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Cartea I
1.Despre justiție și drept.
2. Cu privire la originea dreptului și a tuturor magistraților, împreună cu o succesiune de juriști.
3. Cu privire la statute, decrete ale Senatului și la obiceiuri stabilite de mult timp.
4. Cu privire la constituțiile împăraților.
5. Cu privire la condiția oamenilor.
6. Cu privire la cei care sunt proprii lor stăpâni și la cei care se află sub controlul altora.
7. Cu privire la adopții și emancipări (...)
8. Cu privire la împărțirea și natura lucrurilor.
9. Cu privire la senatori.
10. Cu privire la funcția de consul.
11. Cu privire la funcția de prefect pretorian.
12. Cu privire la funcția de prefect al orașului.
13. Cu privire la funcția de chestor.
14. Cu privire la funcția de pretor.
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15. Cu privire la funcția de prefect al gărzii de noapte.
16. Cu privire la funcția de proconsul și de adjunct al acestuia.
17. Cu privire la funcția de prefect augustal.
18. Cu privire la funcția de guvernator.
19. Cu privire la funcția de intendent imperial sau de contabil.
20. Cu privire la funcția de Juridicus.
21. Cu privire la Biroul celui căruia i se deleagă jurisdicția.
22. În ceea ce privește biroul evaluatorilor.

Tit. 1. Privind justiția și legea
Ulpianus, Cartea I, Institutes.
Cei care se aplică la studiul dreptului trebuie să știe, în primul rând, de unde provine această știință. Dreptul își
obține numele de la dreptate; căci (după cum spune elegant Celsus), dreptul este arta de a cunoaște ceea ce este
bun și drept.
(1) Oricine ne poate numi, pe bună dreptate, preoții acestei arte, căci noi cultivăm dreptatea și pretindem să
cunoaștem ceea ce este bun și echitabil, împărțind binele de rău și distingând ceea ce este legal de ceea ce este
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ilegal; dorind să îi facem pe oameni buni prin teama de pedeapsă, dar și prin încurajarea recompenselor; vizând
(dacă nu mă înșel) o filosofie adevărată, și nu prefăcută.
(2) Din această materie există două diviziuni, dreptul public și dreptul privat. Dreptul public este cel care se referă
la administrarea guvernului roman; dreptul privat este cel care se referă la interesele indivizilor; pentru că există
unele lucruri care sunt utile pentru public, iar altele care sunt de folos persoanelor private. Dreptul public se referă
la ceremoniile sacre și la îndatoririle preoților și ale magistraților. Dreptul privat are o triplă natură, căci el derivă
fie din preceptele naturale, fie din cele ale națiunilor, fie din cele ale dreptului civil.
(3) Legea naturală este cea pe care natura o învață tuturor animalelor, căci această lege nu este specifică rasei
umane, ci afectează toate creaturile care își deduc originea din mare sau din pământ, fiind comună și păsărilor. Din
ea rezultă uniunea dintre mascul și femelă, pe care o desemnăm drept căsătorie; de aici rezultă și procrearea
copiilor și creșterea lor; căci vedem că toate animalele, și chiar și fiarele sălbatice, par să cunoască această lege.
(4) Legea națiunilor este cea folosită de rasa umană și este ușor de înțeles că se deosebește de legea naturală,
pentru că aceasta din urmă este comună tuturor animalelor, în timp ce prima îi privește doar pe oameni în
raporturile lor reciproce:
2. Pomponius, Enchiridion, De exemplu, respectul față de Dumnezeu și supunerea pe care o datorăm părinților și
țării:
3. Florentinus, Institutes, Cartea I, Cum ne împotrivim violenței și vătămării.
Căci, într-adevăr, se întâmplă, în conformitate cu această lege, ca tot ceea ce face cineva pentru protecția trupului
său să fie considerat ca fiind făcut în mod legal; și cum natura a stabilit o anumită relație între noi, rezultă că este
abominabil ca un om să stea în ambuscadă pentru altul.
0. Ulpianus, Institutes, Cartea I.
Manumisiunile, de asemenea, fac parte din Legea Națiunilor, deoarece manumisiunea este demiterea prin mână,
adică acordarea libertății; căci atâta timp cât cineva se află în servitute, el este supus mâinii și autorității, dar, odată
manumis, este eliberat de această autoritate. Acest lucru își are originea în Legea Națiunilor; deoarece, conform
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legii naturale, toate persoanele se nășteau libere, iar manumisiunea nu era cunoscută, deoarece sclavia însăși era
necunoscută; dar după ce sclavia a fost admisă de Legea Națiunilor, a urmat beneficiul manumisiunii și, deși
oamenii erau desemnați printr-un singur nume natural, au apărut trei tipuri diferite sub Legea Națiunilor, adică
oameni liberi și, în mod distinct de aceștia, sclavi și, ca o a treia clasă, oameni eliberați, sau cei care au încetat să
mai fie sclavi.
(23) Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
Prin această Lege a Națiunilor au fost introduse războaie; au fost distinse rasele; au fost fondate regate; au fost
stabilite drepturile de proprietate; au fost stabilite granițele terenurilor; au fost construite clădiri; au fost create
comerț, cumpărări, vânzări, leasinguri, chirii, obligații, cu excepția celor introduse de Legea Civilă.
23. Ulpianus, Institutes, Cartea I.
Dreptul civil este ceva care nu este în întregime diferit de dreptul natural sau de cel al națiunilor, și nici nu este în
totul subordonat acestuia; și, prin urmare, atunci când adăugăm sau luăm ceva din dreptul comun, constituim un
drept separat, și anume dreptul civil.
5. Această lege a noastră este așadar stabilită fie prin scris, fie fără el, așa cum la greci "twn nomwn oi men
eggrafoi oi de agrafoi", adică unele legi sunt în scris, iar altele nu.
(1) Papinianus, Definiții, Cartea a II-a.
Legea civilă este cea care derivă din legile statutare, din plebiscite, din decretele Senatului, din edictele împăraților
și din autoritatea oamenilor învățați.
0. Legea pretoriană este cea pe care pretorii au introdus-o cu scopul de a ajuta, completa sau modifica Legea civilă,
în scopul bunăstării publice; aceasta este, de asemenea, desemnată drept onorific, fiind numită astfel după
"onoarea" pretorilor.
(0) Marcianus, Institutes, Cartea I.
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Căci legea onorifică este ea însăși vocea vie a Legii civile.
7. Gaius, Institutes, Cartea I.
Toate națiunile care sunt guvernate de lege și de obiceiuri se folosesc în parte de legea lor proprie și în parte de cea
comună tuturor oamenilor. Căci orice lege pe care orice popor și-a stabilit-o pentru sine este specifică acelui stat și
se numește Lege civilă, ca fiind legea particulară a acelui stat. Dar orice lege pe care rațiunea naturală a stabilit-o
între toți oamenii este respectată în mod egal de toată omenirea și se numește Legea Națiunilor, deoarece este legea
pe care o folosesc toate națiunile.
8. Ulpianus, Reguli, Cartea I.
Dreptatea este dorința constantă și perpetuă de a da fiecăruia ceea ce i se cuvine.
0. Preceptele legii sunt următoarele: să trăiești onorabil, să nu faci rău nimănui, să dai fiecăruia ceea ce i se cuvine.
1. Știința legii este cunoașterea afacerilor divine și umane, cunoașterea a ceea ce este drept și a ceea ce este
nedrept.
23. Paulus, Despre Sabinus, cartea XIV.
Termenul "lege" este folosit în mai multe moduri. În primul rând, tot ceea ce este drept și bun este numit lege, cum
este cazul legii naturale. În al doilea rând, atunci când ceva este util tuturor sau majorității în orice stat, ca de
exemplu legea civilă. Nici legea onorifică nu este mai puțin justă desemnată astfel în Statul nostru, și se spune că
pretorul administrează legea chiar și atunci când decide pe nedrept; căci termenul se referă nu la ceea ce face
efectiv pretorul, ci la ceea ce este potrivit ca el să facă. Sub o altă semnificație, cuvântul indică locul în care se
administrează justiția, numele fiind mutat de la actul în sine la localitatea în care este înfăptuit, iar această
localitate poate fi determinată în felul următor; ori de câte ori pretorul poate desemna un loc pentru înfăptuirea
justiției, acel loc se numește în mod corespunzător lege, cu condiția ca demnitatea funcției sale și obiceiurile
strămoșilor noștri să fie păstrate.
23. Marcianus, Institutes, Cartea I.
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24. Uneori, termenul "lege" este folosit pentru a desemna o legătură, ca de exemplu: "Sunt legat prin legea
consangvinității sau a afinității cu o astfel de persoană".

Tit. 2. Cu privire la originea dreptului și a tuturor magistraților, împreună cu o succesiune
de juriști
23. Gaius, Despre legea celor douăsprezece table, cartea I.
Fiind pe cale să dau o interpretare a legilor antice, am considerat necesar, în primul rând, să mă întorc la originea
cetății, nu pentru că aș vrea să fac comentarii extinse, ci pentru că observ că este perfect în toate lucrurile ceea ce
este terminat în toate părțile sale; și într-adevăr, partea cea mai importantă a oricărui lucru este începutul. Apoi,
acolo unde cauzele sunt susținute în for, dacă aș spune că este abominabil să se expună chestiunea judecătorului
fără a face nici o remarcă prealabilă, ar fi mult mai nepotrivit ca cei care fac o explicație să neglijeze începutul și
să evite referirea la originea cauzei; procedând cu mâinile nespălate, ca să spunem așa, fără întârziere la discutarea
chestiunii care urmează să fie decisă. Pentru că, dacă nu mă înșel, aceste explicații anterioare îi fac pe oameni mai
înclinați să examineze problema în discuție și, atunci când ne-am apropiat de ea, fac mai clară înțelegerea
subiectului.
23. Pomponius, Enchiridion.
Prin urmare, pare necesar să se explice originea legii în sine, precum și evoluția ei ulterioară.
23. De fapt, la începutul statului nostru, poporul s-a angajat să acționeze la început fără statute certe sau legi
pozitive, iar toată guvernarea era condusă de autoritatea regilor.
24. Ulterior, statul fiind, într-o oarecare măsură, lărgit, se spune că Romulus însuși a împărțit poporul în treizeci de
părți pe care le-a numit curiae; pentru că el a exercitat apoi grija asupra Republicii în conformitate cu deciziile
acestor părți. Astfel, el a propus poporului anumite legi referitoare la adunările lor, iar regii care au urmat au făcut
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și ei propuneri asemănătoare, toate acestea fiind puse în scris, se găsesc în cartea lui Sextus Papirius, care a trăit pe
vremea lui Superbus, fiul lui Demaratus din Corint, și care a fost unul dintre oamenii principali. Această carte, așa
cum am afirmat, este numită Legea civilă papiriană, nu pentru că Papirius a adăugat ceva al său la ea, ci pentru că
a compilat într-un singur tratat legi care fuseseră adoptate fără respectarea vreunei ordini.
25. După ce regii au fost expulzați printr-o promulgare tribunitiană, toate aceste legi au devenit caduce, iar poporul
roman a început din nou să fie guvernat de legi și obiceiuri nesigure, mai degrabă decât de statute adoptate în mod
regulat, iar această stare de lucruri a dăinuit astfel timp de aproape douăzeci de ani.
26. Ulterior, pentru ca această stare să nu se mai prelungească, s-a hotărât ca zece oameni să fie numiți de către
autoritatea publică, prin intermediul cărora să se solicite legi statelor Greciei, iar Comunitatea să fie întemeiată pe
legi statutare. Cele astfel obținute au fost înscrise pe tăblițe de fildeș și plasate în fața Rostra, pentru ca legile să fie
cât mai clar înțelese; și autoritatea supremă în stat a fost conferită respectivilor oficiali pentru acel an, astfel încât
ei să poată modifica legile, dacă era necesar, și să le interpreteze; și că nu ar trebui să existe nici un apel de la
deciziile lor, așa cum existau de la cele ale altor magistrați. Ei înșiși au observat că lipsea ceva din aceste legi
originale și, prin urmare, în cursul anului următor le-au adăugat alte două tablete și, din acest motiv, au fost numite
Legile celor douăsprezece table; iar unii scriitori au afirmat că un anume Hermodorus, un exilat din Efes în Italia, a
fost responsabil pentru promulgarea legilor menționate.
27. După ce aceste legi au fost adoptate, rezultă ca o consecință firească faptul că discuțiile în forum au devenit
necesare; deoarece o interpretare corectă cere autoritatea unor persoane învățate în drept. Această discuție și
această lege compusă de juriști și care era nescrisă, nu a fost desemnată cu un nume special, așa cum au fost
celelalte părți ale legii prin denumirile lor specifice, dar ele sunt numite prin denumirea comună drept civil.
28. Ulterior, cam în aceeași perioadă, au fost stabilite anumite acțiuni bazate pe aceste legi, prin care oamenii își
puteau susține cauza; și pentru a împiedica poporul să introducă aceste acțiuni în orice mod ar fi dorit, magistratul
a cerut ca acest lucru să se facă într-un mod anume și solemn; și această parte a legii se numește cea a acțiunilor
statutare, adică acțiuni legale. Și astfel, cam în același timp, au luat naștere aceste trei diviziuni ale legii, adică
Legile celor douăsprezece table, din care a luat naștere Legea civilă și tot din această sursă au fost derivate și
acțiunile legale. Dar știința de a interpreta toate acestea, precum și acțiunile în sine, au fost atribuite Colegiului
Pontifilor; și s-a stabilit care dintre ei trebuia să aibă jurisdicție asupra acțiunilor private în fiecare an. Poporul s-a
folosit de acest obicei timp de aproape un secol.
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29. După aceea, Appius Claudius a aranjat aceste acțiuni și le-a redus la o anumită formă, iar Gnaeus Flavius,
secretarul său, fiul unui libert, a dat cartea poporului după ce fusese obținută pe ascuns; și acest dar a fost atât de
acceptabil încât a fost numit tribun al poporului, senator și edil curule. Această lucrare care conține metoda de
intentare a acțiunilor în justiție se numește Legea civilă flaviană; la fel cum cea anterioară se numește Legea civilă
papiriană; pentru că Gnaeus Flavius nu a adăugat nimic propriu la această carte. Pe măsură ce comunitatea s-a
extins, din cauza faptului că lipseau anumite metode de procedură, Sextus Aelius nu după mult timp a elaborat alte
forme de acțiune și a dat poporului cartea care se numește Legea Aeliană.
30. Apoi, fiind în uz în stat legea celor douăsprezece table, legea civilă și cea a acțiunilor statutare, a rezultat că
plebea nu a fost de acord cu părinții, s-a separat și a promulgat legi pentru ea însăși, legi care se numesc plebiscite.
Ulterior, când plebs a fost rechemat pentru că au apărut multe discordii din cauza acestor plebiscite, s-a stabilit prin
Lex Hortensia că acestea trebuie respectate ca legi și, în consecință, distincția dintre plebiscite și celelalte legi a
existat în modul de instituire, dar forța și efectul lor au fost aceleași.
31. Apoi, pentru că plebeilor le era greu să se mai adune, și cu atât mai mult ca întregul corp al poporului să fie
adunat într-o asemenea mulțime de persoane; necesitatea a făcut ca guvernarea comunității să fie încredințată
Senatului. Astfel, Senatul a început să participe activ la legiferare și tot ceea ce decreta el era respectat, iar această
lege se numea Senatus-Consultum.
32. În același timp, existau și magistrați care împărțeau dreptatea și, pentru ca cetățenii să știe ce lege trebuie
aplicată în orice chestiune și să se apere în consecință, ei propuneau edicte, care Edicte ale pretorilor constituiau
legea onorifică. Ea este numită onorifică, deoarece își are originea în funcția de pretor.
33. În cele din urmă, deoarece a devenit necesar pentru comunitate ca de bunăstarea publică să se ocupe o singură
persoană, deoarece modul de a promulga legi părea să fi progresat puțin câte puțin, după cum ce ocazia o cerea; și
deoarece Senatul nu putea să conducă în mod corespunzător afacerile tuturor provinciilor, a fost ales un conducător
suprem, căruia i s-a dat autoritate, astfel încât tot ceea ce hotăra el să fie considerat valabil.
34. Astfel, în Comunitatea Noastră totul depinde fie de statute, adică de o promulgare legală; fie există o Lege
Civilă particulară care se întemeiază fără scris pe interpretarea exclusivă a juriștilor; fie există acțiunile statutare
care conțin metoda de procedură; fie există un plebiscit votat fără autoritatea părinților; sau există edictul
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magistratului, de unde derivă legea onorifică; sau există Senatus-Consultum, care se bazează numai pe acțiunea
Senatului, fără niciun statut; sau există Constituția imperială, adică tot ceea ce formulează împăratul însuși trebuie
respectat ca lege.
35. După ce originea legii și procedura au fost stabilite, urmează ca Noi să fim informați cu privire la titlurile
magistraților și la originea lor; pentru că, așa cum am afirmat, prin cei care prezidează administrarea justiției,
lucrurile devin efective; căci câtă lege ar putea exista într-un stat dacă nu există persoane care să o administreze?
În ordinea următoare, după aceasta, vom vorbi despre succesiunea autorităților; căci legea nu poate exista decât
dacă există indivizi învățați în ea, prin intermediul cărora poate fi îmbunătățită zilnic.
36. În ceea ce privește ceea ce privește magistrații, nu există nici o îndoială decât că la începutul comunității toată
puterea a fost investită în regi.
37. Exista în același timp un Tribunus Celerum care comanda cavalerii și care deținea al doilea rang după rege; din
acest corp făcea parte și Junius Brutus, care a fost responsabil de expulzarea regilor.
38. După ce regii au fost expulzați, au fost numiți doi consuli și s-a stabilit prin lege ca aceștia să fie învestiți cu
autoritatea supremă. Ei au fost numiți astfel din cauza faptului că "consultau" în mod special interesele republicii;
dar, pentru a-i împiedica să pretindă pentru ei înșiși puterea regală în toate lucrurile, s-a prevăzut prin lege că se
putea face apel la deciziile lor și că nu puteau, fără ordinul poporului, să pedepsească cu moartea un cetățean
roman, singurul lucru care le rămânea la îndemână fiind exercitarea forței și puterea de a întemnița public.
39. Ulterior, atunci când recensământul ocupa mult timp, iar consulii nu erau în măsură să se achite de această
sarcină, au fost numiți cenzori.
40. Apoi, poporul crescând în număr și având loc războaie frecvente împotriva triburilor vecine, devenea uneori
necesar să fie numit un magistrat cu autoritate superioară și de aici au apărut dictatorii, de la ale căror decizii nu
exista niciun drept de apel; și care erau investiți cu puterea de a aplica pedeapsa capitală. Întrucât acest magistrat
avea autoritatea supremă, nu i se permitea să o păstreze pentru o perioadă mai mare de șase luni.
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41. La acești dictatori s-au adăugat Maeștrii de cavalerie, care ocupau același loc ca și Tribuni Celerum sub rege,
ale căror îndatoriri erau aproape identice cu cele îndeplinite în prezent de prefectul pretorian; și ei erau, de
asemenea, considerați magistrați de drept.
42. În momentul în care plebea s-a separat de părinți, la aproximativ șaptesprezece ani de la alungarea regilor, ei
și-au creat tribuni pe Muntele Sacru, care erau Tribuni ai Poporului; și erau numiți "tribuni" pentru că înainte
poporul era împărțit în trei părți și se lua câte un tribun din fiecare, sau pentru că erau creați prin voturile triburilor.
43. Din nou, pentru ca să existe funcționari care să se ocupe de templele în care poporul își depozita toate statutele,
au fost alese două persoane din plebe care au fost numite edilii.
44. Apoi, când Trezoreria Publică a început să crească în importanță, au fost numiți chestori care să aibă grijă de ea
și să se ocupe de fonduri, și au fost numiți astfel pentru că au fost creați cu scopul de a examina conturile și de a
păstra banii.
45. Și pentru motivul (așa cum am afirmat deja), că consulilor nu le era permis prin lege să aplice pedeapsa
capitală, fără ordinul poporului roman; chestorii au fost, de asemenea, numiți de către popor pentru a prezida în
cazurile capitale, iar aceștia au fost desemnați Quaestores parricidii, despre care se face mențiune în Legile celor
douăsprezece table.
46. Și cum s-a hotărât, de asemenea, să se promulge legi, s-a propus poporului ca toți magistrații să demisioneze
pentru ca Decemviri să fie numiți pentru un an; dar cum aceștia din urmă și-au prelungit mandatul și au acționat
într-un mod nedrept și nu au vrut ca după aceea să aleagă magistrații care urmau să le succeadă, astfel încât ei și
facțiunea lor să poată păstra în mod constant comunitatea sub controlul lor; ei au condus afacerile publice într-un
mod atât de arbitrar și violent încât armata s-a retras din comunitate. Se spune că cauza succesiunii a fost un anume
Virginius, care atunci când a aflat că Appius Claudius, încălcând dispoziția pe care el însuși o transferase din
vechea lege a celor Douăsprezece Table, a refuzat să-i dea controlul asupra propriei fiice, ci a dat-o unui bărbat
care, instigat de el, a revendicat-o ca pe o sclavă, deoarece el, influențat de dragostea pentru fată, a confundat
binele și răul; și respectivul Virginius fiind indignat că respectarea unei legi de mare vechime fusese încălcată în
ceea ce privește persoana fiicei sale, (la fel ca Brutus care, în calitate de prim consul al Romei, îi acordase o
libertate temporară lui Vindex, un sclav al lui Vitelli, care dezvăluise prin mărturia sa o conspirație trădătoare) și
crezând că castitatea fiicei sale ar trebui să fie preferată vieții ei, după ce a luat un cuțit din magazinul unui
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măcelar, a ucis-o, pentru ca, prin moartea fetei, să o protejeze pe aceasta de rușinea încălcării; și imediat după
crimă, când era încă udat de sângele fiicei sale, a fugit la camarazii săi de arme, care, părăsindu-și cu toții liderii la
Algidiun (unde se aflau legiunile în acel moment pentru a purta război), și-au transferat stindardele pe dealul
Aventin; și în curând, toți locuitorii orașului s-au îndreptat imediat spre același loc și, prin consimțământul
popular, unii dintre Decemviri au fost uciși în închisoare, iar comunitatea și-a reluat starea anterioară.
47. Apoi, la câțiva ani după promulgarea celor Douăsprezece Table, s-a iscat o controversă între plebe și părinți,
primii dorind să creeze consuli din propriul corp, iar părinții refuzând să consimtă la acest lucru; s-a hotărât ca
tribunii militari să fie creați cu putere consulară, în parte din plebe și în parte din părinți. Numărul acestora a fost
diferit în diferite momente, uneori erau douăzeci, alteori mai mulți, iar alteori mai puțini.
48. Ulterior, s-a decis că consulii pot fi luați din plebe și au început să fie numiți din ambele corpuri; dar, pentru ca
părinții să aibă mai multă putere, s-a hotărât ca din numărul acestora să fie numiți doi funcționari, și de aici au luat
naștere edilii curule.
49. Și cum consulii erau chemați de războaie îndepărtate și nu era nimeni care să poată face dreptate în stat, s-a
întâmplat să fie creat și un pretor, care a fost numit "Urbanus", pentru că el făcea dreptate în oraș.
50. Apoi, după câțiva ani, acest pretor, nefiind găsit suficient din cauza mulțimii mari de străini care veneau în
oraș, a fost numit un alt pretor numit "Peregrinus", pentru motivul că el obișnuia să împartă dreptatea printre
străini.
51. Apoi, întrucât era necesar un magistrat care să prezideze vânzările publice, au fost numiți Decemviri pentru a
hotărî cauzele.
52. În același timp, au fost numiți și Quatuorviri, care aveau supravegherea drumurilor, și Triumviri, care aveau
controlul monetăriei, care topea bronzul, argintul și aurul, și Triumviri capitale, care se ocupau de închisori, astfel
încât atunci când era necesar să se aplice pedepse, acest lucru să se facă prin intermediul lor.
53. Și, din motivul că era incomod pentru magistrați să apară în public în timpul serii, au fost numiți Quinqueviri
de fiecare parte a Tibrului, care puteau îndeplini sarcinile magistraților.
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54. După ce Sardinia a fost cucerită, apoi Sicilia și Spania și, ulterior, provincia Narbonnese, au fost creați atâția
pretori câte provincii au intrat sub stăpânirea romană; o parte dintre aceștia aveau jurisdicție asupra chestiunilor din
orașe, iar o parte asupra afacerilor provinciale. În continuare, Cornelias Sylla a instituit anchete publice, ca de
exemplu cele privind falsul, parricidul și asasinii, și a adăugat patru pretori. Apoi, Gaius Iulius Caesar a numit doi
pretori și doi edilii, care supravegheau distribuirea cerealelor și care se numeau Cereales, de la Ceres. În acest fel
au fost creați doisprezece pretori și șase edili. Apoi, Divinul Augustus a numit șaisprezece pretori, după care
Divinul Claudius a mai adăugat încă doi care administrau justiția în probleme de încredere, de unul dintre ei s-a
dispensat Divinul Titius, iar Divinul Nerva a adăugat un altul care expunea legea în problemele apărute între
Trezorerie și persoane particulare. Astfel, optsprezece pretori administrau justiția în Comunitate.
55. Toate aceste regulamente sunt respectate atâta timp cât magistrații sunt acasă, dar ori de câte ori călătoresc în
străinătate rămâne unul care expune legea și care este numit Prefectul Orașului. Acest prefect a fost creat în
vremuri mai vechi; el a fost numit după aceea din cauza festivalurilor latine, iar acest lucru se face în fiecare an;
dar prefectul de subzistență și cel al gărzii de noapte nu sunt magistrați, ci sunt funcționari extraordinari numiți
pentru bunăstarea publică; de asemenea, cei pe care i-am menționat ca fiind numiți pentru această parte a Tibrului,
au fost creați ulterior edilii printr-un decret al Senatului.
56. Prin urmare, din toate aceste lucruri aflăm că zece Tribuni ai Poporului, doi Consuli, optsprezece Pretori și șase
edilii împărțeau dreptatea în oraș.
57. Mulți oameni distinși au fost profesori ai științei dreptului civil; iar dintre aceștia, în prezent, îi vom menționa
pe cei care s-au bucurat de cea mai mare stimă în rândul poporului roman, pentru ca să se arate de la cine au fost
derivate și transmise aceste legi și care a fost reputația lor. Și, într-adevăr, dintre toți cei care au dobândit această
știință, se spune că nimeni nu a mărturisit-o în mod public înainte de Tiberius Coruncanius; alții, însă, înainte de el
au încercat să țină secretă Legea civilă și doar să dea sfaturi celor care îi consultau, mai degrabă decât să
instruiască pe cei care doreau să învețe.
58. Publius Papirius, care a compilat legile regale într-un singur tratat, a fost în primul rând dintre cei versați în
statutele regale; apoi a venit Appius Claudius, unul dintre Decemviri, care a luat cel mai important rol în
compilarea celor Douăsprezece Table. După el, un alt Appius Claudius, posesor al unei mari învățături juridice, a
fost numit "Hundred Handed", pentru că a trasat Calea Appiană, a construit Apeductul Claudian și a dat ca părere
că Pyrrhus nu trebuie primit în oraș; se spune, de asemenea, că a întocmit formele de acțiune în cazurile de ocupare
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abuzivă a proprietății, carte care nu mai există. Același Appius Claudius a inventat litera R, din care a rezultat că
Valesii au devenit Valerii, iar Fusii au devenit Furii.
59. După aceștia a venit Sempronius, un om cu o învățătură preeminentă, pe care poporul roman îl numea sofoV,
adică "înțelept", și nimeni nici înainte, nici după el nu a fost desemnat cu acest titlu. Următorul în ordine a fost
Gaius Scipio Nasica, care a fost numit de Senat "Cel mai bun", căruia statul i-a dat o casă pe Via Sacra, unde putea
fi consultat mai ușor. Apoi a urmat Quintus Mucius, care a fost trimis ca emisar la cartaginezi, unde, atunci când i
s-au pus în față două zaruri, unul pentru pace și altul pentru război, și i s-a lăsat la aprecierea sa să aleagă pe cel pe
care îl va alege și să-l ducă la Roma, el le-a luat pe amândouă și a spus că cartaginezii trebuie să ceară pe cel pe
care îl preferă.
60. După aceștia a venit Tiberius Coruncanius, care, așa cum am afirmat deja, a fost primul dintre profesorii de
drept, dar nu se păstrează nicio lucrare de-a sa; opiniile sale, însă, au fost foarte numeroase și remarcabile.
Următorii în ordine, Sextus Aelius, fratele său Publius Aelius și Publius Atilius au avut cel mai mare succes în
transmiterea de instrucțiuni; astfel încât cei doi Aelius au devenit și consuli, iar Atilius a fost prima persoană
învestită de popor cu apelativul de "Învățat". Ennius îl laudă, de asemenea, pe Sextus Aelius și o carte a sa
intitulată Tripertita, care există încă și care conține, ca să zicem așa, leagănul legilor. Se numește Tripertita pentru
că include Legea celor douăsprezece table, la care a adăugat interpretarea acesteia, precum și metoda de procedură
juridică. I se mai atribuie alte trei cărți, a căror paternitate îi este însă negată de anumiți autori. Cato, într-o anumită
măsură, i-a urmat pe acești oameni. Ulterior a venit Marcus Cato, capul familiei porciene ale cărei cărți există; dar
foarte multe au fost scrise de fiul său, de la care își trag originea și altele.
61. După aceștia au venit Publius Mucius, Brutus și Manilius, care au fondat dreptul civil. Dintre aceștia, Publius
Mucius a lăsat zece lucrări, Brutus șapte, iar Manilius trei; și există și volume scrise ale lui Manilius. Primii doi
erau de rang consular, Brutus era pretor, iar Publius Mucius fusese Pontifex Maximus.
62. După aceștia au urmat Publius Rutilius Rufus, care a fost consul la Roma și proconsul al Asiei, Paulus
Virginius și Quintus Tubero, stoicul, elev al lui Pansa, care a fost el însuși consul. În aceeași perioadă au trăit
Sextus Pompeius, unchiul patern al lui Gnaeus Pompeius, și Caelius Antipater, care a scris lucrări istorice, dar a
acordat mai multă atenție elocvenței decât științei dreptului. A mai existat și Lucius Crassus, fratele lui Publius
Mucius, căruia i se spunea Mucianus și despre care Cicero a declarat că este cel mai bun polemist dintre toți
juriștii.
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63. După aceștia a venit Quintus Mucius, fiul lui Publius, Pontifex Maximus, care a codificat pentru prima dată
legea civilă, redactând-o sub diferite titluri în optsprezece cărți.
64. Elevii lui Mucius au fost foarte numeroși, dar cei cu cea mai mare autoritate au fost Aquilius Gallus, Balbus
Lucilius, Sextus, Papirius și Gaius Juventius; dintre aceștia, Servius a declarat că Gallus avea cea mai mare
autoritate în rândul poporului. Cu toate acestea, toți aceștia sunt menționați de Servius Sulpicius, dar niciuna dintre
scrierile lor nu este de așa natură încât să fie în general căutată; și, de fapt, lucrările lor nu se găsesc de obicei deloc
în mâinile oamenilor, deși Servius s-a folosit de ele în propriile sale cărți, și din acest motiv memoria lor încă mai
supraviețuiește.
65. Se spune că Servius, în timp ce deținea primul loc în argumentarea cauzelor sau, în orice caz, îl deținea după
Marcus Tullius, a cerut sfatul lui Quintus Mucius în legătură cu o chestiune în care era interesat un prieten de-al
său și întrucât înțelegea foarte imperfect răspunsul dat în privința legii, l-a întrebat a doua oară pe Quintus, iar când
acesta i-a răspuns și el tot nu a înțeles, a fost mustrat de Quintus Mucius, care i-a spus că este o rușine pentru el, un
patrician, un nobil și un avocat, să nu cunoască legea, care era profesia sa. Servius a fost atât de afectat de acest
reproș, încât și-a dedicat atenția dreptului civil și a fost instruit în special de cei despre care am vorbit; fiind învățat
de Balbus Lucilius și primind, de asemenea, multe informații de la Gallus Aquilius, care locuia la Cercina; din
acest motiv, multe dintre cărțile sale care există încă au fost scrise acolo. Când Servius a murit în timp ce era
absent într-o ambasadă, poporul roman i-a ridicat o statuie în fața Rostra, iar aceasta se află acolo și astăzi, în fața
Rostra lui Augustus. Au rămas multe volume ale sale, căci a lăsat aproape o sută optzeci de tratate.
66. După el au urmat mulți alții, printre care aproape toți următorii au scris cărți, și anume Alfenus Varus, Gaius,
Aulus Ofilius, Titus Caesius, Aufidius Tucca, Aufidius Namusa, Flavius Priscus, Gaius Ateius, Pacuvius, Labeo,
Antistius, tatăl lui Labeo Antistius, Cinna și Publicus Gellius. Dintre cei zece, opt au scris tratate, toate fiind
digerate de Aufidius Namusa în o sută patruzeci de cărți. Dintre acești elevi, Alfenus Varus și Aulus Ofilius
dețineau cea mai mare autoritate; Varus a devenit consul, dar Ofilius a rămas în rangul de ecvestru; acesta din
urmă a fost foarte intim cu împăratul și a lăsat multe lucrări despre dreptul civil, care au pus bazele celei mai mari
părți a acestuia, căci el a scris primul despre legile privind impozitul de cinci la sută și despre jurisdicție. De
asemenea, el a fost primul care a sistematizat cu atenție Edictul pretorului, deși înaintea lui Servius lăsase două
cărți extrem de scurte referitoare la Edict, care îi erau adresate lui Brutus.

17

67. În aceeași perioadă a trăit și Trebatius, elev al lui Cornelius Maximus, dar și Aulus Cascelius, elev al lui
Quintus Mucius Volusius, și, de altfel, în cinstea profesorului său, el și-a lăsat averea lui Publius Mucius, nepotul
acestuia din urmă. Avea și el rang de chestor, dar a refuzat promovarea, deși Augustus i-a oferit consulatul. Dintre
aceștia, se spune că Trebatius era mai bine informat decât Cascellius, dar Cascellius ar fi fost mai elocvent decât
Trebatius, însă Ofilius era mai învățat decât oricare dintre ei. Nu există nicio lucrare a lui Cascellius, cu excepția
uneia de "Bune ziceri", există însă câteva ale lui Trebatius, dar sunt foarte puțin folosite.
68. După acesta a venit Tubero, care a studiat sub Ofilius. Acesta era un patrician și a renunțat la argumentarea
cauzelor în favoarea studiului dreptului civil, în principal pentru că l-a acuzat pe Quintus Ligarius în fața lui Gaius
Caesar și a eșuat. Este vorba de același Quintus Ligarius care, în timp ce ținea țărmul Africii, a refuzat să-i permită
lui Tubero, care era bolnav, să debarce și să se adape, motiv pentru care l-a acuzat, iar Cicero l-a apărat. Orația
acestuia din urmă, una foarte elegantă, care se intitulează "Pentru Quintus Ligarius", există încă. Tubero era
considerat cel mai erudit atât în dreptul public, cât și în cel privat, și a lăsat numeroase tratate pe ambele teme.
Avea afecțiunea de a scrie în limba antică și de aceea lucrările sale nu sunt populare.
69. După el, următorii au fost de cea mai mare autoritate, și anume Ateius Capito, care l-a urmat pe Ofilius, și
Antistius Labeo, care a studiat cu toți aceștia, a fost învățat și de Trebatius. Dintre aceștia, Ateius a fost consul, dar
Labeo a refuzat să accepte funcția care l-ar fi făcut consul temporar, atunci când i-a fost oferită de Augustus; dar a
acordat o mare atenție studiilor juridice și și-a împărțit întregul an astfel încât să poată fi la Roma timp de șase luni
cu elevii săi, iar în celelalte șase luni să poată lipsi și să-și ocupe timpul scriind cărți. Făcând acest lucru, a lăsat
patru sute de volume, dintre care o mare parte sunt încă în uz. Aceștia doi au fondat, ca să zicem așa, două școli
diferite, deoarece Ateius Capito a păstrat principiile care îi fuseseră predate, dar Labeo, din cauza naturii geniului
său și a încrederii în propria sa învățătură, și care acordase atenție altor ramuri ale cunoașterii, a făcut multe
inovații.
70. Massurius Sabinus i-a succedat lui Ateius Capito, iar Nerva, lui Labeo; și aceștia au sporit și mai mult
distincția menționată mai sus între școli. Nerva era, de asemenea, foarte intim cu împăratul. Massurius Sabinus era
de rang ecvestru și a fost primul care a scris cu autoritate publică, iar după ce i s-a acordat acest privilegiu, acesta ia fost acordat și de Tiberius Caesar.
71. Și putem remarca, în treacăt fie spus, că înainte de domnia lui Augustus, dreptul de a da opinii în public nu era
acordat de șefii statului, ci oricine avea încredere în propriile sale capacități dădea răspunsuri celor care îl
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consultau, dar nu își imprimau sigiliul pe acestea din urmă și foarte frecvent scriau judecătorilor sau celor care îi
consultau, pentru a da mărturie despre opiniile lor. Divinul Augustus, pentru a permite ca autoritatea legii să aibă o
mai mare greutate, a decretat mai întâi că juriștii pot răspunde în numele său; și din acel moment, acest lucru a
început să fie revendicat ca un privilegiu. Rezultatul a fost că distinsul împărat Hadrian, când anumiți bărbați de
rang pretorian i-au cerut permisiunea de a emite opinii, le-a spus într-un rescript, "că această permisiune nu trebuia
cerută, ci era acordată ca un drept; și, prin urmare, dacă cineva avea încredere în cunoștințele sale, ar trebui să fie
încântat și ar putea să se pregătească pentru a da opinii poporului".
72. Prin urmare, lui Sabinus i-a fost acordată permisiunea de către Tiberius Caesar de a da opinii poporului. Era
deja înaintat în vârstă când a ajuns la rangul de ecvestru, și într-adevăr avea cincizeci de ani, și nici nu era un om
cu mari resurse pecuniare, ci era, în cea mai mare parte, întreținut de elevii săi.
73. I-a succedat Gaius Cassius Longinus, fiul unei fiice a lui Tubero, care era nepoata lui Servius Sulpicius; din
acest motiv, el a făcut aluzie la Servius Sulpicius ca fiind bunicul său. A fost consul cu Quartinus în timpul
domniei lui Tiberius și s-a bucurat de o mare autoritate în stat până când împăratul l-a alungat și, după ce a fost
exilat în Sardinia de către acesta din urmă, a fost rechemat de Vespasian la Roma, unde a murit.
74. Proculus i-a succedat lui Nerva, și a existat, în același timp, un alt Nerva, un fiu; a mai existat un alt Longinus,
aparținând ordinului ecvestru, care a ajuns ulterior la pretorat. Autoritatea lui Proculus era însă mai mare. Adepții
celor două școli au fost desemnați, respectiv, Cassiani și Proculeiani, avându-și originea în Capito și Labeo.
75. Caelius Sabinus, care a avut o influență mai mare în timpul lui Vespasian, i-a succedat lui Cassius; Pegasus i-a
succedat lui Proculus, care a fost prefect al orașului în timpul domniei lui Vespasian; Priscus Javolenus i-a
succedat lui Caelius Sabinus; Celsus i-a succedat lui Pegasus; fiul Celsus și Priscus Neratius, ambii consuli, i-au
succedat tatălui său; (Celsus, într-adevăr, a fost consul a doua oară), Aburnus Valens i-a succedat lui Javolenus
Priscus, împreună cu Tuscinaus, precum și Salvius Julianus.

Tit. 3. Cu privire la statute, decrete ale Senatului și obiceiuri stabilite de mult timp
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23. Papinianus, Definiții, Cartea I.
Un statut este un precept general; o hotărâre a oamenilor învățați în drept; o restricție a infracțiunilor comise fie
voluntar, fie din ignoranță; sau o obligație generală a statului.
(23) Marcianus, Institutes, Cartea I.
Oratorul Demostene a definit-o astfel. "O lege este ceva de care se cuvine ca toți oamenii să se supună din mai
multe motive și, în principal, pentru că orice lege a fost concepută de Dumnezeu și este un dar al lui Dumnezeu;
decretul unor oameni învățați; reținerea celor care, fie voluntar, fie involuntar, se fac vinovați de infracțiuni; este,
de asemenea, o obligație comună a statului, după ale cărui reguli toți cei care locuiesc în el trebuie să-și
reglementeze viața." Chrysius, un filozof stoic de cea mai mare erudiție, și-a început o carte pe care a scris-o în
felul următor: "Legea este regina tuturor lucrurilor, divine și umane. Ea ar trebui să fie, de asemenea, guvernatorul,
conducătorul, conducătorul, atât al celor buni, cât și al celor răi și, în acest fel, să fie standardul a tot ceea ce este
drept și nedrept, precum și al lucrurilor care sunt civile prin natură, prescriind ceea ce trebuie făcut și interzicând
ceea ce nu trebuie făcut."
23. Pomponius despre Sabinus, Cartea XXV.
24. Legile, așa cum a afirmat Theophrastus, ar trebui să fie stabilite cu privire la chestiunile care se întâmplă
adesea, și nu cu referire la cele care apar în mod neașteptat.
(23) Celsus, Digest, Cartea a V-a.
Legile nu se stabilesc cu privire la chestiuni care se pot întâmpla doar într-un singur caz.
23. Același, Digest, Cartea XVII.
Căci legile ar trebui să fie adaptate la evenimentele care se produc frecvent și ușor, mai degrabă decât la cele care
se întâmplă rar.
(23) Paulus, Despre Plautius, Cartea XVII.
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De fapt, ceea ce nu se întâmplă decât o dată sau de două ori, după cum spune Theophrastus, legiuitorii omit.
1. Modestinus, Reguli, Cartea I.
Funcția legii este de a porunci, de a interzice și de a pedepsi.
2. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Legile nu sunt stabilite pentru indivizi, ci pentru scopuri generale.
3. Același, Despre Edict, Cartea XVI.
Nu există nicio îndoială că Senatul poate face legi.
4. Julianus, Digest, Cartea LIX.
Nici statutele, nici decretele Senatului nu pot fi scrise în așa fel încât să includă toate cazurile care pot apărea în
orice moment; dar este suficient dacă le includ pe cele care apar frecvent.
5. Același, Digest, Cartea XC.
Și, prin urmare, în acele legi care sunt promulgate în primul rând, o interpretare sau o interpretare mai sigură
trebuie să fie dată de cel mai excelent împărat.
6. Același, Digest, Cartea XV.
Toate chestiunile nu pot fi incluse în mod specific în legile sau decretele Senatului; dar acolo unde sensul lor este
clar în orice caz, cel care are jurisdicție asupra acestora poate să le aplice altora care sunt similare și în acest fel să
administreze dreptatea.
7. Ulpianus, Despre edictul edililor Curule, Cartea I.
21

Căci, după cum spune Pedius, ori de câte ori ceva a fost introdus prin lege există o bună ocazie de a-l extinde prin
interpretare sau printr-o anumită construcție la alte chestiuni, în care este implicat același principiu.
8. Publius, Despre Edict, Cartea LIV.
Acolo unde a fost acceptat ceva contrar principiilor legii, nu trebuie să fie aplicat în toată amploarea sa.
9. Julianus, Digest, Cartea XXVII.
În acele cazuri în care s-a stabilit ceva contrar principiilor legii, nu putem urma această regulă de drept.
10. Paulus, Carte unică de drept special.
Legea specială este cea care a fost introdusă cu autoritatea celor care o instituie împotriva tenorului unui principiu
juridic, în virtutea unui avantaj particular.
11. Celsus, Digest, cartea XXVI.
A cunoaște legile nu înseamnă a fi familiarizat cu frazeologia lor, ci cu forța și efectul lor.
12. The Same, Digest, Cartea XXIX.
Legile trebuie interpretate liber, pentru ca intenția lor să fie păstrată.
13. The Same, Digest, Cartea XXIII.
Atunci când termenii legii sunt ambigui, trebuie acceptat acel înțeles care nu prezintă neconcordanță; mai ales
atunci când intenția legii poate fi stabilită din aceasta.
14. Julianus, Digest, Cartea LV.
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Principiul oricărei legi stabilite de strămoșii noștri nu poate fi enunțat.
15. Neratius, Pergamente, Cartea VI.
Prin urmare, nu este necesar să căutăm motivele acelor legi care au fost stabilite; altfel, multe reguli care se
bazează pe acestea și care sunt acum acceptate, vor fi răsturnate.
16. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Atunci când legea iartă ceva ce este trecut, ea interzice pentru viitor.
17. Paulus, Despre Plautius, Cartea a IV-a.
Chestiunile care au avut întotdeauna o anumită interpretare nu trebuie, în niciun caz, să fie schimbate.
18. Celsus, Digest, Cartea IX.
Nu se cuvine, fără a lua în considerare o lege întreagă, nici să se decidă, nici să se dea o opinie cu privire la o
anumită porțiune a acesteia.
19. Modestinus, Opinii, Cartea VIII.
Nici un principiu de drept sau o interpretare indulgentă a echității nu permite ca chestiuni care au fost introduse
pentru bunăstarea omenirii să fie interpretate atât de riguros încât să producă greutăți pentru aceștia.
20. Paulus, Questions, Cartea a IV-a.
Nu este nimic nou în interpretarea legilor recente prin legi anterioare.
21. Tertulianus, Întrebări, Cartea I.
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Prin urmare, pentru că există obiceiul de a interpreta legile recente prin cele anterioare, trebuie să se înțeleagă
întotdeauna că principiile legilor sunt aplicabile persoanelor sau lucrurilor care pot avea în orice moment un
caracter similar.
22. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
Legile recente sunt aplicabile celor anterioare, cu excepția cazului în care li se opun; iar acest lucru poate fi stabilit
prin multe motive.
23. Același, Despre Lex Cincia.
A face ceea ce legea interzice încalcă legea, iar oricine se sustrage sensului legii fără a se supune cuvintelor ei, se
face vinovat de fraudă împotriva ei.
24. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Frauda este comisă împotriva legii atunci când se face ceva ce legea nu a vrut să se facă, dar nu a interzis în mod
absolut; iar diferența dintre frauda împotriva legii și încălcarea ei este cea dintre vorbire și opinie.
25. The Same, On the Lex Julia et Papia.
Împăratul este liber de acțiunea legii și, deși împărăteasa este fără îndoială supusă acesteia, totuși, împărații îi
conferă în general aceleași privilegii de care se bucură ei înșiși.
26. Julianus, Digest, Cartea XCIV.
În cazurile în care nu există legi scrise, ar trebui să se respecte ceea ce a fost stabilit prin uzanțe și obiceiuri, iar
dacă lipsește ceva din acestea, atunci ar trebui să se respecte ceea ce este cel mai apropiat de ele și care rezultă din
ele; și dacă nici măcar acestea nu există, atunci trebuie urmată legea care este folosită de orașul Roma.
27. Un obicei străvechi nu este respectat în mod necorespunzător ca o lege (și aceasta este ceea ce se numește lege
stabilită prin uz). Pentru că legile însele nu ne constrâng din alt motiv decât pentru că sunt acceptate de judecata
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poporului ? căci nu este decât normal ca ceea ce poporul a aprobat fără să fie scris să fie obligatoriu pentru toți
oamenii ? căci ce importanță are dacă poporul și-a manifestat voința prin vot sau prin acte și fapte? De aceea a fost
adoptată, de asemenea, regula cea mai justă conform căreia legile sunt abrogate nu numai prin votul legiuitorului,
ci și prin desuetudine, prin acordul tacit al tuturor.
28. Ulpianus, Cu privire la funcția de proconsul, Cartea I.
Se obișnuiește ca obiceiul stabilit de mult timp să fie respectat ca lege în acele chestiuni care nu au fost
consemnate în scris.
29. Același, Cartea a IV-a.
Atunci când cineva pare a fi încrezător în ceea ce privește obiceiul unui oraș sau al unei provincii, cred că ar trebui
mai întâi să se stabilească dacă acel obicei a fost confirmat printr-un decret judiciar după ce a fost contestat.
30. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
Acele reguli care au fost aprobate prin obiceiuri stabilite de mult timp și care au fost respectate timp de mulți ani,
prin, ca și cum ar fi fost un acord tacit al cetățenilor, nu trebuie respectate mai puțin decât legile care au fost
încredințate în scris.
31. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Și, într-adevăr, o lege de acest fel are o autoritate mai mare, din motivul că a fost aprobată într-o asemenea măsură
încât nu este necesar să fie încredințată în scris.
32. Callistratus, Întrebări, Cartea I.
Atunci când se face o anchetă cu privire la interpretarea unei legi, trebuie în primul rând să se verifice ce regulă a
folosit anterior statul în cazuri de același fel; căci obiceiul este cel mai bun interpret al legilor.
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33. Același, Întrebări, Cartea I.
Pentru că împăratul nostru Severus a declarat într-un Rescript că, în chestiunile de îndoială care decurg din legi,
obiceiul sau autoritatea deciziilor care au fost întotdeauna decise în același mod, ar trebui să obțină forța legii.
34. Celsus, Digest, Cartea XXIII.
Ceea ce a fost introdus în primul rând, nu prin vreo regulă, ci prin eroare, și a fost confirmat ulterior de cutumă, nu
trebuie să prevaleze în alte cazuri similare.
35. Modestinus, Reguli, Cartea I.
Astfel, toate legile au fost fie făcute prin consimțământ, fie stabilite prin necesitate, fie confirmate prin cutumă.
36. Ulpianus, Institutes, Book II.
Prin urmare, toate legile constau fie în dobândirea, conservarea sau diminuarea dreptului; căci se referă la modul în
care ceva devine proprietatea unei persoane, la modul în care aceasta poate să o păstreze sau să-și păstreze
drepturile, sau la modul în care le poate înstrăina sau pierde.

Tit. 4. Cu privire la constituțiile împăraților
37. Ulpianus, Institutes, Cartea I.
Tot ceea ce a decretat împăratul are forță de lege, deoarece, printr-o ordonanță regală care a fost adoptată cu privire
la suveranitatea sa, poporul i-a conferit toată autoritatea și puterea proprie.
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38. Prin urmare, tot ceea ce decretează împăratul printr-o scrisoare peste semnătura sa, fie că a decis după ce a
examinat-o, fie că a făcut-o fără o analiză judiciară sau că a ordonat-o printr-un edict, are forță de lege; și acestea
sunt ceea ce noi desemnăm în general drept constituții.
39. Printre acestea din urmă există unele care sunt speciale și care nu trebuie folosite ca precedente; pentru că orice
lucru pe care împăratul l-a acordat cuiva ca recompensă pentru merite, sau atunci când el aplică o pedeapsă sau
ușurează o persoană într-un mod neobișnuit, acest lucru nu se extinde dincolo de partea în cauză.
40. Ulpianus, Trusts, Cartea a IV-a.
La promulgarea de noi legi trebuie să apară în mod evident dovezi de beneficiu care să justifice abaterea de la o
lege care a fost considerată justă pentru o lungă perioadă de timp.
41. Javolenus, Epistole, Cartea a XIII-a.
Ar trebui să interpretăm cât mai liberal posibil orice favoare a împăratului care, de fapt, provine din îngăduința sa
divină.
42. Modestinus, Scuze, Cartea a II-a.
Constituțiile recente au o autoritate mai mare decât cele care le-au precedat.

Tit. 5. Cu privire la condiția oamenilor
43. Gaius, Institutes, Cartea I.
Toate legile de care ne folosim se referă fie la persoane, fie la lucruri, fie la acțiuni.
44. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
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Prin urmare, întrucât toată legea a fost stabilită în contul oamenilor, vom vorbi mai întâi despre condiția
persoanelor, iar apoi despre alte lucruri, urmând ordinea Edictului Perpetuu și adăugând la acestea titlurile așa cum
sunt aranjate și legate de ele, în măsura în care materia o permite.
45. Gaius, Institutes, Cartea I.
Principala diviziune a dreptului persoanelor este următoarea, și anume că toți oamenii sunt fie liberi, fie sclavi.
46. Florentinus, Institutes, Cartea a IX-a.
Libertatea este puterea naturală de a face orice dorește cineva să facă, dacă nu este împiedicat în vreun fel, prin
forță sau prin lege.
47. Sclavia este o instituție a dreptului popoarelor prin care oricine poate supune un om controlului altuia, contrar
naturii.
48. Sclavii sunt numiți astfel din motivul că comandanții militari obișnuiau să-și vândă prizonierii și în acest fel săi păstreze, în loc să-i condamne la moarte.
49. Ei sunt numiți mancipi, pentru că sunt luați de mâna dușmanilor lor.
50. Marcianus, Institutes, Cartea I.
O condiție este comună tuturor sclavilor; dar dintre persoanele care sunt libere, unele se nasc ca atare, iar altele
sunt mancipați.
51. Sclavii sunt aduși sub stăpânirea noastră fie prin Legea civilă, fie prin cea a Națiunilor. Acest lucru se face prin
Legea civilă atunci când oricine are peste douăzeci de ani își permite să fie vândut pentru a participa la prețul său.
Sclavii devin proprietatea noastră prin Legea Națiunilor atunci când fie sunt luați de la inamic, fie se nasc din
sclavele noastre.
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52. Se nasc libere persoanele care se nasc dintr-o mamă liberă și este suficient ca ea să fi fost liberă în momentul în
care s-a născut copilul ei, chiar dacă ar fi putut fi sclavă în momentul conceperii; și, pe de altă parte, dacă a fost
liberă în momentul conceperii și a fost sclavă în momentul nașterii, s-a stabilit că copilul ei se naște liber, și nici nu
contează dacă a conceput într-o căsătorie legală sau prin relații promiscue; deoarece nenorocirea mamei nu trebuie
să fie o sursă de prejudiciu pentru copilul ei nenăscut.
53. De aceea a apărut următoarea întrebare: în cazul în care o sclavă însărcinată, care a fost manuntată și care
ulterior a devenit din nou sclavă, sau, după ce a fost expulzată din oraș, ar trebui să nască un copil, dacă acest copil
ar trebui să fie liber sau sclav? S-a stabilit foarte corect că s-a născut liber; și că este suficient pentru un copil
nenăscut ca mama sa să fi fost liberă în timpul perioadei intermediare.
54. Gaius, Institutes, Cartea I.
Liberi sunt cei care sunt manumiți din sclavia legală.
55. Paulus, Despre acțiunile acordate copiilor persoanelor condamnate.
Un copil aflat în pântecele mamei sale este îngrijit ca și cum ar exista, ori de câte ori este vorba de propriul său
avantaj; deși nu poate fi de folos nimănui altcuiva înainte de a se naște.
56. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
Împăratul Titius Antoninus a afirmat într-un Rescript că statutul copiilor nu poate fi prejudiciat din cauza tenorului
unui instrument redactat în mod necorespunzător.
57. Același, Întrebări, Cartea XXXI.
În multe părți ale dreptului nostru, condiția femeilor este mai rea decât cea a bărbaților.
58. Ulpianus, despre Sabinus, Cartea I.
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S-a pus întrebarea la ce sex să atribuim un hermafrodit? Iar eu sunt de părere că sexul său ar trebui să fie
determinat în funcție de cel care predomină în el.
59. Paulus, Opinii, Cartea a XVIII-a.
Paulus era de părere că un copil care a fost conceput în timpul vieții bunicului său, în timp ce acesta din urmă nu
cunoștea legătura cu fiica sa, chiar dacă s-a născut după moartea bunicului său, nu era fiul legitim al celui de la
care a fost născut.
60. Același, Opinii, Cartea XIX.
Acum se consideră în general, pe baza autorității celui mai învățat om, Hipocrate, că un copil perfect format se
poate naște în luna a șaptea; și, prin urmare, este stabilit că un copil care se naște într-o căsătorie legală după șapte
luni este legitim.
61. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
Un sclav abandonat de stăpânul său la avere în procesul unui caz de moarte nu devine liber chiar dacă ar fi achitat.
62. Paulus, Sentințe, Cartea a IV-a.
63. Nu sunt copii acele ființe care se nasc formate într-un fel care este contrar asemănării rasei umane; ca, de
exemplu, atunci când o femeie dă naștere la ceva monstruos sau nefiresc. Totuși, un copil care are mai mult decât
numărul obișnuit de membre umane pare a fi, într-o anumită măsură, complet format și, prin urmare, poate fi
inclus printre copii.
63. Tryphoninus, Controverse, Cartea a X-a.
O sclavă pe nume Arescusa a fost declarată liberă prin voință dacă aducea pe lume trei copii; la prima ei naștere a
avut un copil, iar la a doua a avut trei. Atunci s-a pus întrebarea care dintre copiii menționați erau liberi? Condiția
de care depindea libertatea ei trebuia îndeplinită de către femeie și nu exista nicio îndoială că ultimul copil s-a
născut liber; deoarece natura nu permite ca doi copii să iasă din pântecele mamei lor în același timp, printr-o
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singură mișcare, astfel încât ordinea nașterii fiind incertă, nu se poate ști care dintre ei s-a născut în sclavie și care
s-a născut liber. Prin urmare, condiția fiind îndeplinită în momentul în care a început nașterea, și anume ca pruncul
să se nască dintr-o femeie liberă, acesta este cel născut ultimul, la fel ca și în cazul în care orice altă condiție
impusă libertății femeii ar fi fost îndeplinită în momentul nașterii; de exemplu, ca ea să fie manuntată cu condiția
de a da zece mii de sesterți moștenitorului sau lui Titius, iar în momentul în care a fost născută, ea a îndeplinit
condiția prin intermediul altcuiva; s-ar considera în mod necesar că ea era deja o femeie liberă atunci când a dat
naștere copilului.
64. Ulpianus, Controverse, Cartea a VI-a.
Același lucru ar trebui să se întâmple dacă Arescusa ar fi născut mai întâi doi copii, iar mai apoi ar fi născut
gemeni; căci trebuie să se susțină că ambii nu se nasc liberi, ci doar cel care s-a născut ultimul. Chestiunea, însă,
este mai degrabă una de fapt decât de drept.
65. Același, Despre Edict, Cartea XXII.
Conform unei Constituții a împăratului Antoninus, toți cei care trăiau în lumea romană au fost făcuți cetățeni
romani.
66. Același, Despre Sabinus, Cartea XXVII.
Împăratul Hadrian a stabilit, într-un Rescript adresat lui Publicius Marcellus, că dacă o femeie liberă, după ce a
fost condamnată la moarte în timp ce era însărcinată, aducea pe lume un copil, acesta ar fi fost liber; și că se
obișnuia să o rețină până la naștere. De asemenea, în cazul în care o femeie care a conceput într-o căsătorie legală
este interzisă de foc și apă, copilul pe care îl naște este cetățean roman și rămâne sub controlul tatălui său.
67. Celsus, Digest, Cartea XXIX.
Când copiii sunt născuți în căsătorie legală, ei urmează condiția tatălui, dar unul care este conceput în relații
promiscue urmează condiția mamei.
68. Ulpianus, despre Sabinus, Cartea XXXVIII.
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Se consideră că oricine care devine nebun își păstrează poziția și rangul pe care le deținea anterior, precum și
magistratura și autoritatea; la fel cum își păstrează proprietatea asupra bunurilor sale.
69. Modestinus, Reguli, Cartea a VII-a.
În cazul în care un libert se vinde și este ulterior manumit, el nu își recapătă condiția anterioară de care s-a lipsit, ci
aparține clasei de liberți.
70. Același, Opinii, Cartea XII.
Herennius Modestinus susținea că, dacă o sclavă a născut un copil în momentul în care, conform termenilor
donației prin care a dispus de ea, trebuia să fie manumisa; întrucât ea era liberă prin Constituția imperială, copilul
născut din ea este liber.
71. Același, Pandectele, Cartea I.
Sintagma "conceput în relații promiscue" se aplică celor care nu pot arăta cine este tatăl lor sau, dacă o pot face,
acesta nu este tatăl lor legitim, iar aceștia sunt numiți spurieri, de la spora.
72. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVII.
Legea naturii este că un copil născut în afara căsătoriei legitime urmează mamei, dacă o lege specială nu prevede
altfel.
73. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
Trebuie să-l considerăm liber născut pe cel care a fost declarat legal ca atare, chiar dacă este de fapt un libert; din
motivul că tot ceea ce este stabilit pe cale judiciară este acceptat ca adevăr.
74. Julianus, Digest, Cartea LXIX.
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Cei nenăscuți sunt, prin aproape toate dispozițiile dreptului civil, înțeleși ca fiind deja existenți; pentru că
moștenirile coboară în mod legal asupra lor, iar dacă o femeie însărcinată este luată de dușman, copilul ei are
dreptul de postliminium, și urmează și condiția tatălui, sau a mamei. Mai mult, dacă o sclavă gravidă este furată,
chiar și după ce poate să fi născut în mâinile unui cumpărător de bună-credință, copilul ei fiind proprietate furată
nu este dobândit prin folosință. Rezultatul este că și sclavul manuntit, de asemenea, atâta timp cât se poate naște un
fiu pentru patronul său, este considerat că are aceeași poziție în fața legii ca și cei care au patroni în viață.
75. Ulpianus, Opinii, Cartea a V-a.
În cazul în care un om recunoaște că este un libert, patronul său nu îl poate face liber născut nici măcar prin
adopție.

Tit. 6. Cu privire la cei care sunt proprii lor stăpâni și la cei care sunt sub controlul altora
76. Gaius, Institutes, Cartea I.
Urmează o altă împărțire a persoanelor după lege, dintre care unele sunt proprii lor stăpâni, iar altele sunt supuse
controlului altora. Acum îi vom lua în considerare pe cei care sunt supuși controlului altora; căci dacă știm cine
sunt aceste persoane, vom înțelege imediat cine sunt cei care sunt proprii lor stăpâni. Să-i examinăm apoi pe cei
care sunt sub controlul altora.
77. Astfel, sclavii se află sub puterea stăpânilor lor, iar această putere derivă din Legea Națiunilor, deoarece putem
percepe că, printre aproape toate națiunile, stăpânii au puterea de viață și de moarte asupra sclavilor lor și tot ceea
ce este dobândit de un sclav este dobândit de stăpânul său.
78. Dar, în prezent, nu este permis niciunei persoane care trăiește sub stăpânirea romană să se facă vinovată de
cruzimi atroce față de sclavii lor, sau fără o cauză recunoscută de lege. Căci, potrivit unei Constituții a Divinului
Antoninus, oricine își ucide sclavul fără motiv va fi pedepsit la fel de aspru ca și cel care ucide sclavul altuia;
severitatea exagerată a stăpânilor este reprimată și de o Constituție a aceluiași Împărat.
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79. Ulpianus, Cu privire la funcția de proconsul, cartea VIII.
80. În cazul în care un stăpân este crud cu sclavii săi și îi obligă la libertinaj sau la încălcări rușinoase, calea pe
care trebuie să o urmeze judecătorul care prezidează este dezvăluită de un rescript al Divinului Pius adresat lui
Julius Marcianus, proconsul de Baetica. Iată care sunt termenii Rescriptului: "Se cuvine ca puterea stăpânilor
asupra sclavilor lor să rămână nealterată și ca nimeni să nu fie privat de dreptul său; dar este în interesul stăpânilor
înșiși ca scutirea de cruzime, de foame sau de răni intolerabile să nu fie refuzată celor care o imploră pe bună
dreptate. Prin urmare, luați cunoștință de plângerile acelor sclavi ai lui Iulius Sabinus care au fugit să se refugieze
la statuia imperială; și dacă veți constata că au fost tratați cu o severitate mai mare decât se cuvenea, sau supuși
unor ultrajuri rușinoase, ordonați ca ei să fie vânduți, în astfel de condiții încât să nu poată fi readuși la puterea
stăpânului lor; iar dacă acesta încalcă aceste Constituții ale mele, faceți-i cunoscut că va fi pedepsit mai aspru".
Divinul Hadrian, de asemenea, a exilat pentru cinci ani o anumită matroană pe nume Umbricia, pentru că își tratase
sclavele cu o cruzime atroce pentru motive foarte neînsemnate.
80. Gaius, Institutes, Cartea I.
Copiii noștri, de asemenea, care se nasc în căsătorie legală sunt sub controlul nostru; aceasta este o lege specifică
cetățenilor romani.
81. Ulpianus, Institutes, Cartea I.
Anumiți cetățeni romani sunt tați de familie, alții sunt fii de familie, unii sunt mame de familie, alții din nou sunt
fiice de familie. Sunt tați de familie cei care sunt proprii lor stăpâni, indiferent dacă au ajuns sau nu la pubertate; în
același mod, cei care se află sub controlul altora sunt fie mame de familie, fie fii sau fiice de familie. Căci orice
copil care se naște din mine și din soția mea se află sub controlul meu; de asemenea, un copil născut din fiul meu și
din soția sa, adică nepotul și nepoata mea, se află de asemenea sub controlul meu, la fel ca și strănepotul și
strănepoata mea, și așa mai departe cu referire la alți descendenți.
82. Același, Despre Sabinus, cartea XXXVI.
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Nepoții, după moartea bunicului patern, trec de obicei sub controlul fiului acestuia, adică al propriului lor tată. În
mod similar, strănepoții și alți descendenți trec și ei sub controlul unui fiu, dacă acesta trăiește și rămâne în familie;
sau sub cel al unui ascendent care îi precede în autoritate. Aceasta este, de asemenea, legea nu numai în ceea ce
privește copiii naturali, ci și cu referire la cei care au fost adoptați.
83. Același, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Definim fiul ca fiind un copil de sex masculin născut de un bărbat și de soția sa. Dar dacă presupunem că soțul a
fost absent, de exemplu pentru termenul de zece ani, iar la întoarcere găsește în casa sa un copil de un an, opinia
noastră coincide cu cea a lui Julianus, că acesta nu este fiul soțului. Cu toate acestea, spune Julianus, nu ar trebui să
fie tolerat ca un bărbat, care a trăit constant cu soția sa, să refuze să-și recunoască fiul ca nefiind al său. Cu toate
acestea, mi se pare (și acest lucru îl susține și Scaevola) că, dacă se pare că un soț nu a coabitat cu soția sa o
perioadă de timp, din cauza unei boli sau din alte motive, sau dacă se afla într-o stare de sănătate atât de precară
încât nu putea procrea, un copil născut în casa sa, deși acest lucru era cunoscut de vecini, nu este fiul său.
84. Același, Despre Sabinus, cartea XXV.
În cazul în care un tată a fost condamnat la o pedeapsă prin care fie își pierde cetățenia, fie este supus unei servituți
penale, nu există nicio îndoială că nepotul său ia locul fiului său.
85. Același, Despre Sabinus, Cartea XXVI.
În cazul în care un tată este nebun, copilul său rămâne totuși sub controlul său. Cazul este același pentru toți
ascendenții care au copii supuși autorității lor, căci dreptul de control patern fiind stabilit prin cutumă, nimeni nu
poate înceta să mai aibă persoane sub el decât atunci când copiii sunt eliberați de acesta, așa cum se întâmplă în
anumite circumstanțe, și nu există nici un fel de îndoială că ei rămân în continuare supuși autorității sale. Din acest
motiv, un tată nu numai că îi păstrează sub controlul său pe acei copii pe care i-a născut înainte de a deveni nebun,
dar și pe cei care au fost concepuți înainte de apariția nebuniei sale și care s-au născut în timp ce aceasta exista.
Mai mult, dacă soția sa concepe în timp ce el este nebun, trebuie să se ia în considerare dacă copilul se naște sub
controlul său sau nu; căci, deși o persoană nebună nu se poate căsători, ea își poate păstra totuși condiția
matrimonială; și din moment ce acesta este cazul, el își va avea fiul sub controlul său. În mod similar, dacă soția sa
devine nebună, un copil conceput de ea înainte de nebunie se naște sub controlul său; dar dacă este conceput în
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timp ce ea era nebună, iar soțul ei nu era nebun, acesta se naște fără îndoială sub controlul său, din motivul că
mariajul încă există. Dar dacă atât soțul, cât și soția sunt nebuni, iar ea concepe atunci, copilul se naște sub
controlul tatălui său; deoarece se presupune că persoanele nebune mai au încă o anumită voință; și, așa cum relația
de căsătorie continuă în timp ce unul sau celălalt este nebun, la fel se întâmplă și atunci când amândoi sunt în
această stare.
86. În plus, un tată nebun își păstrează autoritatea paternă în așa măsură încât tot ceea ce dobândește fiul său îi
aparține.
87. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XVI.
87. În toate chestiunile legate de interesul public, fiul unei familii ia locul tatălui familiei; de exemplu, atunci când
îndeplinește funcția de magistrat sau este numit tutore.
88. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a IV-a.
În cazul în care un judecător decide că un copil trebuie să fie crescut sau întreținut, ar trebui să se considere că
trebuie să se stabilească cu certitudine dacă este sau nu fiul său; o hotărâre cu privire la întreținere nu poate aduce
atingere adevărului.
89. Modestinus, Pandects, Cartea I.
Copiii nelegitimi sau emancipați nu pot fi aduși sub autoritatea paternă împotriva consimțământului lor.

Tit. 7. Privind adopțiile și emancipările și alte metode prin care autoritatea paternă este
dizolvată
90. Modestinus, Reguli, Cartea a II-a.
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Fiii de familie nu sunt creați numai prin natură, ci și prin adopție.
91. Termenul "adopție" este unul cu semnificație generală și include două tipuri; unul dintre acestea este numit, de
asemenea, adopție, iar celălalt aroganță. Fiii de familie sunt adoptați; cei care sunt proprii lor stăpâni sunt aroganți.
92. Gaius, Institutes, Cartea I.
Adopția, în general, are loc în două moduri, fie prin autoritatea împăratului, fie prin ordinul unui magistrat. Prin
autoritatea împăratului îi adoptăm pe cei care sunt proprii lor stăpâni; și acest fel de adopție se numește aroganță,
deoarece cel care adoptă este întrebat, adică interogat, dacă este de acord ca partea pe care urmează să o adopte să
fie fiul său legitim; iar cel care este adoptat este întrebat dacă suferă acest lucru, Noi adoptăm prin ordinul unui
magistrat pe cei care se află sub controlul patern, fie că sunt în primul grad de copii, cum ar fi fiul și fiica, fie întrunul mai îndepărtat, cum ar fi nepotul și nepoata, strănepotul și strănepoata.
93. Există un lucru comun celor două tipuri de adopție, și anume că pot adopta cei care sunt incapabili de
procreare, ca de exemplu eunucii.
94. Adopția efectuată prin intermediul împăratului are o particularitate în sensul că, dacă cineva care are copii sub
controlul său se dă în aroganță, nu numai că el însuși este supus autorității tatălui său adoptiv, dar și copiii și
nepoții săi trec sub controlul primului.
95. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
În cazul în care fiul unei familii devine consul sau guvernator, el poate fi emancipat sau dat în adopție înaintea sa.
96. Modestinus, Reguli, Cartea a II-a.
Neratius este de părere că un magistrat în fața căruia poate fi intentată o acțiune în justiție își poate emancipa
proprii copii sau îi poate da în adopție în fața sa.
97. 97. Celsus, Digest, Cartea XXVIII.
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În cazul adopției, trebuie consultată doar voința părților care sunt proprii stăpâni; dar atunci când copiii sunt dați în
adopție de către tații lor, trebuie să se ia în considerare voința amândurora, fie că se dă consimțământul, fie că nu
există opoziție.
98. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Atunci când o persoană este adoptată ca nepot ca și cum ar fi fost născută de un fiu, este necesar consimțământul
fiului; și această opinie a redat-o și Julianus.
99. Celsus, Digest, Cartea XXXIX.
Când se face o adopție, consimțământul celor care vor fi legați prin agnațiune nu este necesar în acest scop.
100. Modestinus, Rules, Book II.
Înainte se susținea că autoritatea unui curator nu putea fi interpusă într-un caz de aroganță; dar acest lucru a fost
schimbat foarte corect de către divinul Claudius.
101. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
Chiar și un orb poate adopta și poate fi adoptat.
102. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Atunci când cineva adoptă un nepot ca și cum ar fi fost născut de propriul său fiu asupra căruia are control, cu
acordul acestuia din urmă, el nu devine un moștenitor propriu-zis al bunicului său; deoarece, după moartea
bunicului, el intră, ca să spunem așa, sub controlul tatălui său.
103. Același, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Dacă cineva care are un fiu adoptă o persoană ca nepot, ca și cum ar fi fiul fiului său, iar acesta din urmă nu este de
acord; dacă bunicul moare, nepotul adoptat nu intră sub controlul fiului.
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104. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XIV.
Cel care se eliberează de autoritatea paternă nu poate fi ulterior supus din nou în mod onorabil acesteia, decât prin
adopție.
105. 105. Papinianus, Întrebări, Cartea XXXVI.
Prin aproape toate principiile de drept, atunci când puterea unui tată adoptiv a luat sfârșit o dată, nu mai rămâne
nici un vestigiu al acesteia după aceea; și chiar și demnitatea paternă obținută prin adopție se pierde atunci când
relația se termină.
106. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Un nepot conceput și născut sub controlul bunicului său adoptiv își pierde, de asemenea, toate drepturile prin
emancipare.
107. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVI.
Atunci când tatăl unei familii este adoptat, toate bunurile care îi aparțin și toate cele care pot fi dobândite sunt, prin
operațiunea tăcută a legii, transferate tatălui său adoptiv; în plus, copiii săi care se află sub controlul său îl
urmează, precum și cei care se pot întoarce din captivitate în temeiul legii postliminium, iar cei care nu se
născuseră atunci când a fost arogat sunt, în același mod, aduși sub controlul arogantului.
108. În cazul în care un om are doi fii și un nepot de la unul dintre ei și dorește să adopte nepotul ca fiind născut
din celălalt fiu, el poate face acest lucru dacă îl emancipează și îl adoptă ca și cum ar fi născut din celălalt fiu,
deoarece face acest lucru ca și cum ar fi un străin și nu bunicul său; și indiferent de motivul pentru care poate
adopta pe cineva născut dintr-un străin, îl poate adopta ca și cum ar fi născut din alt fiu.
109. În cazul aroganței trebuie să se verifice dacă arogantul este sub vârsta de șaizeci de ani, pentru că, dacă este
așa, ar trebui mai degrabă să se dedice procreării de copii; cu excepția cazului în care, într-adevăr, există o boală
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sau o slăbiciune de orice fel, sau orice altă cauză justă pentru aroganță, ca, de exemplu, dacă dorește să adopte o
persoană înrudită cu el însuși.
110. Din nou, nimeni nu ar trebui să aroge mai mulți copii, decât dacă există un motiv întemeiat. De asemenea, nu
ar trebui să adopte nici pe libertul altuia, nici pe cineva mai în vârstă decât el.
111. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VI-a.
Căci adopția nu poate avea loc decât cu persoane între care ar putea exista relația naturală de tată și fiu.
112. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVI.
Oricine administrează funcția de tutore sau are curatelă asupra altuia nu are voie să îl aroge, atâta timp cât minorul
are mai puțin de douăzeci și cinci de ani, de teamă că l-ar fi putut aroga pentru a evita să dea socoteală. De
asemenea, trebuie să se cerceteze dacă motivul aroganței nu este unul infamant.
113. Aroganța pupilelor nu este permisă decât celor care, determinați de o relație naturală sau de o mare afecțiune,
le adoptă; ea este interzisă celorlalți, pentru ca nu cumva să fie pusă în puterea tutorilor de a pune capăt încrederii
lor și de a invalida substituirea făcută de părinte.
114. Este necesar, în primul rând, să se cunoască valoarea bunurilor care aparțin pupilei, precum și a celor ale celui
care dorește să o adopte; astfel încât, prin compararea celor două, să se poată forma o opinie cu privire la faptul
dacă o adopție ar fi avantajoasă pentru pupila. Apoi, trebuie cercetat modul de viață al celui care dorește să aducă
copilul în familia sa și, în al treilea rând, trebuie să se ia în considerare vârsta acestuia, pentru a se putea stabili
dacă nu ar fi mai bine să acorde atenție procreării de copii, decât să aducă sub controlul său pe cineva care aparține
unei alte familii.
115. Mai mult, trebuie luat în considerare dacă celui care are deja unul sau mai mulți copii ar trebui să i se permită
să adopte un altul, pentru ca așteptările celor născuți în căsătorie legală să nu fie diminuate, așteptări pe care
fiecare copil și le pregătește prin comportament respectuos; sau dacă pupila astfel adoptată ar obține mai puțin
decât ar fi demnă.
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116. Uneori este permisă adopția unui copil care este mai bogat de către o persoană săracă; dacă aceasta din urmă
are o viață complet temperată, sau dacă afecțiunea sa este onorabilă și cunoscută public.
117. Se obișnuiește, totuși, să se dea garanții în cazuri de acest fel.
118. Marcellus, Digest, Cartea XXVI.
Pentru că atunci când un om dorește să aroge un tutore, dacă arată un motiv întemeiat pentru a face acest lucru în
alte privințe, el poate fi ascultat numai dacă dă o cauțiune unui sclav public prin care se obligă "că va restitui orice
proprietate a tutorelui său care ar putea intra în posesia sa acelor persoane care ar fi avut dreptul la această
proprietate, dacă cel care arogat ar fi rămas în starea sa anterioară".
119. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVI.
Prin aceste cuvinte ale obligației care trebuie să fie furnizată de partea arogantă, "celor care au dreptul la
proprietatea respectivă", nu există nicio îndoială că se intenționa să includă orice manumisiune făcută printr-un al
doilea testament; și în special atunci când un sclav era înlocuit ca moștenitor, și, de asemenea, pentru a proteja
interesele legatarilor.
120. În cazul în care această obligație nu este dată, o acțiune în echitate se va îndrepta împotriva arogantului.
20. 20. Marcellus, Digest, Cartea XXVI.
Această obligație devine operantă în cazul în care pupila moare înainte de a atinge vârsta pubertății.
121. Deși tutorele este menționat ca fiind de sex masculin, aceeași procedură trebuie să fie luată cu referire la un
tutore de sex feminin.
122. Gaius, Rules.
Căci femeile pot fi arogate printr-un rescript imperial.
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123. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVI.
În cazul în care un arogant moare lăsând un fiu adoptiv care este minor, iar acesta moare ulterior înainte de a
ajunge la pubertate, vor fi răspunzători moștenitorii arogantului? Trebuie să se considere că moștenitorii sunt
obligați să predea și bunurile părții arogate, și a patra parte din avere în plus.
124. Se pune întrebarea dacă arogantul poate substitui un alt moștenitor fiului minor adoptat? Cred că substituirea
nu poate fi admisă, decât dacă se referă doar la a patra parte din averea tatălui său adoptiv la care are dreptul; și că
aceasta se extinde doar până la pubertate. Dar dacă el ar trebui să lase bunurile sale în încredere pentru a fi predate
la un anumit moment, o astfel de încredere nu ar trebui să fie admisă, deoarece această parte nu îi revine prin
testamentul tatălui său, ci printr-o dispoziție imperială.
125. Toate aceste reguli se aplică indiferent dacă cineva și-a arogat un băiat sub pubertate ca fiu sau ca nepot.
126. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Atunci când cineva este dat în adopție, el devine cognat tuturor celor cu care devine agnat și nu devine cognat
celor cu care nu devine agnat, deoarece adopția nu conferă dreptul de sânge, ci dreptul de agnațiune; de aceea, dacă
eu adopt un fiu, soția mea nu ocupă locul de mamă pentru el și nici nu este înrudită cu el prin agnațiune, deoarece
nu este cognata lui. Din nou, mama mea nu ocupă pentru el locul de bunică, deoarece el nu se leagă prin agnațiune
cu cei care sunt în afara familiei mele; dar cel pe care l-am adoptat devine fratele fiicei mele, deoarece fiica mea
este membră a familiei mele, iar căsătoria dintre ei este interzisă.
127. Ulpianus, Controverse, Cartea I.
Oricine care este absent sau care nu-și dă consimțământul nu poate fi arogat.
128. Același, Opinii, Cartea a V-a.
După moartea fiicei sale care trăia ca stăpână pe motiv că a fost emancipată în mod legal și care a murit după ce șia desemnat moștenitorii prin testament, tatălui îi este interzis să inițieze o acțiune împotriva propriului său act,
pretinzând că emanciparea nu a fost făcută în mod legal sau în prezența martorilor.
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129. O parte care este absentă nu poate nici să adopte, nici să se aroge, nici să îndeplinească prin mandatul altei
persoane vreuna dintre formalitățile care sunt necesare în astfel de cazuri.
130. Julianus, Digest, Cartea LXX.
Oricine pe care îl adoptă fiul meu emancipat nu este nepotul meu.
131. Același, Digest, Cartea LXXXV.
Copilul unui fiu adoptat este considerat de legea civilă ca ocupând același loc ca și cum el însuși ar fi fost adoptat.
132. Gaius, Institutes, Cartea I.
Cel care are un fiu și un nepot sub controlul său este perfect liber să își elibereze fiul de sub autoritatea sa și să o
păstreze asupra nepotului său; sau, pe de altă parte, să își păstreze fiul sub controlul său și să îl mantuiască pe
nepotul său; sau să îi facă pe amândoi stăpânii lor. Considerăm că aceeași regulă se aplică și în cazul unui
strănepot.
133. Callistratus, Institutes, Cartea II.
În cazul în care tatăl natural nu posedă puterea de a vorbi, dar poate indica în alt mod decât verbal dorința sa de ași da fiul în adopție, această adopție va fi confirmată; la fel ca și cum ar fi avut loc în formele prevăzute de lege.
134. Paulus, Reguli, Cartea I.
Cei care nu au soții pot adopta copii.
135. Marcianus, Reguli, Cartea a V-a.
Un fiu, fie că este natural sau adoptat, care se află sub controlul tatălui său, nu-l poate obliga în niciun fel pe acesta
să-l elibereze de el.
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136. Papinianus, Întrebări, Cartea XXXI.
Cu toate acestea, un băiat care nu a ajuns la pubertate și care a fost adoptat, trebuie să fie audiat uneori dacă, ajuns
la pubertate, dorește să fie emancipat; iar acest lucru trebuie să fie stabilit de către judecător după ce cazul a fost
expus.
137. Împăratul Titius Antoninus a hotărât într-un Rescript că este permis ca un bărbat să adopte pe fiul său vitreg
al cărui tutore era.
138. Marcianus, Reguli, Cartea a V-a.
Și acolo unde fiul adoptat, ajuns la pubertate, dovedește că nu este avantajos pentru el însuși să fie adus sub
controlul patern al celuilalt, este drept ca el să fie emancipat de tatăl său adoptiv și, în acest fel, să fie repus în
condiția sa anterioară.
139. Paulus, Întrebări, Cartea a XI-a.
S-a pus întrebarea în cazul în care un fiu îți este dat în adopție, de exemplu cu această condiție: "după trei ani, îmi
vei da aceeași persoană în adopție"; dacă va exista vreo acțiune împotriva ta. Labeo crede că nu există nici o cauză
de acțiune, deoarece nu este în conformitate cu obiceiurile noastre ca cineva să aibă un fiu temporar.
140. Același, Opinii, Cartea I.
Rangul unei persoane nu este diminuat prin adopție, ci este de fapt mărit; de aceea un senator, dacă este adoptat de
un plebeu, rămâne senator; și, în mod similar, un fiu al senatorului rămâne tot astfel.
141. Același; Opinii, cartea XVIII.
Este stabilit că un fiu poate fi emancipat oriunde pentru a fi eliberat de autoritatea paternă.
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142. S-a hotărât că manumisiunea și adopția pot fi efectuate în fața unui proconsul, chiar și într-o provincie care nu
i-a fost atribuită.
143. Același, Sentințe, Cartea a II-a.
Oricine poate adopta pe altul ca nepot al său, chiar dacă nu are niciun fiu.
144. Nimeni nu poate adopta a doua oară o persoană pe care a adoptat-o și emancipat-o o dată.
38. Marcellus, Digest, Cartea XXVI.
O adopție care nu a fost făcută legal poate fi confirmată de împărat. 39. Ulpianus, Despre funcția de consul, Cartea
a III-a.
Divinul Marcus a afirmat într-un Rescript către Eutychianus că: "Judecătorii vor stabili dacă poți obține ceea ce
dorești, după ce cei care s-ar putea opune vor fi fost prezentați în fața lor, adică cei care ar putea fi lezați prin
confirmarea adopției".
145. Modestinus, Diferențe, Cartea I.
Prin aroganța tatălui unei familii, copiii care se află sub controlul său devin nepoții arogantului și, în același timp
cu tatăl lor, sunt plasați sub autoritatea acestuia, ceea ce nu are loc și în cazul adopției, căci atunci nepoții rămân
sub controlul bunicului lor natural.
146. Cel care adoptă, dar și cel care arogă, nu numai că trebuie să fie mai în vârstă decât persoana pe care o face
fiul său, fie prin aroganță, fie prin adopție, dar trebuie să fie astfel până la termenul pubertății complete, adică să
fie mai înaintat în vârstă cu optsprezece ani.
147. O persoană care este impotentă poate obține un moștenitor potrivit pentru sine prin aroganță, și nici
slăbiciunea sa corporală nu este un obstacol în acest sens.
148. Același, Reguli, Cartea a II-a.
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Atunci când un tată își emancipează fiul prin care are un nepot sub controlul său, iar după aceea îl adoptă pe fiul
său și moare, nepotul nu intră din nou sub autoritatea tatălui său. De asemenea, nepotul nu intră sub stăpânirea
tatălui său dacă bunicul său l-a păstrat în puterea sa atunci când l-a dat pe fiul său în adopție și l-a readoptat după
aceea.
149. Același, Pandectele, Cartea I.
Putem da chiar și un prunc în adopție.
150. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea XX.
Adopția de fii, dar și de nepoți poate avea loc, astfel încât oricine poate părea nepotul nostru ca prin intermediul
unui fiu, deși nașterea sa poate fi incertă.
151. Proculus, Epistole, Cartea a VIII-a.
În cazul în care cineva care are un nepot prin fiu adoptă un altul în locul nepotului său, nu cred că la moartea
bunicului va exista vreo legătură de consangvinitate între nepoți. Dar dacă l-a adoptat în așa fel încât acesta să fie
nepotul său prin drept legal, de exemplu, ca și cum ar fi fost fiul lui Lucius, propriul său fiu și soția legală a
acestuia, sunt de părere contrară.
152. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea III.
Obligațiile celui care a fost dat în adopție sunt transferate tatălui adoptiv.
153. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea IV.
Un fiu născut de mine în timp ce eram în sclavie poate fi adus sub autoritatea mea prin indulgența împăratului;
totuși, nu se pune problema ca un astfel de fiu să rămână în clasa celor liberi.
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Tit. 8. Cu privire la împărțirea și natura lucrurilor
154. Gaius, Institutes, Cartea a II-a.
Principala diviziune a Lucrurilor este sub două capete: căci unele dintre ele aparțin legii divine și altele legii
umane. Cele care țin de legea divină sunt, de exemplu, lucrurile sacre și religioase. Lucrurile sacre sunt, de pildă,
zidurile și porțile, care, într-o anumită măsură, se află sub legea divină. Căci ceea ce este supus legii divine nu este
proprietatea nimănui, iar ceea ce într-adevăr aparține legii umane este, în cea mai mare parte, proprietatea cuiva,
totuși, poate să nu aparțină nimănui, căci lucrurile care aparțin unei moșii până la apariția unui moștenitor, nu sunt
proprietatea nimănui. Din nou, acele lucruri care țin de legea umană sunt fie publice, fie private. Cele care sunt
publice sunt considerate ca fiind proprietatea nimănui și sunt considerate ca aparținând întregii comunități, iar cele
care sunt private aparțin indivizilor.
155. În plus, unele lucruri sunt corporale, iar altele sunt incorporale. Sunt corporale cele care sunt tangibile, ca de
exemplu pământul, sclavii, hainele, aurul, argintul, precum și nenumărate alte obiecte. Cele care sunt incorporale,
care nu pot fi atinse, ca uzufructul și obligațiile, indiferent de modul în care au fost contractate. Nu contează dacă
lucrurile corporale sunt incluse într-o moștenire, deoarece recoltele luate de pe pământ sunt corporale, iar ceea ce
ne este datorat prin obligația altuia, este în cea mai mare parte corporal, ca pământul, sclavii, banii; totuși, dreptul
de succesiune, dreptul de uz și de folosință și dreptul bazat pe o obligație sunt toate incorporale. Din aceeași clasă
fac parte toate drepturile de proprietate urbană și rustică, care sunt desemnate ca servituți.
156. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
Anumite lucruri sunt comune tuturor prin dreptul natural; unele aparțin întregii comunități, altele nu aparțin
nimănui, iar cele mai multe indivizilor; acestea se dobândesc, respectiv, în diferite moduri.
157. Iarăși, toate lucrurile următoare sunt comune prin lege naturală, și anume aerul, apa curgătoare, marea și, prin
urmare, țărmurile mării.
158. Florentinus, Institutes, Cartea a VI-a.
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De asemenea, pietrele prețioase, gemele și alte lucruri pe care le găsim pe țărmul mării devin imediat și ele ale
noastre prin dreptul natural.
159. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
În consecință, nimănui nu i se poate interzice să se apropie de țărmul mării pentru a pescui; totuși, trebuie să evite
să intervină asupra caselor, clădirilor și monumentelor, deoarece acestea nu sunt supuse Legii Națiunilor, așa cum
este marea; și acest lucru l-a afirmat divinul Pius într-un Rescript adresat pescarilor din Formiae și Capena.
(1) Aproape toate râurile și porturile sunt, de asemenea, publice.
160. Gaius, Doctrine juridice de aplicație și utilitate zilnică. Cartea a II-a.
Folosirea publică a malurilor râurilor este supusă Dreptului Națiunilor, așa cum sunt râurile însele. Prin urmare,
oricine este liber să conducă o barcă până la mal; să atașeze frânghii de copacii care cresc acolo; să usuce plasele și
să le tragă din mare; și să depună orice încărcătură pe ele; la fel cum poate naviga pe râul însuși. Proprietatea
malurilor aparține însă celor ale căror terenuri sunt învecinate, motiv pentru care și copacii care cresc pe ele le
aparțin.
161. Cei care pescuiesc în mare au dreptul să ridice pe mal o colibă în care să se adăpostească. 6. Marcianus,
Institutes, Cartea a III-a.
Acest drept există într-o asemenea măsură încât cei care construiesc acolo devin de fapt proprietarii terenului, dar
numai atâta timp cât clădirea stă în picioare; altfel, dacă aceasta se prăbușește, locul revine la starea sa anterioară
prin legea postliminium, ca să spunem așa, iar dacă o altă parte construiește o casă în același loc, solul devine al
său.
162. Există unele lucruri care, prin lege naturală, aparțin întregii comunități și nu indivizilor; cum ar fi, de
exemplu, teatrele, hipodromurile și alte lucruri de acest fel, sau orice altceva care este proprietatea comună a unui
oraș. Prin urmare, un sclav care aparține unui oraș nu este înțeles ca fiind proprietatea unui individ în particular, ci
a întregii comunități; și din acest motiv, Frații Divini au afirmat într-un Rescript că un sclav care aparține unui oraș
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poate fi supus la tortură fie împotriva unui cetățean, fie în numele acestuia. Ca urmare a acestui fapt, nici libertul
unui oraș nu este obligat să ceară permisiunea în temeiul Edictului, dacă aduce vreun cetățean în instanță.
163. Lucrurile care sunt sacre, religioase și sfinte nu sunt proprietatea nimănui.
164. Lucrurile sacre sunt cele care sunt consacrate în mod public și nu în mod privat; și de aceea, dacă cineva își
face ceva sacru pentru sine în mod privat, nu este sacru, ci profan; acolo unde, totuși, un templu a fost odată făcut
sacru, locul rămâne așa, chiar și după ce edificiul a fost demolat.
165. Oricine, prin voința sa, poate face ca un loc să devină religios prin înmormântarea unui cadavru în incinta sa;
și atunci când un loc de înmormântare aparține mai multor persoane, unul dintre proprietari poate înmormânta un
cadavru acolo, chiar dacă ceilalți nu doresc. De asemenea, o înmormântare poate fi făcută pe terenul altuia, dacă
proprietarul își dă acordul; și chiar dacă acesta o ratifică ulterior, locul în care a fost îngropat cadavrul devine
religios.
166. Din nou, cea mai bună opinie este că un mormânt gol este un loc religios, așa cum se afirmă în Virgil.
167. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXV.
Cu toate acestea, Frații Divini au publicat un Rescript care susține contrariul.
168. Marcianus, Reguli, Cartea a IV-a.
Un loc sfânt este acela care este apărat și protejat de rănile oamenilor.
169. Cuvântul "sacru" se spune că ar fi derivat din cuvântul sagmina, anumite plante pe care le purtau de obicei
ambasadorii poporului roman pentru a împiedica violarea persoanelor lor; la fel cum ambasadorii greci le purtau pe
cele care se numesc khrukia.
170. Cassius afirmă că Sabinus a dat foarte corect părerea că zidurile unui oraș erau sfinte și că era necesar ca
persoanelor să li se interzică să pună ceva împotriva lor.
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171. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
Locurile sacre sunt cele care sunt dedicate publicului, fie în oraș, fie la țară.
172. Trebuie să se înțeleagă că un loc public nu poate deveni sacru decât atunci când împăratul l-a consacrat sau a
acordat permisiunea ca acest lucru să fie făcut.
173. Trebuie remarcat faptul că un loc sacru este un lucru și un sacrarium este altul; pentru că un loc sacru este cel
care a fost consacrat, iar un sacrarium este cel în care sunt depuse lucruri sacre, care pot exista și într-o casă
privată; iar atunci când persoanele doresc să lipsească un astfel de loc de caracterul său religios, ele obișnuiesc să
retragă lucrurile sacre din el.
174. În mod corespunzător numim sfinte acele lucruri care nu sunt nici sacre, nici profane, dar care au fost
confirmate de o anumită sancțiune, de aceea legile sunt sfinte, pentru că se bazează pe o anumită sancțiune; și tot
ceea ce este sprijinit de o anumită sancțiune este de asemenea sfânt, chiar dacă nu este consacrat lui Dumnezeu; și
chiar se adaugă uneori în sancțiunea însăși că oricine se face vinovat de o infracțiune în acel loc va fi pedepsit cu
moartea.
175. În plus, nu este permisă repararea zidurilor orașelor, nici adăugarea de ceva la ele, nici plasarea de ceva pe
ele, fără autoritatea împăratului sau a guvernatorului.
176. Tot ceea ce este sacru nu este susceptibil de apreciere.
177. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
Aristo declară că, așa cum tot ceea ce este construit în mare devine proprietate privată, tot așa tot ceea ce încalcă
marea devine proprietate publică.
178. Pomponius, Din diverse pasaje, Cartea a II-a.
Acolo unde cineva încalcă zidurile, este pedepsit cu moartea, la fel ca și acolo unde cineva se cațără pe ele cu
ajutorul scărilor sau în orice alt mod, deoarece cetățenilor romani nu le este permis să părăsească un oraș decât pe
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la porți, deoarece primul este un act de ostilitate și abominabil. Se spune că Remus, fratele lui Romulus, a fost ucis
pentru că a vrut să escaladeze zidul.

Tit. 9. Cu privire la senatori
179. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXII.
Nimeni nu se îndoiește că un bărbat de rang consular ar trebui să aibă întotdeauna întâietate față de o femeie de
rang consular, dar este o chestiune de luat în considerare dacă un bărbat de rang praefectorian are întâietate față de
o femeie de rang consular. Eu cred că el are întâietate față de ea, deoarece sexul masculin are o demnitate mai
mare.
180. Noi le numim pe soțiile consulilor femei de rang consular, iar Saturninus extinde această calitate la mamele
lor, dar acest lucru nu este afirmat nicăieri altundeva și nu este admis nicăieri.
181. Marcellus, Digest, Cartea a III-a.
182. Cassius Longinus este de părere că, atunci când un om a fost expulzat din Senat pentru comportament
infamant și nu a fost repus în funcție, nu ar trebui să i se permită să prezideze un tribunal sau să depună mărturie ca
martor; pentru motivul că Lex Julia interzice acest lucru în cazurile de șantaj.
182. Modestinus, Reguli, Cartea a VI-a.
Un senator care a fost expulzat din Senat nu-și pierde cetățenia; iar Divinii Severus și Antoninus i-au permis chiar
să locuiască la Roma.
183. Pomponius, Din diverse pasaje, Cartea XII.
Cine este nedemn de un rang inferior este și mai nedemn de unul superior.
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184. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
Prin termenii "fiul unui senator" trebuie să înțelegem nu numai un fiu natural, ci și unul adoptat, și nu contează de
către cine sau în ce mod a fost adoptat. Nu contează nici dacă acesta era deja învestit cu rangul de senator atunci
când l-a adoptat sau dacă acest lucru s-a făcut ulterior.
185. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea II.
Un fiu adoptat de un senator continuă să fie astfel atâta timp cât rămâne în familia sa; dar când este emancipat,
atunci prin emancipare își pierde numele de fiu.
186. Atunci când un fiu este dat în adopție de către un senator unei persoane de rang inferior, el este întotdeauna
considerat fiul unui senator; deoarece demnitatea senatorială nu se pierde printr-o adopție care provine dintr-o
poziție inferioară, așa cum nimeni nu ar înceta să mai aibă demnitatea consulară în circumstanțe similare.
187. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
Este stabilit că fiul unui senator emancipat de tatăl său este întotdeauna considerat fiul unui senator.
188. Labeo declară, de asemenea, că un copil născut după moartea tatălui său, care a fost senator, va fi considerat
fiul senatorului. Cu toate acestea, Proculus și Pegasus sunt de părere că un copil conceput și născut după
expulzarea tatălui său din Senat, nu ar trebui să fie considerat fiul unui senator. Această opinie este corectă,
deoarece cel al cărui tată a fost expulzat din Senat înainte de a se naște, nu poate fi numit în mod corespunzător fiul
unui senator; dar în cazul în care un copil a fost conceput înainte ca tatăl său să fie expulzat din Senat, și născut
după ce tatăl său și-a pierdut rangul, cea mai bună opinie este că el ar trebui să fie înțeles ca fiind fiul unui senator.
Mulți susțin că momentul conceperii ar trebui luat în considerare doar în astfel de circumstanțe.
189. Oricine al cărui tată și bunic au fost senatori este înțeles ca fiind atât fiul, cât și nepotul unui senator; dacă,
totuși, tatăl său și-a pierdut rangul înainte de conceperea primului, s-ar putea pune întrebarea dacă nu ar trebui să
fie considerat nepotul unui senator, chiar dacă nu mai este considerat fiul unuia? Opinia cea mai bună este că el ar
trebui să fie, astfel încât rangul bunicului său să fie un avantaj pentru el, în loc să fie prejudiciat de condiția tatălui
său.
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190. Același, Trusts, Cartea a VI-a.
Femeile care sunt căsătorite cu persoane de rang ilustru sunt incluse în apelativul de persoane ilustre. Fiicele
senatorilor nu sunt cunoscute sub numele de femei ilustre, decât dacă au obținut soți de o demnitate eminentă, căci
soții lor le conferă rangul de ilustre; dar părinții, într-adevăr, o fac, atâta timp cât nu sunt legați de familii plebee.
Prin urmare, o femeie este de rang ilustru atâta timp cât este căsătorită cu un senator sau cu un bărbat distins; sau,
după ce s-a despărțit de el, nu s-a căsătorit cu o persoană de rang inferior.
191. Papinianus, Opinii, Cartea a IV-a.
Atunci când fiica unui senator se căsătorește cu un om liber, condiția tatălui ei nu o transformă în soție; întrucât, pe
de altă parte, în cazul în care tatăl ei a fost expulzat din Senat, copiii săi nu ar trebui să fie privați de rangul pe care
l-au obținut.
192. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
Ar trebui să considerăm că copiii senatorilor nu sunt doar fiii lor, ci și toți cei care descind din ei sau din copiii lor,
indiferent dacă sunt urmași naturali sau adoptați ai senatorilor din care se spune că descind; dar în cazul unui copil,
născut din fiica unui senator, trebuie să examinăm condiția tatălui.
193. Paulus, Despre Edict, Cartea XLI.
Se consideră că senatorii au întotdeauna reședința la Roma; totuși, se înțelege că ei au reședința în locul în care sau născut, din motivul că se consideră că rangul de senator dă mai degrabă un domiciliu suplimentar decât să-l
schimbe pe cel vechi.
194. Ulpianus, Despre registrele cenzorului, cartea a II-a.
Femeile căsătorite în primul rând cu bărbați cu demnitate consulară, iar apoi cu bărbați de rang inferior, uneori,
deși rareori, în ciuda acestui fapt, obțin de la împărat privilegiul de a-și păstra rangul consular; căci știu că
Antoninus Augustus a favorizat-o în această privință pe verișoara sa Julia Mammae.
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195. Trebuie considerate persoane de rang senatorial cele care descind din patricieni și consuli sau din orice
oameni iluștri; pentru că numai aceștia au dreptul de a-și exprima opiniile în Senat.

Tit. 10. Cu privire la funcția de consul
196. Ulpianus, Despre îndatoririle consulului, Cartea a II-a.
Este de datoria consulului să numească un consiliu pentru cei care doresc să mantuiască sclavii.
197. Consulii pot face manumisiunea împreună sau singuri, dar cel care a lăsat nume la un consul nu poate face
manumisiunea înaintea altuia, căci atunci manumisiunile sunt separate; iar dacă, din orice motiv, fie din cauza
bolii, fie pentru că este împiedicat de orice altă cauză justă, unul dintre ei nu poate face manumisiunea, Senatul a
decis că colegul său poate proceda la manumisiune.
198. Nu există nici o îndoială că consulii pot manumi sclavii lor în fața lor, dar dacă se întâmplă ca un consul să
aibă mai puțin de douăzeci de ani, el nu are puterea de a manumi în propriul său tribunal, deoarece el însuși este
cel care, conform unui decret al Senatului, trebuie să stabilească motivul pentru numirea unui consiliu. Cu toate
acestea, el poate face acest lucru în fața colegului său, în cazul în care a fost stabilit un motiv întemeiat.

Tit. 11. Cu privire la funcția de prefect pretorian
199. Aurelius Arcadius Charisius, Maestru al cererilor, Despre îndatoririle prefectului pretorian.
Este necesar să precizăm pe scurt de unde provine originea funcției de prefect pretorian. Unii autori au afirmat că
prefecții pretorieni au fost creați în trecut în locul maeștrilor de cavalerie; deoarece, întrucât în vremea anticilor
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puterea supremă era ocazional conferită dictatorilor, aceștia obișnuiau să își aleagă maeștrii de cavalerie, care erau
asociați cu ei în îndeplinirea îndatoririlor militare și care dețineau rangul următor după ei. După ce guvernarea
republicii a fost transferată definitiv împăraților, prefecții pretorieni au fost aleși de către acești principi, la fel cum
se procedase în cazul maeștrilor de cavalerie, iar acestora li s-a conferit o putere mai mare în scopul promovării
disciplinei publice.
200. După ce autoritatea prefecților a luat naștere în acest mod, ea a fost ulterior mărită într-o asemenea măsură
încât nu se mai poate face apel la decizia unui prefect pretorian; căci, dacă anterior se punea problema dacă se
putea face apel la decizia unui prefect pretorian, lucru care, de fapt, era permis prin lege, existând exemple ale
celor care au făcut acest lucru, ulterior, printr-un decret imperial promulgat public, dreptul de apel a fost interzis.
Căci împăratul a considerat că cei care au fost numiți în această înaltă funcție datorită industriei lor eminente, după
ce discernământul și integritatea lor au fost stabilite, nu vor judeca altfel decât ar face-o el însuși, înțelepciunea și
iluminarea aferente rangului lor fiind luate în considerare.
201. Prefecții pretorieni se bucurau, de asemenea, de un privilegiu suplimentar; pentru că minorii nu puteau obține
restituirea după condamnare, de la alți magistrați decât de la prefecții pretorieni înșiși.

Tit. 12. Cu privire la funcția de prefect al orașului
202. Ulpianus, Despre îndatoririle prefectului de oraș.
O epistolă a divinului Severus către Fabius Cilo, prefect al orașului, afirmă că acesta are jurisdicție asupra tuturor
infracțiunilor de orice fel, nu numai asupra celor comise în interiorul orașului, ci și asupra celor care sunt comise în
afara lui, în Italia.
203. El trebuie să asculte plângerile sclavilor împotriva stăpânilor lor care s-au refugiat la statuile imperiale sau
care au fost cumpărați pe banii lor pentru a fi manumiți.

55

204. De asemenea, el trebuie să asculte plângerile patronilor nevoiași cu privire la oamenii lor eliberați; mai ales
dacă aceștia afirmă că sunt bolnavi și doresc să fie întreținuți de ei.
205. El are autoritatea de a relegitima și deporta persoane pe o insulă desemnată de împărat.
206. La începutul epistolei la care se face referire apare următorul text: "De vreme ce am încredințat orașul nostru
grijii tale"; prin urmare, tot ceea ce se face în interiorul orașului pare să fie sub jurisdicția prefectului, iar acest
lucru se aplică și pentru orice infracțiune comisă în interiorul jalonului de o sută, dar dincolo de această distanță
prefectul orașului nu are jurisdicție.
207. În cazul în care cineva acuză un sclav că a comis adulter cu soția sa, cazul trebuie să fie judecat în fața
prefectului orașului.
208. El poate lua cunoștință de procedurile în temeiul interdictelor Quod vi aut clam, sau Unde vi.
209. Se obișnuiește să se trimită în fața prefectului orașului tutorii sau curatorii care, după ce și-au administrat în
mod fraudulos încredințările, merită o pedeapsă mai severă decât infamia care decurge din suspiciune; de exemplu,
atunci când se poate dovedi că și-au cumpărat tutela cu bani sau că, pentru mită, s-au străduit să împiedice numirea
unui tutore potrivit pentru cineva; sau când, după ce au declarat valoarea bunurilor pupilelor lor, le-au diminuat
intenționat; sau când au înstrăinat aceste bunuri în mod evident cu un scop fraudulos.
210. Când se spune că prefectul trebuie să asculte plângerile sclavilor împotriva stăpânilor lor, trebuie să înțelegem
că aceasta nu înseamnă că ei își pot acuza stăpânii (căci unui sclav nu i se permite niciodată să facă acest lucru,
decât din motive specifice), ci că ei se pot adresa cu umilință lui atunci când stăpânii lor îi tratează cu cruzime,
duritate sau îi înfometează, sau pot declara prefectului orașului că au fost forțați să suporte atacuri indecente. De
asemenea, o datorie impusă prefectului orașului de către Divanul Severus era aceea de a proteja sclavii de
prostituția stăpânilor lor.
211. Din nou, prefectul orașului ar trebui să aibă grijă ca brokerii de bani să conducă tot ceea ce este legat de
afacerile lor în mod cinstit și să se abțină de la acte ilegale.
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212. În cazul în care un patron declară că a fost tratat cu lipsă de respect sau a fost insultat de către libertul său; sau
că el și copiii săi, sau soția sa, au fost maltratați de către acesta, sau aduce orice acuzație similară; este obișnuit ca
el să se prezinte în fața prefectului orașului, care îl va pedepsi pe libert în funcție de plângere, fie avertizându-l, fie
punându-l să fie biciuit, fie aplicându-i o pedeapsă și mai severă, deoarece liberții merită foarte des să fie pedepsiți.
Și într-adevăr, dacă patronul poate dovedi că i-a adus o acuzație penală sau că a conspirat împotriva lui cu
dușmanul său, poate fi condamnat la muncă în mină.
213. Supravegherea oricărui fel de carne și vânzarea ei la un preț rezonabil este una dintre îndatoririle prefectului,
iar piața de porci este de asemenea în sarcina sa, ca și cea a altor animale, iar turmele de vite și de oi destinate
acestui scop intră sub jurisdicția sa.
214. Păstrarea păcii și a ordinii publice la expoziții este considerată a fi una dintre îndatoririle prefectului orașului;
și, într-adevăr, el ar trebui să staționeze soldați în diferite puncte cu scopul de a menține pacea publică și de a-i
raporta tot ceea ce are loc în oraș.
215. Prefectul Orașului poate obliga pe oricine să rămână departe de oraș, precum și de oricare dintre celelalte
districte, și îi poate interzice să desfășoare orice afacere, să practice orice profesie sau să acționeze ca avocat, fie
temporar, fie pentru totdeauna. De asemenea, îi poate interzice să participe la expoziții și, dacă îl exilează din
Italia, îl poate îndepărta și din provincia sa natală.
216. Divinul Severus a afirmat într-un Rescript că cei despre care se spune că au ținut adunări ilegale trebuie să fie
urmăriți în fața prefectului orașului.
217. Paulus, Despre îndatoririle prefectului orașului.
Conform unei Epistole a Divinului Hadrian, el poate fi solicitat în cauzele intentate de bancheri sau împotriva lor,
iar cauzele pecuniare pot fi, în cea mai mare parte, judecate în fața lui.
218. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a II-a.
Prefectul orașului nu are jurisdicție dincolo de limitele orașului, dar poate numi judecători în afara acestuia.
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Tit. 13. Cu privire la funcția de chestor
219. Ulpianus, Despre îndatoririle chestorului.
Originea Quaestor este foarte veche, mai mult decât cea a aproape oricărei alte magistraturi. Gracchanus Julius, în
Cartea a șaptea "Despre autorități", relatează că Romulus însuși și Numa Pompilius aveau doi chestori care nu erau
numiți de ei înșiși, ci prin voturile poporului; dar, chiar dacă există îndoieli cu privire la existența vreunui chestor
în timpul domniilor lui Romulus și Numa, este sigur că au existat chestori în timpul lui Tullus Hostilius; și, întradevăr, opinia predominantă a scriitorilor antici este că Tullus Hostilius a fost primul care a introdus chestorii în
guvernarea comunității.
220. Junius, Trebatius și Fenestella au dedus originea cuvântului Quaestor de la quaero (a căuta).
221. Unii dintre chestori obișnuiau să tragă la sorți provinciile atribuite prin decret al Senatului, ceea ce se făcea și
sub consulatul lui Decimus Drusus și al lui Porcina. Cu toate acestea, toți chestorii nu își obțineau provinciile prin
tragere la sorți, cu excepția candidaților împăratului, deoarece aceștia erau angajați doar la citirea epistolelor
imperiale în Senat.
222. În prezent, chestorii sunt luați fără discriminare dintre patricieni și plebei; căci acest loc este o intrare și, ca să
spunem așa, începutul altor funcții și conferă dreptul de a-și spune părerea în Senat.
223. Sunt unii dintre aceștia, așa cum am spus mai sus, care sunt numiți candidații împăratului și care citesc
epistolele sale în Senat.

Tit. 14. Cu privire la funcția pretorilor
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224. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVI.
Un tată poate mantui înaintea unui fiu care se află sub controlul său, dacă fiul este pretor.
225. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
De asemenea, este stabilit că el însuși poate fi emancipat sau poate da în adopție în propriul tribunal.
226. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVIII.
Barbarus Philippus, un sclav fugar, a căutat pretura Romei și a fost numit pretor. Pomponius este de părere că
condiția sa de sclav nu a fost un obstacol în calea ocupării funcției de pretor. Este adevărat că a îndeplinit
îndatoririle acestei funcții, totuși, să luăm în considerare cazul unui sclav care și-a ținut secretă condiția de sclav
pentru o lungă perioadă de timp, în timp ce și-a îndeplinit datoria de pretor. Oare tot ceea ce a hotărât sau decretat
el nu va avea nicio forță sau efect? Ce să spunem noi? Sau va fi valabil din cauza bunăstării celor care au inițiat
proceduri în fața lui, fie în temeiul legii, fie în virtutea unui alt drept legal? Într-adevăr, cred că niciunul dintre
aceste lucruri nu ar trebui să fie respins; pentru că acesta este punctul de vedere mai uman de adoptat, deoarece
poporul roman avea puterea de a investi un sclav cu această autoritate și, dacă ar fi știut că el era astfel, i-ar fi
acordat libertatea. Cu atât mai mult acest drept trebuie să fie considerat întemeiat în ceea ce privește împăratul.
227. Același, Despre toate tribunalele, Cartea I.
Un pretor nu se poate numi pe sine însuși tutore sau judecător în vreo procedură specială.

Tit. 15. Cu privire la funcția de prefect al gărzii de noapte
228. Paulus, Cu privire la îndatoririle prefectului gărzii de noapte.
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La antici erau numiți trei oameni pentru a se asigura împotriva incendiilor, care, pentru că vegheau noaptea, erau
numiți Nocturni. Uneori luau parte și edilii și tribunii plebei; în plus, exista un detașament de sclavi publici
staționați în jurul porții și al zidurilor, de unde puteau fi chemați în caz de nevoie. Existau, de asemenea, anumite
corpuri de sclavi privați care stingeau incendiile, fie în schimbul unui salariu, fie în mod gratuit. În cele din urmă,
divinul Augustus a preferat ca această îndatorire să fie îndeplinită sub propria sa supraveghere.
229. Ulpianus, Cu privire la îndatoririle prefectului gărzii de noapte.
Pentru că mai multe incendii au avut loc în cursul unei zile.
230. Paulus, Cu privire la îndatoririle prefectului gărzii de noapte.
De fapt, Augustus credea că siguranța Republicii nu putea fi apărată de nimeni mai bine decât de el și că nimeni nu
era atât de potrivit pentru această sarcină ca împăratul. De aceea, a postat șapte cohorte în locurile potrivite, pentru
ca fiecare cohortă să protejeze două cartiere ale orașului; acestea erau comandate de tribuni, iar deasupra lor se afla
un ofițer superior care a fost desemnat prefectul gărzii de noapte.
231. Prefectul Gărzii de Noapte lua cunoștință de incendiatori, hoți, tâlhari, tâlhari și adăpostitori de infractori, cu
excepția cazului în care vinovatul este atât de sălbatic și de notoriu, încât este predat prefectului orașului. Și cum,
în cea mai mare parte, incendiile sunt provocate de neglijența locuitorilor, fie îi pune să fie biciuiți pe cei care au
fost neglijenți în ceea ce privește focul, fie le remite biciul și le dă un avertisment sever.
232. Spargerile sunt comise în general în casele care conțin multe apartamente sau în depozitele în care oamenii au
depus cea mai valoroasă parte a bunurilor lor; hoțul sparge fie o magazie, fie un dulap, fie un cufăr, iar cei care
sunt însărcinați cu paza acestor bunuri sunt cei care sunt pedepsiți în mod obișnuit. Divinul Antoninus a afirmat
acest lucru într-un Rescript către Erycius Clarus, căci spune: "Că dacă depozitele sale sunt sparte, el poate să-i
pună la tortură pe sclavii care le păzeau, chiar dacă unele dintre ele aparțin împăratului însuși".
233. Trebuie menționat faptul că prefectul gărzii de noapte trebuie să stea de pază pe toată durata nopții și trebuie
să-și facă rondul încălțat corespunzător și dotat cu cârlige și topoare.
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234. El trebuie să aibă grijă să anunțe toți ocupanții caselor să nu permită ca vreun incendiu să se producă din
cauza neglijenței lor, iar un astfel de ocupant trebuie să fie îndrumat să aibă întotdeauna apă la etajul său superior.
235. El are, de asemenea, supraveghere asupra celor care, în schimbul unei compensații, se ocupă de îmbrăcăminte
în băi; și dacă în timpul îndeplinirii acestei îndatoriri se fac vinovați de orice acte ilegale, el trebuie să ia cunoștință
de ele.
236. Ulpianus, Despre îndatoririle prefectului orașului.
Împărații Severus și Antoninus au afirmat următoarele într-un rescript către Julius Rufmus, prefectul gărzii de
noapte: "Dacă ocupanții blocurilor de case sau alții sunt neglijenți în ceea ce privește focul, poți ordona ca aceștia
să fie biciuiți cu vergi sau biciuiți; iar pe cei acuzați de incendiere îi poți trimite la prietenul nostru Fabius Cilo,
prefectul orașului; sclavii fugari trebuie să-i cauți și să-i restitui stăpânilor lor."

Tit. 16. Cu privire la funcția de Proconsul și la adjunctul său
237. Ulpianus, Controverse, Cartea I.
Proconsulul poartă pretutindeni însemnele rangului său după ce părăsește orașul; dar nu exercită autoritatea decât
în provincia care i-a fost atribuită.
238. Marcianus, Institutes, Cartea I.
Toți proconsulii, după ce au părăsit cetatea, au jurisdicție, cu condiția ca aceasta să nu fie contencioasă, ci
voluntară; de exemplu, pot avea loc în fața lor manumirile de copii, precum și de sclavi, și adopțiile.
239. Nimeni nu poate face însă o manumitere în fața deputatului, pentru că acesta nu are suficientă jurisdicție.
240. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVI.
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239. Nici adopțiile nu pot avea loc în fața lui, pentru că, de fapt, în instanța sa nu poate fi intentată nicio acțiune
legală.
241. Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea I.
Este necesar ca și proconsululul să fie atent să nu-și asuprească provincia în ceea ce privește primirea
funcționarilor; așa cum a afirmat împăratul nostru, precum și tatăl său, într-un Rescript către Aufidius Severianus.
242. Nici un proconsul nu poate avea proprii săi mireni, dar în locul lor soldații trebuie să-și îndeplinească
îndatoririle în provincii.
243. De asemenea, ar fi mai bine ca proconsululul să călătorească fără soția sa, totuși, el își poate aduce soția cu el;
dar trebuie să-și amintească faptul că Senatul, în timpul consulatului lui Cotta și Mesalla, a decretat: "Că, în viitor,
dacă soțiile celor care călătoresc pentru a se ocupa de funcțiile lor vor comite vreo infracțiune, se va cere socoteală
soților lor și li se va aplica o pedeapsă".
244. Înainte ca proconsulul să treacă granițele provinciei care i-a fost atribuită, el trebuie să publice un edict care
să anunțe sosirea sa și care să conțină o recomandare despre el însuși, dacă are vreo cunoștință sau legătură cu
oamenii din provincie; și prin toate mijloacele să le ceară să nu vină să-l întâlnească nici în public, nici în
particular, fiind mai potrivit ca fiecare să-l primească în țara sa.
245. El va acționa, de asemenea, în mod corect și conform ordinii obișnuite de procedură, dacă va trimite o
înștiințare predecesorului său, indicând ziua în care va trece granițele jurisdicției sale; deoarece, frecvent, atunci
când aceste lucruri nu sunt cunoscute sau așteptate cu siguranță, oamenii din provincie sunt deranjați, iar
tranzacțiile comerciale sunt împiedicate.
246. Este potrivit ca atunci când intră în provincie să o facă în acea porțiune în care acest lucru este obișnuit; și
indiferent de orașul în care ajunge primul, el trebuie să acorde atenție la ceea ce grecii numesc epidymias, adică
"locul de ședere", sau kataploun "portul de sosire"; căci provincialii acordă o mare importanță păstrării și
respectării acestui obicei și a privilegiilor de acest fel. Există unele provincii în care proconsulul merge pe mare,
cum ar fi, de exemplu, Asia; și acest lucru a fost dus atât de departe încât împăratul nostru Antoninus Augustus a
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declarat într-un rescript, ca răspuns la o cerere a asiaticilor, "că proconsululul era absolut necesar să se îndrepte
spre Asia pe mare și să debarce la Efes, înainte de a ajunge în oricare dintre celelalte orașe principale".
247. După ce și-a făcut intrarea în provincie, el ar trebui să-l investească pe adjunctul său cu jurisdicția sa, dar nu
ar trebui să facă acest lucru înainte, deoarece ar fi absurd ca el să confere autorității altuia o autoritate pe care el
însuși nu o posedă încă; pentru că el nu are dreptul la aceasta până când nu intră în provincie. Dacă, totuși, ar face
acest lucru înainte și, după ce a intrat în provincie, nu s-ar răzgândi, probabil că s-ar decide că adjunctul are
jurisdicție, nu din momentul în care i-a fost conferită, ci din ziua în care proconsulul a intrat în provincie.
248. Papinianus, Întrebări, Cartea I.
Există cazuri în care un proconsul își poate delega jurisdicția, chiar dacă nu a intrat încă în provincie; de exemplu,
dacă a fost supus unor întârzieri necesare în timpul călătoriei sale, iar adjunctul său a putut ajunge în provincie
foarte curând.
249. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea I.
Se obișnuiește ca el să încredințeze adjuncților săi cunoașterea infracțiunilor prizonierilor; astfel încât, după ce au
fost interogați, adjuncții să-i poată trimite înapoi, pentru ca proconsulii să-i poată elibera pe cei care sunt
nevinovați. Această specie de putere delegată este însă extraordinară; căci nimeni nu poate transfera altuia dreptul
de a impune pedeapsa cu moartea sau de a aplica orice altă pedeapsă care i-a fost conferită lui însuși, și nici măcar
pe cel de a elibera prizonierii care nu pot fi urmăriți în fața sa.
250. Așa cum proconsulul are dreptul de a delega sau nu autoritatea sa judiciară după voința sa, el are și dreptul de
a o rechema; dar nu trebuie să facă acest lucru fără a se consulta cu împăratul.
251. Nu se cuvine ca deputații să-l consulte pe împărat, ci trebuie să se adreseze propriului lor proconsul, iar acesta
este obligat să răspundă la întrebările lor.
252. Proconsululul nu trebuie să refuze în mod absolut să primească cadouri, dar trebuie să acționeze cu moderație,
astfel încât să nu le respingă în mod grosolan cu totul și nici să depășească cu avariție limitele rațiunii în acceptarea
lor; chestiune pe care Divinul Severus și Împăratul Antoninus au reglementat-o foarte corect într-o epistolă, ale
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cărei cuvinte sunt următoarele: "În cazul în care nu sunt acceptate cadouri, nu trebuie să fie refuzate: "În ceea ce
privește cadourile, Noi suntem de părere că așa cum se spune într-un proverb antic, și anume "Nu toate lucrurile
trebuie primite, nici în orice moment, nici de la toate persoanele"; pentru că, într-adevăr, este nepoliticos să nu
accepți daruri de la nimeni; dar, pe de altă parte, este cel mai josnic și cel mai avar să accepți fără distincție tot
ceea ce este dat". Iar în ceea ce privește ceea ce este cuprins în mandatele imperiale, și anume "Proconsulul însuși
sau orice altă persoană în funcție nu trebuie să accepte niciun cadou sau dar și nici măcar să cumpere ceva, cu
excepția scopului de subzistență zilnică"; aceasta nu se referă la mici gratuități, ci la cele care depășesc cerințele
unui sprijin obișnuit. Aceste cadouri nu trebuie nici să se extindă până la a face donații de mare valoare.
253. Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a II-a.
Atunci când proconsulul intră în orice alt oraș care nu este unul populat sau capitala provinciei, el trebuie să
permită ca acesta să fie pus sub protecția sa și să asculte complimentele care i se fac fără să manifeste vreo
nemulțumire, deoarece locuitorii provinciei fac acest lucru în onoarea sa; de asemenea, el trebuie să numească
sărbători în conformitate cu manierele și obiceiurile care au fost observate anterior.
254. El ar trebui să viziteze templele și monumentele publice, cu scopul de a le inspecta și de a constata dacă sunt
în stare bună și îngrijite corespunzător sau dacă au nevoie de reparații, și să asigure finalizarea celor începute, în
măsura în care resursele guvernului o permit; și ar trebui să numească cu formalitățile corespunzătoare
superintendenți care să fie sârguincioși în munca lor și, de asemenea, să detașeze soldați cu scopul de a-i asista pe
superintendenți, dacă acest lucru este necesar.
255. Deoarece proconsulul are jurisdicție completă, toată autoritatea celor care împart justiția la Roma, fie în
calitate de magistrați, fie prin acordarea de puteri extraordinare, îi revine lui.
256. Același, Despre Edict, Cartea XXXIX.
Prin urmare, proconsulul are în propria sa provincie o autoritate mai mare decât oricine altcineva, cu excepția
împăratului.
257. Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea I.
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Nici nu poate apărea vreo chestiune în provincia sa pe care să nu o poată rezolva el însuși. Cu toate acestea, dacă
se ridică vreo chestiune legată de afacerile Trezoreriei și care aparține jurisdicției intendentului imperial, va fi mai
bine pentru el să o treacă cu vederea.
258. În cazurile în care este necesar un decret, proconsulul nu poate dispune prin intermediul unei notificări din
partea reclamantului, deoarece toate lucrurile, oricare ar fi ele, care necesită o anchetă judiciară nu pot fi încheiate
în acest mod.
259. Proconsululul trebuie să asculte avocații cu răbdare și, de asemenea, cu discernământ, pentru a nu părea
disprețuitor; nici nu trebuie să se disimuleze dacă constată că părțile au trâmbițat cauzele sau au cumpărat dreptul
la litigiu; și trebuie să îi lase să intenteze procese doar pe cei cărora li se permite să o facă prin Edictul său.
260. Proconsululul are puterea de a dispune în mod extrajudiciar de următoarele chestiuni; el poate ordona
persoanelor să arate respectul cuvenit părinților lor, iar liberților față de patronii lor și față de copiii acestora din
urmă; el poate, de asemenea, să amenințe și să amenințe cu severitate un fiu adus în fața lui de către tatăl său și
despre care se spune că nu trăiește așa cum ar trebui. El poate, în mod similar, să corecteze un libert obraznic fie
prin mustrare, fie prin pedeapsă.
261. De aceea, el trebuie să aibă grijă ca o anumită ordine să prevaleze în procedura legală, și anume ca petițiile
tuturor persoanelor să fie ascultate; ca nu cumva, dacă rangul unora este favorizat sau dacă se acordă atenție altora
care nu sunt demni, cei cu pretenții moderate care nu au pe nimeni care să apară pentru ei, sau care au angajat
avocați cu puțină experiență sau fără prestigiu, să nu fie capabili să-și prezinte corect cererile.
262. El trebuie, de asemenea, să numească avocați pentru cei care solicită acest lucru și, în special, pentru pupilele
de sex feminin sau pentru persoanele aflate în alte situații de incapacitate; precum și pentru cei care sunt în afara
minții, dacă cineva îi cere să facă acest lucru pentru ei; iar dacă nu există nimeni care să solicite acest lucru, el
poate acorda acest lucru în propria instanță. El trebuie, de asemenea, să numească un avocat pentru orice persoană
care susține că nu poate găsi el însuși unul din cauza influenței adversarului său, deoarece nu este corect ca cineva
să fie asuprit de puterea superioară a adversarului său; pentru că acest lucru, într-adevăr, are tendința de a se
reflecta asupra guvernatorului provinciei, în cazul în care cineva acționează cu atât de puțină stăpânire de sine încât
toți se tem să apară ca avocați împotriva lui.
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263. Aceste reguli sunt aplicabile tuturor guvernatorilor și ar trebui să fie respectate de către aceștia.
264. Același, despre îndatoririle proconsulului, Cartea X.
Proconsululul trebuie să-și amintească faptul că trebuie să-și îndeplinească toate îndatoririle până la sosirea
succesorului său, din motivul că nu există decât un singur proconsul, iar bunăstarea provinciei cere ca întotdeauna
să existe cineva prin intermediul căruia poporul să-și poată trata afacerile; prin urmare, el trebuie să administreze
justiția până la sosirea succesorului său.
265. Lex Julia privind șantajul și Rescriptul împăratului Hadrian către Calpurnius Rufus, Proconsul al Ahaiei,
interzice proconsulilor să-și demită adjuncții înainte de propria plecare.
266. Venuleius Saturninus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a II-a.
Dacă există ceva care necesită o pedeapsă severă, adjunctul trebuie să trimită cazul la proconsul, pentru că el însuși
nu are dreptul să execute, să încarcereze sau să biciuiască cu mare severitate.
267. Paulus, Despre Edict, Cartea a II-a.
Un deputat căruia i-a fost conferită jurisdicția are dreptul de a numi judecători.
268. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a X-a.
Adjunctul unui proconsul nu are o jurisdicție proprie acolo unde nu i-a fost conferită de către proconsul.
269. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XX. Proconsulii nu au dreptul decât la șase lictori.
270. Licinius Rufinus, Reguli, Cartea a III-a.
Deputații proconsulilor pot numi tutori.
271. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a II-a.
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De îndată ce proconsulul intră pe poarta Romei, el își pierde autoritatea.

Tit. 17. Cu privire la funcția de prefect augustal
272. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XV.
Prefectul Egiptului nu renunță la prefectura sa și la autoritatea care i-a fost acordată prin lege sub Augustus, așa
cum fac proconsulii, înainte ca succesorul său să intre în orașul Alexandria; chiar dacă acesta a ajuns deja în
provincie; și așa se precizează în însărcinarea sa.

Tit. 18. Cu privire la funcția de guvernator
273. Macer, Despre îndatoririle guvernatorului, Cartea I.
Titlul de guvernator este unul general și, prin urmare, se aplică atât proconsulilor și deputaților împăratului, cât și
tuturor guvernatorilor provinciilor și chiar senatorilor. Titlul de Proconsul este unul cu semnificație specială.
274. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVI.
Un guvernator poate adopta înaintea sa, așa cum poate emancipa un fiu sau poate mancipa un sclav.
275. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a XIII-a.
Guvernatorul unei provincii nu are autoritate decât asupra locuitorilor provinciei sale; și aceasta numai atâta timp
cât rămâne în ea, căci dacă pleacă din ea, devine o persoană privată. Uneori, el are jurisdicție asupra străinilor,
atunci când unul dintre ei comite efectiv o infracțiune; căci în Mandatele imperiale se precizează că cel care
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prezidează o provincie trebuie să aibă grijă să o curețe de caracterele rele, fără nicio distincție cu privire la
proveniența lor.
276. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIX.
Guvernatorul unei provincii are în ea o autoritate mai mare decât oricine altcineva, cu excepția împăratului.
277. Același, Despre toate tribunalele, Cartea I.
Guvernatorul unei provincii nu se poate numi pe sine însuși nici tutore, nici judecător într-un caz particular.
278. Același, Opinii, Cartea I.
Guvernatorul unei provincii trebuie să suprime exacțiunile ilegale, inclusiv cele comise cu violență, precum și
vânzările și obligațiile extorcate prin frică și cele în care banii nu sunt achitați. El trebuie, de asemenea, să ia
măsuri împotriva oricui obține profit pe nedrept sau suferă pierderi.
279. Adevărul nu se schimbă prin eroare și, prin urmare, guvernatorul unei provincii trebuie să urmeze cursul care
este potrivit luând în considerare faptele care au fost dovedite.
280. Este o chestiune care afectează onoarea guvernatorului unei provincii să prevadă ca cei mai umili să nu fie
lezați de cei mai puternici și să nu-i persecute pe apărătorii celor nevinovați prin acuzații false.
281. El trebuie să rețină partidele neautorizate care, sub pretextul de a asista funcționarii, procedează la tulburarea
poporului; și să ia măsuri pentru a-i pedepsi atunci când sunt descoperiți. El trebuie, de asemenea, să împiedice ca
exacțiunile ilegale să fie făcute sub pretextul colectării tributului.
282. Guvernatorul unei provincii trebuie să se îngrijească în mod deosebit ca nimeni să nu fie împiedicat să
desfășoare o activitate legală, să nu se facă nimic interzis și să nu se aplice nicio pedeapsă celor nevinovați.
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283. Guvernatorul unei provincii trebuie să vegheze ca persoanele cu resurse limitate să nu fie tratate în mod
nedrept prin faptul că singura lor lampă sau mica lor rezervă de mobilă să le fie luată pentru a fi folosită de alții,
sub pretextul sosirii unor ofițeri sau soldați.
284. Guvernul unei provincii trebuie să prevadă ca soldaților să nu li se facă nici un fel de părtinire - aceea care nu
este în avantajul tuturor - prin faptul că unii dintre ei pretind un avantaj nejustificat pentru ei înșiși.
285. Evenimentul morții nu trebuie să fie imputat unui medic, dar este de asemenea un fapt că el este responsabil
pentru orice lucru cauzat de lipsa sa de pricepere; pentru că o greșeală comisă de o persoană care dă sfaturi proaste
într-o urgență periculoasă nu trebuie să fie imputată fragilității umane și să fie considerată fără vină.
286. Cei care guvernează provincii întregi au dreptul de a aplica pedeapsa cu moartea și li se conferă autoritatea de
a condamna delincvenții la mină.
287. Guvernatorul unei provincii care, după ce a impus o amendă, constată că aceasta nu poate fi încasată din
bunurile părților cărora le-a ordonat să o plătească, trebuie să le scutească de necesitatea plății și să reprime
avariția ilicită a celor care o cer. În cazul în care, din cauza sărăciei, o amendă a fost remisă de autoritățile
provinciale, aceasta nu trebuie să fie solicitată.
288. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Guvernatorul unei provincii în care clădirile au fost inspectate de el, poate obliga proprietarii acestora să le repare
atunci când există motive suficiente pentru aceasta; iar în cazul în care se face un refuz, el trebuie să ia măsurile
corespunzătoare pentru repararea lor.
8. Julianus, Digest, Cartea I.
L-am auzit de multe ori pe împăratul nostru spunând că acolo unde este stabilit într-un Rescript că: "Puteți să vă
adresați celui care prezidează provincia", acest lucru nu îl pune pe proconsul, sau pe adjunctul său, sau pe
guvernatorul provinciei sub obligația de a audia cazul; dar el ar trebui să se gândească dacă ar trebui să îl audieze
el însuși sau să numească un judecător în acest scop.
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289. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea I.
În general, ori de câte ori împăratul emite un Rescript prin care trimite o chestiune guvernatorului unei provincii,
ca de exemplu atunci când spune: "Puteți să vă adresați celui care prezidează provincia", sau cu această adăugire:
"El va analiza ceea ce îi cere datoria", nu este impusă nicio obligație proconsulului sau adjunctului său de a lua
cunoștință de caz; dar chiar și atunci când nu se adaugă cuvintele "El va analiza ceea ce îi cere datoria", el trebuie
să se hotărască dacă îl va audia el însuși sau va numi un judecător în acest sens.
290. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Este de datoria guvernatorilor provinciilor să audieze toate cazurile pe care fie prefectul orașului, fie prefectul
pretorian, fie consulii, pretorii sau alți magistrați le audiază la Roma.
291. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
Toate cererile provinciale care se adresează diferiților judecători de la Roma intră în jurisdicția guvernatorilor.
292. Proculus, Epistole, Cartea a IV-a.
Și deși cel care guvernează provincia ar trebui să fie investit cu autoritatea de a îndeplini îndatoririle tuturor
magistraților romani, totuși, el ar trebui să fie atent la ceea ce ar trebui făcut în fiecare caz în parte, mai degrabă
decât la ceea ce se face la Roma.
293. Ulpianus, Despre funcția de proconsul, Cartea a VII-a.
Se cuvine ca orice guvernator bun și demn să aibă grijă ca provincia pe care o prezidează să fie pașnică și liniștită.
Acest lucru îl va realiza fără dificultate dacă se va strădui să îi alunge pe oamenii răi și îi va căuta cu sârguință,
deoarece trebuie să prindă toate persoanele sacrilegi, tâlharii, răpitorii și hoții și să îi pedepsească pe fiecare în
proporție cu crima sa; de asemenea, trebuie să îi rețină pe cei care îi adăpostesc, deoarece fără ajutorul lor un tâlhar
nu poate rămâne ascuns mult timp.
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294. În cazul nebunilor care nu pot fi controlați de rudele lor, este de datoria guvernatorului să aplice un remediu,
și anume cel al închiderii în închisoare, așa cum a afirmat divinul Pius într-un Rescript. Divinii Frați erau de părere
că, în cazul în care un om a comis un parricid, ar trebui să se facă o anchetă personală pentru a afla dacă a săvârșit
fapta simulând nebunia sau dacă, de fapt, nu era în posesia facultăților sale, căci dacă se prefăcea, ar trebui
pedepsit, iar dacă era cu adevărat nebun, ar trebui să fie închis în închisoare.
295. Macer, Despre procesele penale, Cartea a II-a.
Divinii Marcus și Commodus i-au adresat un rescript lui Scapulas Tertullus în următorii termeni: "Scapulas
Tertullus a fost un om de știință, care nu a fost niciodată în stare de a fi judecat: "Dacă veți constata cu certitudine
că Aelius Perseus este în așa măsură nebun încât, prin alienarea constantă a minții sale, este lipsit de orice
înțelegere, și nu există nicio suspiciune că se prefăcea nebun când și-a ucis mama, puteți să nu țineți cont de modul
în care va fi pedepsit, deoarece a fost deja pedepsit suficient de mult prin nebunia sa; totuși, ar trebui să fie pus sub
o constrângere atentă și, dacă considerați că este potrivit, chiar în lanțuri, deoarece acest lucru nu se referă atât la
pedeapsa sa, cât la propria sa protecție și la siguranța vecinilor săi. Dacă, totuși, așa cum se întâmplă adesea, el are
intervale de minte mai sănătoasă, trebuie să vă interesați cu sârguință dacă nu a comis crima în timpul uneia dintre
aceste perioade, astfel încât să nu i se acorde nicio indulgență în fața suferinței sale; și, dacă descoperiți că acesta
este cazul, anunțați-ne, pentru ca Noi să stabilim dacă ar trebui să fie pedepsit proporțional cu enormitatea
infracțiunii sale, dacă a comis-o într-un moment în care părea să știe ce face. "Dar, atunci când suntem informați
prin scrisoarea dumneavoastră că starea lui, în ceea ce privește locul și tratamentul, este că rămâne în grija
prietenilor săi sau sub pază în propria casă, ni se pare că veți acționa corect dacă îi veți convoca pe cei care au avut
grijă de el în acel moment și veți cerceta cauza unei neglijențe atât de mari și veți decide cazul fiecăruia dintre ei,
în măsura în care veți descoperi ceva care tinde să scuze sau să sporească neglijența lui; pentru că îngrijitorii sunt
numiți pentru persoanele nebune, nu numai pentru a le împiedica să se rănească pe ele însele, ci și pentru ca ele să
nu fie o sursă de distrugere pentru alții; și atunci când acest lucru se întâmplă, cei care se fac vinovați de neglijență
în îndeplinirea îndatoririlor lor ar trebui să fie trași la răspundere în mod corespunzător. "
296. Marcianus, Despre procesele penale, Cartea I.
Un lucru trebuie observat: cel care guvernează provincia nu trebuie să treacă granițele acesteia decât în scopul
îndeplinirii unui jurământ; și, chiar și atunci, nu trebuie să petreacă nici măcar o noapte în afara ei.
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297. Macer, Despre funcția de guvernator, Cartea I.
Se prevede printr-un Decret al Senatului "că procedurile judiciare trebuie să fie foarte puțin inițiate cu referire la
obligațiile contractate de cei care guvernează provinciile, de însoțitorii lor sau de oamenii lor liberi, înainte de a
intra în provincie; pentru că orice acțiune care nu este introdusă din acest motiv poate fi introdusă ulterior, atunci
când oricare dintre părți a părăsit provincia. Dar atunci când se întâmplă ceva împotriva voinței părții, ca de
exemplu dacă suferă vreun prejudiciu sau dacă este victima unui furt, se poate intenta o acțiune în măsura în care
se unește problema și se ordonă prezentarea și depozitarea bunurilor furate; sau se va da o promisiune cu garanție
că partea se va prezenta sau că articolul în cauză va fi prezentat."
298. Celsus, Digest, Cartea a III-a.
În cazul în care guvernatorul unei provincii a manuntit pe cineva sau a numit un tutore înainte de a avea cunoștință
de sosirea succesorului său, aceste acte vor fi valabile.
299. Modestinus, Reguli, Cartea a V-a.
Se prevede printr-un plebiscit "ca niciun guvernator să nu accepte un cadou sau un dar, cu excepția alimentelor sau
băuturilor care pot fi consumate în câteva zile".
300. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea I.
Cel care administrează justiția trebuie să aibă grijă să fie ușor de acces, dar să nu permită nimănui să-l trateze cu
lipsă de respect, motiv pentru care se precizează în instrucțiunile lor: "Că guvernatorii provinciilor nu trebuie să
admită provincialilor o mare familiaritate cu ei"; pentru că disprețul de rang rezultă din egalitatea de relații.
301. Dar, în judecarea cauzelor, nu se cuvine ca un funcționar să se inflameze împotriva celor despre care are
păreri de rău sau să fie mișcat până la lacrimi de rugămințile celor nefericiți; căci nu este rolul unui judecător
hotărât și drept să lase ca înfățișarea sa să dezvăluie emoțiile minții sale. Într-un cuvânt, el ar trebui să administreze
justiția astfel încât să sporească autoritatea rangului său prin forța calităților sale mentale.
302. Papinianus, Opinii, Cartea I.
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Adjunctul împăratului, adică guvernatorul sau cel mai înalt funcționar al unei provincii, nu-și pierde autoritatea
prin renunțarea la funcția sa.
303. Paulus, Despre funcția de evaluator.
Atunci când guvernatorul judecă cazul unui sclav corupt, al unei sclave femei care a fost desfrânată sau al unui
sclav bărbat care a fost atacat în mod indecent; dacă sclavul despre care se spune că a fost corupt este agentul de
afaceri al cuiva sau dacă ocupă un asemenea loc încât, fără a lua în considerare doar prejudiciul adus proprietății,
este implicată distrugerea și ruinarea întregii gospodării a stăpânului, el trebuie să fie pedepsit cu cea mai mare
severitate.

Tit. 19. Cu privire la funcția de intendent imperial sau de contabil
304. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XVI-a.
Toate actele îndeplinite de intendentul imperial sunt aprobate de împărat, ca și cum ar fi fost îndeplinite de el
însuși.
305. Dacă Stewardul Imperial dispune de orice proprietate care aparține Împăratului ca fiind a sa, nu cred că
proprietatea acesteia este transferată; pentru că el face doar un transfer legal în timp ce conduce afacerile
Împăratului și o predă cu consimțământul acestuia; pentru că dacă el efectuează orice act cu scopul de a efectua o
vânzare, un cadou sau un acord, acesta este nul; deoarece el nu are autoritatea de a înstrăina proprietatea
Împăratului, ci doar de a o administra cu diligență.
306. Este o funcție specială a intendentului imperial ca, prin ordinul său, un sclav al împăratului să poată intra pe o
moșie, iar dacă împăratul este numit moștenitor, procurorul, intervenind într-o moșie bogată, îl face pe împărat
moștenitor.
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307. Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
Dacă însă, după ce s-a aflat acest lucru, moșia la care este numit moștenitor împăratul nu este solvabilă, trebuie
consultat împăratul, căci trebuie să se afle care este dorința unui moștenitor desemnat dacă va accepta sau va
refuza o moștenire de acest fel.
308. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a VI-a.
Intendenții imperiali nu pot condamna la deportare, pentru că nu au dreptul de a impune această pedeapsă.
309. Dacă, totuși, ei interzic cuiva să intre pe pământul împăratului, deoarece comportamentul său răzvrătit sau
violent ar putea aduce prejudicii chiriașilor imperiali, persoana respectivă este obligată să se retragă; pentru
aceasta, Divinul Pius a declarat într-un Rescript către Iulius.
310. Administratorii nu pot da permisiunea nimănui să se întoarcă după deportare, iar acest lucru împărații noștri
Severus și Antoninus l-au afirmat într-un Rescript ca răspuns la o petiție a lui Hermias.

Tit. 20. Cu privire la Oficiul de Juridicus
311. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVI.
Oricine poate adopta în tribunalul lui Juridicus, pentru că i se acordă dreptul de a acționa în justiție.
312. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXIX.
Privilegiul de a numi tutori a fost, printr-o constituție a divinului Marcus, conferit Juridicusului care prezidează la
Alexandria.
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Tit. 21. În ceea ce privește oficiul celui căruia îi este delegată jurisdicția
313. Papinianus, Întrebări, Cartea I.
Orice autoritate conferită în mod special, fie printr-o lege, fie printr-un decret al Senatului sau printr-o Constituție
imperială, nu este transferată atunci când este delegată, dar orice putere dobândită prin dreptul de magistratură
poate fi delegată. Prin urmare, sunt în eroare acei magistrați care, având autoritatea care le-a fost conferită prin
lege sau printr-un decret al Senatului (cum ar fi, de exemplu, Lex Julia de Adulteriis și altele de același fel) de a
prezida un proces penal, își deleagă jurisdicția. Un argument foarte puternic în favoarea acestui lucru este faptul că
în Lex Julia de Vi este prevăzut în mod expres: "Că cel căruia îi aparține jurisdicția o poate delega dacă pleacă". El
nu o poate delega decât dacă este absent, deși orice altă jurisdicție poate fi delegată de cel care este prezent. În
cazul în care se spune că un stăpân a fost ucis de sclavii săi, pretorul nu poate delega dreptul de a-i judeca, care i-a
fost conferit printr-un decret al Senatului.
314. Cel căruia i-a fost delegată jurisdicția nu posedă niciuna proprie, ci trebuie să o exercite doar pe cea a
magistratului care i-a conferit-o. Căci, deși este adevărat că, prin obiceiul strămoșilor noștri, jurisdicția poate fi
transferată, autoritatea conferită prin lege nu poate fi transferată. Din acest motiv, nimeni nu spune că adjunctul
unui proconsul are dreptul de a impune sancțiuni atunci când jurisdicția i-a fost delegată. Paulus afirmă că
autoritatea care se atașează jurisdicției este, de asemenea, delegată odată cu aceasta.
315. Ulpianus, Despre toate tribunalele, Cartea a III-a.
Atunci când jurisdicția a fost delegată de un guvernator, cel căruia i-a fost delegată nu poate reuni un consiliu.
316. În cazul în care tutorele sau curatorul dorește să vândă un teren, pretorul sau guvernatorul poate permite acest
lucru după ce a audiat cazul; dar dacă își deleagă jurisdicția, el nu poate, în niciun caz, să transfere cu aceasta
dreptul de a conduce ancheta instituită în acest scop.
317. Julianus, Digest, Cartea a V-a.
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Cel care exercită jurisdicția altuia, chiar dacă este pretor, tot nu o face prin propria sa autoritate, ci de fiecare dată
când acționează, el administrează justiția în locul celui de către care a fost desemnat.
318. Macer, Despre funcția de guvernator, Cartea I.
Cunoașterea actelor tutorilor suspecți poate fi delegată și este stabilit că acest lucru se poate întâmpla în cadrul
delegării generale de jurisdicție, din cauza interesului pupilelor, după cum urmează: "Împărații Severus și
Antoninus către Braduas, proconsul al Africii. Din moment ce ați delegat jurisdicția dumneavoastră deputaților,
rezultă că aceștia pot lua cunoștință de actele tutorilor suspecți".
319. Astfel, poate fi delegată puterea de a da posesia bunurilor, ca de exemplu, atunci când se emite un ordin de
punere în posesie în cazul în care nu este furnizată o cauțiune pentru a se asigura împotriva amenințării de
prejudiciu; sau pentru punerea în posesie în cazul unei femei în numele copilului ei nenăscut; sau pentru a acorda
posesia unui legatar pentru păstrarea moștenirii sale.
320. Paulus, Despre Plautius, cartea XVIII.
Este evident că oricine căruia i-a fost delegată jurisdicția nu poate delega aceeași jurisdicție altcuiva.
321. Atunci când jurisdicția este delegată unui particular, se consideră că odată cu ea este delegată și toată puterea
magistrală, cu excepția celei de a condamna la moarte; deoarece nu există jurisdicție care să nu includă dreptul de a
aplica o pedeapsă moderată.

Tit. 22. Cu privire la oficiul evaluatorilor
322. Paulus, Despre îndatoririle de evaluator.
Întregul oficiu de evaluator în care cei învățați în drept își îndeplinesc îndatoririle, cuprinde, în cea mai mare parte,
următoarele cazuri: Anchete judiciare, moțiuni, declarații de cauze, edicte, decrete și epistole.
76

323. Marcianus, Despre procesele penale, Cartea I.
Liberții pot acționa ca evaluatori și, deși legea nu interzice persoanelor infamante să facă acest lucru, totuși, sunt
de părere că acestea nu pot îndeplini sarcinile unui evaluator; și, într-adevăr, se spune că există o Constituție
imperială în vigoare cu privire la acest subiect.
324. Macer, Despre funcția de guvernator, Cartea I.
În cazul în care aceeași provincie a fost împărțită între doi guvernatori, ca de exemplu, Germania și Mysia, un om
născut în oricare dintre ele poate acționa ca asesor în cealaltă și nu este considerat ca acționând în propria sa
provincie.
325. Papinianus, Opinii, Cartea a IV-a.
Atunci când un adjunct imperial moare, însoțitorii săi au dreptul la salariile lor pentru restul perioadei pentru care
au fost numiți de adjunct; cu condiția ca ei să nu acționeze ca însoțitori ai altora în această perioadă. Cazul este
diferit în cazul în care adjunctul s-a retras în favoarea unui succesor înainte de expirarea mandatului său.
326. Paulus, Sentințe, Cartea I.
Evaluatorilor nu le este permis, în nici un caz, să trateze afaceri în fața unui tribunal în care sunt consilieri; dar nu
le este interzis să facă acest lucru în fața unui alt tribunal.
327. Papinianus, Opinii, Cartea I.
Unui cetățean al Republicii nu i se interzice să acționeze ca asesor în fața unui funcționar public din orașul său,
deoarece nu primește un salariu public.
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Cartea II

1. Cu privire la jurisdicție.
2. Fiecare trebuie să folosească el însuși legea pe care a stabilit-o pentru alții.
3. Atunci când cineva refuză să se supună unui magistrat care pronunță o hotărâre.
4. În ceea ce privește citațiile în fața unei instanțe de judecată.
5. Atunci când cineva care este citat nu se prezintă (...)
6. Persoanele care sunt citate trebuie fie să se prezinte, fie să depună o cauțiune sau o garanție în acest sens.
7. Nimeni nu poate îndepărta cu forța o persoană care a fost citată în instanță.
8. Ce persoane sunt obligate să dea o cauțiune (...)
9. În ce mod trebuie să se dea cauțiune într-o acțiune noxală.
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10. Cu privire la cel care împiedică o persoană să se prezinte în instanță.
11. În cazul în care o parte care a dat o cauțiune pentru a se prezenta în instanță nu o face.
12. Cu privire la sărbători, întârzieri și diferite anotimpuri.
13. Cu privire la declararea unei cauze.
14. Cu privire la acorduri.
15. Cu privire la compromisuri.

**************************************************
Tit. 1. Cu privire la jurisdicție
Ulpianus, Reguli, Cartea I.
Atribuțiile celui care are dreptul de a înfăptui justiția sunt foarte extinse; căci el poate să acorde posesia bunurilor,
să pună părțile în posesie, să numească tutori pentru minorii care nu au și să desemneze judecători pentru
justițiabili.
(23) Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VI-a.
Cel căruia i se acordă jurisdicția legală este considerat, de asemenea, ca fiind învestit cu toate puterile necesare
pentru exercitarea acesteia.
23. Ulpianus, Despre îndatoririle de chestor, Cartea a II-a.
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Autoritatea oficială este fie simplă, fie mixtă. Autoritatea simplă îl investește pe magistrat cu dreptul de a aplica
pedeapsa cu moartea persoanelor care încalcă legea, care este desemnată și prin "putere". Autoritatea mixtă, care
înglobează jurisdicția legală, constă în dreptul de a acorda posesia bunurilor. Jurisdicția include puterea de a numi
un judecător.
3. Același, Despre edict, Cartea I.
Dreptul de a ordona executarea unei obligații prin stipulație pretoriană și de a pune o parte în posesie aparțin mai
degrabă autorității decât jurisdicției.
(1) Julianus, Digest, Cartea I.
S-a stabilit prin obiceiul strămoșilor noștri că poate delega jurisdicția doar cel care o posedă de drept propriu, și nu
prin delegare de către altcineva.
0. Paulus, Despre Edict, Cartea a II-a.
Și aceasta pentru că jurisdicția nu i-a fost dată în primul rând și nu i-a fost conferită prin lege, care nu face decât să
confirme ceea ce a fost deja delegat; și, prin urmare, dacă cineva care și-a delegat jurisdicția ar muri înainte ca
afacerea asupra căreia i-a fost delegată jurisdicția să fi început să fie tranzacționată, Labeo spune că autoritatea
delegată este abrogată, la fel ca în alte cazuri.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a III-a.
"Dacă o persoană distruge cu rea intenție o înștiințare care a fost înscrisă în registrul unui funcționar, sau scrisă pe
papirus, sau pe orice altă substanță, și care se referă la jurisdicția generală a respectivului funcționar și nu la o
chestiune specială; ar trebui să se pronunțe o hotărâre împotriva lui pentru cincizeci de aurei, și oricine poate
intenta un proces pentru același lucru."
(1) Sclavii și fiii de familie sunt, de asemenea, afectați de termenii acestui edict; iar pretorul include ambele sexe.
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(2) Dacă cineva ar cauza această pagubă înainte ca anunțul să fi fost publicat sau în timp ce este publicat, cuvintele
edictului vor fi fără efect; dar Pomponius susține că principiul edictului este aplicabil într-un astfel de caz.
(3) Dacă infracțiunea a fost comisă de sclavi care nu sunt apărați de stăpânii lor sau de persoane care se află în
sărăcie, se va aplica o pedeapsă corporală.
(4) Răutatea este menționată în cuvintele Edictului, deoarece dacă cineva ar comite o astfel de faptă din ignoranță
sau prostie, sau din ordinul pretorului însuși, sau din întâmplare, nu va fi răspunzător.
(5) Cel care îndepărtează documentul, chiar dacă nu îl distruge, este, de asemenea, răspunzător în temeiul acestui
Edict, care îl include atât pe cel care săvârșește el însuși actul, cât și pe cel care îi ordonă altuia să îl săvârșească;
dar dacă cineva îl săvârșește fără răutate prin îndrumarea altuia care a fost acționat de răutate, acesta din urmă va fi
răspunzător; și dacă amândoi acționează cu răutate, amândoi vor fi răspunzători; iar dacă mai multe persoane
săvârșesc actul, fie că distrug documente, fie că ordonă să se facă acest lucru, toți vor fi răspunzători.
6. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea I.
Și acest lucru se aplică într-o asemenea măsură încât nu va fi suficient ca doar unul dintre ei să plătească pedeapsa.
(1) Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
În cazul în care întregul corp de sclavi aparținând cuiva ar desfigura un registru, Edictul nu tratează această
infracțiune ca pe un caz de furt, în care stăpânul care dorește să se apere de acțiune plătește în numele unui singur
sclav atât cât ar fi obligat să plătească un om liber, pentru că atunci nu se va putea intenta nicio acțiune împotriva
celorlalți; motivul este probabil că, în acest caz, demnitatea jignită a pretorului trebuie să fie justificată și se
înțelege că au fost comise mai multe acte; la fel ca atunci când mai mulți sclavi au comis o greșeală sau au cauzat
un prejudiciu, pentru că au avut loc mai multe acte, și nu doar unul singur, ca în cazul furtului. Octavenus spune
că, în acest caz, ar trebui să se acorde despăgubiri stăpânului, dar acest lucru poate fi menținut doar în cazul în care
sclavul aduce cu rea intenție ca registrul să fie distrus de un altul, pentru că atunci există doar o singură conspirație,
și nu mai multe acte. Pomponius afirmă același lucru în Cartea a zecea.
385875968. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a III-a.
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Cel care prezidează administrarea justiției nu trebuie să judece nici în cazul său, nici în cel al soției sau al copiilor
săi, nici în cel al liberților săi, nici în cel al altora pe care îi are cu el.
8. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea I.
În cazul în care o persoană inițiază mai multe acțiuni împotriva alteia și sumele diferitelor pretenții cerute în ele,
dacă sunt luate separat, se află în jurisdicția judecătorului, dar întreaga sumă o depășește, Sabinus, Cassius și
Proculus au fost de părere că acțiunile pot fi judecate în fața lui; iar această opinie a fost confirmată de un rescript
al împăratului Antoninus.
23. Cu toate acestea, atunci când drepturile de acțiune sunt reciproce în caracterul lor, iar o parte pretinde o sumă
sub limită, iar alta peste ea, cel care pretinde suma mai mică poate proceda în fața aceluiași judecător; astfel încât
să nu fie în puterea adversarului meu, dacă dorește să mă deranjeze, să mă împiedice să judec cauza în fața
aceluiași judecător.
24. În cazul în care o acțiune este intentată de mai multe persoane în același timp, ca de exemplu pentru împărțirea
unei proprietăți, împărțirea bunurilor comune sau stabilirea granițelor, ar trebui ca, pentru a stabili competența
judecătorului care are cunoștință de caz, să luăm în considerare valoarea acțiunilor separate, ceea ce este opinia lui
Ofilius și Proculus, pentru că fiecare parte acționează în instanță pentru partea sa; sau ar trebui mai degrabă să se ia
în considerare întreaga valoare a proprietății, deoarece întreaga proprietate se află în instanță și poate fi adjudecată
unei singure persoane? Aceasta este opinia lui Cassius și a lui Pegasus și, de fapt, pare cea mai rezonabilă.
23. Ulpianus, Despre edict, cartea XVIII.
Magistrații municipali nu au autoritatea de a aplica o pedeapsă severă unui sclav; dreptul de a aplica o pedeapsă
moderată nu le poate fi însă refuzat.
1. Același, Despre Sabinus, Cartea LI.
Cel care ordonă cuiva să acționeze ca judecător trebuie să fie un magistrat.
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2. Un magistrat sau cel care este investit cu o autoritate (ca de exemplu, un proconsul, un pretor sau orice alt
funcționar care guvernează o provincie) nu poate numi un judecător în ziua în care acesta devine o persoană
privată.
3. Același, Despre Edict, Cartea XXXIX.
Este o regulă acceptată, pe care o folosim în drept, că dacă cineva de rang superior, sau de rang egal, se supune
jurisdicției altuia, acesta din urmă poate administra justiția pentru și împotriva sa.
4. Același, Despre toate tribunalele, Cartea a II-a.
Dacă, din eroare, cineva se înfățișează în fața unui pretor, în timp ce intenționa să se înfățișeze în fața altuia,
niciuna dintre procedurile care au fost inițiate nu va fi valabilă, deoarece nimănui nu-i este permis să spună că s-a
pus de acord asupra judecătorului; deoarece, așa cum a afirmat Julianus, cei care sunt în eroare nu se pun de acord.
Căci ce este atât de contrar acordului ca eroarea, care întotdeauna dezvăluie ignoranța?
5. Același, Despre toate tribunalele, Cartea a III-a.
Pretorul obișnuiește să-și delege jurisdicția, și fie că deleagă toată jurisdicția, fie că deleagă o parte din ea; în timp
ce cel căruia i-a fost delegat dreptul de a înfăptui justiția, o exercită în numele celui care l-a numit, și nu în numele
său.
6. The Same, Opinii, Cartea I.
Așa cum pretorul poate delega întreaga sa jurisdicție unei singure persoane, el poate de asemenea să o delege mai
multor persoane, sau poate face acest lucru cu referire la un caz particular; și mai ales atunci când are un motiv
întemeiat, de exemplu, pentru că a apărut ca avocat al uneia dintre părți înainte de a deveni magistrat.
7. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
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Dacă părțile au convenit ca un alt pretor decât cel care a avut jurisdicție asupra cauzei să o audieze, iar înainte de a
i se adresa unul dintre ei se răzgândește, nu există nicio îndoială că nu poate fi obligat să respecte o astfel de
înțelegere.
8. Ulpianus, Trusts, Cartea a VI-a.
Într-un caz în care o femeie necăsătorită a întreprins o apărare în fața unui judecător competent și a fost înfrântă,
iar ulterior s-a căsătorit cu un bărbat care era supus unei alte jurisdicții, s-a pus întrebarea dacă hotărârea primei
instanțe poate fi executată? Am spus că se poate, deoarece hotărârea a fost pronunțată înainte de căsătoria ei; dar
dacă acest lucru s-ar fi întâmplat după ce judecătorul a luat cunoștință de caz și înainte de judecată, am aceeași
opinie, și anume că decizia primului judecător a fost pronunțată în mod corect. Această regulă ar trebui să fie
respectată în general în toate cazurile de acest gen.
9. Atunci când suma face obiectul unei cercetări cu referire la competență, trebuie să se ia întotdeauna în
considerare suma revendicată, și nu cea datorată.
10. Paulus, Despre Edict, Cartea I.
Un judecător care administrează justiția dincolo de jurisdicția sa poate fi nesocotit cu impunitate. Aceeași regulă se
aplică dacă el dorește să administreze justiția acolo unde suma este dincolo de jurisdicția sa.

Tit. 2. Fiecare trebuie să se folosească el însuși de legea pe care a stabilit-o pentru alții
11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Edictul este caracterizat de cea mai mare echitate și nu are niciun motiv de plângere din partea nimănui, căci cine
va refuza să fie judecat după aceeași lege pe care el însuși a aplicat-o sau a făcut să fie aplicată altora?
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12. "Dacă cineva învestit cu magistratură, sau altă autoritate a stabilit o nouă regulă împotriva oricărei părți, el
însuși trebuie să fie judecat după aceeași regulă, atunci când adversarul său o cere. Dacă cineva a obținut aplicarea
unei noi legi în fața unui funcționar investit cu magistratură, sau a altei autorități, iar ulterior un adversar al său o
cere, el trebuie să fie judecat împotriva sa prin aceeași lege; adică, ceea ce cineva consideră că este drept cu
referire la o altă parte, trebuie să permită ca tot ceea ce crede că este drept cu referire la o altă parte să prevaleze și
împotriva sa."
13. Mai mult, aceste cuvinte, "Ceea ce a stabilit cel care administrează justiția", trebuie să le acceptăm după efect,
și nu după cuvinte; și, prin urmare, dacă cineva dorește să dea o decizie și este împiedicat să o facă, iar decizia sa
nu ar trebui să aibă niciun efect, Edictul nu se aplică, deoarece cuvântul "stabilit" denotă ceva care a fost
desăvârșit, o greșeală care a fost consumată și nu doar începută; și, prin urmare, dacă cineva administrează justiția
între părți asupra cărora nu are jurisdicție, deoarece procedurile sunt nule și hotărârea sa nu are niciun efect,
credem că Edictul nu se aplică; căci la ce se ridică o încercare atunci când nu a rezultat niciun prejudiciu?
14. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Răutatea judecătorului care prezidează este pedepsită de acest Edict; căci, dacă din cauza ignoranței unui evaluator
legea a fost interpretată într-un mod diferit de cum ar fi trebuit, acest lucru nu ar trebui să afecteze magistratul, ci
evaluatorul însuși.
15. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Atunci când cineva a obținut o decizie nedreaptă împotriva altuia, aceeași regulă se aplică numai părții, dacă
aceasta a avut loc din proprie inițiativă; dar dacă nu a cerut-o, nu i se poate aplica. Dar acolo unde a obținut-o, fie
că s-a folosit de vreo regulă, fie că a avut doar permisiunea de a se prevala de ea, dar nu a făcut-o, va fi pedepsit
conform acestui Edict.
16. Dacă procurorul meu a făcut această cerere nedreaptă, se pune întrebarea cui ar trebui să i se aplice aceeași
regulă. Pomponius crede că numai mie, adică dacă eu i-am delegat autoritatea mea pentru un scop special sau am
ratificat-o. Dacă, totuși, tutorele sau curatorul unui nebun sau al unui minor face o astfel de cerere, el însuși va fi
pedepsit de acest Edict. Aceeași regulă va fi respectată și împotriva procuratorului, dacă acesta a fost numit într-o
chestiune în care era interesat.
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17. Această pedeapsă se aplică tuturor celor care sunt incluși în dispozițiile Edictului, nu numai petiționarului care
a fost lezat de el, ci și oricărei persoane care inițiază o procedură în orice moment.
18. Dacă cineva pentru care te-ai constituit fideiusor a obținut o hotărâre judecătorească prin care se interzice
oricărui debitor să formuleze o excepție împotriva sa, iar tu dorești să formulezi una în chestiunea în care te-ai
constituit fideiusor, nici el, nici tu nu trebuie să o obții, deși între timp poți suferi un prejudiciu dacă debitorul tău
nu este solvabil. Dar dacă tu însuți intri sub incidența Edictului, debitorul principal poate invoca excepția, dar tu nu
poți face acest lucru; iar sancțiunea la care ești obligat nu îl va afecta pe el și, prin urmare, nu vei avea dreptul de a
acționa pe mandat împotriva lui.
19. Dacă fiul meu, în timp ce este magistrat, intră sub incidența acestui Edict, se va aplica Edictul în orice acțiune
pe care aș putea-o intenta în numele său? Nu cred că da, deoarece altfel starea mea se va înrăutăți din cauza lui.
20. Când pretorul spune: "Trebuie să fie judecat după aceeași regulă", această sancțiune se transmite
moștenitorului? Julianus a declarat că acțiunea nu trebuie refuzată doar lui, ci și moștenitorului său.
21. De asemenea, el a afirmat, și nu fără motiv, că el este pasibil de pedeapsa Edictului, nu numai cu referire la
drepturile de acțiune în care era implicat atunci când a intrat sub incidența Edictului, ci și cu referire la toate cele
care au fost dobândite pentru el ulterior.
22. Julianus consideră că banii deja plătiți în astfel de circumstanțe nu pot fi recuperați, deoarece exista încă un
motiv de plată în conformitate cu legea naturală, care interzice recuperarea.
23. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea I.
Pretorul a introdus foarte corect și pe bună dreptate această excepție: "Cu excepția cazului în care una dintre părți a
acționat pe nedrept împotriva cuiva care a acționat el însuși în același mod împotriva alteia". Și, într-adevăr, în
cazul în care un magistrat dorește să susțină Edictul, sau un justițiabil dorește să obțină beneficiul acestuia, el ar
putea să se facă responsabil și să suporte pedeapsa prevăzută de Edict.
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Tit. 3. În cazul în care cineva refuză să se supună unui magistrat care pronunță o hotărâre
24. Ulpianus, Despre Edict, Cartea I.
Tuturor magistraților, cu excepția doar a duumviri, le este permis să își protejeze administrația prin intermediul
unor sancțiuni în conformitate cu drepturile lor oficiale.
25. Se presupune că refuză să se supună unui magistrat care are jurisdicție, care refuză să execute ceea ce a fost
hotărât definitiv; ca de exemplu, atunci când nu permite cuiva să scoată din posesia sa un bun personal, dar permite
ca acesta să fie luat sau dus; iar dacă se opune procedurilor ulterioare, se consideră atunci că nu se supune.
26. În cazul în care un agent, un tutore sau un curator refuză să se supună unui magistrat, el însuși este pedepsit, și
nu mandantul sau pupila.
27. Labeo spune că nu numai pârâtul, ci și reclamantul, dacă nu se supune, este răspunzător în temeiul acestui
Edict.
28. Această acțiune nu se referă la o sumă care să corespundă interesului celui care o introduce, ci se limitează la
valoarea prejudiciului suferit; și cum ea cuprinde o simplă pedeapsă, ea se stinge după trecerea unui an și nu se
îndreaptă împotriva moștenitorului.

Tit. 4. Cu privire la citațiile în fața unei instanțe de judecată
29. Paulus, Despre edict, Cartea a IV-a.
A cita pe cineva în fața unei curți de justiție înseamnă a-l cita în vederea judecării unei cauze.
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30. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a V-a.
Nici un consul, un prefect, un proconsul, nici un alt magistrat care exercită autoritatea și are puterea de a-i reține pe
alții și de a ordona ca aceștia să fie închiși în închisoare nu pot fi citați la tribunal; nici un pontif nu poate fi citat în
timp ce desfășoară o ceremonie religioasă; nu pot fi citați nici cei care, din cauza caracterului sacru al locului, nu
pot părăsi locul; nici cineva angajat în serviciul statului care călătorește pe drumul public pe un cal aparținând
guvernului. Mai mult, nu poate fi convocat nici un bărbat care se căsătorește, nici femeia cu care se unește, nici un
judecător în timp ce își exercită funcțiile judiciare, nici o persoană care își judecă propriul caz în fața pretorului,
nici cineva care conduce ritualurile funerare ale unui membru al familiei sale.
31. Callistratus, Anchete judiciare, Cartea I.
Nici cei care participă la o înmormântare nu pot fi citați, ceea ce pare să fie stabilit printr-un rescript al Fraților
Divini.
32. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a V-a.
Aceeași regulă se aplică celor care sunt obligați să fie prezenți în instanță într-un anumit loc în scopul unui litigiu,
precum și celor care sunt nebuni și pruncilor.
33. Pretorul spune: "Că nimeni, fără permisiunea mea, nu poate chema la tribunal pe părinții săi, pe patronul sau
patroana sa, sau pe copiii sau părinții patronului sau patroanei sale".
34. Prin cuvântul "părinte" trebuie să se înțeleagă aici pe cei de ambele sexe. Se pune însă întrebarea dacă acest
termen poate fi extins la nesfârșit? Unii susțin că se aplică doar până la stră-străbunic, iar ceilalți ascendenți sunt
numiți "strămoși". Pomponius a afirmat că aceasta era opinia autorităților antice; dar Gaius Cassius spune că
termenul se aplică tuturor ascendenților, fără excepție; ceea ce îl face mai onorabil, iar această regulă a fost
adoptată pe bună dreptate.
35. Labeo a susținut că ar trebui să fie considerați părinți și cei care au devenit astfel în sclavie, și nu, așa cum a
spus Severus, că termenul ar trebui să se aplice doar cazurilor în care copiii sunt legitimi; astfel încât, atunci când
un fiu a fost născut în relații promiscue, el nu poate să o aducă pe mama sa în instanță.
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36. Paulus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Acest lucru se datorează faptului că mama este întotdeauna sigură, chiar dacă a fost dată la relații promiscue; dar
tatăl este cel pe care căsătoria îl indică ca atare.
37. Același, Sentințe, Cartea I.
Nimeni nu-și poate cita părinții naturali în instanță, căci trebuie păstrat același respect pentru toți părinții.
38. 38. The Same, On the Edict, Cartea a IV-a.
Un om poate cita cu impunitate pe părinții tatălui său adoptiv, deoarece aceștia nu sunt cu adevărat părinții săi,
întrucât el nu este cognat decât cu cei cu care este și el agnăscut.
39. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a V-a.
Un om nu-și poate chema tatăl adoptiv la tribunal atâta timp cât se află sub controlul acestuia, ceea ce rezultă mai
degrabă din dreptul autorității paterne decât din ordinul pretorului; cu excepția cazului în care fiul are castrense
peculium, și în acest caz i se poate permite să facă acest lucru dacă se prezintă un motiv corespunzător, dar nu-și
poate chema tatăl natural cât timp este membru al unei familii adoptive.
40. Edictul îl menționează pe "patron" sau pe "patroană". Sunt considerați patroni cei care au manuntit un sclav sau
care au detectat o complicitate; ca de exemplu, atunci când cineva, într-o procedură judiciară preliminară, a fost
declarat libert, când de fapt nu era; sau atunci când am jurat că partea în cauză este libertul meu; la fel cum, pe de
altă parte, nu sunt considerat patron în cazul în care se pronunță o hotărâre împotriva mea; sau atunci când, dacă
depun jurământul, partea jură că nu este libertul meu.
41. Dacă, totuși, l-am constrâns pe libertul sau liberta mea să jure să nu se căsătorească, pot fi adus în instanță; și
Celsus spune într-adevăr că niciun drept asupra unui astfel de libert nu trece fiului meu în timpul vieții mele.
Julianus, însă, susține contrariul și mulți adoptă opinia sa; astfel că, într-un caz de acest fel, se poate întâmpla ca un
patron să poată fi chemat în judecată, dar fiul său, fiind nevinovat, să nu poată fi chemat.
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42. Paulus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
De asemenea, cel care a manuntit un sclav în condițiile unui trust nu poate fi adus în instanță, deși poate fi citat
pentru a-l obliga să manunțeze un sclav.
43. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a V-a.
Dacă, în conformitate cu această regulă, cumpăr un sclav cu condiția că îl voi manunța, iar el își obține libertatea
prin constituirea lui Marcus Divin, nu pot fi citat, deoarece sunt patronul lui; dar dacă îl cumpăr cu banii lui și am
rupt credința cu el, nu voi fi considerat patronul lui.
44. În cazul în care o sclavă este forțată să se prostitueze împotriva condiției de vânzare, ea îl va avea ca patron pe
vânzător, dacă a fost vândută cu condiția că: "Ar deveni liberă dacă ar fi forțată să se prostitueze". Dar dacă
vânzătorul, care și-a rezervat dreptul de a intra în posesia ei prin confiscarea ei, o prostituează el însuși, din
moment ce ea își obține totuși libertatea, o face prin intermediul celui care a vândut-o, dar nu se cuvine să i se arate
nici o onoare, după cum susține Marcellus în Cartea a șasea a Digestului.
45. Considerăm, de asemenea, că un om este patron, chiar dacă și-a pierdut drepturile civile, sau acolo unde
libertul său le-a pierdut pe ale sale; ca de exemplu, acolo unde aroganța a avut loc în mod clandestin, întrucât,
întrucât trebuie să fi ascuns statutul său celui de către care a fost arogat, actul său nu pare a fi de natură să îl
îndreptățească să fie considerat liber.
46. Dacă, totuși, a dobândit dreptul de a purta inele de aur, cred că nu ar trebui niciodată să nu-și manifeste
respectul față de patronul său, chiar dacă este calificat să exercite toate funcțiile unei persoane născute libere.
Cazul este diferit dacă i se redau toate privilegiile nașterii, căci împăratul poate face un om născut liber.
47. Oricine este manumit de către un corp organizat, o corporație sau un oraș, poate chema în instanță pe oricare
dintre membrii acestora, căci el nu este libertul vreunuia dintre ei în particular. Cu toate acestea, el trebuie să arate
respect față de toți în mod colectiv; iar dacă dorește să intenteze o acțiune împotriva unei municipalități sau a unei
corporații, trebuie să ceară permisiunea de a face acest lucru în conformitate cu Edictul, deși ar putea intenționa să
îl cheme în judecată pe unul care a fost numit agent al celorlalți.
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48. Prin termenii "copiii și părinții patronului și ai patroanei", trebuie să înțelegem persoane de ambele sexe.
49. În cazul în care un patron a fost redus la condiția de străin prin pedeapsa cu deportarea, Pomponius este de
părere că privilegiul său este pierdut; dar dacă va fi repus în drepturi, se va bucura din nou de beneficiul Edictului.
50. Părinții adoptivi ai unui patron sunt, de asemenea, exceptați, dar numai atât timp cât durează adopția.
51. Dacă fiul meu a fost dat în adopție, el nu poate fi adus în instanță de către libertul meu; la fel și nepotul meu,
care s-a născut într-o familie adoptivă. Dar dacă fiul meu emancipat adoptă un fiu, un nepot de acest fel poate fi
chemat în judecată, căci îmi este străin.
52. Potrivit lui Cassius, putem. înțelege că termenul de "copii", ca și cel de "părinți", se extinde dincolo de străstrănepot.
53. Dacă o femeie liberă are un copil cu patronul ei, nici ea, nici fiul ei nu-l pot aduce pe celălalt la tribunal.
54. Dacă copiii unui patron au adus o acuzație capitală împotriva unui libert al tatălui lor sau l-au revendicat ca
sclav, nu li se cuvine nicio onoare.
55. Pretorul spune că: "Nimeni nu-i poate cita fără permisiunea mea". Totuși, este permisă dacă acțiunea intentată
împotriva patronului sau a părinților săi nu este una care implică infamie sau rușine, deoarece în orice caz trebuie
să se stabilească o cauză bună; deoarece uneori, într-o acțiune care implică infamie, așa cum susține Pedius, un
libert ar trebui să i se permită să-și cheme patronul, dacă i-a făcut primului un prejudiciu grav; de exemplu, l-a
biciuit.
56. Acest respect trebuie arătat întotdeauna unui patron, chiar dacă el apare ca tutore, curator, apărător sau agent al
altuia; dar atunci când tutorele sau curatorul este interesat, el poate fi citat cu impunitate, așa cum spune
Pomponius, iar această opinie este cea mai bună.
57. Paulus, Despre edict, Cartea a IV-a.
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Deși pretorul nu afirmă că va judeca o pedeapsă atunci când se prezintă o cauză adecvată, totuși Labeo spune că
autoritatea sa trebuie exercitată cu moderație; ca de exemplu, dacă libertul se răzgândește și renunță la proces; sau
dacă patronul fiind citat nu se prezintă; sau dacă a fost citat cu propriul său consimțământ; chiar dacă termenii
Edictului nu admit acest lucru.
58. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVII.
Dacă un libert, în opoziție cu Edictul pretorului, ar chema în instanță pe fiul patronului său pe care patronul însuși
îl are sub controlul său, ar trebui să se considere că, dacă tatăl este absent, ar trebui să se acorde ajutor fiului său
care se află sub controlul său, și că o acțiune penală, adică una pentru cincizeci de aurei, va fi intentată împotriva
libertului.
59. Modestinus, Pandectele, Cartea a X-a.
Deoarece, în general, nu putem convoca persoane față de care ar trebui să se arate respect, fără un ordin al
pretorului.
60. Papinianus, Opinii, Cartea I.
În cazul în care un libert este acuzat de patronul său, iar acesta, fiind gata să se apere, l-a îndemnat în mod frecvent
pe guvernatorul provinciei să-i asculte cauza, nu se consideră că, procedând astfel, el și-a chemat patronul care l-a
acuzat.
61. Paulus, Întrebări, Cartea I.
Un libert a prezentat o petiție împotriva patronului său, fără a ascunde faptul că era libertul său; și s-a pus
întrebarea dacă, dacă obținea un rescript imperial conform dorințelor sale, pedeapsa Edictului ar fi fost remisă? Am
răspuns că nu cred că Edictul pretorului este aplicabil în acest caz, din motivul că cel care prezintă o petiție
împăratului sau unui guvernator nu este considerat că și-a chemat patronul la tribunal.
62. Același, Opinii, Cartea a II-a.
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S-a pus întrebarea dacă un tutore poate, în numele tutorelui său, să o cheme în judecată pe patroana sa, fără
permisiunea pretorului? Am răspuns la întrebare afirmând că el poate să-și cheme patroana în numele tutorelui său,
fără acordul pretorului.
63. Același, Sentințe, Cartea I.
Atunci când cineva a dat o cauțiune în instanță pentru înfățișarea altuia, el este obligat să îl prezinte. Din nou,
atunci când a promis într-un act care a fost înregistrat că va produce partea în cauză, chiar dacă nu a dat o cauțiune
în instanță, el va fi, totuși, obligat să o producă.
64. Gaius, Despre legea celor douăsprezece table, Cartea I.
65. Multe autorități au susținut că nu este legal să se cheme pe cineva la tribunal din propria casă; deoarece casa
fiecărui individ ar trebui să fie pentru el un refugiu și un adăpost perfect sigur și că cel care cheamă o persoană de
acolo trebuie să fie considerat că a recurs la violență.
65. Paulus, Despre Edict, Cartea I.
Este cert că o parte este suficient de pedepsită dacă nu-și apără cauza și se ține ascunsă, pentru că adversarul său
este pus în posesia bunurilor sale. Dar Julianus spune că, dacă se arată sau apare în public, el poate fi legal citat.
66. Gaius, Despre legea celor douăsprezece table, cartea I.
Nu există nicio îndoială că un om poate fi legal citat din via sa, din baie sau din teatru.
67. Paulus, Despre Edict, Cartea I.
Deși un om care se află în propria casă poate fi uneori chemat la tribunal, totuși, nimeni nu trebuie să fie scos cu
forța din reședința sa.
68. Gaius, Despre legea celor douăsprezece table, Cartea I.
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Nu este permisă citarea fetelor care nu au ajuns la pubertate și care sunt supuse controlului unei alte persoane.
69. Un om care este citat ar trebui să fie demis în două cazuri: în primul rând, atunci când cineva își asumă
apărarea sa și, în al doilea rând, atunci când controversa a fost rezolvată înainte ca părțile să vină în instanță.
70. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
În cazul în care un libert este comun, adică are mai mulți patroni, el ar trebui să ceară pretorului să îi permită să
cheme în judecată pe oricare dintre patronii săi, altfel va fi răspunzător în conformitate cu Edictul pretorian.
71. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a V-a.
O acțiune de cincizeci de aurei poate fi intentată împotriva celui care încalcă aceste dispoziții, dar nu poate fi
intentată pentru, sau împotriva unui moștenitor, și nici după ce a trecut un an.
72. Modestinus, Despre pedepse, Cartea I.
În cazul în care un libert și-a chemat patronul la tribunal fără ca permisiunea să fi fost acordată în conformitate cu
Edictul, la plângerea patronului, el va fi pasibil de pedeapsa menționată mai sus, adică de cincizeci de aurei; sau
poate fi pedepsit de prefectul orașului, ca lipsit de respect, dacă se constată că nu are bunuri.

Tit. 5. În cazul în care cineva care a fost citat nu se prezintă și în cazul în care cineva a citat
o persoană pe care, conform edictului, nu trebuia să o citeze
73. Ulpianus, Despre edict, Cartea I.
73. Atunci când cineva care este citat, dă drept garanție pentru înfățișarea sa în instanță o persoană care nu este
supusă jurisdicției magistratului în fața căruia el însuși este citat; o astfel de garanție este considerată ca nefiind
dată, cu excepția cazului în care renunță în mod special la privilegiul său.
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74. Paulus, Despre Edict, Cartea I.
Oricine este citat în fața pretorului sau a oricărui alt ofițer judiciar în orice chestiune, trebuie să se prezinte, pentru
a se putea stabili dacă magistratul are sau nu jurisdicție.
75. În cazul în care cineva care a fost citat nu se prezintă, va fi condamnat la plata unei amenzi proporționale cu
autoritatea magistratului, dacă există un motiv întemeiat; dar trebuie să se țină seama de ignoranța oamenilor. Din
nou, dacă reclamantul nu are nici un interes ca adversarul său să se prezinte la tribunal în acel moment anume,
pretorul poate remite pedeapsa; de exemplu, pentru că ziua respectivă era o zi de sărbătoare.
76. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLVII.
În cazul în care cineva a promis că se va prezenta la tribunal, dar nu menționează pedeapsa la care va fi pasibil
dacă nu se va prezenta, este sigur că se poate intenta un proces împotriva lui pentru o sumă egală cu interesul
reclamantului; și acest lucru l-a afirmat și Celsus.

Tit. 6. Persoanele care sunt citate trebuie fie să se prezinte, fie să dea o cauțiune sau o
garanție pentru a face acest lucru
77. Paulus, Despre Edict, Cartea I.
78. Este prevăzut de Edict: "Că atunci când se oferă o garanție că o parte se va prezenta în instanță, proprietatea
primului trebuie să fie amplă, poziția pârâtului fiind luată în considerare, cu excepția cazului în care cei doi sunt
strâns legați, pentru că atunci se dispune că oricine poate fi acceptat"; ca, de exemplu, atunci când o parte este
oferită ca garanție pentru părintele sau patronul său.
78. Callistratus, Despre Edictul de monitorizare, Cartea I.
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Aceeași regulă se aplică și în cazul patroanei, sau al copiilor, soției sau nora patronului; căci oricare dintre aceste
persoane poate oferi o garanție care trebuie acceptată; iar în cazul în care reclamantul refuză să o accepte, știind că
părțile sunt aproape rude, se va intenta o acțiune pentru cincizeci de aurei.
79. Paulus, Despre edict, Cartea a IV-a.
Motivul pentru aceasta este că, atunci când persoanele sunt aproape rude, orice fideiusor este acceptat ca fiind
suficient de solvabil.
80. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVIII.
În cazul în care cineva promite să prezinte două persoane în instanță și prezintă una și nu pe cealaltă, se consideră
că nu și-a ținut promisiunea, deoarece una dintre ele nu a fost prezentată.

Tit. 7. Nimeni nu poate îndepărta cu forța o persoană care a fost chemată la tribunal
81. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a V-a.
Pretorul a publicat acest Edict pentru a-i reține prin teama de pedeapsă pe cei care salvează prin violență
persoanele care au fost chemate la tribunal.
82. Și apoi Pomponius a afirmat că, atunci când un sclav comite o infracțiune, ar trebui să se acorde o acțiune
noxală, cu excepția cazului în care a comis-o cu știința stăpânului său; pentru că, în acest caz, stăpânul trebuie să
apere acțiunea fără a i se permite să predea sclavul.
83. Ofilius este de părere că prevederile Edictului nu se aplică în cazul în care persoana chemată în instanță este
scutită; ca de exemplu, un tată, un patron și celelalte persoane enumerate mai sus. Această opinie mi se pare
corectă; pentru că, într-adevăr, dacă cel care l-a convocat era vinovat de un act ilegal, cel care l-a eliberat nu era.
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84. Paulus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Căci, deși ambele părți, atât libertul care și-a chemat patronul, cât și cel care l-a eliberat cu forța, au încălcat
Edictul, condiția libertului este agravată, deoarece, într-o acțiune de acest fel, el ia rolul de reclamant. Același
motiv de echitate se aplică și în cazul unei părți care este citată într-un alt loc decât cel în care ar fi trebuit să fie
citată. Cu toate acestea, se poate afirma mai pozitiv că cel care avea dreptul să refuze să se prezinte nu este
considerat ca fiind eliberat prin forță.
85. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a V-a.
Atunci când cineva salvează un sclav care a fost citat la tribunal, Pedius consideră că Edictul nu se aplică; deoarece
sclavul nu este o persoană care poate fi citată. Ce trebuie făcut atunci? Trebuie inițiată o procedură pentru a-l
prezenta.
86. În cazul în care cineva eliberează o parte citată în fața unui judecător de jurisdicție inferioară, pedeapsa
Edictului nu va fi impusă.
87. Acolo unde pretorul afirmă: "L-a eliberat cu forța"; înseamnă aceasta că actul a fost comis doar cu violență sau
și cu răutate? Este suficient dacă actul a fost săvârșit cu violență, chiar dacă nu există răutate.
88. Paulus, Despre edict, Cartea a IV-a.
Termenul "a elibera" este unul de aplicare generală, după cum spune Pomponius pentru că "a "duce" înseamnă a
îndepărta prin confiscare cu mâinile; dar a "elibera" poate fi făcut în orice fel; ca de exemplu, dacă cineva nu
îndepărtează o parte prin forță, dar provoacă o întârziere pentru a o împiedica să se prezinte la tribunal, astfel încât
ziua stabilită pentru intentarea acțiunii să treacă, sau proprietatea în cauză să fie pierdută prin trecerea timpului, se
consideră că l-a eliberat; chiar dacă nu a făcut acest lucru corporal. Dar, dacă l-a reținut într-un loc și nu l-a răpit,
el este răspunzător în conformitate cu dispozițiile Edictului.
89. Din nou, dacă cineva eliberează o parte care a fost convocată în scopul de a o deranja, se consideră că este
răspunzător în temeiul Edictului.
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90. Pretorul spune: "El nu trebuie să acționeze cu răutate pentru a-i permite să fie eliberat"; pentru că acest lucru
poate fi făcut fără răutate atunci când există un motiv întemeiat pentru eliberare.
91. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a V-a.
În cazul în care cineva a efectuat o salvare prin intermediul unei alte persoane, el este răspunzător în temeiul
acestei clauze, indiferent dacă a fost prezent sau absent.
92. Se acordă o acțiune împotriva oricărei persoane care a eliberat o parte prin forță, iar valoarea despăgubirilor nu
se bazează pe ceea ce a fost efectiv pierdut, ci valoarea proprietății în litigiu este stabilită de către reclamant; și
această prevedere a fost adăugată, pentru a se vedea că, dacă a intentat o acțiune fără motive întemeiate, el poate
totuși să recupereze această pedeapsă.
93. Reclamantul trebuie să demonstreze, de asemenea, că salvarea care a fost făcută l-a împiedicat pe pârât să se
prezinte în instanță, dar dacă acesta a fost totuși prezentat, sancțiunea nu poate fi impusă, deoarece cuvintele sunt
aplicabile numai în cazul în care a fost efectuat un anumit act.
94. Acțiunea este in factum și este de așa natură încât, în cazul în care mai mulți au săvârșit o greșeală, ea poate fi
introdusă împotriva fiecăruia dintre ei, iar partea care a fost eliberată va rămâne totuși răspunzătoare.
95. Dreptul la acțiune este acordat și moștenitorilor, dacă aceștia au vreun interes în a se folosi de ea; ea nu este
însă acordată împotriva unui moștenitor, sau după expirarea unui an.
96. Același, Despre Edict, Cartea XXXV.
Dacă cel care a eliberat cu forța un debitor face plata, el nu-l scutește pe acesta din urmă de răspundere, deoarece
plătește pedeapsa propriului său act.
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Tit. 8. Ce persoane sunt obligate să dea cauțiune și cine poate face o promisiune sub
jurământ sau poate fi obligat printr-o simplă promisiune
97. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a V-a.
Termenul "a da o garanție" provine din aceeași origine ca și "a oferi o garanție", căci așa cum "a satisface" se
spune despre cel căruia îi îndeplinim dorința, tot așa "a da o garanție" se referă la adversarul nostru atunci când el
asigură ceea ce dorim noi și când, sub acest nume, îl facem sigur prin oferirea de garanții.
98. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a V-a.
Cauțiunea oferită pentru înfățișarea unei părți în instanță este considerată a fi un om cu avere, nu numai din cauza
mijloacelor sale, ci și cu referire la ușurința cu care poate fi acționat în judecată.
99. Atunci când cineva oferă o cauțiune pentru înfățișarea sa în instanță unei persoane care nu este capabilă să
intenteze o acțiune în justiție, oferirea cauțiunii este lipsită de efect.
100. Pretorul spune: "Atunci când cineva cheamă în instanță pe tatăl său, pe patronul său, pe patroana sa, pe copiii
sau părinții patronului sau patroanei sale, sau pe propriii săi copii, sau pe oricine pe care îl are sub controlul său,
sau pe soția sa, sau pe nora sa, orice garanție, oricare ar fi ea, pentru înfățișarea lor în instanță va fi acceptată".
101. Acolo unde pretorul spune: "sau propriii săi copii"; înțelegem că se referă la cei care descind din sexul
feminin; și extindem acest privilegiu și la tată, nu numai atunci când este propriul său stăpân, ci și atunci când se
află sub controlul cuiva; și acest lucru l-a afirmat și Pomponius. Un fiu poate fi dat ca garanție de către tatăl său,
chiar dacă se află sub controlul altcuiva. Prin "noră" trebuie să înțelegem și nepoată și așa mai departe, pentru
generațiile următoare.
102. Acolo unde pretorul spune: "Orice fideiusor, oricare ar fi el, va fi acceptat", acest lucru se referă doar la
resursele sale financiare, adică chiar dacă nu este bogat.
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103. Atunci când pretorul acordă o acțiune împotriva unui fideiusor care a promis că o parte se va prezenta în
instanță, el o face pentru valoarea bunurilor în cauză. Dar dacă acest lucru se referă la valoarea reală a articolului
sau la o sumă precisă, este un lucru pe care trebuie să-l examinăm. Cea mai bună opinie este aceea că un fideiusor
este răspunzător pentru valoarea reală, cu excepția cazului în care a fost obligat pentru o anumită sumă.
104. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea I.
Indiferent dacă acțiunea este pentru daune duble, triple sau cvadruple, noi considerăm că unul și același fideiusor
este răspunzător pentru întreaga sumă, pentru că se înțelege că bunul valorează atât.
105. Paulus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
În cazul în care partea care a dat o cauțiune pentru înfățișarea sa în instanță ar muri, pretorul nu ar trebui să ordone
ca acesta să fie prezentat. Totuși, dacă el ar ordona acest lucru din ignoranță sau dacă partea ar muri după ordinul
său și înainte de ziua stabilită pentru înfățișarea sa, nicio acțiune nu poate fi permisă. Dacă a murit după ziua
stabilită pentru înfățișare sau dacă își pierde dreptul de cetățenie, un proces poate fi intentat în mod legal împotriva
sa.
106. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea I.
În cazul în care cineva devine garant pentru o parte care a fost deja condamnată și care ulterior a murit sau și-a
pierdut cetățenia romană, o acțiune poate, totuși, în mod legal, să fie intentată împotriva garantului.
107. Atunci când cineva refuză să accepte o cauțiune suficientă pentru înfățișarea în instanță a altuia, care, este
perfect evident, este solvabil; sau dacă există vreo îndoială în acest sens și se dovedește că este solvabil, o acțiune
pentru prejudiciu poate fi introdusă împotriva lui; pentru că, într-adevăr, nu este o greșeală obișnuită să fie adus în
instanță un om care poate furniza o cauțiune perfect solvabilă. De asemenea, fideiusorul care nu a fost acceptat
poate intenta o acțiune în justiție pentru prejudiciul care i-a fost cauzat.
108. Paulus, Despre Edict, Cartea a XII-a.
În cazul în care se dă o cauțiune sau un angajament care este defectuos, se consideră că nu este deloc o cauțiune.
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109. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIV.
Dacă solvabilitatea fideiusorului nu este negată, ar trebui spus că el are privilegiul de a obiecta la jurisdicția
instanței, și cum reclamantul se poate teme că el se va folosi de dreptul său; trebuie să ne asigurăm care este legea.
Divinul Pius, (așa cum afirmă Pomponius în Cartea sa de epistole, Marcellus în Cartea a treia a Digestului și
Papinianus în Cartea a treia a Întrebărilor), a stabilit într-un rescript către Cornelius Proculus, că reclamantul putea
pe bună dreptate să respingă un astfel de garant, dar că, dacă nu putea găsi altul, putea să-l avertizeze să nu se
folosească de privilegiul său, în cazul în care era intentat un proces.
110. Atunci când se cere o cauțiune, iar pârâtul nu o poate obține cu ușurință acolo unde este intentată acțiunea, el
poate fi ascultat, dacă este gata să dea cauțiune într-un alt oraș din aceeași provincie. Atunci când însă garanția este
voluntară, el nu poate recurge în altă parte; pentru că cel care și-a impus singur necesitatea unei garanții nu merită
o astfel de considerație.
111. Atunci când garanția nu a fost dată, iar bunul pentru care este cerută este personal, iar partea este susceptibilă
de suspiciune; articolul trebuie să fie depus în instanță dacă judecătorul aprobă acest lucru, sau dacă garanția este
furnizată, sau dacă procesul se încheie.
112. Paulus, Despre edict, cartea XIV.
Se obișnuiește ca părțile în litigiu să se pună de acord asupra zilei menționate în stipulație, iar dacă acest lucru nu
se face, Pedius consideră că este în puterea stipulantului să stabilească o dată rezonabilă care să fie stabilită de
judecător.
113. Atunci când cineva oferă o femeie drept garanție, nu se consideră că a oferit una suficientă; de asemenea, nu
poate fi acceptat un soldat sau un minor sub douăzeci și cinci de ani, cu excepția cazului în care aceste persoane
acționează ca garanții pentru ele însele; ca, de exemplu, atunci când acționează ca agenți proprii. Unele autorități
consideră, într-adevăr, că atunci când terenul dotal este revendicat de soț, soția poate deveni fideiusor pe cont
propriu.
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114. În cazul în care se constată că o persoană care, înainte de pronunțarea hotărârii, s-a oferit drept garanție că
aceasta va fi plătită, este un sclav; reclamantul are dreptul la despăgubiri și trebuie executată o nouă cauțiune.
Aceeași considerație trebuie arătată și în cazul unui minor sub douăzeci și cinci de ani și, probabil, în cazul unei
femei, din cauza lipsei de experiență.
115. Dacă fideiusorul pentru plata hotărârii devine moștenitorul stipulantului, sau stipulantul cel al fideiusorului,
trebuie executată o nouă cauțiune.
116. Gardienii și curatorii care sunt obligați să dea cauțiune pentru bunurile pupilelor lor, trebuie să fie trimiși în
fața magistraților municipali, deoarece cauțiunea este necesară. Aceeași regulă se aplică în cazul în care bunurile,
al căror uzufruct a fost creat, trebuie să fie restituite proprietarului; de asemenea, în cazul unui legatar, care trebuie
să dea o garanție că, "dacă este evacuat din moștenire, va restitui legatele și orice surplus pe care l-ar fi primit, în
conformitate cu legea falcidiană". Moștenitorul are, de asemenea, dreptul de a fi audiat în cazul în care este trimis
în fața unui magistrat municipal în scopul de a da garanții legatarilor. Este clar că moștenitorul, în cazul în care,
din vina sa, un legatar a fost deja pus în posesie și nu a reușit să ofere garanții, solicită predarea posesiei de către
legatar, declarând că este gata să dea garanții într-un oraș municipal, nu i se va permite să facă acest lucru. Cu toate
acestea, cazul este diferit dacă legatarul a fost deja pus în posesie fără neglijența sau frauda moștenitorului.
117. O parte este obligată să jure că nu este animată de sentimente de răutate atunci când îl cheamă pe adversarul
său într-un oraș municipal, de teamă că poate are intenția de a-l deranja atunci când îi este posibil să dea garanție la
Roma. Totuși, unele persoane sunt scutite de a depune acest jurământ, cum ar fi, de exemplu, părinții și patronii.
Cel care însă este trimis în fața magistraților municipali trebuie să jure: "că nu poate da cauțiune la Roma și că
poate face acest lucru în locul unde cere să fie trimis și că nu face acest lucru cu scopul de a-și supăra adversarul".
El nu poate fi obligat să jure "că nu poate da cauțiune în altă parte decât în acel loc", pentru că, dacă nu poate
obține cauțiune la Roma și poate face acest lucru în mai multe alte locuri, va fi obligat să jure fals în declarații.
118. Această permisiune poate fi deci obținută atunci când pare să existe un motiv întemeiat, dar ce cale trebuie
urmată dacă partea a refuzat anterior să dea cauțiune în orașul municipal? În acest caz, el nu ar trebui să obțină
permisiunea, deoarece a fost vina sa că nu a dat garanție în locul unde dorește acum să meargă.
119. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a V-a.
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În cazul în care un arbitru este numit pentru examinarea garanțiilor și hotărârea sa pare a fi nedreaptă față de una
dintre părți, se poate face apel la ea, așa cum se poate face și la decizia unui judecător.
120. 120. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXV.
Dacă fideiusiunile sunt declarate suficiente de către arbitru, ele trebuie să fie considerate solvabile, pentru că, în
caz contrar, ar putea fi depusă o plângere în fața unui judecător competent.
121. Atunci când o parte, din orice motiv, respinge garanțiile aprobate de arbitru sau acceptă altele care au fost
respinse, cu atât mai mult trebuie să se mulțumească cu cele pe care le-a acceptat de bunăvoie. Dacă, între timp, o
mare nenorocire se abate asupra fideiusorilor sau dacă aceștia sunt reduși la o mare sărăcie, atunci când se prezintă
un motiv întemeiat, trebuie să se dea alte garanții.
122. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXV.
Iulianus spune: "Dacă înainte de a vă ordona să intentați un proces pentru recuperarea unui teren, și fiind pe cale să
faceți acest lucru, luați garanții suficiente, iar după aceea începeți procesul sub conducerea mea, fideiusorii vor fi
răspunzători".
123. Același, Despre Edict, Cartea LXXVII.
124. Toate autoritățile sunt de acord că, atunci când un moștenitor este desemnat sub condiție și are posesia
bunurilor pe durata existenței condiției, el trebuie să dea garanții moștenitorului substituit pentru predarea
bunurilor. În cazul în care condiția nu ar trebui să fie îndeplinită, moștenitorul substituit care dobândește
proprietatea poate pretinde aceasta, iar dacă o obține, se poate introduce o acțiune în justiție pe baza cauțiunii.
Însuși pretorul, atunci când se prezintă un motiv întemeiat, obișnuiește adesea să ordone ca stipularea să fie făcută
înainte ca condiția să fie îndeplinită și înainte de a sosi ziua în care poate fi depusă cererea.
124. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXV.
În cazul în care mai multe părți sunt substituite, trebuie să se dea o cauțiune pentru fiecare dintre ele.
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125. Același, Opinii, Cartea a II-a.
Fiul unei familii își asumă apărarea tatălui său în timpul absenței acestuia; întreb dacă trebuie să dea cauțiune
pentru plata hotărârii? Paulus răspunde că oricine acționează în apărarea unei persoane absente, chiar dacă este fiul
sau tatăl său, trebuie să ofere o garanție părții care o cere, în conformitate cu termenii Edictului.
126. Macer, Despre recursuri, Cartea I.
Trebuie amintit faptul că posesorii de bunuri imobile nu sunt obligați să ofere garanții.
127. Prin astfel de posesor trebuie înțeles cel care posedă un teren fie la țară, fie la oraș, fie în întregime, fie în
parte. De asemenea, se înțelege prin posesor și cel care deține un teren supus plății unei chirii către stat, adică o
proprietate emfiteutică; de asemenea, este considerat posesor și cel care are simpla proprietate. Ulpianus, însă, a
afirmat că nu este posesor cel care are doar uzufructul.
128. Un creditor care a acceptat un gaj nu este posesor, chiar dacă are posesia bunului, fie că acesta i-a fost predat,
fie că este deținut de debitor la voința creditorului.
129. În cazul în care un bun imobil este dat cu titlu de zestre, atât soția, cât și soțul sunt înțeleși ca fiind posesori în
virtutea posesiei lor asupra respectivului bun.
130. Cazul este diferit în cazul unei părți care are dreptul la o acțiune personală pentru recuperarea unui teren.
131. Tutorele, indiferent dacă tutorele său sau ei înșiși sunt în posesie, este considerat posesor; și aceeași regulă se
aplică atunci când doar unul dintre mai mulți tutori este în posesie.
132. Dacă intentați un proces împotriva mea pentru un teren pe care sunt în posesia căruia mă aflu, iar hotărârea
este pronunțată în favoarea dvs. și eu fac apel, trebuie să fiu considerat în continuare posesorul terenului respectiv?
Se poate afirma foarte corect că sunt posesorul acestuia, deoarece îl dețin în continuare; nu contează nici faptul că
pot fi ulterior privat de posesia mea.
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133. Pentru a stabili dacă o parte este sau nu posesor, trebuie să se ia în considerare momentul în care a fost cerută
o garanție; deoarece, așa cum partea care și-a vândut posesia după ce a dat o garanție nu este cu nimic mai rea
decât cea care și-a vândut-o, tot astfel, cel care ia posesia după ce o garanție a fost executată nu obține niciun
avantaj.
134. Paulus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Cel care a promis sub jurământ să se prezinte în instanță, nu este considerat că a comis sperjur dacă nu o face
pentru un motiv întemeiat.

Tit. 9. În ce mod trebuie să se dea garanție într-o acțiune noxală
135. Ulpianus, Despre edict, Cartea a VII-a.
În cazul în care cineva a promis că un sclav pe seama căruia se intenta o acțiune noxală va fi prezentat în instanță,
pretorul spune "că trebuie să-l prezinte în aceeași stare în care se afla în momentul în care a fost intentată acțiunea
legală".
136. Să analizăm ce înseamnă cuvintele "în aceeași stare". Cred, de fapt, că este în aceeași condiție cel care nu face
nimic care să prejudicieze cauza părții care introduce acțiunea. Labeo afirmă că, dacă sclavul ar înceta să mai
aparțină părții care face promisiunea, sau dacă s-ar pierde dreptul la acțiune, el nu ar fi în aceeași condiție; la fel ca
atunci când o parte ar fi în aceeași condiție ca și adversarul său, în ceea ce privește litigiul, este plasat; într-un
cuvânt, una din cauza schimbării fie a locului, fie a părții. Prin urmare, atunci când un sclav este vândut cuiva care
nu poate fi acționat în judecată în aceeași instanță ca și partea care a făcut promisiunea, sau este predat cuiva care
este mai puternic, el crede că nu poate fi prezentat în instanță în aceeași condiție. În schimb, în cazul în care este
predat ca satisfacție pentru un prejudiciu pe care l-a comis, Ofilius consideră că nu poate fi prezentat în aceeași
condiție; deoarece, prin predarea sa în acest scop, el este de părere că toate acțiunile noxale intentate de alții sunt
prescrise.
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137. Paulus, Despre edict, Cartea a VI-a.
Cu toate acestea, noi adoptăm o regulă diferită; căci atunci când un sclav este predat în satisfacție de dauneinterese, dreptul la acțiune nu se stinge din cauza niciunuia dintre motivele menționate anterior; căci acțiunea
urmează întotdeauna sclavului, ca și cum acesta s-ar fi prezentat în primul rând.
138. În cazul în care sclavul, din cauza căruia poate fi intentată o acțiune noxală de către oricine, este absent, și în
cazul în care stăpânul său nu neagă faptul că se află sub controlul său, Vindius susține că acesta poate fi obligat să
promită că îl va prezenta în instanță sau că îl va apăra, iar dacă nu este dispus să facă acest lucru, trebuie să dea o
garanție pentru a-l prezenta cât mai curând posibil; dar dacă el neagă în mod fals că se află sub controlul său, el va
fi obligat să apere procesul fără a preda sclavul; iar Julianus a afirmat acest lucru, chiar și atunci când stăpânul a
inventat prin fraudă ca sclavul să nu se afle sub controlul său. Dacă sclavul este prezent, iar stăpânul este absent, și
nu există nimeni care să îl apere pe sclav, el ar trebui să fie îndepărtat prin ordinul pretorului, dar dacă se arată un
motiv corespunzător, apărarea lui poate fi ulterior acordată stăpânului său, așa cum afirmă Pomponius și Vindius;
nici stăpânul nu va fi prejudiciat de absența lui. Prin urmare, dreptul la acțiune pe care reclamantul l-a pierdut,
deoarece atunci când sclavul a fost luat, el a devenit proprietatea sa, poate fi restituit acestuia.
139. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VII-a.
În cazul în care o acțiune noxală este intentată împotriva unei persoane care are doar uzufructul asupra unui sclav,
iar aceasta refuză să îl apere, dreptul de a intenta o acțiune pentru recuperarea uzufructului îi este refuzat de către
pretor.
140. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
În cazul în care cineva inițiază o acțiune noxală împotriva unuia dintre cei doi proprietari ai unui sclav, s-a pus
întrebarea dacă va fi obligat să dea garanții cu privire la partea colegului său proprietar? Sabinus spune că nu este
obligat să facă acest lucru, deoarece își apără propriul sclav, ca și cum ar fi în întregime proprietatea sa; deoarece
este obligat să apere întregul interes și nu va fi ascultat dacă este pregătit să apere doar partea sa.
141. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLVII.
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În cazul în care o parte a promis că va prezenta un sclav în instanță în aceeași condiție, iar acesta este prezentat
după ce a fost eliberat; dacă este vorba de o infracțiune capitală sau de una care implică săvârșirea unei vătămări,
el nu este prezentat în mod corespunzător; deoarece un tip de pedeapsă este aplicat sclavilor prin biciuire în cazul
unei vătămări, iar un alt tip de pedeapsă este aplicat unui om liber, ca, de exemplu, o amendă pecuniară. Cu toate
acestea, în ceea ce privește alte acțiuni noxele, el este considerat ca fiind într-o condiție mai bună.
142. Paulus, Despre Sabinus, cartea XI.
141. Atunci când, totuși, s-a promis că se va produce un sclav care este pe cale să devină liber, el este considerat în
aceeași condiție, chiar dacă poate fi liber când apare; deoarece atingerea libertății sale a fost înțeleasă în mod tacit.

Tit. 10. Cu privire la cel care împiedică o persoană să se prezinte în instanță
143. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VII-a.
Pretorul a considerat că este foarte drept să pedepsească răutatea celui care împiedică apariția altuia la tribunal.
144. Este considerat vinovat de răutate nu numai cel care reține o parte fie cu propriile sale mâini, fie prin
intermediul celor aflați în serviciul său, ci și cel care le cere altora să-l rețină sau să-l răpească pentru a-l împiedica
să apară în instanță, indiferent dacă știau sau ignorau ce intenționa să facă.
145. Atunci când o persoană îi comunică altei persoane vești rele în drum spre tribunal, prin intermediul cărora îl
împiedică să se prezinte, considerăm că este rău intenționată și este răspunzătoare în conformitate cu Edictul; deși
unele autorități sunt de părere că partea care a fost atât de credulă nu ar avea decât pe ea însăși de vină.
146. În cazul în care un pârât este împiedicat să se înfățișeze din cauza răutății reclamantului, el nu va avea un
drept de acțiune împotriva acestuia din urmă în temeiul acestui Edict, deoarece el trebuie să se mulțumească cu o
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excepție în cazul în care ar fi acționat în judecată pentru pedeapsa cauțiunii sale pentru că nu s-a prezentat la
tribunal, dar cazul este diferit dacă a fost împiedicat de un altul, pentru că atunci el ar putea intenta o acțiune
împotriva lui.
147. În cazul în care mai multe persoane au acționat fraudulos, toate sunt răspunzătoare; dar dacă una dintre ele
plătește penalitatea, celelalte sunt exonerate de răspundere, deoarece reclamantul nu mai are niciun interes în
această chestiune.
148. Toate autoritățile sunt de părere că într-un caz de acest fel, în care este vorba de un sclav, trebuie să fie
introdusă o acțiune noxală.
149. Dreptul la acțiune trece la moștenitor, dar nu pentru o perioadă mai lungă de un an; și cred că o acțiune se va
îndrepta împotriva moștenitorului numai în măsura în care îl va împiedica să profite de pe urma fraudei
defunctului.
150. Paulus, Despre edict, Cartea a VI-a.
În cazul în care sclavul reclamantului, cu știința stăpânului său, comite o fraudă pentru a mă împiedica să mă
prezint în instanță, iar stăpânul său nu îl împiedică atunci când ar putea face acest lucru, Ofilius spune că ar trebui
să se acorde o excepție împotriva stăpânului său pentru a-l împiedica să profite de pe urma fraudei sclavului. Dar
dacă, de fapt, sclavul a săvârșit fapta fără consimțământul stăpânului său; Sabinus spune că va exista o acțiune
noxală și că fapta sclavului nu ar trebui să îl prejudicieze pe stăpânul său, decât în măsura în care îl va pierde
atunci când el însuși nu a comis nicio greșeală.
151. Julianus, Digest, Cartea a II-a.
În temeiul acestui Edict va exista o acțiune împotriva unei părți care, prin fraudă, a împiedicat pe cineva să se
prezinte în instanță, pentru o sumă egală cu interesul pe care reclamantul l-a avut în prezentarea sa. Într-un astfel
de proces se verifică dacă reclamantul a pierdut ceva din această cauză; ca, de exemplu, dacă pârâtul a obținut
proprietatea asupra bunurilor în cauză prin trecerea timpului sau dacă a fost eliberat de răspunderea de a fi acționat
în judecată.
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152. Este evident că, dacă partea care a acționat cu rea intenție pentru a-l împiedica pe celălalt să se prezinte în
instanță nu este solvabilă, va fi corect să se acorde o acțiune în rejudecare împotriva pârâtului, pentru ca acesta să
nu profite, iar reclamantul să sufere pierderi din cauza fraudei altuia.
153. Dacă stipulantul a fost împiedicat să se prezinte în instanță prin actul fraudulos al lui Titius, iar promitentul a
fost împiedicat prin cel al lui Maevius; fiecare dintre ei are dreptul la o acțiune in factum împotriva părții prin al
cărei act fraudulos a fost împiedicat.
154. Dacă atât stipulantul, cât și promitentul au fost împiedicați fiecare să se prezinte în instanță prin actul
fraudulos al celuilalt, pretorul nu va veni în ajutorul niciunuia dintre ei, deoarece frauda comisă de fiecare se
compensează reciproc.
155. Dacă eu stipulez cu un fideiusor cincizeci de aurei în cazul în care pârâtul nu se va prezenta, iar eu îl dau în
judecată pe pârât pentru o sută de aurei și, prin actul ilicit al lui Sempronius, pârâtul nu se prezintă în instanță, pot
recupera o sută de aurei de la Sempronius, deoarece această sumă pare să fi fost interesul meu în această chestiune;
pentru că dacă partea s-ar fi prezentat, aș fi avut o acțiune împotriva lui pentru o sută de aurei, sau una împotriva
moștenitorului său pentru aceeași sumă, deși fideiusorul s-a obligat față de mine pentru o sumă mai mică.

Tit. 11. Când o parte care a dat o cauțiune de a se înfățișa în instanță nu o face
156. Gaius, Despre edictul provincial, cartea I.
Pretorul ordonă să se acorde o zi pentru fiecare douăzeci de mii de pași în plus față de cea în care se execută
cauțiunea, precum și cea în care partea este obligată să se prezinte în instanță, căci, într-adevăr, această enumerare,
așa cum se aplică la călătorie, nu este împovărătoare pentru nici unul dintre justițiabili.
157. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIV.
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Nu impunem ca pârâtul să se prezinte în instanță atunci când chestiunea cu privire la care a promis să se prezinte a
fost rezolvată; dar acest lucru trebuie să aibă loc înainte de ziua stabilită pentru a se prezenta. Dacă, totuși,
înțelegerea a fost făcută după aceea, ar trebui să se intervină o excepție pe motiv de fraudă; pentru că cine s-ar
preocupa de promisiunea de pedeapsă după ce cazul a fost rezolvat? Pentru că oricine ar crede că o excepție pe
motiv că problema a fost rezolvată ar fi valabilă, deoarece acordul includea și pedeapsa; cu excepția cazului în care
părțile au convenit în mod special contrariul.
158. În cazul în care cineva, din cauza unui loc de muncă municipal și fără nici o vină din partea sa, a fost
împiedicat să se prezinte în instanță în conformitate cu promisiunea sa, este perfect corect ca o excepție să îi fie
acordată.
159. În mod similar, o parte care a fost chemată ca martor într-o altă procedură și care nu a putut să se prezinte în
instanță, are, de asemenea, dreptul la excepție.
160. În cazul în care cineva a promis să se prezinte în instanță și nu poate face acest lucru, fiind împiedicat de
boală, de o furtună sau de puterea curentului unui râu, el, nu nemeritat, poate beneficia de o excepție; deoarece,
deoarece prezența sa este cerută de o astfel de promisiune, cum ar putea să se prezinte cel care este împiedicat de
boală? Prin urmare, Legea celor douăsprezece table dispune că: "Dacă judecătorul sau oricare dintre părțile
litigante sunt împiedicați să fie prezenți din cauza unei boli grave, ziua procesului va fi amânată".
161. În cazul în care o femeie nu se prezintă, nu din cauza unei boli, ci pentru că este însărcinată, Labeo declară că
aceasta are dreptul la o excepție. Dacă, totuși, ea rămâne la pat după naștere, trebuie să se aducă dovada că a fost
împiedicată de ceea ce este echivalent cu boala.
162. Aceeași regulă se aplică în cazul în care cineva este atacat de nebunie, căci cel care este împiedicat de nebunie
este împiedicat de boală.
163. Atunci când am afirmat că o parte are dreptul la despăgubiri dacă nu se prezintă pentru că a fost împiedicată
de o furtună sau de puterea curentului unui râu; prin cuvântul "furtună" trebuie înțeleasă o furtună fie pe uscat, fie
pe mare. Trebuie să înțelegem prin furtună o furtună care împiedică călătoria pe uscat sau navigația.
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164. Puterea curentului unui râu poate fi înțeleasă ca având loc și fără furtună; pentru că înțelegem că este de așa
natură încât întinderea sa oferă un obstacol, fie pentru că un pod a fost distrus, fie pentru că nu există nicio barcă
disponibilă.
165. Acolo unde, totuși, cineva, dacă ar fi pornit mai devreme la drum sau ar fi navigat într-un moment mai
oportun, ar fi putut evita o furtună sau apele mari ale unui râu care pun astfel limite în calea sa, nu are dreptul la
nici un beneficiu de excepție? Acest lucru, într-adevăr, ar trebui să fie decis după o investigație adecvată, deoarece
regula nu ar trebui să fie aplicată atât de riguros încât să i se poată cere: "De ce nu a pornit cu mult timp înainte de
ziua menționată în promisiunea sa?". Pe de altă parte, nici nu ar trebui să i se permită să invoce furtuna sau apele
mari ale râului ca fiind cauza neprezentării sale, atunci când aceasta a fost vina sa. Să presupunem, de exemplu, că
un om se afla la Roma în momentul în care și-a dat promisiunea de a se prezenta, și că a mers într-un oraș de
provincie, nu din necesitate urgentă, ci din cauza plăcerii sale; nu este el nedemn de beneficiul acestei excepții?
Sau, să presupunem că furtuna s-a iscat în timp ce el se afla pe mare, dar ar fi putut veni pe uscat sau ar fi putut
evita râul ocolindu-l; se poate spune în mod corect că nu ar fi avut întotdeauna dreptul la beneficiul unei excepții,
cu excepția cazului în care natura aspră a țării nu i-a permis să călătorească pe uscat sau să ocolească râul. Cu toate
acestea, în cazul în care râul a ieșit din matcă, astfel încât să acopere întregul loc în care trebuia să apară, sau în
cazul în care o nenorocire accidentală a copleșit acel loc, sau a făcut ca acesta să fie periculos pentru el să vină, o
excepție ar trebui să îi fie acordată în astfel de circumstanțe, în conformitate cu tot ceea ce este potrivit și corect.
166. În mod similar, o excepție este acordată celui care, atunci când intenționa să se prezinte la tribunal, a fost
reținut de un magistrat fără nicio vină din partea sa; căci dacă el însuși a încercat să facă acest lucru sau a dat un
motiv pentru aceasta, nu are dreptul la beneficiul excepției, deoarece numai comportamentul său fraudulos ar putea
să îl prejudicieze, și nu ar fi prejudiciat de actul altora care au cauzat cu rea intenție reținerea sa. Cu toate acestea,
în cazul în care a fost reținut de un particular, nu poate beneficia în niciun caz de această excepție.
167. Paulus, Despre Edict, Cartea LXIX.
Împotriva celui care l-a reținut se va intenta o acțiune pentru o sumă egală cu interesul său în cauză.
168. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIV.
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În cazul în care cineva care a promis să se prezinte nu o poate face pentru că a fost condamnat pentru o infracțiune
capitală, este foarte corect să fie scuzat. Înțelegem prin condamnare la pedeapsa capitală condamnarea la moarte
sau la exil. S-ar putea, poate, să ne întrebăm ce valoare are această excepție pentru o persoană care a fost
condamnată? La aceasta se poate răspunde că este necesară pentru garanții săi, iar dacă este trimis în exil fără a-și
pierde dreptul la cetățenie, această excepție va fi în beneficiul oricărei persoane însărcinate cu apărarea sa.
169. Trebuie să se țină cont de faptul că dacă cel care nu se prezintă pentru că a fost acuzat de o crimă capitală, a
fost în situația de a nu se putea folosi de o excepție, deoarece aceasta nu este acordată decât celui care este
condamnat; este clar că dacă nu s-a prezentat pentru motivul că a fost împiedicat de faptul că se află în închisoare,
sau în custodie militară, atunci ar fi într-o astfel de situație încât ar putea să se folosească de o excepție.
170. Mai mult, dacă o persoană nu se prezintă pentru motivul că a fost împiedicată de o înmormântare în familia
sa, ar trebui să i se acorde o excepție.
171. Din nou, dacă cineva este ținut în captivitate de dușmani și din acest motiv nu s-a prezentat la tribunal, el are
dreptul să beneficieze de o excepție.
172. S-a pus întrebarea dacă se poate conveni ca nicio excepție să nu fie invocată, în cazul în care o parte își
încalcă o promisiune făcută în scopul înfățișării sale în instanță? Atilicinus este de părere că un astfel de acord nu
este valabil. Eu cred, totuși, că un astfel de acord este valabil, dacă cauzele excepției au fost indicate în mod
expres, iar partea care a făcut promisiunea a renunțat în mod voluntar la ele.
173. În mod similar, se pune întrebarea dacă o excepție poate fi acordată fideiusorilor unei părți care a dat o
garanție pentru a se prezenta în instanță, atunci când nu era obligată să facă acest lucru? Sunt de părere că
întrebarea este dacă garanția a fost dată din greșeală sau prin acord; pentru că, dacă a fost făcută din greșeală, ar
trebui să se acorde o excepție fideiusorilor; dar dacă a fost făcută prin acord, aceștia nu au în niciun caz dreptul la
ea. Julianus a afirmat că, în cazul în care cineva s-a obligat pentru o sumă mai mare decât cea stabilită și a făcut
acest lucru din ignoranță, el are dreptul la o excepție, dar dacă s-a obligat pentru o astfel de sumă în urma unui
acord, Julianus spune că excepția este prescrisă prin depunerea unei replicatio, pe motivul acordului încheiat.

174. Paulus, Despre Edict, Cartea LXIX.
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Atunci când există doi creditori interesați în mod egal, iar un debitor promite unuia dintre ei, sub sancțiune, să se
prezinte în instanță, iar celălalt îl împiedică să o facă, o excepție nu poate fi invocată împotriva celuilalt, dacă
aceștia sunt parteneri, pentru ca nu cumva frauda unuia dintre ei să-l avantajeze pe celălalt din cauza
parteneriatului.
175. În mod similar, în cazul în care există doi debitori răspunzători în solidar, iar unul dintre ei, încălcându-și
promisiunea, nu se prezintă în instanță, iar reclamantul cere apoi bunul în litigiu de la unul dintre ei, iar penalitatea
pentru neprezentare pentru celălalt, acțiunea în vederea recuperării penalității va fi împiedicată printr-o excepție.
176. De asemenea, în cazul în care un tată a promis că se va prezenta în instanță în legătură cu un contract încheiat
de fiul său și, ulterior, reclamantul inițiază o acțiune împotriva fiului; acestea se vor prescrie prin excepție dacă
reclamantul îl va da în judecată pe tatăl său în legătură cu promisiunea sa. Pe de altă parte, aceeași regulă se aplică
în cazul în care fiul a promis să se înfățișeze, iar reclamantul inițiază o acțiune împotriva tatălui pentru peculium.
177. Gaius, Despre legea celor douăsprezece table, Cartea I.
În cazul în care cel care a dat o cauțiune nu se prezintă pentru că este absent pentru treburi publice, este nedrept să
i se ceară cauțiunii să se prezinte în numele celuilalt, atunci când acesta din urmă nu este liber să o facă.
178. Paulus, Despre Edict, Cartea LXIX.
Atunci când cineva promite că un sclav sau o altă persoană care se află sub controlul altuia se va prezenta în
instanță, el are dreptul la aceleași excepții ca și când s-ar fi obligat pentru un om liber sau pentru capul familiei; cu
excepția cazului în care se spune că sclavul este absent pentru treburi publice, deoarece un sclav nu poate fi absent
pentru treburi publice. Lăsând deoparte această excepție, toate celelalte, fiind general aplicabile, pot fi luate în
considerare atât în cazul oamenilor liberi, cât și în cazul sclavilor.
179. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXIX.
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Dacă în patru, cinci sau mai multe zile de la data la care partea a promis că se va prezenta în instanță, îi dă
reclamantului prilejul de a proceda împotriva sa, iar acesta din urmă nu este prejudiciat de întârziere, se poate
afirma că, în consecință, se poate apăra prin intermediul unei excepții.
180. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXVII.
În cazul în care un sclav promite să se prezinte la tribunal, acordul său nu are nicio forță, nici față de el însuși, nici
față de garanțiile sale.
181. Dacă cineva a promis printr-o singură stipulație să se prezinte în instanță în numele mai multor sclavi, Labeo
spune că întreaga pedeapsă poate fi colectată, chiar dacă doar un singur sclav nu se prezintă; pentru că este un fapt
că toți nu au fost prezenți. Totuși, dacă o parte din pedeapsă este licitată pentru acela, el poate face uz de o excepție
pe motiv de fraudă dacă este intentat un proces pe baza stipulației.
182. Paulus, Despre Plautius, Cartea I.
Dacă promit că va apărea în instanță o parte care deja se pretinde că a devenit liberă prin trecerea timpului, de
exemplu, pentru că nu mai putea fi acuzată; o acțiune se va îndrepta împotriva mea fie pentru a o produce, fie
pentru a o apăra, pentru ca adevărul să fie stabilit.
183. Atunci când s-a făcut o promisiune că un om va apărea, iar acesta își pierde viața prin trădarea fideiusorului
înainte de ziua stabilită pentru apariția sa; putem cu siguranță să ne folosim de regula: "Că nu se poate intenta o
acțiune pentru o pedeapsă înainte de sosirea timpului, pentru motivul că întreaga stipulație este considerată ca
referindu-se la o anumită zi".
184. Un om care urma să introducă o acțiune pentru prejudiciu a stipulat, înainte de a se aduna problema, că, dacă
adversarul său se va prezenta în instanță și când va fi trecut timpul pentru îndeplinirea promisiunii, el va muri; se
consideră că nu există niciun drept de acțiune împotriva moștenitorului din cauza stipulației; pentru motivul că
stipulațiile de acest tip sunt încheiate doar în contul acțiunii principale; și deși, de regulă, stipulația încheiată de a
se prezenta în instanță trece la moștenitor, totuși, în acest caz, nu este cazul; deoarece dacă defunctul ar fi dorit să
se îndrepte în baza stipulației după ce a renunțat la cea de prejudiciu, nu i s-ar fi permis să facă acest lucru. Aceeași
regulă se va aplica și dacă partea împotriva căreia doresc să intentez o acțiune pentru prejudiciu ar fi murit după
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timpul indicat în stipulație, căci nu am dreptul să intentez o acțiune pe baza stipulației împotriva moștenitorului; și
aceasta a fost opinia lui Julianus. Prin urmare, în cazul în care au fost date cauțiuni, nu se va putea intenta nicio
acțiune împotriva lor după ce principalul a murit. Pomponius este de aceeași părere în cazul în care partea nu a
murit la mult timp după aceea, pentru motivul că, dacă s-ar fi prezentat în instanță, adversarul său ar fi putut să se
alăture acțiunii cu el.
185. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLVII.
Atunci când cineva promite că o parte se va înfățișa în instanță, trebuie să se asigure că aceasta o va face în aceeași
condiție juridică. A se înfățișa în aceeași condiție înseamnă că o va face în așa fel încât reclamantul să nu fie cu
nimic mai prejos în urmărirea cauzei, chiar dacă îi va fi mai greu să obțină satisfacerea cererii sale; și chiar dacă
acest lucru se poate întâmpla, se poate spune că partea se află în aceeași condiție juridică; sau chiar dacă a
contractat noi obligații sau a pierdut bani, se consideră că se află în aceeași condiție juridică; prin urmare, atunci
când cineva se înfățișează după ce s-a obținut o hotărâre împotriva sa, se consideră că se înfățișează în aceeași
condiție juridică.
186. Paulus, Despre Sabinus, cartea XI.
Totuși, cel care a dobândit dreptul de a face uz de un nou privilegiu nu este considerat a se prezenta în aceeași
condiție juridică.
187. Trebuie să se considere că orice estimare a interesului reclamantului ar trebui calculată în raport cu momentul
în care ar fi trebuit să apară, și nu cu cel în care a fost inițiată procedura; chiar dacă el ar fi putut înceta să mai aibă
vreun interes în chestiunea în discuție.
188. Julianus, Digest, Cartea LV.
Atunci când un sclav promite el însuși să se prezinte în instanță pentru a conduce o cauză, sau când acest lucru este
stipulat de către altcineva, stipulația nu are niciun efect și nici garanții nu sunt răspunzători; deoarece un sclav nu
poate nici să dea în judecată, nici să fie dat în judecată.
189. Neratius, Pergamente, Cartea a II-a.
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Dacă un om, în calitate de mandatar al altuia, stipulează că se va limita să îl prezinte pe cel pe care a convenit să îl
prezinte, fără a menționa o pedeapsă, iar acesta nu ar trebui să apară, o astfel de stipulație cu greu poate avea vreo
greutate; pentru că mandantul, în măsura în care se referă la el însuși, nu are niciun interes în apariția sa. Dar,
întrucât, prin această stipulație, el face afaceri pentru altcineva, se poate afirma că beneficiul care trebuie luat în
considerare în această chestiune nu revine agentului, ci părții a cărei afacere o face; astfel încât, în cazul în care
partea nu se prezintă, ar trebui să i se cuvină agentului o sumă egală cu interesul mandantului în proces, în
conformitate cu termenii stipulației. Aceeași regulă se poate spune că se aplică și mai puternic, în cazul în care
agentul a stipulat în următorii termeni: "Orice compensație este adecvată"; deoarece înțelegem că aceste cuvinte nu
se referă la beneficiul agentului însuși, ci la cel al mandantului în acțiune.
190. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
În cazul în care un tutore promite să se prezinte în instanță și să se conformeze înțelegerii sale și, între timp,
tutorele său devine major, moare sau respinge averea, o acțiune pe baza stipulației va fi refuzată; deoarece, dacă ar
fi fost intentată o acțiune pentru a recupera proprietatea în sine și ar fi fost pronunțată o hotărâre împotriva
tutorelui, iar oricare dintre lucrurile de mai sus ar fi avut loc, s-a stabilit că nicio acțiune pe baza hotărârii nu ar
putea fi intentată împotriva lui.

Tit. 12. Cu privire la sărbători, întârzieri și diferite anotimpuri
191. Ulpianus, Despre toate tribunalele, Cartea a IV-a.
Într-o Adresă a Divinului Marcus se afirmă că nimeni nu poate obliga pe altcineva să se prezinte la proces în
anotimpurile de seceriș și de recoltă; deoarece, fiind ocupat cu activități agricole, nu ar trebui să fie obligat să se
prezinte la tribunal.
192. Dacă, totuși, pretorul, fie din ignoranță, fie din neglijență, ar continua să convoace părțile, iar acestea s-ar
prezenta de bunăvoie și el ar pronunța o hotărâre în prezența justițiabililor, care se află aici de bunăvoie, hotărârea
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va fi valabilă, chiar dacă cel care i-a convocat a acționat în mod necorespunzător; dar dacă ar pronunța o hotărâre
în absența lor și în timp ce ei au continuat să rămână departe, rezultă că trebuie să se considere că hotărârea sa nu
are niciun efect; pentru că actul pretorului nu poate abroga legea. Prin urmare, hotărârea devine nulă fără drept de
apel.
193. Există totuși anumite cazuri care trebuie exceptate și în care putem fi obligați să ne prezentăm în fața
pretorului în timpul anotimpurilor de seceriș și recoltă, și anume, atunci când proprietatea în cauză va fi pierdută
prin trecerea timpului; adică atunci când întârzierea va priva partea de dreptul său de acțiune. Și, de fapt, atunci
când problema este urgentă, putem fi forțați să ne prezentăm în fața pretorului, dar acest lucru poate fi făcut doar
pentru ca problema să fie alăturată; și așa se afirmă în cuvintele adresei menționate mai sus, pentru că, după ce
problema a fost alăturată, dacă una dintre părți refuză să procedeze, adresa îi acordă amânare.
194. Același, Despre Edict, Cartea a V-a.
Divinul Marcus, în aceeași Adresă rostită în fața Senatului, afirmă că există și alte cazuri în care se poate face o
cerere către Pretor în zilele de sărbătoare, ca de exemplu, pentru numirea de tutori și curatori; pentru a admonesta
persoanele în ceea ce privește îndatoririle lor; pentru a asculta scuzele; pentru a aranja întreținerea; pentru a dovedi
vârsta; pentru a face dispoziții pentru posesiune pentru copiii nenăscuți; pentru conservarea proprietății în
beneficiul fie al legatarilor, fie al beneficiarilor de trusturi; sau în cazul în care ar trebui să se dea o garanție
împotriva daunelor ilicite; sau pentru prezentarea testamentelor; sau pentru ca un curator să poată fi numit pentru
proprietatea cuiva care nu este sigur dacă va avea un moștenitor sau nu; sau pentru întreținerea copiilor, a părinților
sau a patronilor; sau pentru o intrare pe o moștenire care este suspectată de a fi insolvabilă; sau pentru examinarea
unui prejudiciu atroce; sau pentru acordarea libertății acordate în temeiul unui trust.
195. Același, Despre Edict, Cartea a II-a.
Se obișnuiește, de asemenea, să se facă dreptate în timpul sezonului de recoltă și de cules în cazurile în care
bunurile sunt susceptibile de a fi pierdute fie prin timp, fie prin moarte, ca de exemplu, în acțiunile pentru furt,
vătămare obișnuită, vătămare atroce, și în cazul în care părțile sunt considerate vinovate de furt în timpul unui
incendiu, distrugerea unei case, naufragiu sau confiscarea unei bărci sau a unei nave și alte cazuri de acest fel.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care bunurile pot fi pierdute din cauza trecerii timpului sau când termenul în
care poate fi intentată acțiunea este pe cale să expire.
117

196. Procedurile referitoare la libertate pot fi încheiate în orice moment.
197. De asemenea, justiția poate fi înfăptuită în orice moment în cazul unei persoane care acceptă ceva contrar
bunului public sub pretextul dreptului de a ține o piață.
198. Paulus, Despre edict, Cartea I.
Guvernatorii provinciilor fixează de obicei timpul recoltei și al culesului în funcție de obiceiurile din vecinătate.
199. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXII.
Magistrații nu obișnuiesc să administreze justiția sau să-și exercite deloc autoritatea în ziua de dinaintea calendei
lui ianuarie.
200. Același, Despre Edict, Cartea LXXVII.
Atunci când o hotărâre este pronunțată într-o zi de sărbătoare, legea prevede că ea nu va fi valabilă decât prin
consimțământul părților; și atunci când hotărârea este pronunțată altfel, în opoziție cu această regulă, nimeni nu
este obligat să o respecte sau să facă vreo plată; și nici un funcționar căruia i s-a făcut o cerere în astfel de
circumstanțe nu poate obliga partea să se supună hotărârii sale.
201. Același, Despre funcția de consul, Cartea I.
Se afirmă în Adresa Divinului Marcus că amânarea pentru prezentarea instrumentelor nu poate fi acordată mai
mult de o dată; dar, în beneficiul justițiabililor, atunci când se prezintă un motiv întemeiat, o amânare poate fi
obținută a doua oară în aceeași provincie sau într-o altă provincie, în conformitate cu regulile observate în diferite
localități și, mai ales, atunci când apare ceva neprevăzut. Trebuie să se stabilească dacă defunctul a obținut vreun
termen pentru prezentarea documentelor și dacă acesta ar trebui acordat și succesorului său; sau, într-adevăr, având
în vedere că a fost acordat o singură dată, dacă nu poate fi acordat și a doua oară? Cea mai bună opinie este că ar
trebui să se acorde în cazul în care se prezintă un motiv întemeiat.
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202. Paulus, Despre Sabinus, Cartea XIII.
În conformitate cu obiceiul roman, ziua începe la miezul nopții și se termină la mijlocul nopții următoare; prin
urmare, tot ceea ce se face în aceste douăzeci și patru de ore (adică în cele două jumătăți ale nopții și în ziua
intermediară) se consideră că a fost făcut în orice oră de zi.
203. Ulpianus, Despre funcția de proconsul, Cartea a VII-a.
Divinul Traian a afirmat într-un Rescript către Minicius Natalus că sărbătorile provoacă doar suspendarea
afacerilor judiciare și că acele chestiuni care țin de disciplina militară pot fi tratate și în zilele de sărbătoare. Acest
lucru include și examinarea persoanelor care se află în închisoare.
204. Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
În acțiunile pecuniare, amânarea nu poate fi acordată mai mult de o dată în fiecare caz, dar în cazurile capitale se
pot acorda trei amânări pentru acuzat și două pentru acuzator; dar în ambele cazuri trebuie să se arate un motiv
întemeiat.

Tit. 13. Cu privire la declararea unei cauze
205. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Atunci când cineva dorește să intenteze o acțiune în justiție, trebuie să precizeze motivele acesteia; deoarece este
foarte corect ca partea chemată în judecată să știe dacă trebuie să se supună sau să formuleze o apărare, iar dacă se
hotărăște pentru această din urmă variantă, să fie suficient de bine informată pentru a putea conduce procedura,
aflând natura acțiunii care îi este intentată.
206. A expune cauza înseamnă, de asemenea, a da celeilalte părți posibilitatea de a lua o copie a acesteia sau a ceea
ce este cuprins în plângere, fie că i se prezintă, fie că i se dictează. Labeo spune că face o expunere a cauzei și cel
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care îl conduce pe adversarul său la registrul pretorului și îi arată ceea ce urmează să dicteze, sau comunicându-i
forma pe care intenționează să o folosească.
207. Înștiințările de acest fel trebuie redactate fără a se menționa data sau consulul, pentru ca nu cumva să se poată
inventa vreo fraudă din folosirea lor și să se introducă în act o dată anterioară. Pretorul exclude însă data și
consulul când a fost redactat actul, dar nu și cea în care trebuia să se facă plata; căci ziua plății este, ca să zicem
așa, partea principală a stipulației. Conturile, totuși, trebuie să fie indicate cu data și consulul; căci acolo unde se
plătesc și se primesc bani, acest lucru nu poate fi clar altfel, dacă nu sunt indicate ziua și consulul.
208. Trebuie să fie declarate toate chestiunile pe care cineva intenționează să le aducă în fața instanței, dar o parte
nu este obligată să prezinte instrumente pe care nu se așteaptă să le folosească.
209. Nu se consideră că a făcut o notificare corespunzătoare cel care nu include întreaga stipulație.
210. Se acordă scutire celor care, din cauza vârstei, a ignoranței, a sexului sau pentru orice alt motiv întemeiat, nu
au făcut declarații corespunzătoare.
211. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
În cazul în care se intentează un proces pentru o moștenire, pretorul nu ordonă să se expună termenii testamentului,
probabil pentru că moștenitorul are de obicei o copie a testamentului.
212. Mauricianus, Despre pedepse, Cartea a II-a.
Senatul a decretat că nimeni împotriva căruia se intentează un proces de către Trezorerie, nu va fi obligat să
prezinte informatorului alte documente decât cele care se referă la cazul în care acesta s-a declarat informator.
213. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Pretorul spune: "Cei care desfășoară activitatea de bancheri trebuie să prezinte unui deponent contul în care este
interesat, pe lângă ziua și consulul".
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214. Principiul acestui Edict este perfect just; căci, întrucât bancherii țin conturile persoanelor fizice, nu este decât
normal ca orice cărți sau documente referitoare la tranzacțiile comerciale în care sunt interesat să mi se arate ca
fiind, într-o anumită măsură, proprietatea mea.
215. Fiul unei familii este inclus în termenii Edictului, astfel încât și el este obligat să își prezinte conturile; și se
pune întrebarea dacă și tatăl este obligat să facă acest lucru? Labeo afirmă că nu este, cu excepția cazului în care
fiul său conduce afacerile unui bancher cu știința sa; dar Sabinus a declarat în mod corect că acest lucru nu trebuie
să fie admis, în cazul în care el raportează profiturile sale tatălui său.
216. În cazul în care un sclav desfășoară o afacere bancară (pentru că poate face acest lucru), dacă, într-adevăr,
acționează cu consimțământul stăpânului său, acesta din urmă poate fi obligat să prezinte conturile sale, iar o
acțiune va fi îndreptată împotriva lui, la fel ca și cum el însuși ar fi desfășurat afacerea; dar, dacă sclavul
acționează fără știrea stăpânului său, va fi suficient dacă stăpânul său jură că nu este în posesia conturilor sale. În
cazul în care un sclav desfășoară activitatea unui bancher cu mijloacele sale personale, stăpânul este răspunzător
pentru același lucru sau pentru suma investită; dar în cazul în care stăpânul deține conturile și nu le prezintă, el este
răspunzător pentru întreaga sumă.
217. Chiar și o parte care a încetat să mai desfășoare o activitate bancară poate fi obligată să prezinte registrele și
documentele sale.
218. O persoană este obligată să își prezinte conturile în locul în care și-a desfășurat activitatea bancară, iar acest
lucru a fost stabilit în mod temeinic. Atunci când își ține registrele într-o provincie și își desfășoară afacerile în altă
provincie, sunt de părere că poate fi obligat să le prezinte în locul în care își desfășoară afacerile; deoarece a fost
vinovat în primul rând pentru că și-a mutat registrele în altă parte. Dacă își desfășoară afacerile într-un loc și i se
cere să prezinte registrele în altul, nu este obligat în niciun caz să facă acest lucru, cu excepția cazului în care doriți
ca el să vă furnizeze copii ale acestora, în cazul în care au fost inițiate acțiuni în justiție și, desigur, pe cheltuiala
dumneavoastră.
219. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Trebuie să i se acorde timp pentru a aduce aceste socoteli.
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220. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
În cazul în care un bancher își ține registrele la reședința sa sau în depozitul său (așa cum fac mulți dintre ei), el
trebuie fie să vă conducă la locul unde se află, fie să vă dea o copie a conturilor.
221. Succesorii unui bancher sunt, de asemenea, obligați să prezinte conturile. În cazul în care există mai mulți
moștenitori, iar unul dintre ei este în posesia conturilor, numai el poate fi obligat să le prezinte; dar în cazul în care
toți sunt în posesia lor, iar unul le prezintă, toți pot fi obligați să facă acest lucru. Ce trebuie făcut atunci, dacă cel
care le prezintă este obscur și nu are dreptul decât la o remunerație mică, astfel încât să apară îndoieli cu privire la
buna credință a prezentării lor? Prin urmare, pentru ca socotelile să poată fi comparate, ceilalți ar trebui să le
prezinte și pe ale lor; sau, mai mult, să le semneze pe cele prezentate de unul dintre ei. Aceeași regulă se aplică și
în cazul în care există mai mulți bancheri cărora li s-a cerut să își prezinte conturile; de asemenea, în cazul în care
există mai mulți tutori care îndeplinesc împreună un mandat, aceștia trebuie să își prezinte cu toții conturile sau să
le semneze pe cele prezentate de unul dintre ei.
222. În plus, se cere un jurământ de la adversarul bancherului, "că nu cere prezentarea conturilor sale în scopul de
a deranja"; pentru ca acesta să nu poată cere prezentarea unor conturi care sunt de prisos sau pe care le deține deja,
pentru a deranja bancherul.
223. Labeo spune că un cont este o declarație a tuturor plăților, încasărilor, creditelor și datoriilor reciproce ale
părților; și că niciun cont nu poate începe cu simpla plată a unei datorii. Iar atunci când partea a primit un gaj sau
un depozit, nu i se poate cere să dezvăluie acest lucru, deoarece acestea sunt în afara scopului unui cont; bancherul,
însă, trebuie să furnizeze o declarație atunci când a fost făcută o promisiune de plată, deoarece aceasta aparține
activității sale de bancher.
224. În temeiul acestui Edict, o acțiune va fi deschisă pentru valoarea dobânzii reclamantului.
225. Din aceasta reiese că Edictul se aplică numai la ceea ce privește partea însăși; dar se susține că contul mă
privește pe mine dacă îl țineți doar sub conducerea mea; dar dacă agentul meu ordonă ca acest lucru să fie făcut, în
timp ce eu sunt absent, trebuie să fie produs de mine, pe motiv că mă privește? Cea mai bună opinie este că trebuie
să fie prezentat. Nu am nicio îndoială că agentul meu trebuie să prezinte contul pe care îl ține pentru mine,
deoarece îl privește, și trebuie să garanteze că îl voi ratifica, dacă nu i s-ar da niciun mandat.
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226. Atunci când la începutul unei pagini sub care este consemnat contul lui Titius apare o dată, iar după aceea
apare al meu fără dată sau consul; aceeași dată și același consul trebuie să mi se dea și mie, deoarece ziua și
consulul înscrise la început aparțin întregului cont.
227. 227. A expune un cont înseamnă fie că îl dictează sau îl consemnează în scris, fie că prezintă un registru de
conturi.
228. Pretorul spune: "Voi ordona să se prezinte conturile unui bancher sau oricărei persoane care le cere a doua
oară, numai dacă se prezintă un motiv întemeiat".
229. El interzice ca registrele de conturi să fie prezentate unui bancher pentru motivul că el însuși poate obține
informații din registrele și documentele afacerii sale; și este absurd ca el să ceară ca registrele să fie prezentate în
beneficiul său, într-un caz în care el însuși este obligat să le prezinte. Este o chestiune de luat în considerare dacă o
contabilitate trebuie să fie produsă pentru moștenitorul bancherului, deoarece dacă cărțile și documentele
bancherului au intrat în posesia acestuia, ele nu ar trebui să fie produse pentru el; dar dacă nu, acest lucru se poate
face atunci când se dovedește o cauză adecvată, deoarece, în astfel de circumstanțe, conturile trebuie să fi fost
produse pentru bancherul însuși, atunci când acesta dovedește că au fost pierdute în urma unui naufragiu, a
distrugerii unei case, a unui incendiu sau a oricărui alt accident similar; sau atunci când acestea se află într-un loc
care este la o distanță mare, ca de exemplu, dincolo de mare.
230. Pretorul nu cere prezentarea conturilor pentru o parte care le cere a doua oară, decât pentru un motiv
întemeiat.
231. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
De exemplu, atunci când arată că socotelile date la început se află într-un loc îndepărtat, sau că nu sunt complete,
sau că le-a pierdut din cauza unui accident inevitabil, și nu din neglijență, căci dacă le-a pierdut din cauza unui
astfel de accident pentru care ar trebui să fie scuzat, i se va ordona să le prezinte a doua oară.
232. Acest termen: "A doua oară" are două semnificații, una în care se face referire la a doua oară, pe care grecii o
numesc deuteron, iar cealaltă care include și timpii următori, pe care grecii o numesc palin; prin aceasta se înțelege
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"ori de câte ori este necesar"; pentru că se poate întâmpla ca o parte să fi pierdut un cont care i-a fost dat de două
ori, astfel încât termenul "a doua oară" să fie înțeles ca însemnând "frecvent".
233. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Atunci când unui bancher i se cere să prezinte conturile sale și, influențat de răutate, nu o face, el este pedepsit; dar
el este răspunzător pentru neglijență doar atunci când aceasta seamănă foarte mult cu răutatea. Este vinovat de
răutate în prezentarea conturilor sale cel care o face cu intenție frauduloasă sau care le prezintă incomplete.
234. Cel care devine răspunzător în conformitate cu termenii acestui Edict este obligat să plătească, cu titlu de
daune-interese, o sumă egală cu interesul pe care îl aveam în a face să fie prezentate conturile în momentul în care
acest lucru a fost ordonat de pretor, și nu cu interesul pe care îl am în prezent; și, prin urmare, chiar dacă interesul
meu a încetat în întregime să existe, sau a devenit mai mic sau mai mare, dreptul meu la acțiune nu va fi nici mărit,
nici diminuat.
235. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Există unele persoane care sunt obligate să prezinte conturile noastre, deși nu sunt obligate să facă acest lucru de
către pretor în temeiul acestui Edict; ca, de exemplu, atunci când un mandatar tranzacționează afacerile noastre sau
ține contabilitatea noastră, el nu este obligat să prezinte conturile sale de către pretor, de teama unei acțiuni in
factum, pentru motivul că putem obține acest lucru printr-o acțiune pe mandat. De asemenea, în cazul în care un
asociat a desfășurat în mod fraudulos afacerile societății, pretorul nu poate acționa împotriva sa în temeiul acestei
clauze, deoarece există o acțiune în numele asociatului său; de asemenea, pretorul nu poate obliga un tutore să
furnizeze un cont pentru tutorele său, deoarece se obișnuiește să îl oblige să facă acest lucru printr-o acțiune de
tutelă.
236. Nu are nici o importanță dacă succesorii, tatăl sau stăpânul bancherului se ocupă de aceeași afacere; căci, din
moment ce îi iau locul și îi succed în drept, ei sunt obligați să se achite de obligațiile sale. O parte căreia un
bancher i-a lăsat conturile sale nu pare a fi inclusă, (deoarece prin aceste cuvinte se înțelege succesorul său legal)
mai mult decât dacă, în viață, i le-ar fi prezentat. Nici moștenitorul însuși nu va fi răspunzător, dacă nu a intrat în
posesia lor și nu a acționat în mod fraudulos. Cu toate acestea, dacă înainte de a le preda legatarului, el ar fi
notificat să nu o facă, el va fi răspunzător ca și cum ar fi acționat cu rea intenție; și va fi, de asemenea, răspunzător
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atât timp cât nu le-a predat. În cazul în care nu a acționat cu rea intenție, legatarul va fi obligat să prezinte
conturile, dacă se dovedește un motiv suficient.
237. Nici nu este nedrept ca brokerii de bani, așa cum spune Pomponius, să fie obligați să-și prezinte conturile,
deoarece brokerii de acest fel, ca și bancherii, țin contabilitatea și primesc și plătesc bani în momente diferite; ceea
ce este dovedit în principal prin înscrisurile și registrele lor de conturi, iar încrederea este foarte frecvent pusă pe
buna lor credință.
238. Mai mult, pretorul ordonă să se prezinte conturile pentru cei care le cer și care jură că nu deschid proces cu
scopul de a deranja.
239. Conturile sunt considerate ca fiind privitoare la noi, nu numai atunci când noi înșine am fost părți la un
contract sau am succedat cuiva care a încheiat un contract, ci și atunci când un contract a fost încheiat de o
persoană aflată sub controlul nostru.
240. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea I.
Atunci când unui bancher i se ordonă să prezinte conturile sale, nu are nicio importanță dacă controversa a apărut
cu el sau cu o altă parte.
241. Motivul pentru care pretorul le cere doar bancherilor să își prezinte conturile, și nu altora care fac afaceri de o
altă natură, este acela că funcțiile și ocupațiile lor sunt de natură publică, iar datoria lor principală este de a ține cu
grijă contabilitatea tranzacțiilor lor.
242. Se consideră că un cont este produs atunci când acest lucru se face încă de la început (deoarece un cont nu
poate fi înțeles decât dacă este examinat în detaliu). Totuși, acest lucru nu înseamnă că întreaga carte de conturi
sau toate pergamentele unei persoane trebuie examinate sau copiate, ci că trebuie examinată și copiată doar acea
parte a contului care este necesară pentru a oferi unei părți informațiile pe care le dorește.
243. Atunci când o acțiune este introdusă pentru o sumă care este egală cu interesul reclamantului de a avea contul
produs, rezultă că, fie că nu obține ceea ce a intentat acțiunea, fie că este condamnat pentru motivul că nu a avut
contul cu care ar fi putut să-și susțină cauza, el poate recupera prin această acțiune tot ceea ce a pierdut în acest fel.
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Să ne gândim dacă acest lucru este de fapt adevărat, căci dacă el poate dovedi în fața judecătorului care trebuie să
decidă între el și bancher, că ar fi putut să-și câștige cauza în procesul în care a fost bătut, atunci trebuie să fi putut
dovedi acest lucru; iar dacă nu a făcut-o, sau dacă a dovedit-o, iar judecătorul nu a dat atenție acestui fapt, nu are
decât dreptul să se plângă de el însuși, sau de judecător. Cu toate acestea, nu este cazul, deoarece s-ar putea
întâmpla ca el să fi intrat în prezent în posesia contului de la pârât sau în alt mod sau să poată dovedi, prin
intermediul altor documente sau martori, pe care, dintr-un motiv sau altul, nu i-a putut folosi la momentul
procesului, că ar fi putut obține câștig de cauză. Căci, în aceste circumstanțe, un om are dreptul la o acțiune în
justiție pentru furt sau pentru modificarea frauduloasă a unei obligații făcute în beneficiul său, precum și o acțiune
în justiție pentru prejudiciu ilicit, deoarece, deși poate că nu am putut dovedi ceva anterior din cauza faptului că un
angajament a fost sustras și am pierdut procesul, totuși, putem dovedi acum prin alte documente sau martori, de
care nu am putut face uz la început.
244. Modestimis, Reguli, Cartea a III-a.
S-a stabilit că se pot prezenta copii ale documentelor fără semnătura părții care le expune.
245. Callistratus, Despre edictul de monitorizare, Cartea I.
Se consideră că femeile sunt excluse de la desfășurarea afacerilor bancare, deoarece aceasta este o ocupație care
aparține bărbaților.
246. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Această acțiune nu este permisă după trecerea unui an și nici împotriva unui moștenitor, decât dacă prin vreun act
al acestuia; dar este acordată unui moștenitor.

Tit. 14. Cu privire la acorduri
247. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
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Dreptatea acestui Edict este firească, căci ce este atât de potrivit pentru buna credință a oamenilor ca să se respecte
acele lucruri asupra cărora părțile au convenit?
248. Termenul pactum derivă din pactio, iar cuvântul pax are și el aceeași origine.
249. Un acord este consimțământul a două sau mai multe persoane în același scop.
250. Termenul "conventio" este general și se referă la tot ceea ce persoanele care au tranzacții între ele își dau
consimțământul în scopul încheierii unui contract sau al soluționării unui litigiu; căci, așa cum se spune că se
adună părțile care se adună din diferite locuri într-unul singur; de asemenea, același cuvânt se aplică și celor care,
din diferite sentimente ale minții, se pun de acord asupra unui lucru, adică ajung la o singură opinie. Termenul
"conventio" este atât de general, după cum spune Pedius foarte corect, încât nu există contract și obligație care să
nu-l includă, fie că este făcut prin predarea bunului, fie că este făcut verbal; căci chiar și o stipulație, care este
făcută verbal, este nulă, în cazul în care nu există consimțământ.
251. Cele mai multe convenții au denumiri care le sunt proprii, ca de exemplu, vânzarea, închirierea, gajul și
stipulația.
252. Paulus, Despre edict, Cartea a III-a.
252. Labeo spune că o convenție poate fi încheiată prin predarea unui bun, printr-o scrisoare sau prin intermediul
unui mesager. De asemenea, poate fi încheiat între părți absente și se înțelege că un acord poate fi încheiat prin
consimțământ tacit.
253. Prin urmare, dacă îi restitui obligația debitorului meu, se consideră că s-a convenit între noi că nu voi face
nicio cerere împotriva lui; și se stabilește că, dacă o fac, el poate invoca o excepție bazată pe acord.
254. Modestinus, Rules, Book III.
Dar după ce un gaj a fost restituit unui debitor, nu se pune problema ca datoria să poată fi încasată, dacă banii nu
au fost plătiți; cu excepția cazului în care se dovedește în mod expres că s-a dorit contrariul.
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255. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Din nou, pentru motivul că acordurile tacite sunt valabile, s-a stabilit că bunurile personale aduse în casele de
locuit, care au fost închiriate, trebuie considerate ca fiind gajate în favoarea locatorului; chiar dacă nu s-a declarat
nimic în mod special în acest sens.
256. În conformitate cu acest principiu, o persoană care este mută poate încheia un contract.
257. O stipulație făcută în contul unei zestre este o altă dovadă în acest sens, deoarece nimeni nu are dreptul,
înainte de căsătorie, să intenteze o acțiune în justiție pentru zestre, mai mult decât dacă acest lucru ar fi fost
declarat în mod expres; iar dacă căsătoria nu are loc, stipulația nu are niciun efect, ceea ce este și opinia lui
Julianus.
258. După ce a fost consultat într-un caz în care s-a convenit că principalul nu poate fi cerut atâta timp cât dobânda
a fost plătită, iar stipulația a fost întocmită necondiționat, Julianus a fost de părere că această condiție a fost
implicită prin stipulație, la fel ca și cum ar fi fost exprimată în ea.
259. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Există trei feluri de convenții, dintre care unele se referă la chestiuni publice, iar altele la chestiuni private. Cele
care sunt private se bazează fie pe acte legislative, fie pe Dreptul Națiunilor.
260. O convenție publică este cea prin care se face pace atunci când doi conducători militari se pun de acord
asupra anumitor lucruri în acest scop.
261. Paulus, Despre edict, Cartea a III-a.
260. O convenție bazată pe o promulgare legislativă este cea care este confirmată de o lege oarecare; de aceea,
uneori, o acțiune decurge dintr-o convenție sau este abrogată de aceasta; ceea ce are loc ori de câte ori este
susținută de o promulgare sau de un Decret al Senatului.
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262. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Unele convenții întemeiate pe Dreptul Națiunilor dau naștere la acțiuni, iar altele dau naștere la excepții.
263. Cele care dau naștere la acțiuni nu sunt cunoscute sub numele lor, ci trec sub denumirea specială de contracte;
cum ar fi cumpărarea, vânzarea, închirierea, parteneriatul, împrumutul, depozitul și alte clauze similare.
264. Acolo unde chestiunea nu a fost plasată sub titlul vreunui contract special, atunci, așa cum Aristo i-a spus
foarte corect lui Celsus, există o obligație; ca, de exemplu, ți-am dat ceva cu înțelegerea că îmi vei da altceva; sau
ți-am dat ceva cu înțelegerea că vei îndeplini un anumit act, și aceasta este sunallagma, adică o înțelegere
reciprocă, și din aceasta va rezulta o obligație civilă. Prin urmare, sunt de părere că Julianus a fost criticat pe bună
dreptate de Mauricianus pentru decizia sa în următorul caz: "Ți l-am dat pe Stichus cu înțelegerea că tu îl vei
manunța pe Pamphilus; tu l-ai manuntit, dar Stichus a fost evacuat de o altă parte". Julianus susține că o acțiune in
factum ar trebui să fie acordată de pretor; dar primul spune că există o acțiune civilă pentru un obiect incert, adică
una în termeni prescrisi, deoarece există un contract pe care Aristo îl numește sunallagma, iar din acesta derivă
acțiunea.
265. Atunci când se promite ceva pentru a împiedica săvârșirea unei infracțiuni, din această convenție nu se naște
nici o obligație.
266. Dar, acolo unde nu există nici un motiv pentru un acord, s-a stabilit că nu poate fi creată nici o obligație; prin
urmare, un simplu acord nu creează o obligație, dar creează o excepție.
267. Uneori, totuși, el dă naștere unei acțiuni, ca în cazul acțiunilor de bună-credință; pentru că obișnuim să
spunem că acordurile care sunt încheiate sunt incluse în acțiunile de bună-credință; dar acest lucru trebuie înțeles
doar în sensul că, atunci când acordurile urmează ca părți ale unui contract, ele sunt incluse astfel încât să dea
dreptul la acțiune reclamantului; dar dacă sunt adăugate ulterior, ele nu sunt considerate ca aparținând contractului
și nici nu conferă un drept la acțiune; altfel, o acțiune ar lua naștere din acord. De exemplu, dacă, după un divorț,
se convine ca zestrea să nu fie predată la sfârșitul perioadei prevăzute de lege, ci imediat; acest lucru nu va fi
valabil; altfel ar exista o acțiune întemeiată pe un acord. Marcellus afirmă același lucru, și dacă în timpul unei
acțiuni de tutelă, se convine ca o rată a dobânzii mai mare decât cea stabilită de lege să fie plătită, acest lucru nu
este valabil, altfel ar exista o acțiune întemeiată pe un acord; deoarece acordurile conținute în contract constituie
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însăși esența acestuia; adică au fost făcute atunci când contractul a fost încheiat. Sunt conștient că Papinianus a
spus că, dacă, după o vânzare, a fost încheiat un acord care nu făcea parte din contract, o acțiune care rezultă din
vânzare nu poate fi introdusă, din cauza aceleiași reguli, și anume: "Nici o acțiune nu poate lua naștere pe baza
unui simplu contract", care poate fi enunțată și în ceea ce privește toate acțiunile de bună credință. Cu toate
acestea, acordul va avea efect de partea pârâtului, pentru că acordurile care sunt interpuse ulterior dau naștere, de
obicei, la excepții.
268. În așa măsură sunt incluse convențiile ulterioare în același contract, încât s-a stabilit că, în cazul cumpărărilor
și al altor cazuri de bună-credință în care nu s-a dat curs excepției, partea poate renunța la cumpărare. Dacă aceasta
poate fi făcută în ansamblu, de ce nu poate fi modificată o parte a ei printr-o convenție? Acest lucru l-a afirmat
Pomponius în a șasea sa carte despre Edict. Din moment ce acesta este faptul, un acord va avea totuși efect din
partea reclamantului, astfel încât să-i dea dreptul la acțiune, în cazul în care nu a fost întreprinsă nicio altă
procedură; și, pe același principiu, dacă întregul contract poate fi anulat, de ce nu poate fi modificat și să apară, ca
să spunem așa, într-o formă nouă? Se poate spune că acest lucru a fost afirmat în mod corect și, prin urmare, nu
dezaprob ceea ce Pomponius spune în cartea sa de "Lecturi", și anume: că cineva poate, printr-o convenție, să
renunțe parțial la o achiziție, astfel încât o achiziție a părții poate fi făcută a doua oară. În cazul în care, totuși,
cumpărătorul a lăsat doi moștenitori, iar vânzătorul a convenit cu unul dintre ei să renunțe la vânzare; Julianus
spune că acordul este valabil și că vânzarea este parțial anulată, deoarece celălalt moștenitor, prin încheierea unui
alt contract, ar fi putut obține o excepție față de coerezii săi. Prin urmare, opinia lui Julianus și a lui Pomponius
sunt foarte corect stabilite.
269. Pretorul spune: "Voi cere respectarea contractelor care nu au fost încheiate cu rea intenție sau contrar legilor,
plebiscitelor, Decretelor Senatului sau Edictelor împăraților, unde nu apare nici o fraudă în vreuna dintre ele".
270. Există anumite convenții care se referă la bunuri imobile, iar altele care se referă la bunuri personale. Cele
care se referă la bunuri imobile sunt cele prin care sunt de acord, în termeni generali, să nu intentez un proces; cele
care se referă la bunuri personale sunt cele prin care sunt de acord să nu dau în judecată un anumit individ, de
exemplu: "Nu-l voi da în judecată pe Lucius Titius". Dacă un acord este încheiat cu referire la o proprietate sau la
o persoană trebuie să fie stabilit nu numai din limbaj, ci și din intenția părților contractante; deoarece, în general,
(așa cum spune Pedius) numele persoanei este inserat în contract, nu pentru a-l face personal, ci pentru a se arăta
cu cine a fost încheiat contractul.
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271. Pretorul spune că o convenție executată în mod fraudulos nu va fi respectată. Frauda este săvârșită cu ajutorul
meșteșugului și al artificiilor; și, după cum spune Pedius, un contract este executat în mod fraudulos ori de câte ori
se face ceva, sub pretextul că se intenționează altceva, cu scopul de a înșela pe altul.
272. Pretorul nu adaugă nimic cu referire la contractele încheiate cu scopul de a frauda; dar Labeo spune foarte
corect că, dacă ar face-o, ar fi fie nedrept, fie superfluu; nedrept dacă, de exemplu, creditorul, după ce a dat o dată
debitorului său o eliberare de bună credință, ar încerca ulterior să o anuleze; superfluu, dacă a fost înșelat atunci
când a acordat eliberarea, deoarece frauda este inclusă în înșelăciune.
273. În cazul în care un contract este încheiat în mod fraudulos la început, sau dacă un act fraudulos este comis
după aceea, există un motiv de excepție, conform cuvintelor Edictului: "Și nu se comite nicio fraudă".
274. Cu referire la ceea ce este de obicei inserat la sfârșitul unui contract, și anume: "În cazul în care un contract
este încheiat, nu se poate face nici un fel de fraudă: "Titius a cerut, Maevius a promis"; aceste cuvinte nu numai că
sunt înțelese ca făcând parte din contract, ci și ca făcând parte din stipulație; și, prin urmare, o acțiune pe o
stipulație rezultă din ele, cu excepția cazului în care se dovedește în mod expres contrariul; pentru motivul că acest
lucru a fost făcut nu cu intenția de a face o stipulație, ci doar de a încheia un acord.
275. Dacă sunt de acord ca o acțiune să nu fie intentată pentru o hotărâre judecătorească, sau pentru incendierea
unei case, o astfel de convenție este valabilă.
276. Dacă sunt de acord să nu intentez o acțiune în justiție în urma "notificării unei noi structuri", unele autorități
sunt de părere că acordul nu este valid, deoarece, ca și cum ar atacă autoritatea pretorului; dar Labeo face o
distincție aici, ca de exemplu, în cazul în care noua structură poate fi dăunătoare proprietății private, acordul poate
fi încheiat; dar în cazul în care afectează proprietatea publică acest lucru nu poate fi făcut, ceea ce este o distincție
foarte potrivită. Astfel, este legal să se încheie un acord cu privire la toate celelalte chestiuni la care se referă
Edictul pretorului și care afectează proprietatea privată, dar nu și la cele în care este vorba de vătămarea
proprietății publice; căci legea permite chiar și un compromis cu privire la un furt.
277. În cazul în care cineva se angajează să nu deschidă o acțiune în justiție în legătură cu un depozit, contractul
este valabil, potrivit lui Pomponius. De asemenea, atunci când cineva este de acord: "Să-și asume toate riscurile
care însoțesc un depozit"; Pomponius afirmă că acordul este valabil și nu poate fi anulat ca fiind contrar legii.
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278. În general, ori de câte ori un acord este contrar Common Law, nu se este obligat să îl respecte, și nici nu se
poate face ca o moștenire să depindă de acest lucru; nici acolo unde s-a făcut un jurământ că partea nu va da în
judecată, acordul nu trebuie respectat, Marcellus afirmă același lucru în Cartea a doua a Digestului; și acolo unde
s-a încheiat o stipulație cu referire la chestiuni pe care nu este legal să le faci obiectul unui contract, nu trebuie
respectat, ci anulat în întregime.
279. Atunci când cineva, înainte de a intra în posesia unei moșteniri, face o înțelegere cu creditorii pentru a le plăti
mai puțin decât este datorat, atunci contractul va fi valabil.
280. Atunci când un sclav face un acord înainte de a-și obține libertatea și moștenirea, Vindius spune că acest
contract nu are nici o forță, deoarece el a fost numit moștenitor sub o condiție. Cu toate acestea, Marcellus, în
Cartea a opta a Digestului, este de părere că dacă un moștenitor direct și un sclav care este un moștenitor necesar,
amândoi fiind numiți în mod absolut, fac un acord înainte de a se amesteca în moștenire, ei o fac în mod corect,
ceea ce într-adevăr este corect. De asemenea, el crede că un moștenitor străin, atunci când intră în moștenire sub
conducerea creditorilor, o face în mod legal și că are, de asemenea, un drept de acțiune. Dar în cazul în care cineva
(așa cum am afirmat anterior) încheie un acord în timp ce se află în sclavie, Marcellus neagă că contractul său este
valabil, deoarece orice act pe care o persoană îl face în timp ce se află în sclavie nu îi aduce de obicei profit după
ce și-a obținut libertatea; ceea ce trebuie admis în ceea ce privește o excepție bazată pe un contract. Dar se pune
întrebarea dacă o excepție care se bazează pe fraudă îl avantajează? Marcellus, deși anterior a avut îndoieli în
privința acestui lucru, în cazuri similare, totuși, o admite; ca, de exemplu, atunci când fiul unei familii, după ce a
fost numit moștenitor, face o înțelegere cu creditorii, dar după ce a fost emancipat, intră pe moștenire; el susține că
poate face uz de o excepție pe motiv de fraudă. El este de aceeași părere și în cazul în care un fiu, în timpul vieții
tatălui său, încheie un acord cu creditorii acestuia din urmă; în acest caz, o excepție pe motiv de fraudă va fi
admisă. În cele din urmă, o excepție pe motiv de fraudă nu trebuie respinsă nici măcar în cazul sclavilor.
281. În prezent, însă, un acord de acest fel nu poate fi un dezavantaj pentru creditori decât acolo unde aceștia se
adună și, de comun acord, declară cu ce parte din datoriile lor vor fi satisfăcute. Dar, dacă ei nu se pun de acord, va
fi necesară intervenția pretorului, care în decizia sa trebuie să urmeze voința majorității.
282. Papinianus, Opinii, Cartea a X-a.
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S-a decis că, în cazul creditorilor, majoritatea se referă la valoarea datoriei și nu la numărul de persoane. Dacă
numărul creditorilor este egal cu numărul datoriilor, atunci trebuie să se acorde prioritate majorității creditorilor;
când numărul creditorilor este egal, pretorul trebuie să urmeze voința celui care este cel mai înalt în rang dintre ei;
dar când totul este egal de ambele părți, pretorul trebuie să aleagă opinia cea mai umană, pentru că acest lucru
poate fi dedus din Rescriptul Divinului Marcus.
283. Paulus, Despre Edict, Cartea LXII.
În cazul în care există mai mulți creditori care au un singur drept de acțiune, se consideră că aceștia ocupă poziția
unei singure persoane; ca, de exemplu, în cazul în care există mai mulți creditori prin stipulație sau mai mulți
bancheri ale căror obligații au fost contractate în același timp, aceștia trebuie considerați ca fiind unul singur,
deoarece există o singură datorie. În cazul în care mai mulți tutori ai unui tutore, care este creditor, încheie o
convenție, aceștia sunt considerați ca fiind unul singur, pentru că au făcut acest lucru în numele unui singur tutore.
Din nou, atunci când un singur tutore încheie un acord în numele mai multor pupili care sunt reclamanți ai unei
singure datorii, se stabilește că aceștia trebuie considerați ca fiind o singură persoană, deoarece este dificil ca un
singur om să reprezinte două persoane; într-adevăr, minciuna care are mai multe cauze de acțiune împotriva unei
părți care are doar una, nu este permisă să reprezinte mai multe persoane.
284. Estimăm suma totală a datoriei atunci când mai multe sume sunt datorate; ca, de exemplu, atunci când mai
multe sume, care împreună se ridică la o sută de aurei, sunt datorate unui om, iar o sumă de cincizeci de aurei este
datorată unui alt om; căci, în acest caz, trebuie să considerăm suma care este formată din mai multe sume, deoarece
atunci când sunt adunate împreună sunt mai mari decât una singură.
285. Trebuie, de asemenea, să adăugăm la principal și dobânda datorată.
286. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Rescriptul Divinului Marcus prevede ca toți creditorii să se adune. Dar ce se întâmplă dacă unii dintre ei sunt
absenți? Trebuie ca cei absenți să urmeze exemplul celor prezenți? Dar dacă acordul este valabil față de cei care
sunt absenți, se ridică o întrebare importantă, și anume dacă acest acord va interzice creditorii privilegiați absenți?
Repet că, înainte de regula stabilită de Divinul Marcus, Divinul Pius a afirmat într-un Rescript: "Că și Trezoreria,
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în acele cazuri în care nu există ipotecă, precum și alți creditori privilegiați, vor urma exemplul celorlalți". Toate
aceste reguli trebuie să fie respectate cu referire la acei creditori care nu au garanții.
287. În cazul în care la contract a fost adăugată stipulația unei penalități, se pune întrebarea dacă se aplică o
excepție pe motiv de contract sau dacă trebuie să se introducă o acțiune în justiție pe baza acestei stipulații?
Părerea lui Sabinus, care este cea mai bună, este că cel care a făcut stipulația poate să ia oricare dintre cele două
căi, după cum dorește; dacă, totuși, el face uz de excepția întemeiată pe contract, va fi justă eliberarea stipulației.
288. Suntem în cea mai mare parte obișnuiți să afirmăm: "că o excepție întemeiată pe fraudă este un ajutor pentru o
excepție întemeiată pe contract"; și apoi există persoane care nu se pot folosi de o excepție întemeiată pe contract,
dar se pot folosi de una întemeiată pe fraudă; aceasta a fost opinia lui Julianus și a fost susținută de mulți alții; de
exemplu, dacă agentul meu ar face un acord, aș putea beneficia de o excepție pe motiv de fraudă, opinie susținută
de Trebatius, care crede că, așa cum un acord al agentului meu poate să mă prejudicieze, poate fi și în avantajul
meu.
289. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a. Pentru motivul că poate fi plătit.
290. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Pentru că s-a stabilit că va fi o sursă de prejudiciu pentru mine, fie că eu i-am ordonat să încheie un contract, fie că
el a fost agentul meu general; așa cum afirmă Puteolanus în Cartea întâi despre evaluatori, deoarece s-a decis că și
el poate intenta o acțiune în justiție.
291. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Dar dacă agentul a fost numit doar pentru a intenta o acțiune în justiție, un acord încheiat de el nu aduce atingere
mandantului său, pentru că nu poate primi plata.
292. Dacă, însă, agentul a fost numit pentru tranzacționarea unor afaceri în care el însuși este interesat, se
consideră că el ocupă locul unui mandant și, prin urmare, orice acord încheiat cu el trebuie respectat.
293. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
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Mai mult, un acord încheiat de conducătorul unei societăți este valabil atât pentru cât și împotriva acesteia.
294. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Un acord făcut de un tutore în numele tutorelui său este valabil, după cum afirmă Julianus.
295. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
În cazul în care a fost încheiat un acord cu cumpărătorul unei proprietăți, iar vânzătorul acesteia introduce o
acțiune, o excepție pe motiv de fraudă este un obstacol în calea procedurii sale; deoarece, conform unui Rescript al
Divinului Pius, acțiunile echitabile trebuie să fie acordate cumpărătorului unei proprietăți și nu este decât corect ca
un debitor al proprietății să poată face uz de o excepție pe motiv de fraudă, ca împotriva vânzătorului.
296. În cazul în care s-a încheiat o convenție între proprietarul bunului vândut și cumpărătorul acestuia, de
exemplu, ca un sclav care a fost cumpărat să fie restituit celui care l-a vândut în calitate de proprietar; dacă acesta
introduce o acțiune în justiție pentru preț, va fi împiedicat de o excepție pe motiv de fraudă.
297. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Dacă îți dau zece aurei și mă înțeleg cu tine că îmi vei datora douăzeci, nu se naște nici o obligație pentru mai mult
de zece, căci nu se poate contracta pentru o sumă mai mare decât cea dată.
298. Există anumite drepturi de acțiune care se anulează de drept în temeiul unui contract, ca, de pildă, cel pentru
leziuni sau cel pentru furt.
299. Un drept de acțiune bazat pe un contract apare în cazul unui gaj, conform legii pretoriene; el este însă anulat
prin excepție ori de câte ori sunt de acord să nu intentez o acțiune în justiție.
300. Atunci când cineva face o convenție ca nici o acțiune să nu fie intentată împotriva sa, ci împotriva
moștenitorului său; o excepție introdusă de moștenitor nu îi va fi de niciun folos.
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301. Dacă eu mă angajez ca nici un proces să nu fie intentat împotriva mea, sau împotriva lui Titius, acest lucru nu
va fi în niciun avantaj pentru Titius, chiar dacă el ar deveni moștenitor, deoarece acest lucru nu poate fi confirmat
ulterior. Julianus a stabilit această regulă în cazul unui tată care a încheiat un acord ca un proces să nu fie intentat
împotriva lui sau a fiicei sale, atunci când fiica a devenit ulterior moștenitoarea tatălui său.
302. În cazul în care a fost încheiat un acord cu vânzătorul cu privire la proprietate, acesta poate fi invocat de către
cumpărător, conform opiniei mai multor autorități, iar Pomponius afirmă că ne folosim de această regulă; dar,
conform lui Sabinus, atunci când acordul este personal, acesta poate fi invocat și împotriva cumpărătorului. El
consideră că aceasta este legea și în cazul în care o succesiune se naște prin donație.
303. Atunci când posesorul ilicit al averii altuia încheie un acord, mulți sunt de părere că acordul nu va beneficia și
nici nu va prejudicia moștenitorul, în cazul în care acesta ar trebui să recupereze averea.
304. Dacă un fiu sau un sclav încheie o convenție prin care nu va fi intentată nicio acțiune împotriva tatălui sau a
stăpânului.
305. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea I.
(Fie că acordul este încheiat cu referire la un contract anterior cu părțile însele, fie cu tatăl sau stăpânul).
306. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Ei au dreptul la o excepție. Aceeași regulă se aplică și celor care sunt ținuți în sclavie cu bună-credință.
307. Din nou, dacă fiul unei familii face o înțelegere ca un proces să nu fie intentat împotriva lui, va fi în avantajul
său și al tatălui său, de asemenea, dacă acesta din urmă va fi acționat în judecată pentru peculium-ul fiului.
308. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea I.
Sau pentru orice profit obținut printr-o obligație contractată de fiul său, sau în cazul în care este acționat în
judecată ca apărător al fiului său, dacă acesta ar prefera acest lucru.
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309. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Poate fi invocată și de către moștenitorul tatălui în timpul vieții fiului său, dar după moartea fiului acest lucru nu
poate fi făcut de către tată sau de moștenitorul său, deoarece acordul este unul personal.
310. Atunci când un servitor încheie o convenție prin care se obligă să nu fie acționat în judecată, convenția este
lipsită de valoare. Să vedem dacă poate fi invocată o excepție pe motiv de fraudă. Atunci când acordul face referire
la bunuri, o excepție bazată pe acordul în sine poate fi invocată de stăpân și de moștenitorul acestuia, dar atunci
când acordul este personal, atunci nu se poate invoca decât excepția pe motiv de fraudă.
311. Prin încheierea unui acord nu putem aduce un beneficiu celor care se află sub controlul nostru; dar va fi un
avantaj pentru noi dacă vom încheia un acord în numele lor, după cum afirmă Proculus. Și această doctrină este
corectă dacă aceasta a fost înțelegerea în momentul în care contractul a fost încheiat; dar dacă eu sunt de acord ca
tu să nu pornești o acțiune împotriva lui Titius, iar tu începi o acțiune împotriva mea în numele lui, o excepție pe
motiv de contract nu este permisă; pentru că ceea ce nu este un beneficiu pentru Titius însuși nu va fi nici pentru
apărătorul său. De asemenea, Julianus a afirmat că, în cazul în care un tată a convenit să nu fie intentat niciun
proces nici împotriva lui, nici împotriva fiului său, cea mai bună opinie este că excepția pe motiv de contract nu
poate fi invocată de fiul familiei, ci doar una pe motiv de fraudă.
312. Fiul unei familii poate încheia un acord de a nu intenta o acțiune în justiție pentru o zestre atunci când devine
propriul său stăpân.
313. Fiul unei familii poate, de asemenea, să încheie în mod legal un acord privind o moștenire care îi este lăsată
sub anumite condiții.
314. Atunci când există mai multe persoane care au dreptul de a încasa o întreagă sumă de bani, sau care sunt
codebitori pentru aceeași sumă, se pune întrebarea în ce măsură o excepție pe bază de contract poate fi invocată de
unul pentru și împotriva celorlalți? Un acord încheiat cu privire la bunuri va fi în avantajul celor care au fost
eliberați de această obligație, în cazul în care cel care a încheiat acordul avea un interes în acest sens; prin urmare,
un acord al debitorului va fi un avantaj pentru fideiusori.
315. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
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Cu excepția cazului în care intenția părților a fost ca nici un proces să nu fie intentat împotriva principalului, dar să
poată fi intentat împotriva fideiusorului; în acest caz, fideiusorul nu se poate prevala de o excepție.
316. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Un acord încheiat de către fideiusor nu ar aduce niciun beneficiu principalului, pentru că fideiusorul nu are niciun
interes ca banii să nu fie încasați de la debitor; de asemenea, nu ar aduce niciun beneficiu cofideiusorilor, și nici un
acord încheiat cu un altul, indiferent de interesul său; pentru că el poate face acest lucru numai atunci când i se
acordă o excepție și beneficiul revine în principal părții cu care s-a încheiat acordul, ca în cazul unui promitent
principal împreună cu cei care sunt obligați în contul său.
317. Același, Despre Plautius, Cartea a III-a.
Atunci când un fideiusor s-a obligat într-o chestiune în care era interesat, în acest caz el trebuie considerat ca
debitor principal; și atunci când se încheie un acord cu el, se consideră că a fost încheiat cu debitorul principal.
318. Același, Despre Edict, Cartea a III-a.
Aceeași regulă se aplică în cazul în care doi debitori principali sau doi bancheri care sunt asociați se obligă între ei.
319. Labeo spune că o convenție personală nu privește nici un terț, nici, de fapt, un moștenitor.
320. Dar, deși convenția unei fideiusiuni nu prezintă nici un avantaj pentru debitorul principal, Julianus spune că
acesta din urmă poate totuși, în general, să se prevaleze de o excepție pe motiv de fraudă.
321. Ulpianus, Despre edict, Cartea a IV-a.
Adică se înțelegea că nu se poate intenta nici un proces împotriva debitorului principal. Aceeași regulă se aplică și
în cazul cofideiusorilor.
322. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
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Atunci când unul dintre cei doi bancheri, care sunt asociați, încheie o convenție cu un debitor, se poate invoca o
excepție împotriva celuilalt? Neratius, Atilicinus și Proculus sunt de părere că nu se poate, dacă înțelegerea
referitoare la proprietate a fost făcută de unul dintre ei; pentru că s-a stabilit doar că celălalt poate acționa în justiție
pentru întreaga datorie. Labeo susține aceeași opinie, deoarece, deși unul dintre ei poate primi plata, el nu poate
schimba obligația; și astfel plata a ceea ce au împrumutat poate fi făcută în mod corespunzător celor care sunt sub
controlul nostru, dar obligația nu poate fi schimbată; și acest lucru este corect. Aceeași regulă se aplică în cazul a
doi creditori în cadrul unei stipulații.
323. În cazul în care a fost încheiat un acord informal cu un debitor principal prin care i se acordă un termen, nici
debitorul, nici fideiusorul nu vor beneficia de un termen suplimentar. În cazul în care debitorul, fără a se elibera,
încheie o convenție prin care fideiusorul său nu va fi acționat în justiție; unele autorități consideră că acest lucru nu
aduce niciun beneficiu fideiusorului, chiar dacă principalul a fost interesat în această convenție; pentru motivul că
acesta ar trebui să beneficieze de aceeași excepție ca și principalul. Eu am considerat că fideiusorul are dreptul de a
beneficia de o excepție, deoarece acesta nu ar fi cazul în care un drept a fost dobândit prin intermediul unei
persoane libere, ci mai degrabă unul în care am prevăzut pentru partea care a încheiat acordul, regulă care este în
prezent în uz.
324. După ce s-a convenit că nu se va intenta o acțiune în justiție, iar ulterior se convine că se poate face, prima
convenție este anulată de cea din urmă; nu într-adevăr prin efectul legii, așa cum o stipulație se stinge prin alta,
atunci când aceasta este intenția părților, deoarece legea guvernează stipulațiile, iar în contracte totul depinde de
fapte; de aceea o excepție este combătută printr-o replică. Pe același principiu se întâmplă ca prima convenție să
nu-i elibereze pe fideiusori. Dar atunci când prima convenție a fost de așa natură încât a stins dreptul la acțiune, ca,
de exemplu, într-un caz de prejudiciu, nu se poate intenta ulterior o acțiune în justiție după încheierea convenției că
se poate face acest lucru; deoarece primul drept la acțiune a fost pierdut, iar o convenție făcută ulterior nu are ca
efect acordarea unui drept la acțiune, iar o acțiune pentru prejudiciu nu se poate întemeia pe un contract, ci doar pe
un comportament injurios. Spunem că aceeași regulă se aplică și în cazul contractelor de bună credință, în care
acordul anulează întreaga obligație, ca, de exemplu, în cazul unei achiziții; pentru că obligația anterioară nu este
reînviată de un nou contract, ci ar fi un avantaj pentru aceasta. Dar atunci când întregul contract nu a fost abrogat,
ci ceva din el a fost exclus, cel de-al doilea acord acționează ca o reînnoire a primului. Acest lucru poate avea loc
într-o acțiune pentru zestre, de exemplu, atunci când o femeie încheie un acord prin care se obligă ca zestrea să îi
fie restituită fără întârziere, iar ulterior încheie unul prin care se obligă ca aceasta să îi fie restituită la momentul
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autorizat de lege; în acest caz, zestrea îi va reveni în conformitate cu legea, și nici nu se poate afirma că starea
zestrei se înrăutățește din cauza înțelegerii; pentru că de câte ori dreptul la acțiune pentru zestre își reia condiția cu
care a fost investit de legea naturii, starea zestrei nu se înrăutățește, ci este readusă la forma sa inițială. Această
opinie a fost susținută și de Scaevola.
325. Nu se poate prevedea prin convenție că o persoană nu va fi răspunzătoare pentru rea-credință; căci, deși o
parte poate conveni să nu intenteze o acțiune în justiție pentru o zestre, prin clauzele contractului, ea pare a fi de
acord să nu intenteze o acțiune pe motiv de fraudă, iar o astfel de convenție poate fi invocată.
326. Convențiile care conțin prevederi imorale nu trebuie respectate; ca, de exemplu, dacă sunt de acord să nu te
acționez în justiție pentru furt sau vătămare, dacă le comiți; căci se cuvine să existe teama de a fi pedepsit pentru
furt sau vătămare. Totuși, după ce aceste infracțiuni au fost comise, putem încheia un acord. În mod similar, nu pot
fi de acord să nu solicit o interdicție pentru violență, în măsura în care aceasta afectează interesul public. Și, în
general, în cazul în care acordul se extinde dincolo de interesul indivizilor, acesta nu ar trebui respectat. Și, mai
presus de toate, trebuie să se țină cont de faptul că un acord încheiat cu referire la un lucru sau la o persoană, nu
trebuie să prejudicieze un alt lucru sau o altă persoană.
327. Când îmi datorați zece aurei, iar eu mă angajez să nu vă dau în judecată pentru douăzeci, este stabilit că aveți
dreptul la o excepție pe motiv de contract sau pe motiv de fraudă, până la suma de zece aurei. Din nou, dacă îmi
datorați douăzeci de aurei, iar eu mă angajez să nu vă dau în judecată decât pentru zece; rezultatul va fi că, dacă
îmi opuneți o excepție, nu pot să vă cer decât plata celor zece rămase.
328. Dar dacă, după ce am stipulat zece aurei sau Stichus, mă înțeleg cu tine pentru zece, iar apoi te acționez în
judecată pentru Stichus sau pentru cele zece aurei, dacă se invocă o excepție pe motiv de contract, dreptul la
acțiune va fi absolut stins; căci, după cum întreaga obligație se va stinge prin plata, sau prin acțiune, sau prin
închirierea unuia dintre cele două lucruri; tot așa, când se încheie o convenție de a nu acționa în judecată pentru un
lucru, se dispune de întreaga obligație. Dar dacă între noi s-a înțeles că nu mi se vor da zece aurei, ci că mi se va da
Stichus, eu pot legal să intentez proces pentru Stichus și nu se poate invoca nici o excepție împotriva mea. Aceeași
regulă se aplică și în cazul în care s-a convenit să nu se intenteze proces pentru Stichus.
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329. Dar atunci când îmi datorezi un sclav în termeni generali, iar eu sunt de acord să nu intentez o acțiune în
justiție pentru Stichus, o excepție pe motiv de contract poate fi invocată împotriva mea, dacă intru în justiție pentru
Stichus; dar dacă intru în justiție pentru un alt sclav, acționez în mod legal.
330. Mai mult, dacă fac un acord de a nu intenta o acțiune în justiție pentru o proprietate și, acționând în calitate de
moștenitor, intentez o acțiune în justiție pentru anumite bunuri, o excepție pe motiv de contract poate fi invocată
împotriva mea în ceea ce privește ceea ce s-a convenit; la fel ca în cazul în care acordul ar fi fost că nu aș fi
intentat o acțiune în justiție pentru o suprafață de teren și aș fi intentat o acțiune pentru uzufructul acesteia; sau,
după ce am convenit să nu intentez o acțiune în justiție pentru o navă sau o clădire, intentez o acțiune în justiție
pentru anumite părți ale acestora, după ce au fost demolate; cu excepția cazului în care există o înțelegere expresă
contrară.
331. În cazul în care o dezlegare nu este valabilă, se consideră că s-a înțeles prin înțelegere tacită că nu se va
intenta o acțiune în justiție.
332. Un sclav nu poate încheia o convenție în numele moștenitorului care urmează să intre în moștenire, deoarece
acesta din urmă nu este încă stăpânul său; dar dacă convenția a fost făcută cu referire la bunuri, acestea pot fi
dobândite de către moștenitor.
333. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea I.
Acordurile încheiate împotriva legii civile nu sunt considerate valabile; ca, de exemplu, atunci când un tutore, fără
consimțământul tutorelui său, încheie un acord de a nu-l acționa în justiție pe debitorul său, sau că nu va intenta o
acțiune în justiție într-un anumit interval de timp (de exemplu, în termen de cinci ani), pentru că nu poate primi în
mod legal plata fără consimțământul tutorelui său. Pe de altă parte, în cazul în care un tutore încheie un acord
conform căruia nu va fi dat în judecată pentru ceea ce datorează, acordul este considerat valabil, deoarece i se
permite să își îmbunătățească situația fără consimțământul tutorelui său.
334. În cazul în care curatorul unui nebun sau al unui cheltuitor face o convenție potrivit căreia nu va fi intentat un
proces împotriva respectivului nebun sau cheltuitor, este perfect corect ca o astfel de convenție a curatorului să fie
susținută, dar nu și în cazul contrar.
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335. În cazul în care un fiu sau un sclav face un acord prin care el însuși nu va intenta o acțiune, acordul este nul.
Dar dacă a fost încheiat cu referire la bunuri, adică să nu se intenteze o acțiune în justiție pentru bani, trebuie să fie
considerat valabil împotriva tatălui sau a stăpânului, dacă fiul sau sclavul are gestionarea nerestricționată a
propriului său peculium; iar bunurile cu privire la care a fost încheiat acordul sunt peculium-ul său. Totuși, acest
lucru nu este în totalitate recomandabil, deoarece, de vreme ce este adevărat, așa cum susține Julianus, că cel
căruia i s-a acordat administrarea peculium-ului său nu are totuși dreptul de a dispune de el; rezultă că, dacă
acordul a fost încheiat de a nu da în judecată banii cu scopul de a-i da, contractul nu ar trebui să fie admis; dar dacă
el ar trebui să obțină ceva, drept contraprestație pentru încheierea contractului, care valorează nu mai puțin sau
chiar mai mult decât dă, contractul trebuie considerat valabil.
336. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Dar dacă împrumută banii stăpânului său, Celsus spune că este valabil ceea ce a convenit în momentul
împrumutului.
337. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea I.
Să ne gândim, cu referire la fiul unei familii, dacă acordul este valabil atunci când el este de acord să nu intenteze o
acțiune în justiție, deoarece uneori tatăl unei familii are un drept de acțiune, de exemplu, pentru prejudiciu; totuși,
atunci când un tată are un drept de acțiune în urma unui prejudiciu adus fiului său, nu există nicio îndoială că, dacă
dorește să intenteze o acțiune în justiție, nu va fi împiedicat de acordul fiului său.
338. În cazul în care un om a stipulat cu un sclav pentru banii pe care Titius îi datora, și introduce o acțiune
împotriva lui Titius, se pune întrebarea dacă poate și trebuie să fie împiedicat de o excepție pe motiv de contract?
Julianus consideră că ar trebui să fie exclusă în cazul în care stipulantul are un drept de acțiune împotriva
stăpânului sclavului pentru peculium-ul său, adică dacă sclavul are un motiv întemeiat pentru a se opune, deoarece,
de exemplu, el îi datora aceeași sumă lui Titius. Dar în cazul în care sclavul intervine în calitate de fideiusor, nu se
acordă un drept de acțiune pentru peculium-ul său, din acest motiv; creditorul nu ar trebui nici să fie împiedicat să
se îndrepte împotriva lui Titius. În mod similar, el nu ar trebui, în nici un caz, să fie împiedicat să facă acest lucru
dacă ar considera că sclavul este un om liber.
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339. Dacă aș conveni cu dumneavoastră sub o condiție pentru o sumă pe care Titius mi-o datorează în mod
absolut, iar condiția nu ar fi îndeplinită și aș intenta un proces împotriva lui Titius, pot și ar trebui să fiu împiedicat
de o excepție bazată pe contract? Cea mai bună opinie este că o excepție nu poate fi invocată.
340. Ulpianus, Despre edictul edililor curule, Cartea I.
Este permisă în orice moment încheierea unui contract contrar Edictului edililor, fie că acest lucru se face în
momentul în care se face vânzarea, fie că se face ulterior.
341. Paulus, Despre Plautius, Cartea a V-a.
unde se afirmă că, atunci când se încheie un acord cu debitorul principal pentru ca o acțiune în justiție să nu fie
intentată împotriva lui, fideiusorul are și el dreptul la o excepție; iar acest lucru a fost stabilit în beneficiul
debitorului, pentru a împiedica intentarea unei acțiuni de mandat împotriva lui. Prin urmare, în cazul în care nu va
exista nicio acțiune în mandat, de exemplu, deoarece partea a devenit fideiusor cu intenția de a dona datoria,
trebuie să se considere că fideiusorul nu are dreptul la o excepție.
342. Celsus, Digest, Cartea I.
Un bunic a promis o zestre pe numele nepoatei sale de către fiul său și a fost de acord ca o acțiune pentru zestre să
nu fie intentată nici împotriva sa, nici împotriva fiului său. Atunci, dacă o acțiune pentru zestre este intentată
împotriva unei părți care este coerede al fiului, primul nu-l poate proteja invocând o excepție pe motiv de contract;
fiul, însă, poate foarte bine să se folosească de ea, deoarece o parte are voie să consulte interesul superior al
moștenitorului său și nimic nu se opune ca el să prevadă pentru unul dintre moștenitorii săi, dacă acesta ar deveni
moștenitor, și să nu consulte interesul celorlalți.
343. Modestinus, Reguli, Cartea a V-a.
Julianus este de părere că nu se poate renunța la dreptul de agnațiune, așa cum nimeni nu poate spune că nu dorește
să fie un moștenitor propriu-zis.
344. Același, Opinii, Cartea a II-a.
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Doi frați, Titius și Maevius, și o soră, Seia, au împărțit între ei o moștenire pe care o dețineau în comun și au
încheiat un act în care au declarat că au împărțit moștenirea mamei lor și au pretins că nu a rămas niciun bun
deținut în comun de ei. Ulterior, însă, doi dintre ei, și anume Maevius și Seia, care erau absenți în momentul
decesului mamei lor, au aflat că o sumă de bani în aur fusese sustrasă de fratele lor, sumă despre care nu se făcea
nicio mențiune în actul de partaj. Doresc să știu dacă, după încheierea acordului de partaj, o acțiune pentru
recuperarea banilor sustrași ar putea fi exercitată în favoarea fratelui și surorii împotriva celuilalt frate? Modestinus
a răspuns că, dacă, atunci când au intentat o acțiune în justiție pentru o parte din banii despre care se spune că au
fost sustrași de Titius, s-a invocat o excepție împotriva lor în temeiul unui contract general, atunci când, din
ignoranță, au fost de acord cu frauda care a fost comisă de Titius, ei ar putea să se folosească de o replică pe motiv
de fraudă.
345. Proculus, Epistole, Cartea a V-a.
În cazul în care ești în posesia unui teren care îmi aparține, iar eu închei un acord cu tine că vei preda posesia
aceluiași teren lui Attius, iar eu deschid un proces pentru a recupera proprietatea de la tine, nu pot fi împiedicat de
o excepție bazată pe contract, cu excepția cazului în care tu ai predat deja posesia proprietății, sau acordul dintre
noi a fost făcut în beneficiul tău și nu este vina ta că nu ai predat-o.
346. Papirius Justus, Despre constituțiile imperiale, Cartea a II-a.
Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un rescript: "Că un debitor al Republicii nu poate fi scutit de plată de
către curator și că eliberarea acordată poporului din Philippi trebuie revocată".
347. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
Dreptul public nu poate fi schimbat prin contractele unor persoane private.
348. Același, Întrebări, Cartea a V-a.
Anticii au stabilit că, atunci când o convenție era obscură sau ambiguă, ea trebuie interpretată în defavoarea
vânzătorului și a locatorului, deoarece era în puterea lor să fi precizat mai clar termenii contractului.
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349. The Same, Opinii, Cartea I.
Un contract stipulat după cum urmează: "Recunosc că nu ești obligat", nu este limitat la persoană, ci, fiind general,
se va aplica atât moștenitorilor, cât și justițiabililor.
350. În cazul în care o parte care a compărut a încheiat un acord prin care se angajează ca, într-un anumit termen,
să satisfacă hotărârea, dacă suma pe care a acceptat să o plătească cu titlu de compromis nu este plătită în acest
termen; judecătorul de apel, fără a se referi la chestiunea principală în discuție, va acționa asupra acestui acord ca
fiind un acord legal, la fel ca și cum partea și-ar fi recunoscut răspunderea.
351. După împărțirea unei moșteniri și a pasivului acesteia, în cazul în care diferiții creditori au acceptat dobânzi
de la coerezii separați pentru întreaga sumă a datoriei, fără nicio cesiune de pasiv, așa cum fusese convenit; dreptul
de acțiune deținut de creditori împotriva fiecărui moștenitor pentru partea sa respectivă nu va fi afectat, cu excepția
cazului în care moștenitorii nu se oferă să plătească întreaga datorie către ei, în conformitate cu termenii
tranzacției.
352. Un tată care a promis o zestre fiicei sale și a convenit: "Că dacă ea va muri după el fără să lase copii, o parte
din zestre va aparține fratelui ei, care va fi moștenitorul ei". În cazul în care tatăl ei ar avea ulterior copii și i-ar face
moștenitori prin testamentul său, această convenție va da naștere unei excepții pe motiv de fraudă, deoarece între
părțile contractante s-a înțeles că moștenitorul ar trebui să fie prevăzut; și, la acel moment, când tatăl nu avea copii,
el pare să-și exprime ultimele dorințe în beneficiul fratelui.
353. Același, Opinii, Cartea XI.
"Dacă îmi vei plăti o parte din datorie până la o anumită dată, îți voi da o scutire pentru restul și te voi elibera de
răspundere". Deși nu există un drept la acțiune în aceste circumstanțe, totuși, este stabilit că debitorul are dreptul la
o excepție.
354. Același, Opinii, Cartea XVII.
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S-a convenit între un debitor și un creditor "ca creditorul să nu-și asume povara plății impozitului pe terenul grevat
de sarcini, ci ca necesitatea plății să fie impusă debitorului". Am răspuns că un acord de acest tip nu trebuie
respectat în ceea ce privește Trezoreria, deoarece nu este permis ca o normă de drept care afectează Trezoreria să
fie răsturnată în interesul unor persoane private.
355. Paulus, Întrebări, Cartea a V-a.
În cazul vânzărilor, știm ce acte trebuie să îndeplinească debitorul, pe de o parte, și ce trebuie să facă
cumpărătorul, pe de altă parte; dar dacă în contract sunt inserate clauze diferite, acestea trebuie respectate.
356. Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
În cazul în care un minor era pe cale să respingă succesiunea tatălui său, tutorele său a încheiat o înțelegere cu mai
mulți creditori ai succesiunii prin care aceștia acceptau o anumită proporție din datoria lor. Curatorii minorului au
făcut același compromis cu alți creditori; și întreb dacă tutorele, fiind el însuși un creditor al tatălui, avea dreptul să
rețină aceeași proporție din datorie? Am răspuns că tutorele, care i-a determinat pe ceilalți creditori să accepte un
procent din ceea ce era datorat, ar trebui să se mulțumească el însuși cu o sumă similară.
357. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Un contract de partaj, care nu a fost încheiat nici prin livrare, nici prin stipulație, fiind o simplă convenție fără
contraprestație, nu conferă un drept de acțiune.
358. Tryphoninus, Disputations, Book II.
O înțelegere încheiată între un moștenitor și un legatar, prin care cel din urmă este de acord să nu ia garanții de la
primul, a fost considerată validă; deoarece o Constituție a Divinității Marcus înregistrată în Semestria, stabilește că
voința defunctului trebuie să fie respectată în acest sens, precum și în alte chestiuni; iar eliberarea garanției către
moștenitor de către legatar în baza contractului nu poate fi revocată dacă acesta se răzgândește; deoarece este în
întregime legal ca un om să își schimbe în rău puterea de a-și aplica dreptul legal sau speranța sa de plată viitoare.
359. Scaevola, Digest, Cartea I.
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Cumpărătorul unei suprafețe de teren s-a obligat la plata a douăzeci de aurei și a fost de acord cu acest lucru prin
stipulație; iar ulterior, vânzătorul s-a angajat că se va mulțumi cu treisprezece și va accepta plata acestei sume întrun anumit termen. Fiind intentat un proces împotriva debitorului pentru plata acestei din urmă sume, acesta a fost
de acord ca, în cazul în care aceasta nu era plătită într-un alt termen specificat, să poată fi încasată de la el în
conformitate cu angajamentul încheiat inițial. S-a pus întrebarea dacă întreaga datorie nu putea fi recuperată în
temeiul primei obligații, întrucât debitorul nu a respectat termenii acordului ulterior. Am răspuns că da, în
conformitate cu ceea ce s-a afirmat.
360. Lucius Titius avea un cont confuz cu Gaius Seius, un broker de bani, din motivul că primise și îi plătise sume
diferite. În cele din urmă, Seius îi datora bani, iar Lucius Titius a primit o scrisoare de la el în următoarele cuvinte:
"Nu am primit nimic: "Conform contului de broker pe care îl ai la mine până la această dată, a rămas în mâinile
mele, ca rezultat al mai multor tranzacții, suma de trei sute optzeci și șase de aurei și dobânda aferentă. Vă voi
returna suma pe care o aveți în mâinile mele fără acord. Dacă vreun instrument emis, adică scris, de
dumneavoastră, rămâne în mâinile mele din orice motiv, indiferent de suma pe care o conține, va fi considerat nul
și anulat". S-a pus întrebarea, din moment ce Lucius Titius îi ordonase lui Seius, brokerul, să îi plătească
patronului său trei sute de aurei, înainte de a fi scrisă această scrisoare, dacă, în conformitate cu termenii scrisorii,
prin care toate angajamentele referitoare la orice contract, indiferent de natura acestuia, trebuiau considerate nule și
anulate, se prevedea că nici Seius și nici fiii săi nu puteau fi dați în judecată din acest motiv? Am răspuns că, în
cazul în care contul includea doar încasările și plățile, celelalte obligații rămâneau în aceeași stare.
361. Gaius, Despre legea celor douăsprezece table, Cartea a V-a.
Este evident că orice convenție încheiată în momentul predării bunurilor este valabilă.
362. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVI.
Atunci când cineva împrumută bani și convine că nu va intenta proces împotriva debitorului decât pentru suma pe
care acesta o poate plăti, este valabil un astfel de contract? Cea mai bună opinie este că acest contract este valabil,
deoarece nu este nimic nepotrivit ca cineva să consimtă să fie dat în judecată pentru o sumă pe care i-o permit
mijloacele sale.
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363. Același, Despre Sabinus, Cartea XLIII.
Nu cred că este inadmisibil să se insereze într-un contract de împrumut de depozit, de închiriere și altele de aceeași
natură, o convenție de acest fel, și anume: "Nu cred că este inadmisibil să se insereze într-un contract de depozit,
de împrumut, de închiriere și altele de aceeași natură, o convenție de acest fel, și anume:: "Nu trebuie să faci din
sclavul meu un hoț"; adică, nu trebuie să îl soliciți să devină hoț sau fugar și nici să îl neglijezi în așa măsură încât
să comită un furt; căci, așa cum o acțiune va fi admisă pentru coruperea unui sclav, tot așa această convenție care
se referă la prevenirea coruperii sclavilor va fi valabilă.
364. Același, Despre Edict, Cartea XXVI.
Dacă tu crezi că, din cauza unei moșteniri, ești obligat să închei un acord cu debitorul tău că nu vei intenta o
acțiune împotriva lui; debitorul tău nu este eliberat prin efectul legii și nici nu poate să împiedice acțiunea ta prin
intermediul unei excepții pe motiv de contract, așa cum a afirmat Celsus în Cartea a XX-a.
365. El a mai spus în același loc: "Dacă tu crezi în mod incorect că ești obligat să plătești o moștenire lui Titius, și
îi dai ordin debitorului tău să i-o plătească, iar acesta din urmă, fiind în același timp, debitorul său, face o
înțelegere cu Titius să nu-l dea în judecată; acest lucru nu va stinge dreptul tău de acțiune împotriva debitorului
tău, și nici al lui împotriva debitorului său".
366. The Same, Opinii, Cartea I.
O scrisoare prin care o parte s-a obligat că o anumită persoană este coeredele său, nu conferă niciun drept de
acțiune împotriva părților aflate în posesia bunurilor.
367. Dacă între un debitor și partea care a cumpărat un teren deținut în gaj de către creditor se încheie un acord sub
pretextul că acest lucru a fost făcut în numele debitorului, pentru ca profiturile deja obținute să fie compensate cu
datoria, iar soldul să fie achitat, iar terenul să fie restituit debitorului; atunci moștenitorul trebuie să execute
contractul încheiat de către defunct.
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368. Un contract care prevede: "Dar dacă creditorul a plătit orice sumă pentru impozite pe bunurile imobiliare pe
care le deține în gaj, el poate să le recupereze de la debitor, iar debitorul trebuie să plătească orice impozit datorat
pe aceeași suprafață de teren"; acesta este un contract legal și, prin urmare, trebuie respectat.
369. În cazul în care o parte era pe cale să intenteze o acțiune în justiție pentru a anula un testament inoportun făcut
de tatăl său și s-a încheiat un acord conform căruia el ar trebui să primească o anumită sumă de bani atâta timp cât
moștenitorul trăiește, s-a încercat ca acest acord să fie interpretat ca o obligație perpetuă; dar s-a declarat într-un
rescript că o cerere de acest fel nu poate fi admisă pe niciun motiv de drept sau de echitate.
370. Același, Opinii, Cartea IV.
Este în întregime corect să se avanseze cheltuielile de judecată unei părți angajate într-un proces, dar nu este legal
să se încheie un acord prin care suma cheltuită în acest scop să nu fie plătită cu dobânda legală, ci să se plătească
jumătate din suma recuperată prin proces.
371. Scaevola, Însemnări asupra lui Iulianus, Digest, cartea XXII.
Dacă mă înțeleg să nu fac o cerere pentru Stichus, la care am dreptul, nu se înțelege că debitorul meu este în
întârziere; iar dacă Stichus moare, nu cred că pârâtul este răspunzător, dacă nu era în întârziere înainte de
încheierea contractului.
372. Julianus, Digest, Cartea XXXV.
Atunci când un debitor are un uzufruct asupra unui sclav, iar sclavul asupra căruia se bucură de acest uzufruct
încheie un acord ca procesul să nu fie intentat împotriva debitorului, prin aceasta el îmbunătățește condiția acestuia
din urmă. De asemenea, în cazul în care un creditor deține un astfel de uzufruct și se angajează să nu intenteze o
acțiune în justiție, iar sclavul acceptă apoi ca creditorul să facă acest lucru, creditorul, în virtutea acordului încheiat
de sclav, poate pretinde în mod corect dreptul de a intenta o acțiune.
373. Același, Despre Minicius, cartea VI.
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Atunci când, din anumite motive, se încheie un acord prin care proprietarul nu-și va da în judecată chiriașul, și
există un motiv întemeiat pentru un astfel de acord, chiriașul poate totuși intenta o acțiune împotriva proprietarului
său.
374. Florentinus, Institutes, Cartea a VIII-a.
Atunci când un om acceptă o dobândă de la un debitor în avans, se consideră că este un acord tacit că nu va intenta
o acțiune în justiție pentru principalul în timpul perioadei pentru care se plătește dobânda.
375. Atunci când un contract este redactat în așa fel încât este personal pe de o parte și se referă la proprietate pe
de altă parte; ca, de exemplu, că eu nu voi intenta o acțiune în justiție sau că voi nu veți fi acționați în justiție;
moștenitorul meu va avea atunci un drept de acțiune împotriva tuturor dintre voi și noi toți vom avea un drept de
acțiune împotriva moștenitorului vostru.
376. Neratius, Pergamente, Cartea a III-a.
Nu există nici o îndoială că părțile se pot retrage în toate contractele referitoare la cumpărare, vânzare, leasing,
închiriere și alte obligații similare, unde totul rămâne la fel prin acordul comun al celor care s-au obligat. Opinia
lui Aristo merge și mai departe, căci el consideră că, dacă eu am îndeplinit toate actele pe care era necesar să le
îndeplinesc în calitate de vânzător, cu privire la bunul vândut ție; și, în timp ce tu îmi datorezi încă banii de
cumpărare, este convenit între noi că îmi vei restitui tot ceea ce privește bunul vândut, care ți-a fost livrat de mine,
și că nu vei plăti banii de cumpărare; și, în conformitate cu aceasta, dacă îmi veți restitui banii, veți înceta să-mi
mai datorați banii; deoarece buna credință care guvernează chestiunile de acest fel admite această interpretare și
acest acord. Nu contează dacă acordul este încheiat în sensul renunțării la contract, toate lucrurile la care ne-am
obligat rămânând neschimbate, sau dacă îmi returnezi tot ceea ce ți-am livrat, iar noi convenim apoi că nu-mi vei
mai da nimic în legătură cu contractul. Este cert că nu se poate realiza ceea ce urmează printr-un contract care se
referă la anularea a ceea ce a fost făcut, adică să fii obligat să-mi înapoiezi ceea ce ți-am dat deja; deoarece, în
acest fel, afacerea ar fi realizată nu atât prin anularea contractului nostru anterior, cât prin crearea de noi obligații
între noi.
377. Paulus, Reguli, Cartea a III-a.
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Ori de câte ori un beneficiu poate fi obținut de noi printr-o stipulație, se stabilește că starea noastră este
îmbunătățită prin înțelegeri făcute de aceleași părți.
378. Papirius Justus, Constituții, Cartea a VIII-a.
Împăratul Antoninus a declarat într-un Rescript către Avidius Cassius: "Că, dacă creditorii vor fi satisfăcuți cu o
parte din datoriile lor dintr-o moștenire, chiar dacă acest lucru se face prin intermediul unui străin, trebuie să fie
luați în considerare mai întâi cei care erau aproape rude cu defunctul, dacă erau solvabili".
379. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Nimeni, prin încheierea unei înțelegeri, nu poate face în așa fel încât să nu-și poată sfinți pământul propriu, să nu
poată îngropa un cadavru pe terenul său sau să dispună de bunurile sale fără acordul vecinului său.
380. Furius Anthianus, Despre Edict, Cartea I.
În cazul în care un debitor, după ce a convenit că nu va fi intentat un proces împotriva sa pentru datorie (în așa fel
încât contractul să fie în beneficiul și al fideiusorului), a încheiat un alt contract prin care se poate intenta un proces
împotriva sa; s-a pus întrebarea dacă fideiusorul a fost privat de beneficiul primului acord? Cea mai bună opinie
este aceea că, atunci când dreptul la o excepție a fost dobândit odată de către fideiusor, acesta nu poate fi luat
ulterior fără consimțământul său.

Tit. 15. Cu privire la compromisuri
381. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
Atunci când un om face un compromis cu referire la ceva care este îndoielnic, iar problema procesului este incertă,
compromisul nu este dus la capăt; dar cel care face un acord renunță prin donație, prin liberalitate, la ceva care este
sigur și necontestat.
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382. Același, Despre Edict, Cartea LXXIV.
Oricine poate accepta un compromis, nu numai acolo unde este inserată stipulația aquiliană, ci și acolo unde se
încheie un acord.
383. Scaevola, Digest, Cartea I.
Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un Rescript: "Că nu există nicio îndoială că acordurile private care au
fost încheiate nu aduc atingere drepturilor altora"; prin urmare, atunci când s-a încheiat un compromis între
moștenitor și mama defunctului, testamentul nu poate fi considerat ca fiind anulat prin acesta și nici sclavii
manumiți sau legatarii nu sunt privați de drepturile lor de acțiune prin aceasta. Prin urmare, atunci când aceștia
deschid o acțiune în justiție pentru orice lucru în temeiul testamentului, trebuie să dea în judecată moștenitorul
menționat în acesta; care, atunci când a compromis chestiuni legate de moștenire, fie că a luat măsuri pentru el
însuși în ceea ce privește sarcinile legate de aceasta, fie că nu a făcut-o, nu are dreptul de a permite ca propria
neglijență să îi prejudicieze pe alții.
384. Atunci când se încheie un compromis cu privire la un trust, iar ulterior se găsesc codicile; întreb, dacă mama
defunctului a primit prin compromis mai puțin decât partea sa, ar trebui să primească ceea ce lipsește în virtutea
trustului? Răspunsul a fost că ar trebui să primească.
385. Un debitor al cărui gaj fusese vândut de creditorul său a făcut un compromis pentru o sumă mai mică cu
Maevius, care pretindea că este moștenitorul creditorului legal, iar ulterior, după ce a fost prezentat testamentul
creditorului, s-a dovedit că Septicius era moștenitorul. S-a pus atunci întrebarea dacă, dacă debitorul l-a acționat în
judecată pe Septicius pentru bunurile gajate, acesta ar putea să se folosească de o excepție pe baza compromisului
încheiat cu Maevius, care nu era moștenitorul legal la acel moment; și dacă Septicius poate avea dreptul să
recupereze banii care au fost plătiți de debitor lui Maevius în calitate de moștenitor, pe motiv că aceștia au fost
primiți de acesta sub pretextul moștenirii? Răspunsul a fost că acest lucru nu se poate face, conform faptelor
prezentate, pentru motivul că Septicius nu a făcut el însuși un compromis cu el și nici Maevius, atunci când l-a
acceptat, nu a acționat în calitate de agent al lui Septicius.
386. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLVI.
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Stipulația Aquilian schimbă și anulează în mod absolut toate obligațiile precedente și este ea însăși anulată printr-o
eliberare; și aceasta este acum practica noastră. Prin urmare, chiar și legatele care sunt făcute condiționat intră sub
incidența stipulației Aquilian.
387. Papinianus, Definiții, Cartea I.
Atunci când se face uz de stipulația aquiliană, consimțământul părților contractante este implicit, iar orice acțiune
la care acestea nu s-au gândit încă rămâne în starea lor anterioară; căci interpretarea persoanelor învățate în drept
se opune oricărei liberalități capricioase.
388. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XVII.
În controversele izvorâte dintr-un testament nu se poate ajunge la nici un compromis și nici nu se poate cerceta
adevărul faptelor, dacă nu se face o examinare și o interpretare a cuvintelor testamentului.
389. Ulpianus, Disputations, Cartea a VII-a.
Compromisul este valabil chiar și după ce s-a pronunțat o hotărâre judecătorească, dacă s-a făcut sau se poate face
apel.
390. În cazul în care un fideiusor a fost dat în judecată și s-a pronunțat o hotărâre împotriva lui, iar ulterior
principalul a făcut un compromis cu partea care a obținut hotărârea împotriva fideiusorului; se pune întrebarea: a
fost compromisul valid? Sunt de părere că da, și că orice cauză de acțiune atât împotriva principalului, cât și a
fideiusorului a fost înlăturată. Cu toate acestea, dacă fideiusorul însuși a făcut compromisul după ce a pierdut
procesul, deși hotărârea nu a fost anulată prin compromis, totuși, ar trebui să fie considerată ca fiind rezolvată, în
ceea ce privește tot ceea ce a fost plătit.
391. Cu toate acestea, este atât de adevărat că ceea ce a fost plătit în acest caz, chiar dacă nu anulează
compromisul, a diminuat totuși cuantumul hotărârii, încât se poate considera, și de fapt, acest lucru este conținut
într-un rescript într-un caz în care un compromis a fost încheiat fără permisiunea pretorului, că ceea ce a fost plătit
ar trebui să fie aplicat la furnizarea întreținerii, iar ceea ce, în plus, era datorat în contul întreținerii trebuie să fie
furnizat, dar ceea ce a fost deja plătit ar trebui să fie creditat.
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392. Același, Despre toate tribunalele, Cartea a V-a.
Atunci când cei cărora li s-a lăsat provizion pentru întreținere au fost gata să facă un compromis și s-au mulțumit
cu o sumă moderată care să le fie plătită imediat; Divinul Marcus a declarat într-o Adresă rostită în Senat: "Că nici
un compromis cu referire la întreținere nu ar trebui să stea în picioare, dacă nu a fost făcut sub autoritatea
pretorului". Prin urmare, Pretorul obișnuiește să intervină și să decidă între părțile contractante dacă compromisul
este unul care ar trebui să fie admis.
393. Fie că se lasă prin moștenire o dispoziție pentru o casă, fie pentru îmbrăcăminte, fie pentru o întreținere care
depinde de un bun imobil, trebuie să aibă loc ancheta aceluiași Pretor cu referire la compromis.
394. Adresă menționată mai sus se referă la dispoziția pentru întreținere lăsată fie prin testament, fie prin codicil,
fie că a fost adăugată la testament, fie că partea a decedat ab intestat. Aceeași regulă este aplicabilă și în cazul în
care provizionul a fost făcut printr-o donație mortis causa sau în cazul în care a fost impusă o sarcină pentru
oricine. În cazul în care moștenirile sunt făcute cu scopul de a îndeplini o condiție, spunem că regula este aceeași.
Este evident că se poate încheia un compromis fără autoritatea pretorului atunci când dispoziția pentru întreținere
nu este făcută mortis causa.
395. Adresa se aplică sumelor care trebuie plătite lunar, zilnic sau anual, și aceeași regulă este aplicabilă atunci
când acestea nu sunt lăsate pe viață, ci doar pentru un anumit termen de ani.
396. În cazul în care o anumită sumă este lăsată moștenire cuiva pentru ca acesta să se poată întreține cu dobânda
acesteia și să restituie întreaga sumă la momentul morții sale; Adresă se va aplica în continuare, deși suma nu poate
fi considerată ca fiind plătită anual.
397. În cazul în care, totuși, o anumită sumă de bani, sau o anumită cantitate de bunuri este lăsată lui Titius, pentru
a asigura întreținerea lui Seius, opinia cea mai bună este că Titius poate face un compromis; pentru că prin acest
act al lui Titius întreținerea lui Seius nu este diminuată. Aceeași regulă se aplică în cazul în care proprietatea a fost
lăsată legatarului în temeiul unui trust pentru a asigura întreținerea.
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398. Adresa interzice un compromis care este făcut în așa fel încât oricine poate cheltui imediat suma care îi este
dată. Ce s-ar întâmpla atunci dacă o parte ar face un compromis fără autoritatea pretorului, în sensul că tot ceea ce i
se plătește anual prin legat, el ar trebui să primească în fiecare lună? Sau ce ar trebui să se întâmple dacă ar primi
în fiecare zi ceea ce i-a fost lăsat pentru a fi plătit în fiecare lună? Sau cum ar fi fost dacă ceea ce avea dreptul să
primească la sfârșitul unui an ar fi fost primit de el la început? Sunt de părere că un aranjament de acest fel este
valabil, deoarece partea care trebuie susținută își îmbunătățește condiția printr-o astfel de tranzacție; și că Adresă
Împăratului nu a intenționat ca întreținerea persoanelor să fie întreruptă printr-un compromis.
399. Nu contează dacă părțile pentru care se face o dispoziție de întreținere sunt liberți sau născuți liberi, bogați
sau săraci.
400. Adresă dispune, de asemenea, ca ancheta să fie făcută în fața pretorului cu referire la următoarele aspecte: în
primul rând, cu privire la cauza compromisului; în al doilea rând, cu privire la termenii acestuia; în al treilea rând,
cu privire la caracterele personale ale părților la tranzacție.
401. Cu referire la cauză, trebuie să se stabilească ce motiv există pentru a face compromisul, deoarece pretorul nu
va asculta pe nimeni care dorește să facă un compromis fără un motiv suficient. Motivele care sunt de obicei
invocate sunt următoarele, și anume: atunci când moștenitorul și partea care trebuie întreținută locuiesc în locuri
diferite; sau atunci când oricare dintre ei intenționează să-și schimbe reședința; sau atunci când există un motiv
urgent pentru ca o sumă de bani să fie plătită la momentul respectiv; sau atunci când provizionul pentru întreținere
a fost pus în sarcina mai multor moștenitori și este dificil pentru ei să distribuie sume mici de bani între diferite
persoane; sau atunci când există orice alt motiv dintre cele care apar de obicei și care îl poate determina pe pretor
să sancționeze compromisul.
402. Suma de bani implicată în tranzacție trebuie, de asemenea, luată în considerare, deoarece buna credință a
părților trebuie să fie determinată în acest fel. Suma trebuie, de asemenea, să fie estimată în funcție de vârsta și
starea de sănătate a persoanei care face compromisul, deoarece este clar că ea trebuie să varieze în cazul unui băiat,
al unui tânăr sau al unui bătrân; și este evident că o dispoziție pentru întreținere se va încheia odată cu viața părții
în beneficiul căreia a fost făcută.
403. Caracterul persoanelor trebuie, de asemenea, să fie luat în considerare; adică, care sunt obiceiurile de viață ale
celor pentru care se face provizionul, dacă sunt frugali și au suficient pentru întreținere din alte surse; sau dacă sunt
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dintr-o clasă inferioară, care vor fi nevoiți să depindă în întregime de provizionul făcut pentru ei. În ceea ce
privește persoana care este însărcinată cu asigurarea întreținerii, aceste lucruri trebuie cercetate, și anume, care sunt
mijloacele sale, precum și intențiile și opiniile sale, pentru că atunci va fi evident dacă dorește să ajungă vreodată
la partea cu care face compromisul sau nu.
404. Un compromis făcut cu privire la întreținere, nu se aplică la cazare sau la îmbrăcăminte; deoarece Marcus
Divin a ordonat să se facă aranjamente speciale cu referire la aceste chestiuni.
405. Atunci când, totuși, cineva face un compromis în ceea ce privește întreținerea, nu se va considera necesar ca,
împotriva voinței sale, să facă vreun aranjament cu privire la cazare sau la alte chestiuni; el poate, prin urmare, să
încheie un acord cu referire la toate lucrurile deodată, sau doar cu privire la câteva.
406. Un compromis în ceea ce privește o dispoziție pentru încălțăminte trebuie să fie încheiat, de asemenea, sub
autoritatea pretorului.
407. În cazul în care bunurile imobiliare cu sarcină de întreținere au fost lăsate uneia sau mai multor persoane, iar
acestea doresc să le înstrăineze, este necesar ca pretorul să decidă atât cu privire la înstrăinare, cât și cu privire la
compromis. În cazul în care bunurile imobiliare cu titlu de întreținere sunt lăsate mai multor persoane, iar acestea
fac un compromis între ele fără consimțământul pretorului, compromisul nu ar trebui să fie susținut. Aceeași regulă
se aplică și în cazul în care un teren este dat ca garanție pentru întreținere, deoarece, în cazul în care un gaj este dat
în acest scop, acesta nu poate fi eliberat fără autoritatea pretorului.
408. Este perfect evident că acordul pretorului este necesar în cazul în care se face un compromis pentru întreaga
sumă a întreținerii sau doar pentru o parte din aceasta.
409. Dacă, atunci când se face o cerere către Pretor, acesta permite ca un compromis să fie făcut fără o investigație
a cazului, tranzacția va fi nulă; pentru că problema este trimisă Pretorului pentru a fi examinată, și nu pentru a fi
neglijată, sau abandonată. Dacă, cu toate acestea, el nu face cercetări cu privire la tot ceea ce i s-a cerut prin
Adresă; adică cu privire la cauza, suma și caracterul părților la tranzacție, trebuie să se considere că, chiar dacă el
investighează unele chestiuni, compromisul este nul.
410. Nici guvernatorul provinciei, nici pretorul nu-și poate delega jurisdicția într-o chestiune de acest fel.
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411. Compromisurile cu privire la întreținere pot fi făcute și în prezența procurorului imperial; de exemplu, atunci
când se cere întreținere de la Trezorerie, și prin urmare acest lucru poate fi făcut în prezența prefectului
Trezoreriei.
412. În cazul în care o acțiune este în curs de desfășurare cu referire la asigurarea întreținerii și se face un
compromis, acesta nu va fi valabil fără autoritatea Pretorului; deoarece altfel s-ar putea eluda Adresa Împăratului;
pentru că ar putea fi intentate pretinse procese, pentru ca un compromis să fie aranjat fără acordul Pretorului.
413. Atunci când se lasă cuiva o dispoziție pentru întreținere și, în plus, o moștenire care trebuie plătită imediat, și
se face un compromis fără autoritatea Pretorului; tot ceea ce se poate plăti se creditează mai întâi asupra moștenirii
care a fost făcută plătibilă fără întârziere, iar restul asupra dispoziției pentru întreținere.
414. În cazul în care cineva face un compromis cu referire la întreținere, fără autoritatea pretorului, tot ceea ce se
plătește va fi aplicat la decontarea a ceea ce este datorat pentru întreținere; căci nu contează cât de mari erau
restanțele, sau dacă erau mai mari sau mai mici decât suma plătită; căci dacă sunt mai mici, totuși plata trebuie
creditată pe restanțele provizionului pentru întreținere. Și este clar că, dacă cel care a făcut compromisul în ceea ce
privește întreținerea a devenit mai bogat prin plată, va fi perfect corect ca cealaltă parte să aibă o acțiune pentru a
recupera suma cu care a devenit mai bogat, deoarece nimeni nu trebuie să profite de pe urma pierderii altuia.
415. Atunci când o anumită sumă care trebuie plătită anual, ca de exemplu o pensie anuală sau un uzufruct, a fost
lăsată de cineva unui om de rang superior, se poate face un compromis fără autoritatea pretorului. Dar, dacă a fost
lăsat un uzufruct moderat, în loc de o dispoziție pentru întreținere, eu spun că un compromis făcut fără autoritatea
pretorului nu are nicio forță sau efect.
416. În cazul în care a fost făcută o dispoziție pentru întreținerea unei persoane, nu în bani, ci în cereale, ulei și alte
articole care sunt necesare pentru subzistență, nu se poate aranja un compromis cu privire la acestea, indiferent
dacă plățile trebuie să i se facă anual sau lunar. Atunci când, totuși, compromisul făcut fără autoritatea pretorului a
fost ca, în locul articolelor, să primească o anumită sumă de bani plătibilă fie anual, fie lunar, și nici data, nici
suma nu au fost schimbate, ci doar natura articolului; sau dacă, pe de altă parte, el a fost de acord să primească
subzistența în natură, care i-a fost lăsată în bani; ca atunci când a schimbat vinul cu ulei, sau uleiul cu vin, sau
orice altceva de acest fel; sau dacă a schimbat locul, astfel încât să primească proviziile care i-au fost lăsate la
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Roma, în vreun oraș sau în vreo provincie, sau invers; sau dacă a schimbat persoana, astfel încât să primească de la
unul ceea ce ar fi trebuit să primească de la mai mulți; sau dacă acceptă un debitor în locul altuia; toate aceste
lucruri trebuie să fie supuse deciziei pretorului și să fie stabilite în beneficiul părții îndreptățite la întreținere.
417. Atunci când a fost lăsată o anumită sumă, plătibilă anual pentru cazare, orice tranzacție care este încheiată
pentru furnizarea de locuință fără autoritatea pretorului este valabilă; deoarece partea obține beneficiul locuinței,
chiar dacă compromisul poate oferi o locuință susceptibilă de demolare sau de incendiu. Pe de altă parte, de
asemenea, dacă acceptă ca o sumă stabilită să îi fie plătită în locul locuinței care a fost lăsată moștenire, tranzacția
este validă, chiar și fără autoritatea pretorului.
418. Același, Opinii, Cartea I.
O parte a intentat o acțiune împotriva tutorilor săi cu referire la partea sa din averea administrată sub tutela lor, și a
compromis cauza. Dacă, devenind moștenitor al fratelui său, a intentat o acțiune împotriva acelorași tutori în
calitate de reprezentant al fraților săi, nu va fi împiedicat prin faptul că aceștia au invocat compromisul care a fost
efectuat.
419. În cazul în care se încheie un compromis de orice fel, se consideră că acesta este limitat la acele chestiuni cu
privire la care părțile au convenit între ele.
420. În cazul în care o parte, ignorând toate condițiile existente ale cauzei, prin înșelăciunea coerediului său, a
încheiat un act de compromis fără stipulația aquiliană, se consideră că a fost mai degrabă înșelată decât că a
încheiat un acord.
421. În cazul în care un fiu care nu este încă informat că are dreptul de a introduce o acțiune în anulare a
testamentului tatălui său, compromite alte chestiuni cu adversarii săi printr-un acord; acordul pe care l-a încheiat îi
va aduce prejudicii numai în ceea ce privește acele lucruri pentru care se dovedește că au fost intenționate, chiar
dacă una dintre părțile care au făcut compromisul avea peste douăzeci și cinci de ani; deoarece, în ceea ce privește
tot ceea ce se referă la ceva constatat ulterior pentru care avea dreptul să introducă o acțiune, ar fi nedrept să se
considere că tranzacția a stins drepturi care nu fuseseră încă luate în considerare.
422. The Same, Opinii, Cartea I.
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Este stabilit că, atunci când un tată face o tranzacție cu referire la drepturile fiilor care nu se află sub controlul său,
aceștia nu sunt prejudiciați de aceasta.
423. The Same, On the Edict, Cartea a IV-a.
După ce a fost pronunțată o hotărâre, chiar dacă nu se face apel, totuși, atunci când se neagă faptul că a fost
pronunțată o hotărâre, sau este posibil ca partea să nu știe dacă hotărârea a fost pronunțată sau nu; atunci, cum un
proces poate avea loc în continuare, se poate face un compromis.
424. Celsus, Digest, Cartea a III-a.
Nu ar trebui tolerat faptul că o parte poate face un compromis cu referire la moștenirile lăsate în termeni generali
prin testament, iar ulterior să pretindă că obiectul său nu a fost de a face un compromis decât cu referire la ceea ce
i-a fost lăsat în prima parte a testamentului, și nu cu referire la ceea ce i-a fost lăsat în ultima parte. Dar, în cazul în
care sunt prezentate codicile, cred că el nu ar putea să-mi spună în mod necorespunzător că s-a gândit doar la ceea
ce era conținut în acele pagini ale testamentului despre care știa la momentul tranzacției.
425. Aemilius Macer, Despre legea de cinci la sută cu privire la moșteniri, Cartea I.
Nu este legal ca un procuror imperial să facă un compromis fără autoritatea împăratului.
426. Scaevola, Opinii, Cartea a II-a.
Între un moștenitor de drept și un moștenitor testamentar a apărut o controversă și, după ce s-a făcut un
compromis, problema a fost rezolvată în anumite condiții. Doresc să știu împotriva cui pot intenta acțiune
creditorii. Răspunsul a fost că, dacă creditorii sunt aceiași care au făcut compromisul, indiferent dacă sunt prezenți
sau nu și alții, din cauza incertitudinii succesiunii, ar trebui să se introducă o acțiune împotriva fiecăruia dintre
moștenitori pentru partea de moștenire pe care fiecare a obținut-o în virtutea compromisului.
427. Paulus, Sentințe, Cartea I.
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Se obișnuiește ca în orice contract să fie inserată stipulația aquiliană, dar este mai prudent să i se adauge o
stipulație penală, pentru că, în cazul în care contractul este reziliat, se poate intenta o acțiune în justiție pentru
pedeapsa prevăzută în stipulație.
428. Hermogenianus, Epitome de drept, cartea I.
Cel care își încalcă credința într-un compromis legal nu numai că este împiedicat de o excepție, dar poate fi obligat
și la plata penalității pe care a promis în mod corespunzător că o va plăti stipulantului în cazul în care ar fi încălcat
contractul.
429. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
Vânzătorul unei moșteniri, după ce și-a cedat drepturile cumpărătorului, a făcut un compromis cu un debitor al
moștenirii care nu știa că aceasta fusese vândută. Cumpărătorul moștenirii ar trebui să ia măsuri pentru a colecta
datoria, iar o excepție pe motiv de afacere încheiată este acordată debitorului din cauza ignoranței sale. Aceeași
regulă se aplică și în cazul unui om care a primit o moștenire în virtutea unui trust, dacă moștenitorul face un
compromis cu un debitor care nu știe că acest lucru a fost făcut.
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Cartea III

1. Cu privire la dreptul de a se adresa instanței.
2. Cu privire la cei care sunt marcați cu infamie.
3. Cu privire la agenți și apărători.
4. Cum se inițiază procedurile pentru, sau împotriva corporațiilor.
5. Cu privire la tranzacționarea afacerilor altora.
6. Cu privire la persoanele care introduc acțiuni vexatorii.

******************************************************
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Tit. 1. Cu privire la dreptul de sesizare a instanței
1. Ulpianus, Despre edict, Cartea a VI-a.
Pretorul a propus acest titlu în scopul de a păstra ordinea și de a-și menține demnitatea și pentru a preveni ca
cererile să îi fie adresate întâmplător și fără discernământ.
(1) În acest scop, el a stabilit trei clase de persoane, și anume: cei cărora le-a interzis să se adreseze lui și toți
ceilalți, cărora le-a permis doar să se adreseze în nume propriu; și încă alții, cărora le-a permis să se adreseze atât
pentru anumite persoane, cât și pentru ei înșiși.
(2) A se adresa instanței înseamnă a expune dorința proprie sau a unui prieten în fața unui magistrat competent sau
a se opune dorinței altuia.
(3) Pretorul începe cu cei cărora le este absolut interzis să facă o cerere la el, iar în această parte a Edictului se
referă la cei pe care i-a scuzat din cauza tinereții sau din cauza unor accidente. El interzice părții să se adreseze lui
pe motiv de tinerețe, atunci când nu a împlinit șaptesprezece ani, pentru că a considerat că această vârstă este prea
tânără pentru a apărea în public; deși se afirmă că Nerva, fiul, a dat opinii în public pe probleme de drept la acea
vârstă sau puțin mai târziu. Pretorul îi interzice unei părți să se prezinte în fața lui din cauza unui accident, de
exemplu atunci când este surd și nu poate auzi deloc; căci nu ar trebui să i se permită nimănui să depună o cerere la
tribunal dacă nu este în stare să audă decretul pretorului, deoarece acest lucru ar fi o sursă de pericol pentru el,
deoarece dacă nu ar auzi decretul, ar putea fi pedepsit, ca fiind contumacios, dacă nu se supune.
(4) Pretorul afirmă: "Dacă părțile nu au avocat, le voi da unul". Pretorul nu numai că obișnuiește să arate această
favoare unor astfel de persoane, dar o va face și atunci când cineva nu poate obține un avocat din anumite motive;
ca de exemplu, din cauza intrigilor adversarilor sau din cauza fricii.
(5) În cadrul celei de-a doua secțiuni a Edictului se face referire la cei care nu pot apărea pentru alții, iar în această
porțiune a acestuia Pretorul îi include pe cei care sunt incapabili din cauza sexului lor sau a unui accident, și
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menționează, de asemenea, persoanele care sunt însemnate cu infamie. Din cauza sexului, el le interzice femeilor
să apară pentru alții, iar motivul acestei interdicții este acela de a le împiedica să intervină în cazurile altora,
contrar a ceea ce se potrivește cu modestia sexului lor, și pentru ca femeile să nu îndeplinească îndatoriri care
aparțin bărbaților. Originea acestei restricții a fost derivată din cazul unei anume Carfania, o femeie extrem de
nerușinată, a cărei obrăznicie și supărare a magistratului a dat naștere acestui Edict. Din cauza unui accident, în
care un pretor respinge cererea unui om care este complet orb, deoarece nu poate vedea însemnele magistraturii și
nu le poate acorda respectul cuvenit. Labeo spune că lui Publius, un orb, tatăl lui Asprenas Nonius, i s-a întors
scaunul și Brutus i-a refuzat audierea, când a vrut să facă o declarație în fața lui. Dar, deși un orb nu se poate
prezenta la tribunal în locul altuia, el își poate păstra demnitatea senatorială și poate îndeplini atribuțiile de
judecător. Poate, atunci, să dețină și funcția de magistrat? Vom analiza această chestiune. Există un exemplu al
unuia care a deținut o astfel de funcție, căci Appius Claudius, un orb, a fost prezent la consiliile publice și a dat o
opinie foarte severă în Senat cu privire la prizonierii luați de la Pyrrhus. Cea mai bună opinie este ca noi să spunem
că el poate ocupa funcția de magistrat pe care a obținut-o deja, dar ar trebui să i se interzică să aspire la una nouă;
și această regulă a fost stabilită prin multe exemple.
(6) El interzice, de asemenea, ca o parte să se prezinte în fața lui în numele altora, care a permis ca trupul său să fie
folosit ca cel al unei femei. Dacă, totuși, a fost violat de tâlhari sau de dușmani, el nu trebuie să fie însemnat cu
infamie, așa cum spune Pomponius. O parte care a fost condamnată pentru o crimă capitală nu poate apărea în
numele altei persoane. De asemenea, printr-un decret al Senatului, este interzis ca o persoană care a fost
condamnată în instanță pentru acuzații false să se prezinte în fața unui judecător de jurisdicție inferioară. În plus,
este interzisă înfățișarea unui om care s-a angajat să se lupte cu fiarele sălbatice. Ar trebui să înțelegem că termenul
"fiare sălbatice" se aplică mai degrabă la ferocitatea lor, decât la felul animalelor; dar ce s-ar întâmpla dacă
animalul ar fi un leu, dar îmblânzit, sau un alt animal îmblânzit, dar totuși prevăzut cu dinți? Din acest motiv, un
om care s-a angajat să se lupte, este însemnat cu infamia prin acest fapt, indiferent dacă se luptă sau nu; pentru că
dacă s-ar lupta, când nu s-a angajat să o facă, nu ar fi răspunzător, ci doar unul care s-a angajat în acest scop. Prin
urmare, autoritățile antice susțin că nu sunt răspunzători cei care, de dragul de a-și arăta curajul, fac acest lucru fără
compensație; cu excepția cazului în care suferă ei înșiși să fie onorați în arenă; pentru că eu cred că, în acest caz, ei
nu pot evita să fie marcați cu infamie. Acolo unde, însă, cineva se angajează să vâneze fiare sălbatice sau să se
lupte cu unul care comite pagube în vecinătate, în afara arenei, nu trebuie să fie însemnat cu infamie; de aceea
pretorul permite persoanelor să se prezinte în fața lui în instanță în nume propriu, care nu s-au luptat cu fiare
sălbatice pentru a-și arăta curajul, dar le interzice să facă acest lucru pentru alții. Cu toate acestea, este perfect
adecvat să se permită unor astfel de persoane, în cazul în care exercită funcția de tutore, sau oricare alta de genul
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jocului, să se prezinte în numele celor ale căror afaceri le tratează. În cazul în care cineva încalcă această dispoziție
a Edictului, nu i se permite să apară pentru alții, dar poate fi pedepsit și cu o amendă pecuniară, a cărei valoare va
fi stabilită în mod arbitrar de către judecător.
(7) Așa cum am precizat la începutul acestui titlu, pretorul împarte părțile care nu se pot înfățișa în trei clase, iar
cea de-a treia dintre acestea este una prin care nu le refuză cu totul dreptul de a se înfățișa, ci spune că nu trebuie să
se înfățișeze pentru toată lumea, iar acestea sunt, ca să spunem așa, mai puțin vinovate decât cele menționate la
capetele anterioare.
(8) Pretorul spune: "Cei cărora le este interzis să se prezinte prin lege, plebiscit, un decret al Senatului, un edict sau
o ordonanță imperială, cu excepția cazului în care o fac în numele anumitor persoane, nu pot să se prezinte în fața
mea în instanță pentru nimeni altcineva decât pentru persoanele autorizate prin lege". Toți ceilalți care sunt marcați
cu infamie prin Edictul pretorului sunt incluși în acest Edict și nu pot apărea decât în numele lor și al anumitor
persoane specificate.
(9) Pretorul adaugă apoi: "În cazul în care oricare dintre cei menționați mai sus nu a fost readus la starea sa
inițială". Cineva care este inclus în "cei menționați mai sus", se înțelege că înseamnă unul dintre cei care intră sub
incidența celei de-a treia clauze a Edictului, cărora le este interzis să apară în numele anumitor persoane; deoarece
dacă ar fi fost incluși sub incidența celorlalte clauze, restituirea completă ar fi fost obținută cu dificultate.
(10) Pomponius întreabă la ce restituire se referă pretorul, dacă este vorba de cea acordată de împărat sau de cea
acordată de Senat? Și el este de părere că se referă la oricare dintre ele; dar se pune întrebarea dacă pretorul poate
acorda restituirea, și mi se pare că astfel de decrete ale pretorului nu ar trebui să fie respectate decât dacă fac parte
din îndatoririle jurisdicției sale; ca în cazul tinerilor, când cineva a fost înșelat, și în alte cazuri pe care Noi le
examinăm cu melc sub titlul, "Cu privire la restituirea completă". Dovada acestei păreri este că, atunci când cineva
este condamnat pentru o infracțiune care implică infamie, iar sentința este anulată prin restituirea completă,
Pomponius crede că el este eliberat de infamie.
(11) Pretorul mai spune: "Ei nu pot apărea pentru nimeni, cu excepția unui părinte, a patronului lor, a patroanei lor,
a copiilor lor sau a părinților patronului sau patroanei lor"; cu referire la aceste persoane am vorbit mai pe larg sub
titlul: "Cu privire la citații". De asemenea, adaugă: "Sau în numele copiilor lor, al fratelui, surorii, soției, socrului,
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soacrei, ginerelui, nurorii, tatălui vitreg, mamei vitrege, fiului vitreg, fiicei vitrege, tutorelui de sex masculin sau
feminin, sau al unei persoane de ambele sexe care este nebun".
2. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea I.
Sau pentru un idiot de oricare sex (căci se numesc curatori și pentru persoanele de acest fel).
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
"În cazul în care tutela, sau curatoria, a fost dată asupra unor astfel de persoane de către un părinte, sau de către o
majoritate a tutorilor, sau de către un magistrat care avea jurisdicție în această chestiune."
(1) Atunci când este menționată afinitatea, nu trebuie să înțelegem cea care a existat în trecut, ci cea care există în
prezent.
(2) Pomponius spune că prin cuvintele, noră, ginere, socru și soacră, se înțelege să includă grade mai îndepărtate
decât cele pe care le desemnează în general prepoziția pro.
(3) Și că, cu referire la curatori, ar fi trebuit să adauge persoanele mute și altele pentru care se obișnuiește să se
numească curatori, adică persoanele surde, cheltuitorii și minorii.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea a V-a.
De asemenea, aceia pentru care, din cauza sănătății bolnave, pretorul obișnuiește să numească curatori:
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Și aceia, de asemenea, care, din cauza unei boli cronice, nu sunt în stare să își rezolve propriile afaceri.
(6) Același, Despre Edict, Cartea a VI-a.
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Sunt de părere că pot apărea în instanță, fără încălcarea Edictului, cei care, nu în mod voluntar, ci prin necesitate,
își îndeplinesc îndatoririle unei funcții, chiar dacă sunt de așa natură încât nu pot apărea în nume propriu.
1. În cazul în care cuiva îi este interzis să acționeze ca avocat, dacă acest lucru se referă la perioada în care
magistratul își exercită jurisdicția, cred că el poate apărea ulterior în fața succesorului său.
(7) Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
În cazul în care pretorul interzice oricărei persoane să se prezinte în fața sa, interdicția este absolută, chiar dacă
adversarul său consimte ca acest lucru să fie făcut.
8. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
Împăratul Titus Antoninus a declarat într-un Rescript: "Că celui căruia i s-a interzis să exercite profesia de avocat
pentru un termen de cinci ani, nu i s-a interzis să se prezinte în instanță în numele cuiva după ce au trecut cei cinci
ani". Divinul Hadrian a afirmat, de asemenea, într-un Rescript: "Că un om putea să apară în instanță după ce se
întorcea din exil"; nici nu se făcea vreo distincție în ceea ce privește crima pentru care se impunea sentința de
tăcere sau de exil; altfel, după ce se scurgea timpul pedepsei, aceasta putea fi prelungită și mai mult, contrar
termenilor sentinței.
9. Același, Opinii, Cartea I.
Celui căruia i se interzice să se prezinte în numele altuia pentru un motiv care nu implică infamie, și care, prin
urmare, nu este lipsit de dreptul de a se prezenta pentru fiecare, este doar exclus din punct de vedere legal de a se
prezenta pentru alții în provincia asupra căreia are jurisdicție guvernatorul care a impus sentința; și nu i se interzice
să o facă în oricare alta, chiar dacă aceasta ar avea același nume.
10. Paulus, Rules.
Celor care acționează în numele Trezoreriei nu le este interzis să acționeze pentru copiii lor, pentru părinții lor sau
pentru pupilele lor, de a căror tutelă sunt însărcinați, chiar dacă cazul ar putea fi în opoziție cu Trezoreria.
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1. Decurionilor le este, de asemenea, interzis să conducă cauze împotriva propriilor lor orașe municipale, cu
excepția persoanelor menționate anterior.
11. Tryphoninus, Disputații, Cartea a V-a.
A fost declarat de împăratul nostru într-un Rescript: "Că unui tutore nu îi este interzis să apară pentru un tutore
într-o cauză în care a fost angajat ca avocat împotriva tatălui său". Și i se permite de asemenea prin aceasta să
acționeze împotriva Trezoreriei; chiar și atunci când el a apărut anterior pentru Trezorerie în unele proceduri
împotriva tatălui pupilei sale.
1. Cine sunt cei care sunt considerați infamanți vor fi explicați în titlul următor. Tit. 2. Cu privire la cei care sunt
însemnați cu infamie.

Tit. 2. Despre cei care sunt marcati cu infamie
1. Iulianus, Despre Edict, Cartea I.
Cuvintele pretorului sunt următoarele: "Cel care este eliberat din armată pentru un comportament rușinos, fie de
către împărat, fie de către cineva căruia i s-a acordat autoritatea de a acționa în această privință, este însemnat cu
infamie. Acest lucru este valabil și pentru cel care apare pe scenă cu scopul de a acționa sau de a declama; pentru
cel care urmează ocupația de proxenet; pentru cel care a fost condamnat în instanță pentru acuzație falsă sau
trădare a intereselor clientului său; pentru cel care a fost condamnat pentru furt, tâlhărie, prejudiciu, rea-credință
sau fraudă, în nume propriu, sau a compromis oricare dintre aceste infracțiuni; pentru cel care a fost condamnat în
nume propriu într-o acțiune bazată pe parteneriat, tutelă, mandat sau depozit, într-o acțiune directă; celui care și-a
dat în căsătorie fiica, care se afla sub controlul său, după moartea ginerelui său, el știind că acesta a murit înainte
de trecerea timpului care este obișnuit pentru o văduvă să își plângă soțul; celui care s-a căsătorit cu ea, fiind de
asemenea conștient de acest lucru, fără ordinul persoanei sub al cărei control se afla; celui care i-a permis să se
căsătorească cu ea în timp ce se afla sub controlul său, fiind conștient de faptele menționate mai sus; și, de
asemenea, celui care, pe propria răspundere, și nu din ordinul sau în numele celui sub al cărui control se afla,
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permite oricărui bărbat sau oricărei femei pe care îl are sub controlul său să contracteze două logodne sau două
căsătorii în același timp".
2. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Cuvintele pretorului: "Cine este eliberat din armată", trebuie înțeles ca referindu-se la cel care poartă însemnele
militare, ca, de exemplu, atunci când este eliberat oricine până la rangul de centurion, sau prefect al unei cohorte,
sau al unei trupe, sau al unei legiuni, sau tribun al unei cohorte, sau al unei legiuni. Pomponius merge și mai
departe și spune că comandantul unei armate, chiar dacă poartă însemnele rangului consular, dacă este demis de
împărat pentru o cauză rușinoasă, este însemnat cu acest semn al infamiei. Prin urmare, dacă un general este
eliberat din funcție în timp ce se află la comanda armatei, el este însemnat cu infamie, iar atunci când împăratul îl
eliberează din funcție și adaugă că acest lucru se face din cauza unui comportament rușinos, așa cum face în
general, nu există nicio îndoială că el este însemnat cu infamie în conformitate cu Edictul pretorului. Acesta nu
este însă cazul, dacă un succesor îi este desemnat fără ca el să fi provocat nemulțumirea împăratului.
1. Prin "armată" nu înțelegem o singură cohortă sau o singură trupă, ci mai multe corpuri de soldați; de aceea
spunem că un om comandă o armată atunci când are în grijă o legiune sau un număr de legiuni care, împreună cu
auxiliarele, i-au fost încredințate de împărat. Dar, în cazul de față, atunci când un om a fost demis de la comanda
unui corp de soldați, trebuie să înțelegem că a fost demis din armată.
2. Expresia "Concediat din cauza comportamentului dezonorant" este adăugată din motivul că există mai multe
tipuri de concedieri, una dintre acestea este o concediere onorabilă permisă de împărat, în cazul în care un om și-a
terminat timpul de serviciu, sau când acest lucru a fost făcut anterior prin îngăduința împăratului; alta este atunci
când un soldat este eliberat din serviciul militar pe motiv de sănătate precară; și există, de asemenea, o concediere
dezonorantă. Aceasta din urmă are loc ori de câte ori cel care o ordonă adaugă în mod expres că se face din cauza
unui comportament rușinos, iar ei ar trebui să adauge întotdeauna motivul pentru care soldatul este lăsat la vatră.
Dar atunci când un om este degradat, adică lipsit de însemnele gradului său, el devine infamant, chiar dacă nu s-au
adăugat cuvintele "degradat din cauza unui comportament rușinos". Există un al patrulea tip de eliberare din
funcție în cazul în care o parte intră în serviciul militar pentru a evita îndeplinirea îndatoririlor unei funcții, dar
acest lucru nu îi afectează reputația, așa cum s-a afirmat foarte des în rescripturi.
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3. Un soldat care a fost condamnat în temeiul Lex Julia de Adulteriis, devine infamant într-un asemenea grad încât
sentința însăși îl eliberează în mod ignominios de jurământul său.
4. Celor care au fost dezonorat nu li se permite să locuiască nici la Roma, nici acolo unde locuiește împăratul.
5. Pretorul spune: "Cel care apare pe scenă este infamant". Scena, așa cum a fost definită de Labeo, înseamnă orice
loc public sau privat, sau pe stradă, unde oricine apare sau se deplasează făcând o expunere de sine; cu condiția să
fie un loc în care persoanele, fără distincție, sunt admise cu scopul de a vedea un spectacol public; și cei care se
luptă pentru câștig, precum și toți cei care apar pe scenă pentru compensație, sunt infami; așa cum au afirmat
Pegasus și mai tânărul Nerva.
(3) Gaius, Despre edictul provincial, Cartea I.
Cel care se angajează în scopul de a apărea în expoziții publice și nu o face, nu este taxat de infamie; deoarece
infracțiunea nu este atât de rușinoasă încât chiar și intenția de a o comite să fie pedepsită.
4. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Sabinus și Cassius și-au dat cu părerea că atleții nu ar trebui în niciun caz să fie considerați ca exercitând profesia
de actor, deoarece scopul lor este de a-și etala forța; și, în general, toți oamenii sunt de acord că acest lucru pare
util și că nici muzicanții, nici luptătorii, nici cărăușii, nici cei care spală caii, nici cei care îndeplinesc alte sarcini în
jocurile sacre nu ar trebui să fie considerați rușinoși.
(1) Celsus susține că cei care prezidează jocurile publice, pe care grecii îi numesc brabeutas, nu practică profesia
de teatru, pentru că îndeplinesc un serviciu public și nu acționează ca jucători; și într-adevăr, acest loc este acordat
în prezent de împărat ca o favoare extraordinară.
(2) Pretorul spune: "Cine acționează ca un proxenet". Acționează ca un proxenet cel care profită de pe urma
prostituției sclavilor; dar acolo unde cineva obține un astfel de profit prin intermediul unor persoane care sunt
libere, el se află în aceeași categorie. Mai mult, atunci când face din aceasta ocupația sa principală, sau ca o
completare a unei alte afaceri; ca, de exemplu, atunci când este hangiu sau grăjdar și are sclavi de acest fel pentru
îngrijirea străinilor și, prin intermediul oportunităților lor, obține bani în acest mod; sau dacă este îngrijitor de băi,
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așa cum se obișnuiește în unele provincii, și are sclavi pentru a avea grijă de hainele clienților, iar aceștia se fac
vinovați de astfel de practici în băi, el este pasibil de pedeapsa unui proxenet.
(3) Pomponius este de părere că un sclav care folosește în acest scop alți sclavi care sunt proprietatea sa privată,
este însemnat cu infamie după ce și-a obținut libertatea.
(4) O parte vinovată de calomnie este, de asemenea, marcată cu infamie, dacă se pronunță o hotărâre împotriva sa
din acest motiv; pentru că nu este suficient ca el să fi comis fapta, iar aceeași regulă se aplică și unui prevaricator.
Un prevaricator este, ca să spunem așa, o persoană care nu este consecventă, ci care își trădează propria tabără
ajutând-o pe cealaltă; numele Labeo spune că provine de la Varia Gertatione, căci cel care prevalează își asumă
poziția de ambele părți și, de fapt, de partea adversarului său.
(5) Mai mult, "este infamant oricine a fost condamnat pentru furt, tâlhărie, prejudiciu sau rea-credință în nume
propriu, sau a compromis vreuna dintre aceste infracțiuni, în același mod".
5. Paulus, Despre Edict, Cartea a V-a.
Acest lucru se întâmplă pentru că un om care compromite o infracțiune este considerat ca și cum ar fi comis-o.
(6) Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Termenul de furt trebuie înțeles ca însemnând fie ceea ce este manifest, fie ceea ce nu este manifest.
1. În cazul în care o parte care a fost condamnată pentru furt, sau pentru orice altă infracțiune infamantă, face apel,
el nu trebuie să fie inclus printre persoanele infame cât timp procesul este în curs, dar dacă timpul stabilit pentru
apel a trecut, el este considerat infamant de la data condamnării sale; deși dacă apelul său pare a fi nefondat, sunt
de părere că el ar trebui să fie însemnat din acea zi, și nu de la momentul hotărârii.
2. În cazul în care cineva pierde un proces în timp ce acționează pentru altul, el nu suferă de infamie; și, prin
urmare, nici agentul meu, nici apărătorul, nici tutorele, nici curatorul, nici moștenitorul nu va fi marcat cu infamie
într-o acțiune pentru furt, sau oricare alta de același caracter; nici chiar dacă acțiunea a fost apărată de la început de
un agent.
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3. "Sau compromis". Noi înțelegem prin compromis să înțelegem acolo unde s-a făcut o înțelegere pentru o sumă
de bani fără a se face referire la sumă; pentru că, altfel, dacă o parte, prin forță sau rugăminte, îl determină pe altul
să nu procedeze împotriva sa, va fi însemnat cu infamie, astfel încât nu va fi luată în considerare nici o indulgență;
ceea ce este inuman. Cel care face un compromis pentru o anumită sumă din ordinul pretorului nu este considerat
infamant.
4. Dar atunci când s-a depus un jurământ, iar partea jură că nu a greșit cu nimic, el nu va fi considerat infamant,
pentru că, într-o anumită măsură, își dovedește nevinovăția prin jurământul său.
5. În cazul în care cineva pierde un caz de mandat, el este, prin termenii Edictului, însemnat cu infamie; și acest
lucru se aplică nu numai celui care a acceptat încrederea, ci și celor care nu și-au păstrat credința, atunci când
cealaltă parte depindea de faptul că o va face; ca, de exemplu, atunci când am devenit garantul tău și am făcut
plata, dacă obțin o judecată împotriva ta într-o acțiune de mandat, te fac infam.
6. Ar trebui, cu orice preț, să se adauge că un moștenitor are uneori o hotărâre judecătorească pronunțată împotriva
sa pe cont propriu și, prin urmare, devine infamant; de exemplu, dacă se face vinovat de rea-credință în legătură cu
un depozit sau cu un mandat. Pentru că un moștenitor nu poate fi condamnat în nume propriu în cazurile care
decurg din tutelă și parteneriat, deoarece el nu succede unei persoane decedate nici în tutelă, nici în parteneriat, ci
doar răspunde pentru datoriile defunctului.
7. O parte care își pierde procesul într-o acțiune contrară intentată împotriva sa nu este infamantă; și nu fără motiv,
deoarece în acțiunile contrare nu se pune problema relei-credințe, ci doar una de calcul, care este în general decisă
de instanță.
7. Paulus, Despre edict, Cartea a V-a.
În acțiunile care decurg din contracte, chiar dacă acestea implică infamia, iar cei care le pierd sunt marcați cu ea,
totuși, atunci când o parte face o înțelegere, ea nu devine infamantă, și foarte corect, deoarece un compromis în
cazuri de acest fel nu este rușinos, așa cum este în cele precedente.
8. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
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Pretorul spune "Când ginerele a murit", și adaugă în mod corespunzător: "Când știe că a murit", pentru a evita ca el
să fie pedepsit pentru ignoranță; căci, cum timpul de doliu este continuu, se cuvine ca el să curgă din ziua morții
soțului, chiar dacă văduva lui ignoră acest fapt; și de aceea, dacă află după timpul stabilit de lege, Labeo spune că
ea poate îmbrăca doliul și îl poate lăsa în aceeași zi.
9. Paulus, Despre Edict, Cartea a V-a.
Soții nu sunt obligați să jelească pentru soțiile lor.
1. Nu se poate purta doliu pentru o logodnică.
10. 10. Același, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
Se obișnuiește să se obțină permisiunea împăratului pentru ca o văduvă să se căsătorească în termenul stabilit de
lege.
1. O femeie poate fi logodită în timpul în care este în doliu pentru soțul ei.
11. 11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Doliul pentru copii sau părinți nu este un impediment pentru căsătorie.
(1) Chiar și în cazul în care soțul a fost o persoană de așa natură încât nu se cuvine să fie jelit, după obiceiul
strămoșilor noștri, văduva sa nu se poate căsători până când nu s-a scurs perioada prevăzută de lege; pentru că
pretorul se întoarce la perioada în care soțul trebuie să fie jelit, deoarece acest lucru este obișnuit pentru a preveni
confuzia de sânge.
(2) Pomponius consideră că, în cazul în care o femeie a avut un copil în timpul stabilit de lege, ea se poate căsători
fără întârziere, ceea ce eu consider că este corect.
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(3) Nu se obișnuiește, așa cum spune Neratius, să se jelească pentru dușmani, sau pentru persoanele condamnate
pentru trădare, sau pentru cei care se spânzură, sau își pun altfel mâinile în mod violent, nu din cauza oboselii de a
trăi, ci din cauza conștiințelor rele. De aceea, dacă cineva, după moartea unui soț de acest fel, se căsătorește cu
văduva lui, va fi însemnată cu infamie.
(4) Este însemnat și cel care se căsătorește cu ea, dacă este conștient de acest fapt; căci necunoașterea legii nu este
scuzabilă, dar necunoașterea faptei este. Este scuzat cel care s-a căsătorit cu ea din ordinul cuiva sub controlul
căruia se afla, iar cel care i-a permis să se căsătorească cu ea este însemnat cu infamie. În ambele cazuri, regula
este una foarte potrivită, deoarece cel care s-a supus este demn de iertare, iar cel care i-a permis să se căsătorească
este însemnat cu infamie.
12. Paulus, Despre Edict, Cartea a V-a.
Cel care se căsătorește cu o femeie în astfel de circumstanțe, din ordinul tatălui său, chiar dacă o păstrează după ce
s-a eliberat de sub controlul tatălui său, nu este însemnat cu infamie.
13. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Ce se întâmplă atunci dacă el nu i-a permis să se căsătorească, dar a ratificat căsătoria după ce a fost contractată, de
exemplu, dacă la început nu știa că femeia se încadrează în termenii Edictului, dar constată acest lucru ulterior? El
nu va fi taxat de infamie, pentru că pretorul se întoarce la începutul căsătoriei.
1. Atunci când o parte contractează două logodne în numele altei părți, nu va fi taxat de infamie decât dacă le-a
contractat în numele unei persoane de ambele sexe pe care o are sub controlul său. 2. Dacă o parte permite fiului
sau fiicei sale să contracteze o logodnă, se consideră, într-o anumită măsură, că a contractat-o el însuși.
2. Când pretorul spune: "În același timp"; nu trebuie înțeles că logodnele au fost contractate în același timp, ci și că
ele au existat în aceeași perioadă.
3. Mai mult, atunci când o femeie este logodită cu un bărbat și căsătorită cu altul, ea este pedepsită prin termenii
Edictului.
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4. Deoarece actul este cel care este însemnat cu infamie, la fel, atunci când un bărbat contractează căsătoria sau
logodna cu o femeie cu care fie nu se poate căsători în mod legal, fie cu care căsătoria nu este corectă, el va fi
însemnat cu infamie.
5. Un arbitru nu se supune infamiei din cauza unei trimiteri la arbitraj, deoarece hotărârea sa nu este în toate
privințele echivalentă cu o hotărâre judecătorească.
6. În ceea ce privește ceea ce se referă la infamie, este o mare diferență atunci când hotărârea este pronunțată după
judecarea unei cauze în care s-a declarat ceva care nu a fost în sensul dorit, deoarece infamia nu este atrasă de
chestiuni de acest fel.
7. Atunci când se impune o pedeapsă mai severă decât cea autorizată de lege, reputația părții este păstrată. Acest
lucru a fost deja stabilit prin rescrieri și opinii; ca de exemplu, atunci când un magistrat a interzis unei părți care ar
fi trebuit să fie amendată o parte din proprietatea sa, trebuie spus că prin această sentință mai severă partea a făcut
un compromis pentru menținerea reputației sale și că, prin urmare, nu este infamantă. În schimb, atunci când, întrun caz de furt nemanifestat, judecătorul îl amendează pe vinovat cu o sumă de patru ori mai mare, acesta este, de
fapt, asuprit cu o pedeapsă sporită; (căci într-un caz de furt nemanifestat ar trebui să fie acuzat doar de dublul
sumei), dar acest lucru nu-i păstrează reputația, deși, dacă nu ar fi fost asuprit cu o pedeapsă pecuniară, s-ar fi
considerat că a făcut totuși un compromis.
8. Condamnarea pentru infracțiunea de escrocherie impune infamia infractorului, chiar dacă nu face obiectul unei
urmăriri penale.
14. Paulus, Despre edict, Cartea a V-a.
În cazul în care un stăpân și-a apărat sclavul într-o acțiune de noxe, iar ulterior l-a eliberat și l-a făcut moștenitor al
său, iar hotărârea a fost pronunțată împotriva sclavului în aceeași acțiune, el nu devine infamant, pentru motivul că
nu a fost condamnat pe cont propriu, deoarece la început nu a fost parte la conexarea problemei.
(15) Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
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Este taxată de infamie o femeie care este pusă în posesia unei proprietăți în numele unui copil nenăscut, prin faptul
că a pretins în mod fraudulos că era însărcinată;
16. Paulus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
Fie că nu era de fapt însărcinată, fie că a conceput de la altcineva.
17. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
Ar trebui pedepsită și cea care îl înșală pe pretor, dar este marcată cu infamie doar femeia care face acest lucru în
timp ce este propria ei amantă.
18. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a III-a.
O femeie care este ea însăși înșelată de o impresie falsă, nu poate fi considerată că a fost pusă în mod fraudulos în
posesie.
19. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
Nici o femeie nu devine infamantă decât cea care a fost decisă în mod judiciar "că a fost pusă în posesia
proprietății prin fraudă". Această regulă se aplică, de asemenea, unui tată care a permis ca fiica sa, în timp ce se
afla sub controlul său, să fie pusă în mod fraudulos în posesie în numele copilului ei nenăscut.
20. Papinianus, Opinii, Cartea I.
O parte căreia îi erau adresate următoarele cuvinte dintr-o sentință a guvernatorului unei provincii, și anume "Se
pare că ai fost instigatorul unei acuzații prin intermediul unui mijloc viclean"; se consideră că mai degrabă îl
acoperă de rușine decât să-l marcheze cu ignominie, deoarece cel care instigă pe cineva nu îndeplinește funcțiile de
mandatar.
21. Paulus, Opinii, Cartea a II-a.
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Lucius Titius l-a acuzat pe Gaius Seius, declarând că a suferit un prejudiciu din partea acestuia și a citit dovezi
scrise în acest sens în prezența prefectului pretorian. Prefectul, fără să acorde atenție mărturiei, a decis: "Că Lucius
Titius nu a suferit nicio vătămare din partea lui Gaius Seius". Întreb dacă martorii ale căror mărturii au fost
respinse trebuie considerați infamanți din cauză că au depus mărturie falsă? Paulus a răspuns că nu s-a arătat nimic
care să justifice ca părțile cu privire la care se face ancheta să fie considerate infamante, deoarece nu se cuvine ca
atunci când o hotărâre, fie ea dreaptă sau nedreaptă, este dată în favoarea unei părți, ca o altă parte să fie
prejudiciată de aceasta.
22. Marcellus, Afaceri publice, Cartea a II-a.
Loviturile cu toiagul nu provoacă prin ele însele infamia, ci motivul pentru care persoana a meritat să sufere
pedeapsa, dacă a fost de natură să-l facă infam pe cel condamnat infam. Aceeași regulă se aplică și în cazul altor
tipuri de pedepse.
23. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
Doliul trebuie să aibă loc pentru părinți și copii de ambele sexe, precum și pentru alți agnați și cognați, în
conformitate cu dictatul afecțiunii și al suferinței psihice, în măsura în care o persoană poate dori; dar oricine nu-i
plânge nu este însemnat cu infamie.
(24) Același, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Împăratul Severus a afirmat într-un Rescript că nu a fost marcată cu infamie o femeie care a fost obligată să se
prostitueze pentru bani în timp ce se afla în sclavie.
25. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
S-a stabilit că un fiu, deși dezmoștenit, trebuie să jelească pentru memoria tatălui său; și aceeași regulă se aplică și
în cazul unei mame a cărei avere nu trece fiului său.
(1) În cazul în care cineva este ucis în luptă, el trebuie să fie plâns, chiar dacă trupul său nu poate fi găsit.
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Tit. 3. Cu privire la agenți și apărători
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Agentul este cel care se ocupă de afacerile altuia prin îndrumarea comitentului său.
1. Un agent poate fi numit pentru a face afaceri în general sau pentru un lucru în particular; el poate fi numit și în
prezența principalului său, printr-un mesager sau printr-o scrisoare, deși unele autorități (așa cum afirmă
Pomponius în Cartea a douăzeci și patru) consideră că oricine se angajează să se ocupe de gestionarea unei singure
chestiuni nu este un agent, așa cum nu este numit agent în mod corespunzător un om care se angajează să
transporte un articol, o scrisoare sau un mesaj; dar opinia mai bună este că o parte este un agent care este numit să
se ocupe de o singură tranzacție.
2. Angajarea agenților este absolut necesară pentru ca cei care nu vor sau nu pot să se ocupe de propriile afaceri să
poată da în judecată sau să fie dați în judecată prin intermediul altora.
3. Un agent poate fi numit chiar și atunci când este absent;
2. Paulus, Despre edict, cartea VIII.
cu condiția ca persoana care este numită să fie cunoscută și să consimtă la numirea sa.
(1) O persoană nebună nu trebuie considerată absentă, deoarece este deficientă la intelect și nu poate ratifica
numirea sa.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Un mandatar poate fi numit și într-o cauză care nu a început încă, sau pentru o perioadă viitoare, sau sub condiție,
și, de asemenea, până într-o anumită zi.
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4. Paulus, Despre Edict, Cartea a VIII-a. Și pentru un timp nedeterminat.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VII-a.
Se consideră prezent un .... care în acel moment se află în grădina sa; ....
(6) Paulus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Și, de asemenea, unul care se află în Forum, în oraș, și unde clădirile sunt continue.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VII-a.
Astfel încât agentul său este considerat a fi prezent.
8. Același, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
Fiul unei familii poate numi un agent pentru a intenta o acțiune, atunci când este vorba de o acțiune pe care el
însuși ar putea să o intenteze, nu numai atunci când are proprietăți proprii, ci orice fiu de familie poate face acest
lucru; ca de exemplu, după ce a suferit o vătămare, el poate numi un agent pentru a intenta o acțiune pentru
vătămare, dacă tatăl său nu este prezent și niciun agent al tatălui său nu dorește să judece cauza, iar atunci când un
agent este numit de către fiul familiei însuși, actul său va fi valabil. Julianus duce acest lucru și mai departe,
deoarece spune că atunci când fiul unei familii are un fiu care se află sub controlul aceleiași persoane ca și el, iar o
vătămare îi este făcută prin intermediul fiului său, iar bunicul său nu este prezent, tatăl poate numi un agent pentru
a intenta o acțiune în justiție pentru vătămarea pe care a suferit-o nepotul părții absente. Fiul unei familii poate, de
asemenea, să numească un agent în scopul de a conduce apărarea unui caz în instanță. Fiica unei familii poate, de
asemenea, să numească un agent în scopul de a intenta o acțiune în justiție pentru prejudiciu. Valerius Severus a
declarat că, în cazul în care fiica se alătură tatălui său în numirea unui mandatar, acest lucru este superfluu,
deoarece este suficient ca tatăl să facă numirea cu acordul fiicei sale. Totuși, eu sunt de părere că, dacă tatăl este
absent sau dacă este un om cu un caracter suspect (în ambele cazuri, fiica are dreptul de a intenta un proces pentru
zestre), ea poate numi un agent. Fiul unei familii poate fi, de asemenea, numit un agent în scopul de a intenta sau
de a apăra o acțiune.
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1. Nu se obișnuiește ca un mandatar să fie numit atunci când acesta nu este dispus. Trebuie să înțelegem prin
termenul "fără voință" nu numai atunci când o parte refuză, ci și atunci când nu se dovedește că și-a dat
consimțământul.
2. Soldații veterani pot fi numiți agenți, dar soldații aflați în serviciul activ nu pot fi numiți, chiar dacă adversarul
își dă consimțământul; cu excepția cazului în care, la momentul în care problema a fost conexată, acest lucru a fost
trecut cu vederea din cauza unui accident, cu excepția cazului în care soldatul a fost numit într-o chestiune în care
el însuși a fost interesat; sau în cazul în care apare ca reprezentant al companiei sale în cadrul urmăririi penale sau
al apărării, caz în care este permisă numirea sa ca agent.
3. Pretorul spune: "În cazul în care un agent a fost numit pentru a apăra o cauză și, cu acordul său, principalul său a
fost de acord să plătească judecata, îl voi obliga să conducă procesul". Dar el nu ar trebui să fie obligat să facă
acest lucru în anumite circumstanțe; ca, de exemplu, atunci când între agent și mandant apare o dușmănie mortală;
deoarece atunci Julianus spune că nu ar trebui să fie permisă o acțiune împotriva agentului. Aceeași regulă se
aplică și în cazul în care agentului i-a fost conferită o funcție înaltă sau în cazul în care acesta este absent pentru
afaceri pentru stat;
9. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a III-a.
Sau dacă invocă o stare de sănătate precară sau o călătorie necesară.
10. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
Sau în cazul în care este ocupat cu o moșie care i-a revenit, sau dacă există un alt motiv întemeiat. Cu atât mai mult
există un motiv în plus pentru ca agentul să nu fie obligat să se ocupe de caz, dacă principalul său este prezent.
11. Paulus, Despre edict, cartea VIII.
Dacă, totuși, principalul poate fi obligat să facă acest lucru.
12. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a III-a.
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Se consideră că, uneori, chiar și în aceste circumstanțe, un agent poate fi obligat să se ocupe de caz; ca, de
exemplu, atunci când principalul nu este prezent, iar reclamantul declară că, prin întârziere suplimentară, bunurile
implicate vor fi pierdute.
13. Ulpianus, Despre edict, Cartea VIII.
Toate aceste lucruri nu ar trebui să fie admise sau respinse fără discernământ, ci ar trebui să fie soluționate de
pretor după ce acesta a constatat faptele.
14. Paulus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
Dacă, după ce un agent a fost numit, între el și mandantul său apare o dușmănie mortală, el nu poate fi obligat să se
ocupe de caz și nici nu se încalcă o stipulație încheiată pentru a apăra un caz, deoarece condițiile sunt diferite.
(15) Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
În cazul în care principalul moare înainte de a se aduna chestiunea și după ce a fost făcută o stipulație de către el ca
judecata să fie plătită de către agent, acesta din urmă poate fi obligat să se ocupe de cauză, cu condiția, totuși, ca
principalul să o fi încheiat cu știința agentului; pentru că, în caz contrar, ar fi contrar regulilor de drept ca agentul
să fie obligat pentru un act de care nu a avut cunoștință; o acțiune poate fi, totuși, intentată în temeiul stipulației,
deoarece procesul nu a fost apărat.
(1) În cazul în care un mandatar este desemnat pentru a conduce o cauză de partaj de bunuri, se consideră că este
desemnat și pentru a se apăra și trebuie să se depună o dublă cauțiune.
16. Paulus, Despre edict, cartea VIII.
Înainte de a se aduna problema, principalul are deplina putere fie de a schimba agentul, fie de a se ocupa el însuși
de cauză.
17. 17. Ulpianus, On the Edict, Book IX.
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După ce problema a fost alăturată, dacă pârâtul a numit un agent, el poate fie să-l schimbe, fie să transfere
conducerea cauzei către el însuși, atât timp cât agentul este încă în viață sau locuiește în oraș; dar trebuie mai întâi
să se arate cauza pentru aceasta.
1. Acest lucru este permis, nu numai părții care a numit mandatarul, ci și moștenitorului său și altor succesori.
2. La efectuarea unei investigații pentru cauză, trebuie luate în considerare nu numai aspectele pe care le-am
menționat mai sus și care nu obligă un agent să se ocupe de un caz, ci și vârsta sa;
18. Modestinus, Pandectele, Cartea a X-a.
Sau orice privilegiu cu caracter religios.
19. Ulpianus, Despre edict, Cartea a IX-a.
Dacă agentul este o persoană suspectă, sau în închisoare, sau în puterea dușmanului, sau a tâlharilor:
20. Paulus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
Sau dacă este împiedicat de o acțiune penală sau civilă, de o stare de sănătate precară sau de afaceri importante ale
sale;
21. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a III-a.
Sau dacă a fost alungat, sau este ascuns, sau devine ulterior dușmanul mandantului;
22. Paulus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
Sau dacă este legat de adversarul său prin căsătorie sau dacă devine moștenitorul acestuia;
23. 23. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
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Sau dacă o călătorie lungă, sau alte chestiuni similare îl împiedică;
24. Paulus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
În astfel de circumstanțe, agentul ar trebui schimbat, chiar și la cererea sa.
25. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Toate aceste lucruri ar trebui să fie respectate, nu numai din partea pârâtului, ci și în ceea ce-l privește pe
reclamant. Dacă partea adversă, sau agentul însuși, pretinde că principalul minte, acest lucru trebuie să fie stabilit
de pretor; pentru că nu trebuie tolerat ca agent cel care își afirmă propriul drept de a fi unul, deoarece el devine
susceptibil de suspiciune, prin faptul că își forțează serviciul asupra unui principal care nu dorește; cu excepția
cazului în care, poate, el a întreprins agenția mai degrabă pentru a se justifica decât pentru a o desfășura pur și
simplu, și ar trebui să fie ascultat dacă el pretinde: "că este dispus să renunțe la agenție, dacă acest lucru se poate
face fără a se aduce atingere reputației sale". Mai mult, trebuie să fie audiat dacă încearcă să își reabiliteze
reputația. Dacă afirmă în mod clar că a fost numit agent într-o chestiune în care el însuși a fost interesat și
dovedește acest lucru, nu ar trebui să fie privat de dreptul de a iniția o acțiune în nume propriu. De asemenea, dacă
un mandatar dorește să se folosească de o anumită rezervă, nu va fi ușor să fie privat de dreptul la acțiune;
26. Paulus, Despre edict, cartea VIII. Cu excepția cazului în care comitentul este gata să îl plătească.
27. 27. Ulpianus, Despre edict, Cartea a IX-a.
28. La judecarea acțiunii, trebuie să se aibă grijă să nu se permită ca agentul să fie privat de conducerea cauzei, cu
excepția cazului în care, partea este gata să îl priveze de întreaga afacere; pentru că, dacă dorește să ia doar o parte
și să lase restul, agentul poate refuza pe bună dreptate să accepte acest aranjament. Acest lucru se întâmplă atunci
când un agent acționează sub conducerea unui mandant, dar atunci când nu se dă nicio direcție și nu se propune
nimic în instanță, iar dumneavoastră nu ați aprobat acte efectuate fără consimțământul dumneavoastră, acestea nu
vă prejudiciază; și, prin urmare, transferul cauzei către dumneavoastră nu este necesar pentru a nu fi asuprit de
actele unei alte părți. Cererea de schimbare a unui mandatar trebuie să fie făcută în fața pretorului.
(1) Atunci când se face un transfer al cauzei din partea reclamantului, noi considerăm că o stipulație făcută de pârât
că se va conforma hotărârii, este valabilă; această opinie este adoptată de Neratius și Julianus, iar noi încă facem uz
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de această regulă, cu condiția ca principalul să fi acceptat garanția. Dar în cazul în care agentul a acceptat-o, iar
conducerea cauzei a fost transferată principalului, este mai bine să se considere că este valabilă și că dreptul de
acțiune în temeiul stipulației este transferat de la agent la principal. Dar în cazul în care este transferat de la
mandant sau de la agent la un alt agent, Marcellus nu are nicio îndoială că stipulația este valabilă; și aceasta este
cea mai bună opinie, și chiar dacă dreptul de acțiune în temeiul stipulației ar fi putut fi conferit agentului, totuși, o
acțiune în acest sens ar trebui să fie acordată mandantului, dreptul direct de acțiune fiind stins.
28. The Same, Disputations, Cartea I.
În cazul în care agentul meu a acceptat o cauțiune pentru respectarea hotărârii, am dreptul la o acțiune echitabilă pe
baza stipulației, la fel ca una pentru. executarea hotărârii care îmi este acordată. Dacă agentul meu, în virtutea
acelei stipulații, a intentat o acțiune în justiție fără consimțământul meu, cu toate acestea, mi se acordă un drept de
acțiune pe stipulație; de aici rezultă că agentul meu poate fi împiedicat printr-o excepție pentru a intenta o acțiune
în justiție pe baza stipulației, la fel ca atunci când intentează o acțiune în justiție pe baza hotărârii judecătorești, în
cazul în care nu a fost numit într-o chestiune în care el însuși este interesat sau împuternicit ca agent tocmai în
acest scop. Pe de altă parte, însă, dacă agentul meu a dat o garanție pentru a se conforma hotărârii, nu se va putea
introduce o acțiune în baza stipulației împotriva mea. În cazul în care partea însărcinată cu apărarea mea dă o
garanție, nu se acordă o acțiune în baza stipulației împotriva mea, deoarece nu se poate intenta o acțiune împotriva
mea în baza hotărârii.
29. Același, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Dacă reclamantul preferă să se îndrepte împotriva comitentului decât împotriva celui care este numit mandatar în
numele său, trebuie spus că poate face acest lucru.
30. Paulus, Sentințe, Cartea I.
Mandatarul unui reclamant care nu a fost numit în nume propriu poate cere ca cheltuielile pe care le-a făcut în
timpul procesului să fie plătite din hotărâre, dacă principalul din acțiune nu este solvabil.
(31) Ulpianus, Despre edict, Cartea a IX-a.
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În cazul în care cineva care a pierdut un proces în care a apărut în calitate de agent devine moștenitorul
mandantului, el nu poate în mod legal să nege răspunderea sa pentru hotărâre; și acest lucru se întâmplă atunci
când este moștenitorul întregii averi. Dacă, totuși, el devine moștenitor doar al unei părți din succesiune și plătește
întreaga sumă, cu condiția să fi fost îndrumat să o plătească pe toată, el ar avea dreptul la o acțiune de mandat
împotriva coerezului său; dar dacă nu a fost îndrumat să facă acest lucru, i se acordă un drept de acțiune asupra
afacerii tranzacționate. Această regulă se aplică și în cazul în care mandatarul plătește și nu ar trebui să devină
moștenitor.
1. Nu este interzis să se numească mai mulți mandatari într-o cauză în care sunt interesate mai multe părți.
2. Julianus spune că, atunci când o parte a numit doi agenți în momente diferite, se consideră că a reziliat numirea
primului prin numirea celui de-al doilea.
32. Paulus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
33. Atunci când mai mulți agenți au fost numiți în același timp pentru un singur scop, cel care acționează primul
are întâietate; astfel încât cel care vine după el nu poate acționa ca agent într-o cauză pe care a intentat-o cel dintâi.
33. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Se spune că un sclav și fiul unei familii pot avea amândoi un agent și, în măsura în care acest lucru se aplică fiului
unei familii, este corect; dar, în ceea ce privește sclavul, noi îl contestăm. Admitem, totuși, că o parte poate
tranzacționa afaceri legate de peculium-ul unui sclav și, în acest caz, poate acționa ca agent al acestuia; această
opinie este susținută și de Labeo, dar lui îi este interzis să intenteze o acțiune în justiție.
1. Nu există nici o îndoială că el poate avea un agent care să intenteze o acțiune în justiție pentru a stabili condiția
sa, nu numai pentru administrarea bunurilor sale, ci și pentru a conduce acțiuni fie în favoarea, fie împotriva sa, fie
că acestea implică posesia sa ca sclav, fie statutul său de om liber. Pe de altă parte, este clar că el poate fi numit un
agent.
2. Este pentru bunăstarea publică ca persoanele absente să fie apărate de cineva, iar apărarea este acordată și în
cazurile de pedeapsă capitală. Prin urmare, ori de câte ori o parte poate fi condamnată în timp ce este absentă, nu
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este decât corect ca cineva să fie audiat care să-i susțină nevinovăția și să vorbească în favoarea sa; și acest lucru
este obișnuit, așa cum reiese dintr-un Rescript al împăratului nostru.
3. Pretorul spune: "În cazul în care cineva cere să i se acorde dreptul de a intenta o acțiune în numele altuia, el
trebuie să îl apere în conformitate cu judecata unui bun cetățean și trebuie să ofere garanții persoanei împotriva
căreia intentează o acțiune în numele altuia că partea interesată îi va ratifica actele".
4. Pretorul consideră că este just ca cel care acționează ca agent în numele altuia să își asume și apărarea aceleiași
părți.
5. Atunci când cineva apare ca agent într-o chestiune în care este interesat, regula este în continuare ca el să își
apere mandantul, cu excepția cazului în care acesta din urmă a fost obligat să îl desemneze.
34. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a III-a.
În cazul în care cineva introduce o acțiune în calitate de mandatar în nume propriu, ca de exemplu, în calitate de
cumpărător al unei proprietăți, ar trebui, pe de altă parte, să îl apere pe vânzător? S-a stabilit că, dacă afacerea a
fost încheiată cu bună credință și nu pentru a-i înșela pe cei care ar putea dori să se îndrepte împotriva
vânzătorului, acesta nu va fi obligat să îl apere.
35. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Cu toate acestea, următoarele persoane care acționează în calitate de agenți vor fi obligate să își apere mandanții,
fiind cele cărora le este permis să intenteze o acțiune în justiție fără mandat, adică copiii, cu condiția ca aceștia să
fie sub controlul altora; părinții, frații, părțile legate prin afinitate și liberții.
1. Un patron poate, prin intermediul unui mandatar, să îl acuze pe libertul său că este nerecunoscător, iar libertul
poate răspunde prin mandatar.
2. Nu numai dacă acțiunea este cerută de către agent, ci și atunci când acesta solicită o anchetă preliminară sau un
interdict; sau când dorește să dea o garanție printr-o stipulație pentru plata moștenirilor sau pentru prevenirea unei
amenințări de prejudiciu; el va fi obligat să își apere mandantul, în timp ce este absent, în fața unei instanțe
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competente și în aceeași provincie. Cu toate acestea, ar fi o dificultate să fie obligat să părăsească Roma și să
meargă într-o provincie, sau invers, sau să meargă dintr-o provincie în alta, în scopul de a-l apăra.
3. Termenul "a apăra" înseamnă a face tot ceea ce ar face mandantul în desfășurarea unei cauze și a oferi o garanție
corespunzătoare; și nu ar trebui să se impună o condiție mai dură unui agent decât mandantului său, cu excepția
oferirii unei garanții. Cu excepția garanției, se consideră că un agent își asumă apărarea atunci când preia
conducerea cauzei. Din acest motiv, Julianus a pus întrebarea dacă poate fi obligat să facă acest lucru sau dacă este
suficient, în cazul în care nu este oferită nicio apărare, pentru ca o acțiune să fie intentată pe baza stipulației; iar
Julianus spune în Cartea a treia a Digestului că ar trebui să fie obligat să își asume conducerea cauzei, cu excepția
cazului în care prezintă un motiv întemeiat pentru a refuza să acționeze sau dacă ar trebui să fie îndepărtat pentru
un motiv întemeiat. Un agent apără, de asemenea, pe cel care permite ceea ce principalul său ar permite.
4. Se consideră că un mandatar conduce apărarea chiar și atunci când permite părții adverse să intre în posesie, în
cazul în care aceasta din urmă cere o garanție pentru prevenirea unei amenințări de prejudiciu sau pentru plata unor
moșteniri,
36. Paulus, Despre edict, cartea VIII.
Sau în cazul în care se dă avizul pentru o nouă construcție. Dacă el permite ca un sclav să fie îndepărtat într-un caz
de noxe, el este ținut să-l apere, cu condiția, totuși, ca în toate aceste cazuri să ofere garanții că principalul său va
ratifica actele sale.
37. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Un agent trebuie să-și apere mandantul în toate tipurile de acțiuni, chiar și în cele care nu sunt acordate împotriva
unui moștenitor.
1. S-a pus întrebarea, în cazul în care un adversar a intentat mai multe acțiuni, și existau mai mulți apărători care
erau pregătiți să se angajeze în apărarea acestora, dacă o parte care este absentă este considerată a fi apărată?
Julianus spune că el pare a fi apărat în mod corespunzător, iar Pomponius afirmă că aceasta este practica actuală.
38. Același, Despre Edict, Cartea XL.
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Cu toate acestea, nu ar trebui să mergem până acolo încât să susținem că, dacă se intentează un proces pentru zece
mii de aurei, iar doi apărători ar trebui să apară gata să se apere pentru cinci mii fiecare, ei vor fi ascultați.
(39) Același, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Un agent ar trebui să-și apere mandantul nu numai în acțiuni, interdicții și stipulații, ci și în ceea ce privește
interogatoriile; astfel încât, dacă este interogat în instanță, să poată răspunde în toate cazurile în care mandantul său
ar putea face acest lucru. Prin urmare, dacă este întrebat dacă moștenitorul este absent, el trebuie să răspundă; și fie
că răspunde, fie că tace, el va fi răspunzător.
1. Cel care introduce orice fel de acțiune în numele altuia trebuie să ofere garanții că principalul său în cauză va
ratifica tot ceea ce se face. Uneori, totuși, deși agentul introduce acțiunea în nume propriu, el trebuie totuși să dea
garanții, că actele sale vor fi ratificate, așa cum Pomponius afirmă în Cartea a douăzeci și patru; de exemplu, atunci
când cealaltă parte a depus un jurământ agentului, iar acesta a jurat că se datorează ceva principalului; și, în acest
caz, el acționează în nume propriu în virtutea jurământului său, deoarece această acțiune nu putea fi introdusă de
principal; totuși, agentul va fi obligat să dea garanții că va fi ratificat. Dar în cazul în care un acord pentru ceva a
fost încheiat cu agentul, iar acesta introduce o acțiune în justiție pe acest motiv, nu există nicio îndoială că există
un motiv întemeiat pentru a cere o garanție pentru ratificare; și Pomponius a afirmat că acesta este faptul.
2. Julianus ridică întrebarea dacă agentul este obligat să dea garanții că doar principalul său va ratifica actele sale
sau că și ceilalți creditori vor face la fel; și el spune că garanția trebuie dată doar cu referire la principal; pentru că
în cuvintele "partea interesată în chestiune", creditorii nu sunt incluși; pentru că un angajament de acest fel nu este
cerut principalului însuși.
3. În cazul în care un tată introduce o acțiune pentru zestrea fiicei sale, el trebuie să dea o garanție că fiica sa îi va
ratifica actul și trebuie, de asemenea, să o apere; așa cum a afirmat Marcellus.
4. Atunci când un tată introduce o acțiune pentru prejudiciu în numele fiului său, deoarece pot exista două acțiuni,
una introdusă de tată și una de fiu, nu este necesară o cauțiune de ratificare.
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5. În cazul în care un agent contestă condiția cuiva, fie că acesta din urmă inițiază o acțiune împotriva sa ca sclav,
pentru a-și obține libertatea, fie că agentul introduce o acțiune în justiție pentru a reduce la sclavie o persoană care
pretinde că este liberă, el trebuie să furnizeze garanția că principalul său va ratifica actul său; și acest lucru este
prevăzut în Edict, astfel încât, în ambele cazuri, el este considerat reclamant.
6. Există un caz în care o parte este obligată să ofere garanții pentru ratificare, precum și pentru respectarea
hotărârii în aceeași acțiune; ca, de exemplu, atunci când se solicită restituirea completă, atunci când se spune că un
minor a fost înșelat într-o vânzare, iar agentul apare pentru cealaltă parte. În acest caz, agentul trebuie să garanteze
că mandantul său îi va ratifica actul; în caz contrar, mandantul, după ce a revenit, ar putea dori să formuleze unele
pretenții. De asemenea, acesta trebuie să garanteze că se va conforma hotărârii judecătorești, astfel încât, în cazul
în care trebuie să i se dea ceva minorului în contul acestei restituiri, acest lucru să poată fi făcut. Aceste lucruri
Pomponius le-a menționat în Cartea a douăzeci și cincea despre Edict.
{7) De asemenea, el spune că atunci când un tutore este acuzat din cauza faptului că este suspectat, apărătorul său
trebuie să furnizeze o garanție pentru ratificare, de teamă că principalul se poate întoarce și să încerce să anuleze
ceea ce a fost făcut. Nu este o chestiune ușoară ca cineva care este suspectat să fie acuzat de către un agent,
deoarece cazul implică reputația; cu excepția cazului în care este clar că agentul a fost numit special de către un
tutore; sau, dacă acesta din urmă este absent, pretorul este pe cale să audieze cazul ca și cum nu ar fi fost apărat.
40. Același, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Pomponius spune că toate tipurile de acțiuni nu pot fi intentate de un agent. Prin urmare, el afirmă că un interdict
nu poate fi solicitat pentru a îndepărta copiii despre care se spune că se află sub controlul unei persoane care este
absentă, cu excepția cazului în care, așa cum susține Julianus, se arată o cauză adecvată; adică dacă a fost instruit
în mod expres să facă acest lucru; iar tatăl este împiedicat de o stare de sănătate precară, sau pentru un alt motiv
întemeiat.
1. În cazul în care un mandatar cere o garanție pentru prevenirea unei amenințări de prejudiciu sau pentru plata
unor moșteniri, el însuși trebuie să dea o garanție pentru ratificare.
2. De asemenea, cel care acționează în calitate de apărător și împotriva căruia este intentată o acțiune reală, trebuie,
pe lângă garanția obișnuită de a respecta hotărârea, să execute și un angajament de ratificare; căci, într-adevăr,
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dacă partea al cărei apărător apare se prezintă și revendică -terenul după ce acesta a fost declarat ca fiind al meu
prin hotărâre, nu va părea că nu a ratificat-o? De fapt, dacă ar fi existat un mandatar general sau dacă partea însăși
și-ar fi condus propria cauză și ar fi fost învinsă, iar apoi m-ar fi dat în judecată pentru a recupera proprietatea; ar fi
fost oare împiedicată de o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat?" Acest lucru l-a afirmat Julianus în
Cartea a XX-a a Digestului, căci atunci când s-a decis că proprietatea este a mea, s-a decis în același timp că nu
este a lui.
3. O cauțiune de ratificare este, de asemenea, cerută de la un agent înainte de a se alătura problema, deoarece, după
ce acest lucru a fost făcut, el nu poate fi obligat să o furnizeze.
4. În ceea ce privește persoanele de la care nu se cere un mandat, trebuie să se considere că, dacă este evident că
acestea introduc acțiunea împotriva voinței celor pentru care se prezintă, cererea lor trebuie respinsă. Prin urmare,
nu le cerem să dovedească faptul că au consimțământul sau un mandat, ci doar că nu acționează împotriva voinței
mandantului lor, chiar dacă pot oferi o cauțiune pentru ratificare.
41. Paulus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Femeilor li se permite să intenteze procese pentru părinții lor atunci când se demonstrează o cauză adecvată; de
exemplu, dacă părinții lor sunt împiedicați de boală sau de bătrânețe și nu au pe nimeni care să-i reprezinte.
42. Același, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
Deși un agent nu poate fi numit într-o acțiune populară, totuși, se afirmă foarte corect că, atunci când o parte
introduce o acțiune în justiție cu referire la un drept de trecere public și ar suferi o anumită pierdere privată dacă ar
fi împiedicată să facă acest lucru; ea poate numi un agent, așa cum ar putea face într-o acțiune privată. Cu atât mai
mult poate fi numit un agent pentru a intenta o acțiune în justiție pentru încălcarea unui mormânt de către o parte
interesată.
(1) Un agent poate fi numit în temeiul Lex Cornelia, într-o acțiune pentru vătămare; deoarece, deși acțiunea este
angajată pentru bunăstarea publică, este totuși de natură privată.
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(2) Obligația care există, de obicei, între mandant și mandatar dă naștere unei acțiuni de mandat; uneori, însă, nu
este contractată o obligație bazată pe mandat; ceea ce se întâmplă atunci când numim un mandatar în nume propriu
și promitem, în aceste circumstanțe, să ne conformăm hotărârii judecătorești; căci dacă plătim ceva în contul
promisiunii, nu putem acționa în justiție pe mandat, ci pe motiv de vânzare, dacă am vândut o moștenire; sau în
contul unui mandat anterior, așa cum se face atunci când o cauțiune îl numește pe debitorul principal mandatar al
său.
(3) Cel căruia i-a fost restituită o moștenire în temeiul Decretului Trebellian al Senatului poate, în mod legal, să îl
numească pe moștenitor mandatarul său.
(4) De asemenea, creditorul în acțiunea serviană poate să-l numească în mod legal pe proprietarul bunului gajat
mandatarul său.
(5) În plus, dacă o parte încheie un acord, referitor la o datorie preexistentă, cu unul dintre cei mai mulți creditori
comuni și îl desemnează pe un alt creditor comun pentru a intenta o acțiune în justiție în baza acordului, dreptul
său de a face acest lucru nu poate fi negat. Iar în cazul în care există doi debitori comuni, unul dintre ei îl poate
desemna pe celălalt să îl apere.
(6) În cazul în care există mai mulți moștenitori și se introduce o acțiune pentru partajul succesiunii sau una pentru
împărțirea bunurilor comune, nu este permis ca același mandatar să fie numit de mai mulți mandanți, deoarece
chestiunea nu poate fi rezolvată fără adjudecări și condamnări. Dar este cert că va fi permis atunci când există mai
mulți moștenitori ai unui coerede.
(7) În cazul în care un debitor rămâne ascuns după ce a fost conexată problema, fideiusorii săi nu sunt ținuți să îl
apere legal, cu excepția cazului în care unul dintre ei îl apără pentru întreaga sumă în cauză; sau dacă toți sau mai
mulți dintre ei numesc pe unul dintre ei căruia să i se încredințeze administrarea cauzei.
43. Același, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Persoanei mute și surde nu îi este interzis să numească un agent în orice mod în care poate face acest lucru; și
persoanele de acest fel pot fi, de asemenea, numite ele însele; însă nu în scopul de a intenta un proces, ci pentru
tranzacționarea afacerilor.
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1. Atunci când se pune întrebarea dacă un anumit individ poate avea un agent, trebuie să se ia în considerare dacă
îi este sau nu interzis să numească unul, deoarece acest Edict este prohibitiv.
2. În acțiunile populare, în care o parte acționează ca unul dintre oameni, nu poate fi obligată să conducă apărarea
în calitate de agent.
3. În cazul în care cineva solicită numirea unui curator pentru o parte care este prezentă, aceasta din urmă trebuie
să consimtă, cu excepția cazului în care este majoră; iar dacă este absentă, trebuie să i se ceară agentului să
furnizeze o garanție pentru ratificare.
4. Sancțiunea la care este pasibil agentul care nu-și apără mandantul este ca dreptul la acțiune să îi fie refuzat.
5. În cazul în care un agent introduce o acțiune în justiție, iar un sclav al mandantului care este absent este prezent;
Atilicinus spune că garanția trebuie să fie dată sclavului, și nu agentului.
6. Atunci când o parte nu este obligată să apere pe cineva care este absent, totuși, dacă a furnizat o garanție că
hotărârea va fi respectată, din cauza faptului că și-a asumat apărarea, poate fi obligată să procedeze; căci dacă nu o
face, cel care a acceptat garanția va fi înșelat; deoarece cei care nu sunt obligați să apere o cauză sunt obligați să o
facă după ce a fost furnizată garanția. Labeo consideră că indulgența ar trebui să fie acordată atunci când se
prezintă o cauză adecvată și, în cazul în care reclamantul suferă un prejudiciu din cauza timpului scurs, cealaltă
parte ar trebui să fie obligată să conducă cauza; dar dacă, între timp, o relație prin căsătorie a fost distrusă, dacă
între părți a apărut o dușmănie sau dacă proprietatea persoanei care lipsește a fost luată în posesie;
(44) Ulpianus, Disputații, Cartea a VII-a.
Sau dacă este pe cale să plece într-o călătorie lungă, sau dacă ar trebui să fie invocat orice alt motiv întemeiat;
45. Paulus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
El nu ar trebui să fie constrâns. Cu toate acestea, Sabinus consideră că nu face parte din funcțiile pretorului să
oblige o parte să o apere pe alta, dar că se poate intenta un proces în baza stipulației, deoarece acțiunea nu a fost
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apărată; iar dacă agentul are un motiv întemeiat pentru a refuza să acționeze în acest caz, garanții săi nu vor fi
răspunzători, deoarece un arbitru nu ar fi un om bun dacă ar obliga o parte care are o scuză valabilă să se angajeze
într-o apărare. În cazul în care acesta nu a dat o garanție, dar s-a pus încredere în promisiunea sa, ar trebui să se
respecte aceeași regulă.
1. Părțile care acționează în numele publicului și care, în același timp, apără chestiuni în care sunt personal
interesate, sunt autorizate să numească un mandatar, dacă prezintă un motiv întemeiat; și oricine va intenta ulterior
o acțiune în justiție va fi împiedicat de o excepție.
2. În cazul în care un agent a fost notificat cu privire la o nouă structură, iar acesta se prevalează de interdicția care
prevede: "să nu se folosească forța împotriva părții care construiește"; Julianus susține că el ocupă locul unui
apărător și nu poate fi obligat să ofere garanții că principalul său îi va ratifica actele; iar dacă el oferă garanții,
(spune Julianus), "nu înțeleg în ce circumstanțe poate fi intentat un proces pe baza stipulației".
46. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a III-a.
În cazul în care o parte și-a asumat gestionarea unei cauze în nume propriu și dorește să numească un agent pe care
reclamantul îl poate accepta în locul său, el trebuie să fie ascultat, dacă oferă garanții în forma obișnuită că
hotărârea va fi respectată.
(1) Cel care îl apără pe altul în numele căruia nu se constituie parte civilă are dreptul de a conduce apărarea cu
referire la un anumit punct.
(2) Cel care îl apără pe altul este obligat să dea o garanție; căci nu se înțelege că cineva poate acționa ca un
apărător propriu-zis într-un proces cu o altă parte fără să dea o garanție.
(3) De asemenea, se pune întrebarea: în cazul în care un apărător acceptă să conducă o cauză, iar reclamantul
obține restituirea integrală, dacă poate fi obligat să se ocupe de acțiunea în restituire? Cea mai bună opinie este că
el poate fi obligat să facă acest lucru.
(4) Un mandatar este obligat să dea socoteală cu bună-credință în chestiuni legate de litigii, la fel cum este obligat
să o facă în alte tranzacții comerciale. Prin urmare, ori de câte ori obține ceva într-un proces, fie că o face direct în
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contul creanței, fie că o face indirect prin intermediul acesteia, el trebuie să predea acest lucru în cadrul unei
acțiuni de mandat; astfel încât, dacă, din greșeală sau prin decizia eronată a judecătorului, el obține ceva care nu
era datorat, totuși, trebuie să predea și acest lucru.
(5) Din nou, pe de altă parte, tot ceea ce agentul plătește în contul unei hotărâri judecătorești, el poate recupera
printr-o acțiune reconvențională de mandat. Cu toate acestea, el nu poate recupera nicio penalitate pe care a plătit-o
din cauza vreunui act ilicit al său.
(6) Echitatea cere ca orice cheltuieli de judecată suportate cu bună-credință fie de către agentul reclamantului, fie
de către cel al pârâtului, să fie rambursate acestuia.
(7) În cazul în care tranzacția de afaceri a fost încredințată la două părți prin indicațiile altei părți, iar una dintre
acestea este debitorul persoanei care le-a desemnat, poate cealaltă parte să se îndrepte în mod legal împotriva sa?
Nu există nicio îndoială că poate, pentru că nu este cu atât mai puțin înțeles ca fiind un mandatar, cu cât partea
împotriva căreia introduce acțiunea este, de asemenea, un mandatar.
47. Julianus, Despre Urseius Ferox.
Atunci când un om lasă doi agenți să se ocupe de toate afacerile sale, dacă nu declară în mod expres că unul dintre
ei trebuie să îl acționeze în judecată pe celălalt pentru bani, nu se poate susține că un astfel de mandat a fost dat
unuia dintre ei.
48. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a III-a.
Prin urmare, în cazul în care un astfel de mandat expres a fost dat, dacă unul dintre ei, care este acționat în judecată
de celălalt, se opune acțiunii: "că nu mi s-a dat nici un mandat să intentez acțiuni împotriva debitorilor",
reclamantul poate răspunde: "nici nu mi-a fost dat mandat să vă acționez în judecată".
(49) Paulus, Despre edict, cartea LIV.
Starea mandantului nu poate fi înrăutățită de către mandatarul său fără știrea acestuia.
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50. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XXII.
Indiferent de modul în care agentul tău poate fi eliberat de răspundere de către mine, acest lucru ar trebui să fie în
beneficiul tău.
51. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LX.
Dacă un minor sub douăzeci și cinci de ani apare ca apărător, el nu este cel potrivit în nici un caz în care are
dreptul la o restituire completă; pentru că un astfel de decret îl eliberează atât pe el, cât și pe garanțiile sale.
(1) Întrucât a întreprinde o apărare supune o parte la aceeași răspundere ca și debitorul principal, apărătorul unui
soț nu ar trebui să fie obligat la nimic mai mult decât poate plăti soțul însuși.
(2) În cazul în care un om care și-a asumat apărarea altuia, chiar dacă dispune de mijloace mari;
52. Paulus, Despre Edict, Cartea LVII. Sau de rang consular;
53. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LX.
El nu este considerat că îl poate apăra cum se cuvine decât dacă este gata să ofere garanții. 54. Paulus, Despre
Edict, Cartea L.
Nici o femeie; nici un soldat; nici o persoană care urmează să lipsească pentru afaceri pentru stat; nici unul care
este afectat de o boală cronică; nici.unul care urmează să își asume îndatoririle unui magistrat; nici unul care nu
poate fi obligat împotriva voinței sale să fie parte la un proces judiciar, este înțeles ca fiind un apărător adecvat.
1. Tutorele care și-a desfășurat activitatea în orice loc trebuie să fie apărat și în acel loc.
(55) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXV.
În cazul în care un om a fost numit agent într-o chestiune în care este interesat, mandantul său nu trebuie să fie
preferat în intentarea procesului sau în colectarea banilor, deoarece cel care are un drept de acțiune în nume
propriu se poate ocupa în mod corespunzător de aceste chestiuni.
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56. Același, Despre Edict, Cartea LXVI.
Un mandatar numit în scopul de a intenta o acțiune pentru recuperarea bunurilor personale poate solicita în mod
corespunzător prezentarea acestora în instanță.
(57) The Same, On the Edict, Book LXXIV.
Cel care numește un agent cu scopul de a iniția imediat o acțiune trebuie înțeles că îi permite agentului să conducă
ulterior cauza până la o concluzie.
1. În cazul în care o parte neglijează să ofere o excepție unui agent, nu o poate introduce ulterior, dacă se
răzgândește.
58. Paulus, Despre edict, Cartea LXXI.
Un agent căruia i-a fost încredințată, în termeni generali, libera tranzacție a afacerilor, poate încasa ceea ce este
datorat și poate, de asemenea, să schimbe un bun cu altul.
59. Același, Despre Plautius, Cartea X.
De asemenea, se consideră că a fost însărcinat cu plata creditorilor.
60. Același, Opinii, Cartea a IV-a.
Puterea de a face un compromis în vederea soluționării nu este inclusă într-un mandat general; și, prin urmare,
dacă partea care a dat mandatul nu ratifică ulterior compromisul, nu va fi împiedicată să facă uz de dreptul său
inițial de acțiune.
61. Același, Despre Plautius, Cartea I.
Plautius spune că este părerea tuturor că un mandatar căruia i s-a pronunțat o hotărâre judecătorească împotriva sa
nu poate fi el însuși dat în judecată; cu excepția cazului în care a fost numit într-o chestiune în care era interesat,
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sau s-a oferit pe sine însuși pentru acel loc atunci când știa că nu a fost furnizată nicio garanție. Aceeași regulă
trebuie respectată și în cazul în care el însuși s-a oferit să se ocupe de apărare și să ofere o garanție.
(62) Pomponius, Despre Plautius, Cartea II.
În cazul în care un agent este numit pentru colectarea unui legat și se folosește de un interdict împotriva
moștenitorului pentru prezentarea testamentului, nu poate fi invocată împotriva agentului o excepție pe motiv că el
nu este autorizat să facă acest lucru prin mandat.
63. Modestinus, Diferențe, Cartea a VI-a.
Un agent numit în scopul de a trata afacerile mandantului său, în general nu poate înstrăina nici bunurile reale sau
personale ale mandantului său, nici sclavul său, fără un mandat expres în acest sens; cu excepția fructelor sau a
altor lucruri care pot fi ușor de stricat.
(64) The Same, Rules, Book III.
Dacă cel în numele căruia apare apărătorul se prezintă el însuși în instanță înainte de a se aduna problema și cere
permisiunea de a conduce cauza în nume propriu, el trebuie să fie ascultat, dacă se prezintă un motiv întemeiat.
65. Același, Despre invenții.
În cazul în care un mandant dorește să își scutească agentul, care este absent, de necesitatea de a da o garanție, el ar
trebui să trimită o scrisoare adversarului său și să declare în ea că a desemnat o anumită parte pentru a acționa
împotriva sa (menționând în ce caz) și să promită că va ratifica toate actele efectuate de către agentul respectiv; și,
în acest caz, dacă scrisoarea este aprobată, se înțelege că partea menționată apare ca agent al mandanților ca și cum
ar fi fost prezentă. Prin urmare, dacă ulterior, după ce s-a răzgândit, nu mai dorește ca partea să acționeze ca
mandatar al său, procedura va fi totuși considerată validă.
66. Papinianus, Întrebări, Cartea a IX-a.
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În cazul în care o persoană stipulează pentru "Stichus sau Damas, oricare ar fi alegerea sa", iar Titius intentează un
proces, în calitate de agent, pentru a recupera unul dintre ele, iar principalul său ratifică actul său; rezultatul este că
se consideră că problema este adusă sub jurisdicția instanței și anulează stipulația.
67. Același, Opinii, Cartea a II-a.
În cazul în care un agent își angajează propria sa credință pentru titlul de proprietate al terenurilor pe care le-a
vândut, el nu va fi eliberat de răspundere de obligația sa prin ajutorul pretorului, chiar și după ce a încetat să mai
acționeze ca agent; căci un agent care își asumă legătura unei obligații pentru mandantul său nu poate refuza să
susțină sarcina sa.
68. Același, Opinii, Cartea a III-a.
În cazul în care un agent a încheiat un acord cu privire la un bun aparținând mandantului său, care nu era contrar
termenilor mandatului său, mandantul poate apoi să intenteze o acțiune în justiție, chiar dacă agentul său nu este
dispus.
69. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
Paulus a statuat că unei părți care a desemnat un mandatar pentru a apăra o cauză nu îi este interzis să se prezinte
în aceasta în nume propriu.
(70) Scaevola, Opinii, Cartea I.
Un tată l-a numit pe Sempronius, unul dintre creditorii săi, tutorele fiului său; iar acesta, după ce a administrat
tutela, l-a numit moștenitor pe fratele său, care a murit el însuși și a lăsat datoria datorată de tatăl său în încredere
lui Titius, iar drepturile de acțiune i-au fost atribuite de către moștenitori. Atât acțiunea de tutelă, cât și cea pentru
banii împrumutați fiind ambele derivate din averea lui Sempronius, întreb dacă dreptul la acțiune pe mandat îi este
acordat numai dacă îi apără pe moștenitorii prin care i-au fost atribuite drepturile de acțiune? I-am răspuns că ar
trebui să-i apere.
71. Paulus, Sentințe, Cartea I.
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Un pârât absent poate declara cauza absenței sale prin intermediul unui mandatar.
72. Același, Manuale, Cartea I.
Nu întotdeauna dobândim un drept de acțiune prin intermediul unui agent, dar păstrăm unul deja dobândit; ca, de
exemplu, atunci când acțiunea este intentată în termenul prevăzut de lege; sau atunci când se notifică obiecția
împotriva unei noi structuri; astfel încât putem face uz de Interdict Quod vi aut clam pentru că aici ne este rezervat
dreptul nostru anterior.
73. Același, Despre biroul evaluatorilor.
Atunci când pârâtul este gata să plătească banii ceruți, înainte de a se aduna problema, procesul fiind intentat de un
agent, ce trebuie făcut? Ar fi nedrept ca acesta să fie obligat să se alăture la proces și să fie considerat suspect
pentru că nu a oferit banii în prezența mandantului. Dar dacă, în acel moment, nu avea banii, ar trebui să fie obligat
să continue procesul? Dar dacă acțiunea era una în care era implicată infamia? Cu toate acestea, este stabilit că,
înainte de a se introduce o chestiune, judecătorul poate ordona ca banii să fie depozitați într-o clădire sacră, așa
cum se face în cazul banilor care aparțin pupilelor. Cu toate acestea, în cazul în care problema a fost conexată,
întreaga chestiune revine judecătorului pentru soluționare.
74. Ulpianus, Opinii, Cartea IV.
Un funcționar care acționează în numele unui oraș nu poate efectua afaceri publice prin intermediul unui agent.
75. Julianus, Digest, Cartea a III-a.
O parte care a apărat un cumpărător absent de teren, care era de asemenea în posesie, și care s-a ocupat de caz în
numele său, a cerut vânzătorului să își asume apărarea, iar vânzătorul a cerut ca agentul să dea garanții că
cumpărătorul îi va ratifica actele. Sunt de părere că acesta ar trebui să dea garanții vânzătorului pentru ratificare,
deoarece, dacă acesta din urmă ar restitui terenul reclamantului, nimic nu l-ar împiedica pe mandant să intenteze o
acțiune în justiție pentru acesta, iar vânzătorul ar fi obligat să se apere a doua oară.
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(76) Același, Despre Minicius, Cartea a V-a.
Titius, în timp ce apăra o cauză pentru o parte absentă, a dat o garanție și, înainte ca problema să fie alăturată,
debitorul a devenit insolvabil; din acest motiv, apărătorul a refuzat să permită ca problema să fie alăturată ca
împotriva sa. Întreb dacă ar trebui să i se permită să facă acest lucru? Julianus răspunde că apărătorul ar trebui să
fie considerat ca ocupând locul principalului, atunci când a dat garanție; și dacă pretorul nu l-a obligat să accepte
conexarea problemei, aceasta nu ar fi fost de mare folos pentru el, deoarece se putea recurge la garanții, iar tot ceea
ce acestea plăteau putea fi recuperat de la apărător.
77. Paulus, Despre Edict, Cartea LVII.
Atunci când o persoană este apărată de o alta, acest lucru trebuie să se facă în conformitate cu judecata unui bun
cetățean.
78. Africanus, Întrebări, Cartea a VI-a.
Prin urmare, nu se poate considera că apără în mod corespunzător o acțiune în conformitate cu judecata unui bun
cetățean, cel care, prin zădărnicirea reclamantului, împiedică încheierea chestiunii în controversă.
(1) În cazul în care un agent este desemnat să intenteze o acțiune în justiție pentru două lucruri, iar el o face doar
pentru unul singur, nu va fi împiedicat de o excepție și a adus cauza în instanță în mod corespunzător.

Tit. 4. Modul în care se inițiază procedurile pentru sau împotriva societăților comerciale
1. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a III-a.
Nu se permite tuturor persoanelor să formeze fără discernământ corporații, asociații sau organisme similare,
deoarece acest lucru este reglementat de legi, Decrete ale Senatului și constituții ale împăraților. Asociațiile de
acest tip sunt autorizate în foarte puține cazuri; de exemplu, dreptul de a forma corporații este permis celor care
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sunt angajați ca parteneri în colectarea taxelor publice sau care sunt asociați împreună în exploatarea minelor de
aur, argint și sare. Există, de asemenea, anumite bresle la Roma a căror organizare a fost confirmată prin decrete
ale Senatului și prin edicte ale împăraților; cum ar fi, de exemplu, cea a brutarilor și altele, precum și cea a
proprietarilor de nave, care există și în provincie.
1. Atunci când persoanelor li se permite să formeze asociații sub titlul de corporație, breaslă sau orice alt organism
de acest fel, ele au, ca și o municipalitate, dreptul de a avea o proprietate comună, un tezaur comun și un agent sau
un sindic și, ca și în cazul unei municipalități, tot ceea ce se tranzacționează și se face de către acesta este
considerat a fi tranzacționat și făcut de către toți.
2. În cazul în care o asociație nu are pe nimeni care să o apere, proconsululul spune că va ordona punerea în
posesie a bunurilor sale comune, iar dacă, după ce au fost avertizați, nu iau măsuri pentru a se apăra, va ordona ca
bunurile să fie vândute. Înțelegem că o asociație nu are un agent, sau un sindic, atunci când acesta este absent, sau
împiedicat de boală, sau este incapabil în alt mod de a face afaceri.
3. Atunci când un străin apare pentru a apăra o societate, Proconsulul îi permite să facă acest lucru, așa cum se
întâmplă în cazul apărării persoanelor private; pentru că în acest fel se îmbunătățește starea societății.
(2) Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
În cazul în care membrii unei municipalități, sau ai oricărei asociații, numesc un agent care să se ocupe de afacerile
lor legale, nu trebuie spus că acesta trebuie considerat ca fiind numit de mai mulți indivizi, deoarece el apare
pentru întreaga comunitate sau asociație, și nu pentru membrii în mod separat.
3. Același, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Nimănui nu-i este permis să inițieze proceduri în numele unei cetăți sau al unei curii, cu excepția celui care este
autorizat să facă acest lucru prin lege; sau, în cazul în care nu există o lege, el este autorizat printr-un vot al
membrilor, atunci când sunt prezente două treimi sau mai mult de două treimi dintre ei.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
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Este evident că, pentru a constitui cele două treimi din decurioni, poate fi inclusă și persoana numită.
(5) Ulpianus, Despre Edict, Cartea VIII.
Trebuie remarcat, așa cum spune Pomponius, că votul unui tată va fi acceptat în beneficiul fiului său și, cel al unui
fiu în beneficiul tatălui său.
6. Paulus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Voturile celor care se află sub același control vor fi numărate în același mod; căci fiecare parte își exprimă votul ca
un decurion, și nu ca o persoană care aparține gospodăriei. Aceeași regulă trebuie respectată și în cazul în care se
votează pentru candidatul la o funcție; cu excepția cazului în care o lege municipală sau un obicei stabilit de mult
timp interzice acest lucru.
1. Dacă decurionii au hotărât ca procedurile legale să fie inițiate de partea aleasă de către duumviri, se consideră că
acesta a fost ales de întregul corp și, prin urmare, poate să procedeze; pentru că nu contează prea mult dacă corpul
însuși l-a ales, sau cineva care avea autoritatea de a face acest lucru. Dar dacă ei au decis că ori de câte ori apare o
controversă, Titius ar trebui să aibă autoritatea de a intenta o acțiune în justiție cu referire la aceasta; rezoluția nu ar
avea niciun efect, deoarece nu se poate considera că dreptul de a intenta o acțiune în justiție este conferit cu
referire la o chestiune care nu este încă în controversă. Cu toate acestea, în prezent, se obișnuiește ca toate
chestiunile de acest fel să fie rezolvate de către sindici, în conformitate cu obiceiul diferitelor localități.
2. În cazul în care este numit un agent, poate fi el ulterior împiedicat să acționeze printr-o hotărâre a decurionilor?
Va fi el împiedicat de o excepție? Părerea mea este că trebuie să se înțeleagă că el are voie să acționeze numai atât
timp cât durează autorizația sa.
3. În cazul în care agentul unei persoane juridice introduce o acțiune în justiție, el este, de asemenea, obligat să o
apere atunci când este acționat în justiție; dar nu este obligat să dea o garanție pentru ratificare. Uneori însă, atunci
când există îndoieli cu privire la rezoluția care i-a conferit autoritatea, cred că ar trebui să fie furnizată o garanție
pentru ratificare; prin urmare, un astfel de sindic îndeplinește funcțiile unui agent obișnuit, iar dreptul la acțiune
pentru executarea unei hotărâri nu îi este conferit de niciun edict, cu excepția cazului în care a fost numit cu
referire la o chestiune în care era interesat, și poate accepta și o promisiune de plată. De asemenea, puterea unui
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sindic poate fi revocată din același motiv ca și cea a unui agent obișnuit. Fiul unei familii poate fi numit
administrator.
(7) Ulpianus, Despre Edict, Cartea a X-a.
Așa cum pretorul acordă un drept de acțiune în numele unei corporații municipale, tot așa a considerat că este
perfect corect ca Edictul să acorde un drept de acțiune împotriva acesteia. Eu sunt de părere, totuși, că un drept de
acțiune este acordat unui deputat împotriva unei municipalități atunci când acesta a făcut cheltuieli în cadrul unei
afaceri publice.
1. Atunci când ceva este datorat unei corporații, nu este datorat membrilor individuali ai acesteia, și nici aceștia din
urmă nu datorează ceea ce datorează întreaga asociație.
2. În chestiunile care se referă la corpul de decurioni, sau la alte asociații, este lipsit de importanță dacă toți
membrii rămân în ea, sau numai o parte, sau dacă sunt schimbați toți; dar acolo unde întregul corp este redus la un
singur membru, cea mai bună opinie este că acesta poate acționa în justiție și poate fi acționat în justiție, deoarece
dreptul tuturor este contopit într-unul singur, iar numele de asociație rămâne.
(8) Javolenus, Despre Cassius, cartea XV.
În cazul în care o corporație municipală nu este apărată de cei care se ocupă de afacerile sale și nu există o
proprietate comună a cărei posesie să poată fi obținută, trebuie să se facă plata celor care îi dau în judecată pentru
datoriile față de corporație.
9. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XIII.
În cazul în care aveți un interes într-o proprietate comună cu o municipalitate, un drept de acțiune poate fi intentat
de amândoi pentru împărțirea bunurilor. Același lucru poate fi afirmat cu referire la o acțiune pentru stabilirea
limitelor și pentru împiedicarea scurgerii apei de ploaie pe proprietatea dumneavoastră.
10. Paulus, Manuale, Cartea I.
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Un sindic poate fi numit, de asemenea, în cazul notificării unei noi structuri și în scopul încheierii unor stipulații;
ca de exemplu, în cazul unor moșteniri, al prevenirii unei amenințări de prejudiciu sau pentru executarea unui
decret; deși este preferabil ca garanția să fie dată unui sclav al municipalității, totuși, dacă este dată sindicului,
partea care se ocupă de afacerile municipalității va avea un drept echitabil de acțiune.

Tit. 5. Privitor la tranzacțiunea afacerilor altora
1. Ulpianus, Despre edict, Cartea a X-a.
Următorul edict este unul necesar, deoarece este un mare avantaj pentru părțile care sunt absente să nu fie expuse
la pierderea posesiei bunurilor lor, sau la vânzarea acestora; sau la înstrăinarea unui gaj; sau la o acțiune pentru
recuperarea unei pedepse; sau la pierderea proprietății lor pe nedrept prin faptul că nu sunt reprezentate.
2. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a III-a.
În cazul în care o persoană a încheiat afaceri cu cineva care este absent, chiar dacă acesta din urmă nu este
conștient de acest fapt; totuși, orice cheltuială pe care o face în numele celuilalt sau orice obligație pe care și-o
asumă cu privire la proprietatea părții absente, va avea dreptul la o acțiune în justiție pentru aceasta din acest
motiv. Astfel, în acest caz, apare un drept de acțiune de ambele părți, care este desemnat ca fiind o acțiune bazată
pe tranzacția de afaceri; și, de fapt, așa cum este corect ca cel care acționează pentru altul să dea socoteală de ceea
ce a făcut și să fie judecat pentru acest motiv, ori de câte ori nu a tranzacționat afacerea așa cum ar fi trebuit, sau
reține orice proprietate obținută din afacerea respectivă; la fel, pe de altă parte, este corect să i se ramburseze tot
ceea ce a pierdut sau este pe cale să piardă din acest motiv, dacă ar fi participat la afacere în mod corespunzător.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea X.
Pretorul se folosește de următorul limbaj: "În cazul în care cineva s-a ocupat de afacerile altcuiva, sau s-a ocupat
de orice chestiune în care o parte era interesată în momentul morții sale, "îi voi acorda un drept de acțiune în acest
sens". "
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1. Termenul "oricine" trebuie înțeles ca referindu-se și la femei; deoarece femeile au dreptul de a intenta o acțiune
în justiție pe baza tranzacțiilor comerciale și nu există nicio îndoială că se poate intenta o acțiune și împotriva lor.
2. "Tranzacții" trebuie înțeles ca însemnând una, sau mai multe.
3. Termenul "altul" se referă la indivizi de ambele sexe.
4. În cazul în care un tutelat face tranzacții, i se poate intenta un proces până la suma cu care s-a îmbogățit, în
conformitate cu un Rescript al Divinului Pius; dar, atunci când face un proces, el trebuie să permită ca
despăgubirea sa să fie compensată.
5. Dacă am făcut afaceri cu o persoană nebună, am, din acest motiv, dreptul la o acțiune împotriva sa. Labeo spune
că un drept de acțiune ar trebui să fie acordat curatorului unei persoane nebune de ambele sexe.
6. Aceste cuvinte, "s-a ocupat de orice chestiune în care o persoană era interesată în momentul morții sale"; se
referă la timpul în care a tranzacționat afacerile cuiva după moartea sa; și acest lucru a fost necesar să se precizeze
în Edict, deoarece nu se putea spune că a tranzacționat afacerile testatorului care era deja mort, nici pe cele ale
moștenitorului care nu intrase încă în moștenire. Cu toate acestea, în cazul în care, după decesul său, s-a adăugat
ceva la moștenire, cum ar fi, de exemplu, copiii sclavilor, puii de animale sau recoltele, sau dacă vreunul dintre
sclavi a dobândit proprietăți, deși aceste adăugiri nu sunt incluse în termenii Edictului, ele trebuie totuși
considerate ca fiind incluse în acesta.
7. Deoarece acest drept de acțiune rezultă din tranzacția de afaceri, el este disponibil atât pentru, cât și împotriva
moștenitorului.
8. Dacă o parte care a fost desemnată de pretor să ducă hotărârea la îndeplinire mă fraudează, voi avea dreptul la o
acțiune împotriva sa.
9. Labeo spune că, uneori, într-o acțiune întemeiată pe o afacere încheiată, singurul punct care trebuie luat în
considerare este frauda; de exemplu, dacă, determinat de afecțiune, ați intervenit în afacerile mele pentru a
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împiedica vânzarea bunurilor mele, ar trebui să fiți răspunzător doar în caz de fraudă. Această opinie se bazează pe
echitate.
10. Nu numai cel care, în mod voluntar și împins de nici o necesitate, s-a amestecat în afacerile altora și le-a
tranzacționat, este răspunzător de această acțiune; ci și cel care, împins de o necesitate urgentă sau de impresia că o
astfel de necesitate există, a participat la ele.
11. Întrebarea este ridicată de Marcellus în Cartea a doua a Digestului, dacă, atunci când am avut intenția de a mă
oferi să tranzacționez afaceri pentru Titius, iar tu mi-ai ordonat să fac acest lucru, aș avea dreptul la ambele
acțiuni? Eu cred că da, așa cum Marcellus însuși spune dacă aș fi luat o garanție atunci când eram pe cale să mă
ocup de afacere; căci el susține că și în aceste circumstanțe aș avea dreptul la o acțiune împotriva ambelor.
4. Același, Despre Sabinus, Cartea XLV.
Să ne gândim dacă un fideiusor ar avea dreptul la o acțiune în acest caz, și este sigur că are dreptul de a intenta una
pe baza afacerii tranzacționate, cu excepția cazului în care și-a asumat obligația în întregime prin generozitate.
5. Același, Despre Edict, Cartea a X-a.
Mai mult, dacă am tranzacționat afacerea dvs. în timp ce aveam impresia că mi-ați dat instrucțiuni în acest sens; și
aici apare un drept de acțiune, bazat pe tranzacția de afaceri; dar acțiunea pe mandat nu va fi admisă. Aceeași
regulă se va aplica și în cazul în care eu mă garantez pentru dumneavoastră, crezând că am primit instrucțiuni de la
dumneavoastră în acest sens.
(1) Și, de asemenea, dacă, având impresia că este vorba de afacerea lui Titius, în timp ce, de fapt, era vorba de cea
a lui Sempronius, mă ocup de ea; doar Sempronius va fi răspunzător față de mine într-o acțiune bazată pe afacerea
tranzacționată.
6. Julianus, Digest, Cartea a III-a.
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Dacă mă ocup de afacerile pupilei tale, fără mandatul tău, dar pentru a te împiedica să fii răspunzător într-o acțiune
de tutelă; te voi face răspunzător într-o acțiune bazată pe afacerile negociate și voi avea dreptul și la una împotriva
pupilei tale, dar numai dacă el a devenit mai bogat din această cauză.
(1) Mai mult, dacă îi împrumut bani agentului dumneavoastră în contul dumneavoastră, pentru a-i permite să vă
plătească creditorul sau să elibereze bunuri ale dumneavoastră care sunt gajate, voi avea un drept de acțiune
împotriva dumneavoastră pe baza tranzacției de afaceri; dar niciunul împotriva agentului dumneavoastră, cu care
am încheiat un contract. Dar care ar fi cazul dacă aș fi stipulat cu agentul dumneavoastră? Se poate afirma că aș
avea totuși o acțiune împotriva dumneavoastră, bazată pe afacerea tranzacționată, deoarece am intervenit această
stipulație prin supraabundență de prudență.
(2) În cazul în care cineva a primit bani sau alte bunuri, pentru a mi le aduce mie, voi avea dreptul la o acțiune
împotriva sa bazată pe afacerile tranzacționate.
(3) În cazul în care cineva tranzacționează afacerile mele, nu prin contraprestație pentru mine, ci pentru profit,
Labeo a considerat că el se ocupă mai degrabă de afacerile sale decât de ale mele; deoarece el urmărește propriul
său avantaj și nu al meu, dacă acționează în scopul unui câștig personal. Cu toate acestea, există cu atât mai multe
motive pentru ca el să fie răspunzător într-un proces bazat pe afacerile încheiate. Cu toate acestea, dacă a cheltuit
ceva în timp ce se ocupa de afacerile mele, va avea dreptul la o acțiune împotriva mea; nu pentru ceea ce a pierdut,
deoarece a fost vinovat de rea-credință în a se amesteca în afacerile mele, ci pur și simplu pentru a stabili suma cu
care m-am îmbogățit.
(4) În cazul în care cineva este atât de prost încât să creadă că, în timp ce se ocupa de afacerile sale, el se ocupa de
ale mele; nu va apărea niciun drept de acțiune de ambele părți, deoarece buna credință nu o va permite. Iar dacă el
a făcut atât afacerea lui, cât și a mea, crezând că o făcea doar pe a mea, va fi răspunzător față de mine doar pentru a
mea. Pentru că, dacă eu dau instrucțiuni cuiva să se ocupe de afacerile mele, în care și tu erai interesat, Labeo
spune că trebuie să se considere că, dacă el s-a ocupat de afacerile tale și era conștient de acest lucru, el este
răspunzător față de tine într-o acțiune pentru afacerile făcute.
(5) În cazul în care cineva, acționând ca sclav al meu, tranzacționează afacerile mele în timp ce era fie un libert, fie
o persoană născută liberă, i se va acorda o acțiune întemeiată pe afacerile tranzacționate.
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(6) Dacă m-am ocupat de afacerile fiului sau sclavului dumneavoastră, să ne gândim dacă voi avea dreptul la o
acțiune în justiție împotriva dumneavoastră întemeiată pe business transacted? Mi se pare cea mai bună opinie să
adoptăm doctrina lui Labeo pe care Pomponius o aprobă în Cartea a douăzeci și șasea, și anume: dacă prin
considerație pentru tine am tranzacționat afaceri legate de peculium-ul oricăruia dintre ei, tu vei fi răspunzător față
de mine; dar dacă prin prietenie pentru fiul tău sau sclavul tău, sau prin considerație pentru ei, am făcut acest lucru;
atunci o acțiune doar în valoare de peculium-ul implicat ar trebui să fie acordată împotriva tatălui sau a
proprietarului. Aceeași regulă se aplică dacă am crezut că ei sunt proprii lor stăpâni, căci dacă eu cumpăr de la fiul
tău un sclav de care nu are nevoie, iar tu ratifici cumpărarea, ratificarea ta nu este valabilă. Pomponius afirmă în
același loc că el crede că, chiar dacă nu există nimic în peculium, deoarece suma datorată tatălui sau proprietarului
este mai mare decât valoarea acestuia; totuși, ar trebui intentată o acțiune împotriva tatălui pentru suma cu care s-a
îmbogățit ca urmare a administrării mele.
(7) Dacă am făcut afaceri cu un om care era liber, dar care te slujea ca sclav cu bună-credință, și am făcut acest
lucru crezând că este sclavul tău; Pomponius afirmă că aș avea dreptul la un proces împotriva ta pe baza afacerilor
făcute cu referire la cât de mult din peculium-ul sclavului poți reține; dar în ceea ce privește ceea ce el poate
îndepărta, nu am niciun drept de acțiune împotriva ta, dar am unul împotriva lui. Cu toate acestea, dacă aș fi știut
că este liber, aș fi avut dreptul la o acțiune împotriva lui pentru tot ceea ce ar fi putut să ia și, de asemenea, o
acțiune împotriva dumneavoastră pentru tot ceea ce ați putea păstra.
(8) Dacă plătesc bani pentru a împiedica uciderea unui sclav al lui Sempronius, despre care cred că îi aparține lui
Titius, voi avea dreptul la o acțiune împotriva lui Sempronius pe motivul afacerii încheiate, așa cum spune
Pomponius.
(9) Întrebarea este pusă de Pedius în Cartea a șaptea; dacă îl notific pe Titius, în calitate de debitor al tău, pe cale
extrajudiciară, să mă plătească atunci când, de fapt, nu este dator față de tine, iar tu afli ulterior despre aceasta și
ratifici ceea ce am făcut; poți intenta o acțiune împotriva mea pe baza afacerii tranzacționate? El spune că acest
lucru poate fi pus la îndoială, deoarece nu a fost vorba de nicio afacere a dumneavoastră, deoarece partea nu era
debitorul dumneavoastră, dar el susține că ratificarea face ca afacerea să fie a dumneavoastră; și așa cum oricine de
la care s-a cerut o plată are un drept de recuperare acordat împotriva celui care ratifică actul; în același mod, cel
care a plătit va avea dreptul la o acțiune împotriva mea după ratificare. Astfel, ratificarea face să vă aparțină
afacerea, care nu a fost a dumneavoastră la început, ci doar tranzacționată în contul dumneavoastră.
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(10) De asemenea, el spune că, dacă eu, în mod similar, intentez o acțiune și cer plata de la un debitor al lui Titius,
pe care îl consider moștenitorul tău, când, de fapt, Seius este moștenitorul tău; iar tu ratifici ulterior ceea ce am
făcut, eu voi avea un drept de acțiune împotriva ta, iar tu vei avea unul împotriva mea, ambele bazate pe afacerea
tranzacționată. Cu toate acestea, nu este vorba de afacerea dvs. care a fost tranzacționată, dar ratificarea dvs. o face
să fie astfel; și rezultatul este că tranzacția este considerată ca fiind a dvs. și poate fi intentată o acțiune împotriva
dvs. din partea succesiunii.
(11) Care ar fi cazul atunci, a întrebat Pedius, dacă eu, crezând că tu ești moștenitorul, aș repara o casă aparținând
moștenirii, iar tu ai ratifica actul meu? Aș avea dreptul la o acțiune împotriva ta? El spune că nu ar exista niciun
temei pentru una, deoarece moștenitorul a devenit mai bogat prin actul meu, iar tranzacția a fost efectuată cu
referire la proprietatea altuia; deci nu este posibil ca, atunci când un beneficiu revine altuia prin tranzacția în sine,
să se considere că aceasta este treaba ta.
(12) Să examinăm cazul în care un om, în timp ce tranzacționa afaceri pentru altul, s-a ocupat de unele chestiuni și
a neglijat altele, iar o altă parte, observând acest lucru, nu s-a ocupat de ceea ce a fost neglijat, în timp ce un om
diligent - căci asta este ceea ce ce cerem - s-ar fi ocupat de toate aceste lucruri; ar trebui să se considere că el ar
trebui să fie considerat responsabil într-un proces bazat pe afacerile tranzacționate, inclusiv de acele lucruri pe care
le-a neglijat? Cred că aceasta este cea mai bună opinie, pentru că, într-adevăr, dacă a existat ceva pentru care a fost
indubitabil responsabil, ar trebui să i se ceară în orice caz să dea socoteală; pentru că, chiar dacă nu i se poate
reproșa că nu a intentat un proces împotriva celorlalți debitori, deoarece nu avea puterea de a face acest lucru,
deoarece nu era autorizat să inițieze nicio procedură legală, totuși, el trebuie să fie considerat responsabil pentru că
nu și-a plătit propria datorie; iar dacă datoria nu a fost purtătoare de dobândă, aceasta începe imediat să fie
datorată, așa cum a afirmat Divinul Pius într-un Rescript către Flavius Longinus, cu excepția cazului în care, așa
cum spune el, l-a eliberat de plata dobânzii:
7. Paulus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Pentru că funcția de judecător are aceeași forță în acțiunile de bună credință, așa cum are interogatoriul într-o
stipulație făcută în mod expres în același scop.
8. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a X-a.
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Dacă, totuși, cel care administrează afacerile altuia aparține acelei categorii care nu are nevoie de mandat, el poate
fi tras la răspundere pentru că nu a intentat o acțiune împotriva unui debitor, dacă a fost oferită o obligație de
ratificare; cu condiția să poată oferi cu ușurință o garanție. Acest lucru este indiscutabil adevărat în ceea ce privește
o datorie personală și, prin urmare, dacă răspunderea părții trebuia să înceteze la un anumit moment și a fost
eliberată din acest motiv, el ar fi totuși răspunzător într-o acțiune bazată pe afacerile încheiate. Aceeași regulă
trebuie să se aplice și în cazul în care un moștenitor nu este răspunzător; aceasta a fost opinia lui Marcellus.
(1) În plus, dacă deschid o acțiune în justiție pentru un teren care vă aparține dumneavoastră sau unui oraș și
folosesc mijloace necorespunzătoare în timp ce fac afaceri fie cu dumneavoastră, fie cu orașul, și obțin un profit
mai mare decât cel la care aveam dreptul; voi fi obligat să vă restitui acest lucru dumneavoastră sau orașului, deși
nu aș fi putut intenta o acțiune în justiție pentru acest lucru.
(2) Dacă se întâmplă, în orice împrejurare, ca un cont de compensare să nu fie admis de către instanță, o acțiune
contrară poate fi introdusă; dar dacă, după examinare, compensarea ar trebui să fie respinsă, cea mai bună opinie
este că acțiunea contrară nu poate fi introdusă, deoarece chestiunea a fost deja decisă pe cale judecătorească; și o
excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat poate fi opusă.
(3) Julianus, în Cartea a treia, tratează următorul caz. "În cazul în care unul dintre cei doi asociați mi-a interzis să
desfășor afacerile societății, iar celălalt nu, voi avea dreptul la o acțiune pe motiv de afaceri desfășurate împotriva
asociatului care nu mi-a interzis? Dificultatea constă în faptul că, dacă se acordă o acțiune împotriva lui, ar fi
necesar ca cel care mi-a interzis să fie afectat și el; și ar fi nedrept ca cel care nu mi-a interzis să fie eliberat prin
actul altuia; deoarece dacă împrumut bani unui partener împotriva interdicției exprese a celuilalt, aș avea o creanță
valabilă asupra primului; și sunt de părere, ca și Julianus, că ar trebui să se considere că o acțiune în justiție pe
motiv de afacere încheiată se va îndrepta împotriva celui care nu mi-a interzis, astfel încât cel care a făcut-o să nu
sufere nicio pierdere, nici prin partenerul său, nici prin cel care a încheiat afacerea.
9. Scaevola, Întrebări, Cartea I.
Pomponius spune că, dacă eu aprob o tranzacție făcută de tine, chiar dacă a fost prost făcută, totuși, nu vei fi
răspunzător față de mine din cauza afacerii tranzacționate. Trebuie luat în considerare dacă nu este adevărat că,
atâta timp cât este îndoielnic dacă o voi ratifica sau nu, dreptul la acțiune bazat pe afacerea tranzacționată este în
suspensie; căci, atunci când a luat naștere odată, cum poate fi anulat doar prin simpla voință? El susține însă că
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acest lucru este valabil doar atunci când nu ești vinovat de rea-credință. Iar Scaevola afirmă că, chiar dacă am
ratificat ceea ce a fost făcut, o acțiune pe motivul afacerii tranzacționate va exista în continuare; și acolo unde se
spune că nu sunteți răspunzător față de mine, acest lucru se datorează faptului că nu pot dezaproba ceea ce am
acceptat odată; și așa cum tot ceea ce a fost făcut în mod corespunzător trebuie să fie considerat de către instanță ca
fiind ratificat, la fel, de asemenea, tot ceea ce a fost aprobat de către partea însăși trebuie să fie aprobat. Mai mult,
dacă nu se poate intenta nicio acțiune bazată pe o afacere tranzacționată în cazul în care eu mi-am dat aprobarea, ce
trebuie făcut dacă cealaltă parte colectează bani de la debitorul meu, iar eu aprob acest lucru? Cum îi pot recupera?
Și, de asemenea, presupunând că el a vândut bunuri care îmi aparțin, cum poate recupera cheltuielile pe care le-a
făcut? Pentru că, neexistând un mandat, o acțiune bazată pe afacerile încheiate va fi admisă, chiar și după
ratificare.
10. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a X-a.
Dar mi se acordă o acțiune și pentru cheltuielile pe care le-am făcut? Cred că da, cu excepția cazului în care s-a
convenit în mod expres ca niciuna dintre părți să nu aibă o acțiune împotriva celeilalte.
(1) Atunci când un om introduce o acțiune bazată pe motivul afacerii desfășurate, el folosește această acțiune nu
numai atunci când ceea ce a făcut a avut un anumit efect, ci este suficient dacă a desfășurat afacerea în mod
corespunzător chiar dacă nu a produs niciun efect; și, prin urmare, dacă a reparat o clădire sau a vindecat un sclav
bolnav, el are în continuare un drept de acțiune pe acest motiv, chiar dacă casa a fost incendiată sau sclavul a
murit; și această opinie a fost adoptată și de Labeo; dar Celsus spune că Proculus afirmă într-o notă despre Labeo
că acțiunea nu ar trebui să fie întotdeauna acordată; căci ce se întâmplă dacă a reparat o casă pe care proprietarul a
abandonat-o ca nefiind demnă de reparat, sau de care nu credea că are nevoie? Potrivit opiniei lui Labeo, în acest
caz el impune o povară proprietarului, deoarece oricine are voie să abandoneze proprietatea pentru a evita o
acțiune pentru amenințare de prejudiciu. Celsus ridiculizează foarte corect această opinie; căci el afirmă că partea
care face afaceri în mod corespunzător are dreptul de a acționa în justiție din acest motiv; dar nu se ocupă de
această chestiune așa cum ar trebui, cel care adaugă ceva care nu era necesar sau impune o povară capului
gospodăriei. Ceea ce a scris Iulianus este aplicabil în cazul în care cel care repară o casă sau vindecă un sclav
bolnav are dreptul la o acțiune în justiție bazată pe afacerea încheiată, dacă ceea ce face reprezintă un avantaj, chiar
dacă rezultatul general nu a fost benefic. Întreb ce trebuie făcut dacă el a crezut că a acționat în mod avantajos, dar
acest lucru nu a fost în folosul capului de familie? Eu zic că nu va avea dreptul la o acțiune bazată pe afacerea
desfășurată, pentru că începutul trebuie să fie avantajos, chiar dacă nu luăm în considerare rezultatul.
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11. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXI.
Dacă tranzacționezi afacerile unei părți absente fără știrea sa, ar trebui să fii responsabil atât pentru neglijență, cât
și pentru fraudă; dar Proculus este de părere că ar trebui să fii uneori responsabil pentru accidente, ca de exemplu,
atunci când te ocupi de o nouă afacere în numele părții absente, pe care el nu obișnuia să o tranzacționeze, de
exemplu, prin cumpărarea de noi sclavi sau prin angajarea într-o altă întreprindere, căci dacă ar rezulta vreo
pierdere pentru el din aceasta, tu ai fi responsabil; dar orice profit ar aparține părții absente, iar în cazul în care
profitul a fost obținut în unele cazuri, iar pierderea a fost suferită în altele, principalul absent ar trebui să
compenseze profitul cu pierderea.
12. Ulpianus, Despre Edict, Cartea X.
Această acțiune ar trebui să fie acordată succesorului unei persoane care moare în mâinile dușmanului și căruia îi
aparținea afacerea.
(1) În cazul în care am acționat pentru un fiu aflat sub controlul tatălui său, și care a murit în serviciu după ce a
făcut un testament, ar trebui, de asemenea, să se acorde o acțiune.
(2) De asemenea, este suficient ca afacerea să fie tranzacționată în mod avantajos în cazul persoanelor care sunt în
viață, precum și cu referire la bunurile lăsate de cei care sunt morți; chiar dacă rezultatul poate fi diferit de cel
așteptat.
13. Paulus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Debitorul meu care îmi datora cincizeci de aurei a murit. Mi-am asumat grija bunurilor sale și am cheltuit zece
aurei. Apoi am depus într-un cufăr o sută de aurei care erau veniturile din vânzarea bunurilor aparținând averii, iar
această sumă s-a pierdut fără vina mea. S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care ar apărea un moștenitor, aș putea
intenta o acțiune împotriva lui pentru suma de cincizeci de aurei pe care o împrumutasem sau pentru cei zece aurei
pe care îi cheltuisem? Julianus spune că întrebarea pe care trebuie să o luăm în considerare depinde de faptul dacă
am avut un motiv întemeiat pentru a pune deoparte cele o sută de aurei; căci, dacă ar fi trebuit să mă plătesc pe
mine și pe ceilalți creditori ai moștenirii, ar trebui să fiu responsabil nu numai pentru cele șaizeci de aurei, ci și
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pentru cele patruzeci rămase. Aș putea, totuși, să rețin cei zece pe care i-am cheltuit; adică, ar trebui să plătesc doar
peste nouăzeci. Dacă, totuși, existau motive întemeiate pentru a pune deoparte întreaga sumă de o sută; ca, de
exemplu, dacă exista pericolul ca terenurile care fac parte din moștenire să fie confiscate pentru impozite; sau ca
pedeapsa pentru banii împrumutați pe fond funciar să fie mărită; sau ca plata să fie cerută în contul unei sentințe;
puteam să încasez de la moștenitor nu numai cele zece aurei pe care le cheltuisem în legătură cu afacerile
moștenirii, ci și cele cincizeci care mi se datorau.
14. Ulpianus, Despre edict, Cartea a X-a.
Atunci când fiul unei familii se oferă voluntar pentru a face afaceri ale altora, este just ca o acțiune să fie acordată
și împotriva tatălui său, indiferent dacă fiul are bunuri proprii sau dacă tatăl său a profitat de pe urma actelor sale.
În cazul în care o sclavă s-a ocupat de afacere, se aplică aceeași regulă.
15. Paulus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
16. Pomponius afirmă în Cartea a douăzeci și șasea că, acolo unde se tranzacționează afaceri, condiția părților
trebuie să fie luată în considerare de la început; căci, după cum spune el: "Să presupunem că încep să tranzacționez
afacerile unui minor care, între timp, ajunge la vârsta pubertății? Sau a unui sclav, sau a unui fiu de familie și, între
timp, devine liber, sau a unui tată de familie?". Eu însumi am afirmat că aceasta este cea mai bună opinie, cu
excepția cazului în care, la început, m-am angajat să mă ocup de o singură chestiune, iar ulterior m-am ocupat de
alta, cu o intenție diferită, în momentul în care partea fie a ajuns la pubertate, fie a devenit liber, fie tată de familie;
căci aici s-au ocupat mai multe lucruri, ca să spunem așa, astfel încât acțiunea, precum și judecata, vor fi aranjate și
reglementate în conformitate cu condiția părților.
16. Același, Despre Plautius, cartea VII.
Atunci când cineva tranzacționează afacerea mea, nu există mai multe chestiuni diferite, ci un singur contract; cu
excepția cazului în care, la început, partea s-a angajat să facă un singur lucru și să se retragă atunci când acesta a
fost terminat; căci în acest caz, dacă s-a angajat să facă altceva după ce s-a răzgândit, există un nou contract.
17. Ulpianus, Despre Edict, cartea XXXV.
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În cazul în care o parte a efectuat un act în timp ce se afla în sclavie, ea nu este obligată să dea socoteală după ce a
fost manumisa. Totuși, atunci când între tranzacții există o asemenea legătură încât nu se poate separa relatarea a
ceea ce s-a făcut în sclavie de actele efectuate în libertate, este stabilit că ceea ce s-a făcut în sclavie poate fi adus
în instanță într-o acțiune în justiție pe mandat sau pe o afacere tranzacționată. Căci dacă, în timp ce se afla în
sclavie, partea a cumpărat un teren și a construit o casă pe el, iar casa s-a dărâmat, iar apoi, după ce a fost manumit,
ar fi închiriat terenul, închirierea terenului ar fi inclusă doar în procesul bazat pe afaceri efectuate, pentru că nu ar
mai putea fi inclus nimic care să rezulte din tranzacțiile de la data anterioară; cu excepția cazului în care socoteala
afacerilor efectuate în timpul în care partea a fost liberă nu poate fi alcătuită fără aceasta.
18. Paulus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Proculus și Pegasus sunt de părere că o persoană care a început să facă afaceri în timp ce se afla în sclavie trebuie
să acționeze cu bună credință; și, prin urmare, suma pe care ar fi putut să o câștige dacă altcineva i-ar fi gestionat
afacerea, trebuie, deoarece nu a pretins-o de la el însuși, să o plătească mandantului său într-o acțiune bazată pe
afacerile făcute; dacă peculium-ul său se ridica la atât de mult încât, reținându-l, ar fi putut face această sumă.
Neratius este de aceeași părere.
19. Același, Despre Neratius, Cartea a II-a.
Chiar dacă nu avea peculium, dar era debitor prin natura sa și a continuat să acționeze ulterior, el este obligat să
plătească, el însuși; la fel cum cel care este răspunzător într-o acțiune care s-ar prescrie prin trecerea timpului, este
obligat, de asemenea, printr-un proces bazat pe afacerile efectuate, să plătească principalul său, după ce timpul a
expirat.
(1) Scaevola noastră spune că el crede că afirmația lui Sabinus că socoteala ar trebui să fie făcută de la început ar
trebui să fie înțeleasă ca însemnând că ar trebui să arate ce a rămas în momentul în care partea a devenit liberă
pentru prima dată, și nu că ar trebui să fie trasă la răspundere pentru orice răutate sau neglijență de care s-a făcut
vinovat în timp ce era în sclavie; și, prin urmare, dacă se constată că, în timp ce era în sclavie, a cheltuit banii întrun mod necorespunzător, ar trebui să fie eliberat de răspundere.
(2) Dacă îi ordon cu bună credință unui om liber care este ținut ca sclav de către mine să îndeplinească un anumit
act; Labeo consideră că nu aș avea dreptul la o acțiune pe bază de mandat împotriva lui; deoarece el este sub
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constrângere din cauza condiției sale de servitute; prin urmare, o acțiune bazată pe afacerile negociate va fi admisă,
deoarece, pe de o parte, el a avut dorința de a se ocupa de afacerile mele, iar pe de altă parte, el se afla într-o
poziție în care puteam să-l oblig să se ocupe de ele.
(3) În timp ce vă ocupați de afacerile mele în timpul absenței mele, ați cumpărat, fără să știți, o proprietate care îmi
aparținea; și, ignorând încă acest fapt, ați dobândit proprietatea acesteia prin prescripție. Nu sunteți obligat să mi-l
restituiți în cadrul unei acțiuni privind afacerile tranzacționate; dar dacă, înainte de a obține proprietatea prin
prescripție, ați aflat că bunul îmi aparținea, trebuie să angajați pe cineva care să vă dea în judecată pentru acest bun
în numele meu, astfel încât acesta să îl recupereze pentru mine și să vă ofere posibilitatea de a pune în aplicare
stipulația împotriva evicțiunii; și nu veți fi considerat vinovat de fraudă în angajarea acestei persoane, deoarece ar
trebui să faceți acest lucru pentru a evita să fiți răspunzător în cadrul unei acțiuni privind afacerile tranzacționate.
(4) Într-o acțiune bazată pe afaceri tranzacționate, trebuie să plătim nu numai principalul, ci, de asemenea, și
dobânda încasată din banii celeilalte părți, sau chiar pe care am fi putut să o încasăm. Pe de altă parte, de
asemenea, putem, prin intermediul acestei acțiuni, să recuperăm dobânda pe care am plătit-o sau dobânda pe care
am fi putut-o încasa din banii noștri și care a fost cheltuită în afacerea celeilalte părți.
(5) Am făcut afaceri cu Titius în timp ce acesta se afla în mâinile inamicului; după întoarcerea sa, am un drept de
acțiune împotriva lui pe baza afacerilor făcute, chiar dacă la momentul în care acestea au fost făcute nu acționa în
calitate de comitent.
20. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a X-a.
Dar dacă el moare în timp ce se află în mâinile dușmanului, atât acțiunea directă, cât și acțiunea reconvențională
bazată pe afacerile încheiate, vor fi valabile pentru și împotriva succesorului său.
21. 21. Paulus, Despre edict, Cartea a IX-a.
Servius era de părere, așa cum afirmă Alfenus în Cartea a treizeci și nouă a Digestului, că atunci când trei oameni
au fost capturați de lusitani și unul dintre ei a fost eliberat cu condiția să aducă o răscumpărare pentru toți trei, dacă
nu se va întoarce, ceilalți doi vor trebui să plătească o răscumpărare și pentru el însuși; iar el a refuzat să se
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întoarcă și, din acest motiv, ceilalți au plătit răscumpărarea lui, precum și a lor, Servius a răspuns că era corect ca
pretorul să le acorde o acțiune împotriva lui.
(1) Atunci când cineva tranzacționează o afacere referitoare la o moștenire, el leagă moștenirea într-o anumită
măsură de el însuși, și el însuși de moștenire; și, prin urmare, nu contează dacă există un moștenitor minor al
moștenirii, deoarece datoria, împreună cu restul sarcinilor moștenirii, îi revine lui.
(2) Dacă, în timpul vieții lui Titius, am început să administrez afacerea sa, nu ar trebui să încetez să fac acest lucru
atunci când el moare. Cu toate acestea, nu sunt obligat să încep ceva nou, dar este necesar să termin ceea ce a fost
început și să mă ocup de el; așa cum se întâmplă atunci când moare un partener, deoarece, în ceea ce privește orice
lucru făcut în scopul de a pune capăt unei afaceri deja începute, nu contează în ce moment a fost terminat, ci în ce
moment a fost început.
(3) Lucius Titius s-a ocupat de afacerile mele la ordinul dumneavoastră; dacă nu a făcut acest lucru în mod
corespunzător, veți fi răspunzător față de mine într-o acțiune bazată pe afacerile încheiate, nu numai pentru a vă
obliga să vă cedați drepturile de acțiune împotriva lui, ci și pentru că ați acționat imprudent în alegerea lui și
trebuie să mă despăgubiți pentru orice pierdere suferită din cauza neglijenței sale.
22. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a III-a.
În cazul în care cineva, în timp ce tranzacționează afacerile unei proprietăți sau ale unor persoane, cumpără bunuri
pentru că sunt necesare, el poate intenta o acțiune în justiție bazată pe afacerile tranzacționate pentru ceea ce a
cheltuit, chiar dacă bunurile au fost distruse; de exemplu, atunci când a procurat grâne sau vin pentru sclavi, iar
acestea au fost pierdute în urma unui accident, cum ar fi un incendiu sau căderea unei case. Ar trebui, totuși, să se
înțeleagă că respectiva cădere sau incendiu trebuie să se fi produs fără vina sa; pentru că, dacă s-ar pronunța o
hotărâre judecătorească împotriva sa din cauza oricăruia dintre aceste accidente, ar fi absurd ca el să poată recupera
ceva în contul bunurilor distruse.
23. Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
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În cazul în care cineva, în timp ce făcea afaceri cu altcineva, a încasat o datorie care nu era datorată, el poate fi
obligat să restituie; dar dacă, în cursul afacerii, a plătit o datorie care nu era datorată, este mai bine să se considere
că trebuie să se învinovățească pentru aceasta.
24. Același, Despre Edict, Cartea XXIV.
Dacă plătesc bani unui agent, cu intenția ca aceștia să aparțină creditorului meu, proprietatea lor nu este dobândită
de creditor prin intermediul agentului; creditorul, însă, poate, prin ratificarea actului agentului, să facă banii să fie
ai săi, chiar și împotriva consimțământului meu; pentru motivul că agentul, primindu-i, s-a ocupat doar de afacerile
creditorului, prin urmare, eu sunt exonerat de răspundere prin ratificarea creditorului.
25. Același, Despre Edict, Cartea XXVII.
Atunci când cineva, în timp ce face afaceri pentru altul cheltuiește mai mult decât ar fi trebuit, el poate recupera de
la mandantul său suma pe care ar fi trebuit să o plătească.
26. Modestinus, Opinii, Cartea I.
În cazul în care s-a ordonat predarea unei proprietăți lăsate unei municipalități în încredere, magistratul i-a numit
pe Titius, Seius și Gaius ca fiind agenți adecvați pentru administrarea bunurilor. Acești agenți au împărțit ulterior
administrarea proprietății între ei, și au făcut acest lucru fără autoritatea sau consimțământul magistraților. La ceva
timp după aceea, s-a dovedit în instanță că testamentul care conținea contractul prin care averea urma să fie
transferată municipalității era nul, iar Sempronius a apărut ca moștenitor ab intestato al defunctului, însă unul
dintre agenții sus-menționați a murit insolvabil și fără a lăsa un moștenitor. Întreb dacă Sempronius ar trebui să se
îndrepte împotriva acestor agenți ai succesiunii, cine și-ar asuma riscul cauzat de insolvabilitatea agentului
decedat? Herennius Modestinus a răspuns că acțiunea întemeiată pe afacerile încheiate nu poate fi folosită
împotriva niciunuia dintre agenți pentru ceea ce a făcut doar el, și că orice pierdere trebuie să fie suportată de cel
care revendică moștenirea în calitate de moștenitor de drept.
27. Același, Opinii, Cartea II.
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Doi frați, unul major, iar celălalt minor, dețineau în comun o suprafață de teren neproductivă. Fratele mai mare a
ridicat clădiri mari pe terenul pe care se afla reședința tatălui său și, când a împărțit terenul cu fratele său, a pretins
să fie plătit pentru ceea ce a cheltuit, deoarece proprietatea a fost îmbunătățită prin ceea ce a făcut el; fratele său
mai mic devenise în acel moment major. Herennius Modestinus a răspuns că cel pentru care a fost făcută ancheta
nu avea niciun drept de acțiune în justiție pentru cheltuielile făcute, atunci când nu era nicio necesitate pentru ele și
când acestea fuseseră făcute doar de dragul plăcerii.
(1) Am dat ca părere că, dacă Titius și-a crescut nepoata din afecțiune pentru sora sa, nicio acțiune nu ar putea fi
intentată împotriva sa din acest motiv.
28. Javolenus, Despre Cassius, cartea VIII.
În cazul în care cineva a tranzacționat afacerile lui Seius la îndemnul lui Titius, el este răspunzător față de Titius
într-o acțiune de mandat, iar în această acțiune trebuie să se ia în considerare valoarea interesului atât al lui Seius,
cât și al lui Titius; interesul lui Titius, însă, trebuie să fie determinat de suma pe care trebuie să o plătească lui
Seius, față de care este răspunzător fie pe mandat, fie pentru afacerile tranzacționate. Titius are un drept de acțiune
și împotriva celui pe care l-a îndrumat să se ocupe de afacerile altuia, înainte ca el însuși să plătească ceva
mandantului său; deoarece se consideră că a pierdut suma pentru care era responsabil.
29. Callistratus, Monitory Edict, Cartea a III-a.
În cazul în care un tată, prin testamentul său, a numit un tutore pentru fiul său postum, iar tutorele, între timp, a
administrat tutela, iar copilul nu s-a născut; o acțiune va fi îndreptată împotriva lui, nu pe motiv de tutelă, ci pe cel
al afacerilor negociate; dar dacă un copil postum se va naște, va exista o acțiune pe tutelă, iar aceasta va include
ambele termene de administrare, cel dinainte de nașterea copilului și cel de după aceea.
30. Julianus, Digest, Cartea a III-a.
S-a făcut o anchetă cu privire la următorul fapt. Un anumit om a fost desemnat prin rezoluția unei municipalități să
cumpere grâu, iar o altă persoană care a fost desemnată să acționeze în subordinea sa ca și curator subordonat a
stricat grâul, amestecând cu el alte cereale. Prețul grâului care a fost cumpărat pentru municipalitate a fost imputat
curatorului; ce fel de acțiune ar putea intenta curatorul împotriva subcuratorului, astfel încât să fie despăgubit
217

pentru pierderea pe care a suferit-o din cauza sa? Valerius Severus a răspuns că un curator are dreptul de a acționa
împotriva colegului său curator, pe motiv de afaceri încheiate și, de asemenea, a afirmat că același drept de acțiune
este acordat unui magistrat împotriva celuilalt; cu condiția, totuși, ca acesta să nu fi avut cunoștință de fraudă. În
conformitate cu aceste opinii, trebuie spus că aceeași regulă se aplică și în cazul unui subcurator.
31. Papinianus, Opinii, Cartea II.
Un anumit om a îndrumat un libert sau un prieten să împrumute bani, iar creditorul, pe baza credinței scrisorii, a
încheiat acordul, iar garanția a fost dată. În acest caz, deși banii nu au fost cheltuiți pe proprietate, totuși o acțiune
este acordată creditorului sau garanției sale, împotriva părții, pe baza afacerii tranzacționate; ceea ce cu siguranță
are o asemănare cu Actio Institoria.
(1) Un om care făcea afaceri pentru Sempronius, s-a ocupat din ignoranță de o chestiune în care Titius era
interesat. El va fi răspunzător și față de Sempronius, din cauza acestei chestiuni particulare, dar poate face o cerere
la tribunal pentru o obligație de despăgubire împotriva lui Titius, căruia i se acordă un drept de acțiune. Aceeași
regulă se aplică și în cazul unui tutore.
(2) În cazul în care o cauză era gata să fie audiată, iar pârâtul nu s-a prezentat, un prieten al acestuia i-a luat locul
în mod voluntar și a declarat instanței cauza absenței sale. Acesta din urmă nu va fi considerat ca fiind vinovat de
neglijență, dacă nu a apelat în cazul în care o hotărâre a fost pronunțată împotriva părții care a fost absentă.
Ulpianus spune într-o notă că acest lucru este corect, deoarece prima parte în lipsă a pierdut procesul; dar atunci
când un prieten apără o persoană absentă și permite ca o hotărâre să fie luată împotriva sa, și introduce un proces
pe motivul afacerilor încheiate, el va fi considerat responsabil, dacă nu face apel atunci când putea face acest lucru.
(3) O persoană care face afaceri cu o altă persoană este obligată să plătească dobânzi pentru orice sumă de bani
aflată în posesia sa, după ce cheltuielile necesare au fost decontate.
(4) Un testator a declarat că libertul său ar trebui să primească o anumită sumă de bani pentru cheltuielile de
ridicare a unui monument; și dacă s-a cheltuit ceva peste această sumă, nu se poate intenta o acțiune în justiție
pentru acest lucru pe motiv de afacere tranzacționată sau pe cel de trust, deoarece dorința testatorului a stabilit o
limită a cheltuielilor.
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(5) Moștenitorul unui tutore, care este un băiat care nu a împlinit vârsta pubertății, nu este răspunzător pentru
chestiunile de care s-a ocupat tutorele său în ceea ce privește bunurile femeii aflate în custodia tatălui său; dar
tutorele băiatului poate fi acționat în justiție în nume propriu pe motiv de afaceri efectuate.
(6) Deși o mamă poate să se ocupe de afacerile fiului său în conformitate cu voința tatălui său, prin inducerea
afecțiunii naturale; totuși, ea nu va avea autoritatea de a numi un mandatar, pe propriul risc, în scopul de a iniția o
acțiune în justiție, deoarece ea însăși nu poate acționa legal în numele fiului său, nu poate înstrăina bunurile sale și
nici nu poate achita un debitor al minorului prin acceptarea plății.
(7) În cazul în care una dintre părți a apărat o cauză în care a fost implicat un drept comun de apă, iar hotărârea a
fost pronunțată în favoarea proprietarului terenului; cel care a plătit cheltuielile necesare și rezonabile în cauza în
care amândoi au fost interesați, va avea dreptul la o acțiune pe motiv de afaceri efectuate.
32. Același, Opinii, Cartea III.
Un fideiusor, din lipsă de experiență, a primit gajuri sau garanții referitoare la un alt contract în care nu era
interesat, și a plătit ambele datorii creditorului, crezând că poate obține o despăgubire prin combinarea garanțiilor.
Din această cauză, o acțiune pe mandat intentată împotriva sa ar fi lipsită de efect, iar el însuși nu ar putea să se
îndrepte împotriva debitorului, ci ar fi necesar ca fiecare dintre ei să îl acționeze în judecată pe celălalt pe motivul
afacerii încheiate. În judecarea acestui caz, va fi suficient să se ia în considerare neglijența, dar nu și accidentul,
pentru motivul că un fideiusor nu este considerat a fi un tâlhar. Creditorul, în acest caz, nu poate fi ținut
răspunzător în cadrul unei acțiuni de gaj pentru restituirea bunului, deoarece se pare că și-a vândut dreptul.
(1) În cazul în care o mamă a primit de la un bărbat logodit cu fiica sa daruri pentru aceasta din urmă pe care fata
nu le cunoaște; o acțiune în mandat sau în depozit nu se poate exercita în favoarea ei, dar poate fi introdusă o
acțiune pe motiv de afacere încheiată.
33. Același, Opinii, Cartea X.
Moștenitorul unui soț decedat nu poate intenta o acțiune împotriva soției sale (care, în timpul căsătoriei, a avut sub
controlul ei bunurile soțului) pentru jefuirea unei proprietăți; și va acționa mai înțelept dacă o va acționa în justiție
pentru producerea de bunuri pe motiv de afaceri tranzacționate, dacă ea s-a ocupat efectiv de afacerile soțului ei.
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34. Paulus, Întrebări, Cartea I.
Nesennius Apollinaris către Julius Paulus, Salutare. O bunică a făcut afaceri cu nepotul ei, iar după moartea celor
doi, moștenitorii bunicii au fost dați în judecată de moștenitorii nepotului într-o acțiune întemeiată pe afacerile
făcute, dar moștenitorii bunicii au depus o cerere de întreținere pentru a se întreține cu nepotul. La aceasta s-a
răspuns că bunica l-a prestat din bunurile proprii prin afecțiune naturală, întrucât nu a cerut să se stabilească
cuantumul întreținerii și că acesta nu a fost stabilit; în plus, s-a stabilit că, dacă mama a prestat întreținere, aceasta
nu poate recupera ceea ce a prestat din bunurile proprii sub imperiul afecțiunii naturale. Pe de altă parte, s-a
afirmat, și consider că este corect, că acesta este cazul în care se dovedește că o mamă a asigurat întreținerea din
bunurile proprii; dar în cazul de față este probabil ca bunica care a desfășurat afacerile nepotului său să-l întrețină
din bunurile sale. A fost un subiect de discuție dacă cheltuiala ar trebui să fie considerată ca fiind plătită din
ambele proprietăți, iar eu întreb care pare a fi concluzia cea mai corectă? Am răspuns că decizia în acest caz
depinde de fapte. Pentru că sunt de părere că ceea ce s-a stabilit în cazul mamei nu ar trebui să fie întotdeauna
respectat; căci care ar fi efectul dacă mama ar fi declarat în mod pozitiv că atunci când își întreținea fiul, o făcea
pentru a intenta o acțiune fie împotriva sa, fie împotriva tutorilor săi? Să presupunem, de exemplu, că tatăl său a
murit departe de casă și că mama sa, în timp ce se întorcea în țară, și-a întreținut fiul și sclavii; în acest caz, Divinul
Pius Antoninus a stabilit regula că o acțiune pe motiv de afaceri efectuate poate fi acordată împotriva minorului
însuși. Prin urmare, fiind vorba de o chestiune de fapt, cred că bunica sau moștenitorii ei ar trebui să fie audiați
dacă doresc o socoteală pentru întreținere, și mai ales dacă se dovedește că bunica a înscris elementele în contul de
cheltuieli. Cred că în niciun caz nu ar trebui să se admită că cheltuielile ar trebui să fie imputate la ambele
succesiuni.
35. Scaevola, Întrebări, Cartea I.
În cazul în care soțul a tranzacționat afacerile soției sale după ce a avut loc un divorț, zestrea acesteia poate fi
recuperată nu numai printr-o acțiune pentru zestre, ci și pe motivul afacerilor tranzacționate. Acesta este cazul în
care soțul a fost capabil să livreze zestrea în timp ce se ocupa de afaceri; în caz contrar, el nu poate fi făcut
responsabil, pentru că nu a cerut-o de la el însuși; dar după ce și-a pierdut proprietatea, un drept deplin de acțiune
pe motiv de afaceri tranzacționate va fi îndreptat împotriva lui; deși dacă soțul este acționat în judecată într-o
acțiune pentru zestre, el trebuie să fie achitat. Dar în acest caz ar trebui să se stabilească o limită, astfel încât, dacă
declarația din plângere este: "în măsura în care a putut, deși ulterior și-a pierdut proprietatea"; în cazul în care el a
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fost în măsură să o plătească în acest timp; pentru că el nu a fost vinovat de o faptă ilicită, în ceea ce privește
datoria sa, dacă nu și-a vândut imediat proprietatea pentru a obține suma, deoarece trebuie să fi lăsat să treacă un
timp în care să pară că nu a făcut nimic. Dacă, între timp, înainte de a-și fi îndeplinit datoria, proprietatea a fost
pierdută, el nu este răspunzător din cauza afacerii tranzacționate mai mult decât dacă nu ar fi putut niciodată să
plătească banii. Dar, în cazul în care soțul este capabil să plătească, este permisă o acțiune întemeiată pe afacerile
desfășurate, deoarece există un pericol în cazul în care acesta încetează să mai fie solvabil.
(1) Nu cred că un om care tranzacționează afaceri cu un debitor este obligat să îi restituie un gaj atunci când acesta
încă datorează banii și nu există nicio altă modalitate prin care aceștia pot fi plătiți.
(2) Acțiunea în rezoluțiunea unui contract nu face parte din categoria acțiunilor întemeiate pe afacerile efectuate și
se prescrie după trecerea a șase luni, dacă partea nu a găsit sclavul printre bunurile celeilalte; sau, dacă le-a găsit,
nu a găsit și, prin urmare, nu a recuperat anumite bunuri suplimentare care aparțineau sub titlul de accesiuni, astfel
încât sclavul a fost mai puțin valoros, sau orice lucru care a fost dobândit prin intermediul sclavului care nu
provenea din bunurile cumpărătorului; și nu a fost obținut suficient din afacerea cumpărătorului pentru ca
vânzătorul să-și satisfacă cererea.
(3) În plus, dacă persoana care face afacerea este datoare față de principalul său din alte motive, iar obligația este
una de lungă durată și partea este bogată, nu i se poate reproșa că nu a plătit datoria; aceasta cu condiția ca plata
dobânzii să nu dea naștere la plângere. Regula este diferită în cazul în care un tutore este debitor față de tutelat,
deoarece acolo acesta din urmă a fost interesat în plata datoriei anterioare, deoarece atunci ar putea intenta o
acțiune în justiție pentru datoria pe motiv de tutelă.
36. Paulus, Întrebări, Cartea a IV-a.
În cazul în care un om care este liber, dar care mă slujește cu bună credință ca sclav, a împrumutat bani și i-a
folosit în beneficiul meu, să ne gândim prin ce acțiune trebuie să restitui ceea ce a cheltuit în numele meu;
deoarece el a făcut afacerea pentru mine nu ca prieten, ci ca proprietar. Ar trebui să se acorde o acțiune bazată pe
motivul afacerii efectuate, iar aceasta încetează să mai fie adecvată de îndată ce creditorul său este plătit.
37. Același, Opinii, Cartea I.
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În cazul în care afacerile unui tutore au fost tranzacționate fără autoritatea tutorelui său, se obișnuiește să se
cerceteze, în momentul în care problema a fost introdusă în cauză, dacă tutorele s-a îmbogățit prin chestiunea
pentru care a fost intentată acțiunea împotriva sa.
(1) În cazul în care cineva tranzacționează pentru altul afaceri în care sunt implicați bani, este obligat să plătească
și dobânzi și să își asume riscul în astfel de investiții, așa cum el însuși a contractat; cu excepția cazului în care,
prin circumstanțe accidentale, debitorii au pierdut atât de mult din banii lor încât, în momentul în care issue a fost
alăturat la proces, au devenit insolvabili.
(2) În cazul în care un tată are în grijă bunuri care aparțin fiului său emancipat și pe care i le-a dat, el este pasibil de
o acțiune în justiție pe motiv de afaceri efectuate.
38. Tryphoninus, Dispute, Cartea II.
Un om care avea o datorie care nu era purtătoare de dobândă a făcut afaceri cu creditorul său și s-a pus întrebarea
dacă poate fi obligat să plătească dobânda pentru suma menționată mai sus printr-un proces bazat pe afaceri. Am
afirmat că el ar fi datorat dobânda dacă ar fi fost obligat să o colecteze pentru el însuși, dar dacă ziua plății nu a
sosit la momentul în care el a efectuat afacerea, nu ar fi fost obligat să plătească dobânda; dar dacă timpul s-a scurs
și el nu a inclus banii datorați de el însuși în conturile creditorului a cărui afacere a efectuat-o, cu siguranță ar fi
fost obligat să plătească dobânda într-o acțiune de bună credință. Să vedem ce dobândă ar datora, dacă ar fi cea la
care același creditor ar împrumuta bani altora, sau ar fi cea mai mare rată? Este adevărat că oricine convertește în
folosul propriu banii unei părți de a cărei tutelă sau afacere este însărcinat, sau dacă un magistrat își însușește banii
unei comune, trebuie să plătească dobânda cea mai mare, așa cum au stabilit împărații divini. Dar este diferit în
acest caz, în care o parte nu și-a însușit bani din afacerea pe care o derula, ci i-a împrumutat de la un prieten înainte
de a prelua administrarea afacerilor acestuia; căci cei la care se referă regula de mai sus erau obligați să dea dovadă
de bună credință fără compensații, în orice caz, așa cum era absolut și fără niciun fel de profit; iar atunci când se
pare că au abuzat de privilegiile lor, sunt obligați să plătească cea mai mare rată a dobânzii, ca un fel de penalizare;
dar această parte a primit un bun ca împrumut în mod legal și este pasibilă de dobândă pentru că nu a plătit
principalul, și nu pentru că și-a însușit pentru uzul propriu banii proveniți din afacerile pe care le făcea. Contează
foarte mult dacă îndatorarea tocmai a început să fie contractată sau dacă a fost făcută anterior, pentru că în acest
din urmă caz este suficient pentru a face să fie purtătoare de dobândă o datorie care nu a făcut-o înainte.
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39. Gaius, Despre obligațiile verbale, Cartea a III-a.
Atunci când cineva plătește o datorie pentru altul, chiar dacă acesta din urmă nu dorește sau ignoră acest lucru, îl
eliberează de răspundere; dar atunci când se datorează bani cuiva, un altul nu poate să îi ceară în mod legal fără
consimțământul primului; pentru că atât rațiunea naturală, cât și legea au stabilit regula că putem îmbunătăți
condiția unui om care este ignorant și fără voință, dar nu o putem înrăutăți.
40. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Dacă am o casă în comun cu tine și dau o garanție pentru prevenirea unei amenințări de prejudiciu pentru partea ta
din casa respectivă; trebuie să se precizeze că ceea ce plătesc cu titlu de prejudiciu te pot da în judecată mai
degrabă pe baza afacerilor încheiate decât pe cea a unei împărțiri comune a cheltuielilor; deoarece am putut să-mi
protejez partea mea fără a fi obligat să o protejez pe cea a partenerului meu.
41. Același, Despre Edict, Cartea XXX.
În cazul în care cineva a apărat sclavul meu într-un caz de noxe, iar eu am fost ignorant sau absent, el va avea un
drept de acțiune împotriva mea pentru întreaga sumă pe motivul afacerii tranzacționate, și nu unul bazat pe
peculium.
42. Același, Despre Edict, Cartea XXXII.
Dacă te angajezi în tranzacția de afaceri la cererea sclavului meu, și ai făcut acest lucru doar la sugestia lui, între
noi va apărea un proces bazat pe afacerea tranzacționată; dar dacă faci acest lucru sub conducerea sclavului meu, sa considerat că poți intenta un proces, nu doar în măsura peculiumului, ci și pe motivul că a fost în beneficiul meu.
43. Labeo, Despre ultimele epitome ale lui Javolenus, Cartea a VI-a.
Atunci când plătești bani în numele unei părți care nu ți-a dat instrucțiuni speciale în acest sens, vei avea dreptul la
o acțiune bazată pe afacerea încheiată; deoarece prin această plată debitorul a fost eliberat de creditorul său, cu
excepția cazului în care debitorul a avut vreun interes în a nu-i fi plătit banii.
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44. Ulpianus, Disputații, Cartea a VI-a.
45. Atunci când un om determinat de prietenia pentru tatăl lor face o cerere de numire a unui tutore pentru minori
sau ia măsuri pentru înlăturarea tutorilor suspecți, el nu are dreptul la acțiune împotriva respectivilor minori,
conform unei constituții a Divinității Severus.
45. Același, Opinii, Cartea a IV-a.
În cazul în care o cheltuială de bani este făcută în mod avantajos de către cineva în timp ce se ocupă de afacerile
altuia, ceea ce include cheltuielile făcute în mod onorabil pentru a obține funcții publice care sunt obținute prin
grade; suma cheltuită poate fi recuperată printr-o acțiune bazată pe afacerile efectuate.
(1) În cazul în care sclavii și-au primit libertatea în mod absolut prin testament, ei nu sunt obligați să dea socoteală
de afacerile pe care le-au tranzacționat în timpul vieții stăpânului lor.
(2) Titius, având impresia că sora sa era moștenitoarea testamentară a defunctului, a plătit o datorie către creditorii
succesiunii. Deși a făcut acest lucru cu intenția de a tranzacționa afacerile surorii sale, el a făcut-o, de fapt, pentru
copiii defunctului, care ar fi fost moștenitorii de drept ai tatălui lor dacă nu ar fi existat un testament; și, deoarece
este corect ca el să nu fie supus unei pierderi, se stabilește că poate recupera ceea ce a plătit printr-un proces bazat
pe afacerile tranzacționate.
46. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
I-ați dat ordin fiului meu să vă cumpere o suprafață de pământ și, când am aflat, am cumpărat eu însumi terenul
pentru dumneavoastră. Cred că ar trebui să se ia în considerare cu ce intenție am făcut cumpărarea; căci dacă știam
că era în contul a ceva care îți era necesar și, de asemenea, era voința ta că vei fi bucuros să ai achiziția, apare între
noi un drept de acțiune bazat pe afacerea tranzacționată; la fel cum ar fi existat dacă nu ar fi existat niciun fel de
mandat sau dacă i-ai fi ordonat lui Titius să facă achiziția, iar eu am făcut-o pentru că puteam să mă ocup de
chestiune mai convenabil. Cu toate acestea, dacă am făcut achiziția pentru a evita ca fiul meu să fie pasibil de o
acțiune pe bază de mandat, este mai bine spus că aș putea introduce o acțiune pe bază de mandat împotriva
dumneavoastră în numele lui, iar dumneavoastră ați avea dreptul la o acțiune de peculio împotriva mea; deoarece,
chiar dacă Titius ar fi executat un mandat și, pentru a evita ca el să fie tras la răspundere din acest motiv, eu am
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făcut achiziția, aș putea introduce o acțiune împotriva lui Titius pe baza unei afaceri tranzacționate, iar el ar putea
introduce o acțiune împotriva dumneavoastră, iar dumneavoastră una împotriva lui, pe bază de mandat. Aceeași
regulă se aplică și în cazul în care i-ați ordonat fiului meu să se constituie garant pentru dumneavoastră, iar eu
însumi devin garant pentru dumneavoastră.
(1) În cazul în care se sugerează că i-ați ordonat lui Titius să vă devină fideiusor și, din anumite motive, el, fiind
împiedicat să facă acest lucru, eu devin fideiusorul dumneavoastră pentru a-l elibera de promisiune, voi avea
dreptul la o acțiune întemeiată pe afacerile încheiate.
47. Paulus, Sentințe, Cartea I.
O acțiune bazată pe afacerea tranzacționată este acordată celui care este interesat ca o astfel de cauză să fie
intentată.
(1) Nu contează dacă o parte introduce o acțiune directă sau de altă natură, sau dacă este introdusă o acțiune
împotriva sa; (deoarece în procedurile extraordinare în care nu se respectă folosirea formulelor această distincție
este superfluă), mai ales când ambele acțiuni au aceeași forță și același efect.
48. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
În cazul în care un frate, care tranzacționează afacerile surorii sale fără știrea ei, stipulează zestrea ei cu soțul ei; o
acțiune poate fi intentată în mod legal împotriva lui pe baza afacerii tranzacționate pentru a-l obliga să îl elibereze
pe soțul ei.
49. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
În cazul în care un sclav pe care l-am vândut îmi fură ceva de la mine, vânzătorul său, iar cumpărătorul vinde
articolul și apoi încetează să mai existe, ar trebui să mi se acorde o acțiune pentru preț pe motivul afacerii
tranzacționate; așa cum ar fi cazul dacă te-ai fi ocupat de o afacere pe care o credeai a ta, când de fapt era a mea;
sau, pe de altă parte, ați avea dreptul la o acțiune împotriva mea dacă, în cazul în care ați crezut că o proprietate vă
aparține, când de fapt îmi aparținea mie, ați predat unei persoane o proprietate proprie care v-a fost lăsată prin
moștenire (deoarece plata moștenirii în acest caz m-ar elibera pe mine).
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Tit. 6. Cu privire la persoanele care introduc acțiuni vexatorii
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea X.
"În cazul în care se spune că cineva a primit bani cu scopul de a provoca neplăceri sau de a se abține de la a face
acest lucru, un drept de acțiune in factum se va îndrepta împotriva lui timp de un an pentru a recupera de patru ori
suma pe care se spune că a primit-o; iar după un an se va îndrepta una pentru suma reală."
(1) Pomponius afirmă că această acțiune nu se aplică numai în cazurile în care sunt implicați bani, ci și în cazul
urmăririlor publice, și mai ales că este răspunzător, în temeiul Lex Repetundarum, cel care primește bani în
considerarea faptului că a făcut ceva care să provoace neplăceri sau că s-a abținut de la a face acest lucru.
(2) Oricine primește bani înainte ca problema să fie conexată într-o cauză sau care îi primește după aceea este la fel
de răspunzător.
(3) O constituție a împăratului nostru, adresată lui Cassius Sabinus, interzice oferirea de bani unui judecător sau
unui adversar în cauzele publice sau private, sau în cele în care este interesat Trezoreria; iar acolo unde se face
acest lucru, dispune pierderea dreptului la acțiune. Căci se poate pune întrebarea: dacă adversarul, nu cu intenție
vexatorie, ci în scopul de a face un compromis, a acceptat banii, se aplică constituția? Părerea mea este că nu,
deoarece dreptul la acțiune a încetat; deoarece compromisurile nu sunt interzise, ci doar acte de șantaj.
(4) Din nou, se spune că o parte a primit bani și atunci când a primit altceva în loc de bani.
2. Paulus, Despre edict, Cartea a X-a.
Mai mult, atunci când cineva este eliberat de o obligație, acest lucru poate fi considerat ca fiind o primire de bani;
de asemenea, atunci când i se împrumută bani pentru a fi folosiți în mod gratuit, sau când o proprietate este
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vândută sau închiriată pentru mai puțin decât valoarea ei. Nu contează dacă partea a primit ea însăși banii, dacă a
ordonat să fie plătiți altcuiva sau dacă i-a ratificat după ce au fost acceptați în numele său de către altcineva.
3. Ulpianus, Despre edict, Cartea a X-a.
În general, această regulă se aplică, de asemenea, atunci când o parte obține orice beneficiu pentru o astfel de
contraprestație, indiferent dacă îl obține de la adversarul său sau de la oricine altcineva.
(1) Prin urmare, dacă o parte primește bani cu scopul de a provoca o anumită supărare, ea este răspunzătoare,
indiferent dacă a făcut acest lucru sau nu; iar dacă nu i-a primit pentru a provoca o supărare, dacă o provoacă, este
răspunzătoare.
(2) Răspunde, de asemenea, în temeiul acestui Edict, cel care este depectus, ceea ce înseamnă cel care a încheiat un
contract dizgrațios.
(3) Trebuie observat că cel care a plătit bani pentru ca o parte să sufere o supărare, nu are el însuși niciun drept de
recuperare, pentru că a acționat dezonorabil; dar dreptul la acțiune este acordat celui în contul căruia banii au fost
plătiți cu scopul de a-l supăra; din acest motiv, dacă cineva primește bani de la tine în schimbul de a-mi provoca
supărare și de la mine pentru a mă împiedica să fiu supărat, va fi răspunzător față de mine în două acțiuni.
4. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a IV-a.
Un moștenitor, însă, nu are dreptul la această acțiune, pentru că ar trebui să îi fie suficient faptul că are dreptul la
acțiune pentru a recupera banii care au fost plătiți de către defunct:
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a X-a.
Dar această acțiune este acordată împotriva unui moștenitor pentru tot ceea ce a ajuns în mâinile sale; deoarece s-a
stabilit că acest profit dezonorant poate fi recuperat de la moștenitori, deși acțiunile penale sunt stinse; ca, de
exemplu, atunci când banii sunt dați pentru falsificare sau unui judecător pentru o hotărâre favorabilă și sunt
recuperați de la moștenitor, așa cum poate fi recuperat orice altceva care a fost obținut în mod ilicit.
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(1) De asemenea, în plus față de această acțiune, există și una de recuperare a banilor, atunci când singurul
comportament josnic este cel al celui care i-a primit; căci dacă acest lucru se aplică și celui care i-a dat, atunci cel
care i-a posedat se află într-o poziție mai bună. În cazul în care s-ar intenta o acțiune pentru bani, s-ar pierde acest
drept la acțiune sau ar trebui să se acorde o acțiune pentru triplarea sumei? În cazul unui hoț, acordăm o acțiune
pentru o sumă de patru ori mai mare, precum și una pentru recuperarea bunurilor. Eu sunt de părere că oricare
dintre aceste acțiuni este suficientă, deoarece, în cazul în care va exista o acțiune pentru recuperarea banilor, nu
este necesar să se acorde o acțiune in factum după trecerea unui an.
6. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IV.
Anul în care o persoană primește o sumă de bani pentru a împiedica intentarea unui proces împotriva sa începe în
momentul în care a fost făcută plata, dacă atunci avea puterea de a intenta o acțiune în justiție pentru a o recupera.
Dar în cazul unei persoane în legătură cu care altcineva a plătit bani pentru a fi acționat în justiție împotriva sa, se
poate pune la îndoială dacă anul ar trebui să fie calculat din ziua în care banii au fost plătiți sau din ziua în care
partea a știut că au fost plătiți; deoarece, dacă nu știe că există un motiv pentru a fi acționat în justiție împotriva sa,
se consideră că nu are puterea de a intenta o acțiune, iar opinia cea mai bună este că anul ar trebui să fie calculat
din momentul în care a știut.
7. Paulus, Despre edict, Cartea a X-a.
În cazul în care cineva a primit bani de la altcineva pentru a mă împiedica să fiu supus unor neplăceri, atunci, dacă
aceștia au fost dați prin indicațiile mele, sau de către agentul meu care se ocupa de toate afacerile mele, sau de
către o parte care a acționat în mod voluntar în numele meu și al cărei act l-am ratificat, se consideră că am plătit
eu însumi banii. Dar dacă o altă parte nu i-a plătit la ordinul meu, chiar dacă a făcut-o prin considerație pentru
mine, pentru ca actul să nu fie comis, iar eu nu am ratificat ceea ce a făcut, atunci partea care a plătit banii poate
să-i recupereze, iar eu am un drept de acțiune pentru o sumă de patru ori mai mare.
(1) În cazul în care banii au fost plătiți pentru ca un proces vexatoriu să fie intentat împotriva fiului unei familii,
această acțiune este acordată și tatălui. În mod similar, dacă fiul unei familii ar accepta bani pentru a-l determina să
intenteze un proces vexatoriu împotriva cuiva sau să nu-l intenteze; se va acorda o acțiune împotriva tatălui său.
Dacă o altă parte i-a plătit bani pentru a nu intenta acțiunea fără nicio indicație din partea mea, el poate apoi să-i
recupereze, iar eu voi avea dreptul de a intenta o acțiune în justiție pentru o sumă de patru ori mai mare.
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(2) În cazul în care un fermier al venitului reține sclavii unei persoane și i s-au plătit bani care nu se datorau, el, de
asemenea, este răspunzător într-o acțiune in factum prin această secțiune a Edictului.
8. Ulpianus, Opinii, Cartea a IV-a.
Atunci când un judecător competent este informat de către un om nevinovat că a plătit bani în contul unei
infracțiuni care nu a fost dovedită împotriva sa; el trebuie să ordone ca ceea ce a fost extorcat ilegal să fie restituit,
în conformitate cu termenii Edictului care tratează persoanele despre care se spune că au primit bani fie pentru a
provoca neplăceri, fie pentru a se abține de la a face acest lucru; și trebuie să aplice pedeapsa proporțională cu
infracțiunea asupra părții care a comis-o.
9. Papinianus, Despre adulter, Cartea a II-a.
În cazul în care un sclav este acuzat, el va fi supus la tortură, dacă acest lucru este cerut; iar dacă este achitat,
acuzatorul va fi condamnat să plătească stăpânului său dublul valorii sale; și, pe lângă dublul valorii sale, se va
cerceta dacă urmărirea penală a fost inițiată în scopul de a deranja, deoarece infracțiunea de urmărire penală ilegală
este separată de orice pierdere care a fost suferită de stăpân prin torturarea sclavului.
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Cartea IV
1. Cu privire la restituirea integrală.
2. În cazul în care un act este îndeplinit din cauza fricii.
3. În ceea ce privește intenția frauduloasă.
4. În ceea ce privește persoanele cu vârsta sub 25 de ani.
5. În ceea ce privește schimbarea stării.
6. Care sunt motivele pentru care persoanele cu vârsta de peste 25 de ani au dreptul la restituirea integrală.
7. Cu privire la înstrăinările făcute în scopul schimbării condițiilor unui proces.
8. În ceea ce privește chestiunile deferite altora pentru arbitraj (...)
9. Marinarii, hangiștii și proprietarii de grajduri trebuie să restituie bunurile care le-au fost încredințate.

*****************************************
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Tit. 1. Cu privire la restituirea integrală
Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Utilitatea acestui Titlu nu are nevoie de laude, căci vorbește de la sine. În temeiul lui, pretorul vine în multe feluri
în ajutorul părților care au greșit sau au fost înșelate și care, prin intimidare, viclenie, tinerețe sau absență, au fost
depășite.
Paulus, Sentințe, Cartea I.
Sau printr-o schimbare de stare, sau printr-o eroare scuzabilă.
Modestinus, Pandectele, Cartea a VIII-a.
Tuturor persoanelor li se promite restituirea completă de către pretor atunci când se prezintă o cauză adecvată;
astfel încât el să poată examina dreptatea cazului și să stabilească dacă acesta aparține acelei clase căreia îi poate
oferi ajutor.
Callistratus, Monitory Edict, Cartea I.
Știu că a fost susținut de unele autorități că o parte care solicită restituirea completă nu trebuie să fie audiată atunci
când este implicată o afacere sau o sumă foarte nesemnificativă, dacă acest lucru ar prejudicia audierea unei
chestiuni mai importante sau colectarea unei sume mai mari.
Paulus, Despre Edict, Cartea a VII-a.
Nu se consideră că este exclus nimeni căruia pretorul promite să îi acorde restituirea completă.
Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIII.
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Restituirea completă poate fi acordată succesorilor minorilor, precum și succesorilor celor care sunt absenți pentru
treburi publice și, de fapt, tuturor celor care aveau ei înșiși dreptul la restituirea completă; și acest lucru a fost decis
foarte des. Prin urmare, un moștenitor sau o persoană căreia i-a fost transmisă o moștenire, sau succesorul fiului
unei familii care a fost soldat, poate obține restituirea completă. Prin urmare, dacă un minor de ambele sexe este
redus la sclavie, restituirea completă va fi acordată stăpânului său, în termenul prevăzut de lege. Dar dacă se
întâmplă ca un astfel de minor să fi fost depășit în ceea ce privește o moștenire pe care a intrat, Iulianus spune, în
Cartea a șaptesprezecea a Digestului, că stăpânul său va avea dreptul să o respingă, nu numai pe motiv de tinerețe,
ci chiar și atunci când tinerețea nu poate fi invocată; deoarece patronii au folosit beneficiul legilor nu pentru a
obține o moștenire, ci în scopul răzbunării.
Marcellus, Digest, Cartea a III-a.
Divinul Antoninus a făcut următoarea afirmație într-un Rescript adresat lui Marcius Avitus, pretorul, pe tema
scutirii unei persoane care și-a pierdut proprietatea în timpul absenței: "Deși nu ar trebui să se facă schimbări cu
ușurință în chestiuni care au fost stabilite în mod solemn, totuși, atunci când echitatea o cere în mod clar, trebuie să
se acorde ajutor; și, prin urmare, în cazul în care o parte care a fost citată nu s-a prezentat și, din acest motiv,
hotărârea a fost pronunțată în mod oficial împotriva sa, iar el a apărut la scurt timp după aceea în fața instanței în
care prezidați; se poate presupune că neprezentarea sa s-a datorat, nu atât propriei sale greșeli, cât vocii imperfect
auzite a grefierului și, prin urmare, are dreptul la restituire."
Ajutorul împăratului nu pare să se limiteze doar la cazurile de acest fel, căci ar trebui să se acorde ajutor
persoanelor care au fost înșelate fără vina lor, și mai ales atunci când frauda a fost comisă de adversarii lor,
deoarece este obișnuit ca o acțiune bazată pe fraudă să fie solicitată; și este de datoria unui pretor drept să acorde
un nou proces, ceea ce cer atât rațiunea, cât și dreptatea, mai degrabă decât să permită intentarea unei acțiuni care
implică turpitudinea, la care ar trebui să se recurgă doar atunci când nu există niciun alt remediu.
Macer, Despre apeluri, Cartea a III-a.
Această diferență există între cazul minorilor sub douăzeci și cinci de ani și al părților care sunt absente pentru
treburi publice, și anume: minorii, chiar și atunci când sunt apărați de tutorii și curatorii lor, pot obține totuși o
restituire completă împotriva statului, adică atunci când se dovedește o cauză corespunzătoare; dar atunci când
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cineva este absent pentru treburi publice, sau atunci când alții care se bucură de același privilegiu, dacă sunt apărați
de agenții lor, sunt de obicei scutiți de o restituire completă doar în măsura în care li se permite să facă apel.

Tit. 2. Atunci când un act este îndeplinit din cauza fricii
Ulpianus, Despre edict, Cartea a XI-a.
Pretorul spune: "Nu voi aproba nimic care a fost făcut din cauza fricii". Înainte se spunea în Edict: "Ceea ce a fost
făcut prin forță sau frică". Se menționa forța pentru a indica constrângerea impusă împotriva voinței, iar frica
pentru a arăta neliniștea minții din cauza unui pericol prezent sau viitor; dar, ulterior, menționarea forței a fost
omisă, deoarece tot ceea ce este cauzat de o manifestare vehementă a forței este considerat a fi fost cauzat și de
frică.
Paulus, Despre Edict, Cartea I.
Forța este un atac al unei puteri superioare căruia nu i se poate rezista.
Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Prin urmare, această clauză conține atât forța, cât și frica; și acolo unde cineva este constrâns prin violență să
îndeplinească un anumit act, restituirea îi este acordată prin acest Edict.
Dar prin forță înțelegem violența extremă și cea care se comite împotriva bunelor moravuri, nu cea pe care un
magistrat o folosește în mod corespunzător, și anume, în conformitate cu legea și cu dreptul funcției pe care o
ocupă. Totuși, dacă un magistrat al poporului roman, sau guvernatorul unei provincii, comite un act ilegal,
Pomponius spune că acest Edict se va aplica; ca, de exemplu, dacă Re extorcă bani prin teama de moarte sau de
biciuire.
Paulus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
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Eu sunt de părere că frica de sclavie, sau orice altă faptă de același fel ar trebui să fie inclusă.
Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Labeo spune că termenul "frică" trebuie înțeles ca însemnând nu orice fel de temere, ci teama de un rău
extraordinar.
Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a IV-a.
Frica despre care noi spunem că este înțeleasă prin acest Edict nu este cea pe care o simte un om nehotărât, ci cea
care ar afecta în mod rezonabil un om cu un caracter foarte hotărât.
Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Pedius afirmă în Cartea a șaptesprezecea că nici teama de infamie, nici cea de a fi supus unor neplăceri, nu sunt
incluse în acest Edict, ca motiv de restituire în cadrul acestuia. Astfel, dacă cineva care era timid din punct de
vedere constituțional, ar fi fost temător de ceva pentru care nu exista nici un temei, el nu ar fi putut obține
restituirea în temeiul acestui Edict, din moment ce nici un act nu a fost efectuat fie prin forță, fie prin intimidare.
Prin urmare, dacă cineva care a fost prins în flagrant delict de furt, sau adulter, sau orice altă crimă, fie a plătit
ceva, fie s-a obligat să facă acest lucru; Pomponius spune foarte corect în Cartea a Optsprezecea, că acest lucru
intră în termenii Edictului, în cazul în care partea se temea fie de moarte, fie de închisoare; deși nu este legal să
ucizi un adulterin, sau un hoț, cu excepția cazului în care se apără cu o armă, dar ei pot fi uciși în mod ilegal; și,
prin urmare, teama era bine întemeiată. Dar în cazul în care o parte renunță la proprietatea sa pentru a împiedica
persoana de către care a fost prins să îl trădeze, se consideră că are dreptul la scutire în temeiul acestui Edict;
deoarece, dacă ar fi fost trădat, ar fi fost supus pedepselor pe care le-am menționat.
Paulus, Despre Edict, Cartea XI.
Aceste persoane, într-adevăr, intră sub incidența Lex Julia, deoarece au acceptat bani pentru a ascunde un act de
adulter detectat. Cu toate acestea, pretorul ar trebui să intervină pentru a le obliga să restituie banii, deoarece actul
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este contrar bunelor moravuri, iar pretorul nu ia în considerare dacă cel care a plătit este sau nu adulterin, ci doar
faptul că primul a obținut banii amenințându-l pe cel de-al doilea cu moartea.
Dacă o persoană ia bani de la mine amenințându-mă că mă va priva de documentele care îmi stabilesc starea civilă,
dacă nu plătesc; nu există nicio îndoială că sunt supus unei constrângeri cauzate de o intimidare extremă, mai ales
dacă se încearcă să mă reducă la sclavie, iar dacă documentele menționate s-ar pierde, nu aș putea fi declarat liber.
Dacă un bărbat sau o femeie dă ceva pentru a evita să fie obligat să sufere un viol, acest Edict se aplică; deoarece
pentru persoanele bune teama de acest lucru este mai mare decât cea de moarte.
În aceste chestiuni pe care le-am menționat ca intrând sub incidența Edictului, nu contează dacă cineva se teme
pentru el însuși sau pentru copiii săi; deoarece, din cauza afecțiunii lor, părinții se alarmează mai ușor din cauza
copiilor lor decât din cauza lor.
Ulpianus, Despre Edict, Cartea XI.
Trebuie să înțelegem că teama este una prezentă, și nu simpla bănuială că ea poate fi exercitată. Acest lucru îl
afirmă Pomponius în Cartea a douăzeci și opta, căci el spune: "Trebuie să se înțeleagă că teama a fost provocată",
adică aprehensiunea trebuie să fi fost stârnită de cineva. După aceea, el ridică acest punct, și anume: "Nu este
vorba de o persoană care a fost provocată: "Se va aplica Edictul dacă mi-am abandonat pământul, după ce am auzit
că cineva vine înarmat să mă alunge cu forța?". Și el afirmă că este de părere Labeo că Edictul nu s-ar aplica în
acest caz, și nici interdicția Unde vi nu ar fi disponibilă; pentru că nu pare să fi fost expulzat cu forța, deoarece nu
am așteptat ca acest lucru să se întâmple, ci am luat-o la fugă. Ar fi fost altfel dacă aș fi plecat după ce oameni
înarmați au intrat pe pământ, căci, în acest caz, Edictul ar fi putut fi folosit. De asemenea, el afirmă că, dacă ați
ridica cu forța o clădire pe terenul meu prin intermediul unei bande înarmate, atunci s-ar aplica interdicția Quod vi
aut clam, precum și acest Edict, deoarece, de fapt, vă permit să faceți acest lucru prin intimidare. Dacă, totuși, vă
predau posesia datorită folosirii forței; Pomponius spune că va exista un motiv pentru acest Edict.
De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în acest Edict, pretorul vorbește în termeni generali și cu referire la fapte,
și nu adaugă de către cine a fost comis actul; și, prin urmare, indiferent dacă este vorba de un individ, sau de o
gloată, sau de o municipalitate, sau de o asociație, sau de o corporație care provoacă intimidarea, Edictul se va
aplica. Dar, deși Pretorul include violența comisă de oricine, Pomponius spune foarte corect că, dacă accept ceva
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de la tine sau te determin să te legi de mine în schimbul apărării mele de violența dușmanilor, a tâlharilor sau a
unei mulțimi, sau pentru a-ți obține libertatea, atunci nu voi fi răspunzător în temeiul acestui Edict, decât dacă eu
însumi am folosit această forță împotriva ta. Dacă, totuși, nu m-am făcut vinovat de violență, nu voi fi tras la
răspundere; pentru că ar trebui mai degrabă să se considere că am primit o compensație pentru serviciile mele.
Pomponius spune, de asemenea, că este întemeiată opinia celor care susțin că restituirea poate fi obținută în
temeiul acestui Edict, atunci când o persoană este forțată să mantuiască un sclav sau să demoleze o casă.
Acum să vedem ce înseamnă afirmația pretorului, că el nu va aproba ceva ce a fost făcut. Și, într-adevăr, o
chestiune poate rămâne neterminată, chiar dacă se folosește intimidarea; ca, de exemplu, atunci când o stipulație a
fost încheiată, dar nu au fost plătiți banii; sau când tranzacția a fost completă în cazul în care banii au fost numărați
după ce a fost încheiată stipulația; sau când un debitor este eliberat de creditorul său prin intimidare; sau când
apare orice altă circumstanță similară care încheie tranzacția. Pomponius spune că atunci când tranzacția este
completă, partea va avea uneori dreptul la o excepție, precum și la o acțiune; dar când este incompletă, va avea
dreptul doar la o acțiune. Cu toate acestea, cunosc un caz în care niște campani, prin folosirea intimidării împotriva
unei părți, au extorcat de la el o promisiune scrisă de a plăti o sumă de bani, iar împăratul nostru a emis un rescript
prin care acesta putea să se adreseze pretorului pentru o restituire completă, iar în timp ce eu eram la el ca asesor,
acesta a decis: "Că dacă partea dorea să procedeze împotriva Câmpaniilor printr-o acțiune, putea să o facă; sau
dacă dorea să pledeze o excepție împotriva lor, dacă aceștia îi intentau proces, nu ar fi rămas fără efect". Se poate
deduce din această constituție că, indiferent dacă tranzacția este completă, sau incompletă, o acțiune, precum și o
excepție vor fi acordate.
O acțiune in rem, sau una in personam, va fi acordată unei părți care o dorește, descărcarea de gestiune sau orice
alt tip de eliberare dată de aceasta fiind anulată.
Julianus, în Cartea a treia a Digestului, consideră că atunci când o proprietate a fost livrată unei persoane prin
intimidare, aceasta din urmă nu numai că trebuie să o restituie, dar trebuie să răspundă și pentru răutate.
Deși noi suntem de părere că ar trebui să se acorde o acțiune in rem, deoarece obiectul predat face parte din
proprietatea celui care a fost supus violenței; totuși, se afirmă, și nu fără motiv, că dacă un om intentează o acțiune
în justiție pentru daune de patru ori mai mari, acțiunea in rem este terminată, iar invers este de asemenea adevărat.
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Restituirea care trebuie făcută în temeiul acestui Edict, adică restituirea completă prin autoritatea judecătorului
este de această natură, și anume, în cazul în care proprietatea a fost cedată prin intimidare, ea trebuie să fie predată,
iar garanția de a despăgubi proprietarul împotriva răutății (așa cum s-a spus deja) să asigure împotriva prejudiciilor
aduse proprietății. În cazul în care eliberarea a avut loc printr-o achitare, obligația trebuie să fie restabilită la starea
sa anterioară; astfel încât, așa cum a afirmat Julianus în Cartea a patra a Digestului, dacă se datorau bani și se
extorca o eliberare prin forță, dacă nu se făcea plata, sau dacă obligația era restabilită și se alătura o problemă,
partea trebuie condamnată să plătească daune de patru ori mai mari. Mai mult, dacă prin violență am făcut o
promisiune prin stipulație, trebuie să existe o eliberare a stipulației, iar dacă s-au pierdut uzufructuri sau servituți,
acestea trebuie să fie restabilite.
Deoarece această acțiune este in rem, nu constrânge nicio persoană care a recurs la violență; dar pretorul
intenționează ca acolo unde s-a făcut ceva prin intimidare, dreptul de restituire să fie exercitat împotriva tuturor; și
Marcellus a remarcat nu fără motiv, cu referire la o decizie a lui Julianus, că dacă un fideiusor a folosit violența
pentru a obține o eliberare prin eliberare, nicio acțiune de restituire nu va fi acordată împotriva debitorului
principal; dar fideiusorul ar trebui să fie condamnat să plătească de patru ori suma, dacă nu restabilește dreptul la
acțiune împotriva debitorului principal. Opinia enunțată de Marcellus este cea mai bună, deoarece el consideră că
această acțiune va fi îndreptată împotriva debitorului principal, așa cum este prevăzut în rem.
Gaius, Despre edictul provincial, cartea IV.
Este cert că, dacă fideiusorii sunt eliberați de debitorul principal folosind intimidarea, o acțiune poate fi introdusă
împotriva fideiusorilor pentru a-i obliga să își reînnoiască răspunderea.
Dacă eu, constrâns de tine prin teamă, îți eliberez obligația, este la discreția judecătorului, în fața căruia se inițiază
procedurile în temeiul acestui Edict, nu numai să determine reînnoirea obligației de către tine personal, ci să te
oblige să furnizezi garanții, fie aceleași, fie altele, nu mai puțin solvabile; și, în plus, să reînnoiască gajurile pe care
le-ai dat în același loc.
Paulus, Notes on the Digest of Julianus, Cartea IV.
În cazul în care un terț, fără fraudă din partea fideiusorului, recurge la violență pentru a obține o eliberare a acestui
fideiusor, acesta din urmă nu va fi obligat să reînnoiască și obligația debitorului principal.
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Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Descendenții sclavilor de sex feminin, puii de vite, recoltele și tot ceea ce depinde de acestea trebuie să fie
restituiți; nu numai cei care au fost deja obținuți, ci, în plus, trebuie să fiu despăgubit pentru cei pe care i-aș fi putut
obține, dacă nu aș fi fost împiedicat prin intimidare.
Ar putea fi întrebat, dacă persoana care a recurs la violență a fost, de asemenea, violență folosită împotriva sa,
dacă pretorul ar hotărî că, în conformitate cu Edictul, acele lucruri pe care le-a înstrăinat trebuie să fie restituite?
Pomponius spune, în Cartea a douăzeci și opta, că pretorul nu este obligat să vină în ajutorul său; pentru că el
susține că, din moment ce este legal să respingi forța prin forță, el a suferit același lucru pe care l-a provocat. De
aceea, dacă cineva te constrânge prin intimidare să-i promiți ceva, iar după aceea îl constrâng prin frică să te
elibereze printr-o eliberare, nimic nu-i poate fi restituit.
Julianus spune că atunci când un creditor folosește forța împotriva debitorului său pentru a obține plata datoriei
sale, el nu este răspunzător în temeiul acestui Edict, din cauza naturii acțiunii bazate pe intimidare, care cere ca
pierderea să fie cauzată; deși nu se poate nega că partea intră în domeniul de aplicare al Lex Julia de vi și și-a
pierdut dreptul său de creditor.
Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a V-a.
Există un decret al Divinului Marcus în următorii termeni: "Cea mai bună cale de urmat, dacă crezi că ai vreo
pretenție legală, este să o testezi printr-o acțiune"; și când Marcianus a spus: "Nu am folosit forța"; împăratul a
răspuns: "Crezi că nu se folosește forța decât acolo unde oamenii sunt răniți? Forța este folosită la fel de mult și în
cazul în care cineva care crede că i se datorează ceva și face o cerere în acest sens, fără a iniția o procedură
judiciară; prin urmare, dacă se dovedește în fața Mea că cineva a obținut cu îndrăzneală și fără autoritate judiciară
posesia vreunui bun al debitorului său, sau a vreunui ban care i se datora și care nu i-a fost plătit de bunăvoie de
către debitorul respectiv, și care a stabilit legea pentru el însuși în această privință, nu va avea dreptul de creditor".
Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
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Mai mult, dacă eu sunt protejat împotriva ta printr-o excepție perpetuă și te oblig să îmi dai liber, Edictul nu se
aplică, deoarece nu ai pierdut nimic.
Pretorul promite că, în cazul în care o parte nu face restituirea, se poate intenta o acțiune împotriva sa pentru daune
de patru ori mai mari, ceea ce înseamnă de patru ori mai mare decât întreaga sumă care ar fi trebuit restituită.
Pretorul îl tratează pe debitor cu suficientă indulgență, oferindu-i posibilitatea de a restitui, dacă dorește să scape
de pedeapsă. După ce a trecut un an, însă, el îi promite doar o acțiune simplă, dar nu întotdeauna și numai atunci
când se prezintă o cauză corespunzătoare.
În examinarea cauzei, este important ca această acțiune să fie permisă numai atunci când nu există o alta; și, de
fapt, deoarece într-un caz de prejudiciu provocat prin intimidare, dreptul la acțiune se pierde într-un an, prin
aceasta înțelegându-se un an cu indemnizația obișnuită; și ar trebui să existe o cauză potrivită pentru ca această
acțiune să fie acordată după trecerea unui an. Un alt drept la acțiune poate fi obținut în felul următor, adică atunci
când persoana împotriva căreia a fost îndreptată violența a decedat, moștenitorul său are atunci dreptul la o acțiune
pentru moștenire, deoarece partea care a folosit violența este în posesie; din acest motiv moștenitorul nu va avea
dreptul la o acțiune pe motiv de intimidare, deși dacă nu ar fi trecut un an, moștenitorul ar putea intenta o acțiune
pentru daune de patru ori mai mari. Acțiunea este acordată succesorilor, deoarece include urmărirea bunului.
În această acțiune nu se cercetează dacă partea care este acționată în judecată a folosit intimidarea sau dacă
altcineva a făcut acest lucru; pentru că este suficient să se stabilească faptul că s-a folosit fie frica, fie forța, și că
pârâtul, chiar dacă este nevinovat de infracțiune, a profitat totuși de tranzacție; pentru că, întrucât frica include
ignoranța, este rezonabil ca o parte să nu fie obligată să indice cine a folosit intimidarea sau forța împotriva sa; prin
urmare, reclamantului i se cere doar să demonstreze că frica a fost folosită pentru a-l constrânge să elibereze pe
cineva pentru a da liberul de plată pentru banii datorați, să predea bunuri sau să îndeplinească un alt act. Pentru că
nu pare nedrept ca o persoană să fie condamnată să plătească daune de patru ori mai mari din cauza faptei altei
persoane, deoarece, la început, acțiunea nu este intentată pentru o sumă de patru ori mai mare decât cea în cauză, ci
atunci când nu se face restituirea bunurilor.
Deoarece această acțiune este una supusă arbitrajului, pârâtul are dreptul de a face restituirea înainte ca arbitrul să
fi pronunțat hotărârea, așa cum am arătat mai sus; iar dacă nu o face, în mod corect și meritat trebuie să fie
condamnat la plata a patru daune-interese.
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Totuși, uneori, chiar și atunci când s-a recurs la intimidare, hotărârea arbitrului îl absolvă pe pârât. Căci dacă Titius
a folosit intimidarea fără știrea mea, iar bunurile obținute în acest mod au intrat în posesia mea și, dacă, fără nicio
fraudă din partea mea, ele nu mai există, voi fi eu achitat prin simplul act al arbitrului? Sau, dacă sclavul în cauză
își ia zborul, iar judecătorul îmi cere să dau o garanție pentru a-l restitui dacă ajunge sub controlul meu, atunci ar
trebui să fiu eliberat. De aceea, anumite autorități sunt de părere că un cumpărător care a obținut proprietatea cu
bună credință de la persoana care a folosit forța nu ar trebui să fie tras la răspundere; la fel și cel care a primit
proprietatea în dar sau cel căruia i-a fost lăsată moștenire. Vivianus susține în mod corect că aceste persoane sunt
răspunzătoare, altfel aș fi dezavantajat pentru că am fost intimidat. De asemenea, Pedius a afirmat în Cartea a patra
că autoritatea judecătorului, într-un caz care implică restituirea, este de așa natură încât el ar trebui să îi ordone
celui care a folosit forța să restituie, chiar dacă proprietatea a trecut în posesia unei terțe părți; sau să îl oblige pe
acesta din urmă să restituie, chiar dacă altcineva a folosit intimidarea; pentru că intimidarea folosită de o persoană
nu ar trebui să fie în beneficiul altei persoane.
Labeo spune că în cazul în care cineva a fost făcut debitor prin intimidare și a dat o garanție care a fost de
bunăvoie, atât debitorul cât și garanția vor fi eliberați; dar dacă doar garanția a fost intimidată, și nu debitorul
principal, doar garanția va fi eliberată.
Valoarea de patru ori mai mare include întreaga proprietate în cauză, adică culturile și toate sporurile.
În cazul în care cineva este constrâns cu forța să promită că se va prezenta la tribunal, dar ulterior furnizează o
garanție, amândoi vor fi eliberați.
În cazul în care cineva a fost constrâns cu forța să încheie un acord și, pentru că nu a dat o dezlegare, a fost
condamnat să plătească daune de patru ori mai mari; Julianus este de părere că el poate răspunde, atunci când
introduce o acțiune în justiție pe baza stipulației și i se opune o excepție; deoarece valoarea simplă a proprietății
obținute de pârât a fost inclusă în daunele de patru ori mai mari. Labeo spune însă că, chiar și după ce acțiunea
pentru daune cvadruple a fost soluționată, partea care a recurs la violență ar fi totuși împiedicată de o excepție; dar
cum acest lucru pare greu, ar trebui modificat astfel încât să îl facă răspunzător pentru daune triple și, de asemenea,
ca în orice caz să fie obligat să dea o dezlegare.
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În ceea ce privește ceea ce am spus cu privire la faptul că valoarea simplă este inclusă în daunele cvadruple, ar
trebui să se înțeleagă că, în ordinul de acordare a daunelor cvadruple, proprietatea obținută prin violență este,
desigur, inclusă; și, prin urmare, se face restituirea acesteia, astfel încât sancțiunea este limitată la daune triple.
Ce se întâmplă dacă un sclav ar fi pierdut fără a fi existat răutate sau neglijență din partea celui care a folosit forța
și împotriva căruia s-a pronunțat o hotărâre judecătorească? În acest caz, dacă sclavul moare înainte de a fi
intentată o acțiune în justiție, regula va fi relaxată în ceea ce privește executarea hotărârii, deoarece partea este
obligată să dea satisfacție pentru infracțiunea sa prin pedeapsa de triplă despăgubire. În ceea ce privește un sclav
despre care se spune că a luat-o la fugă, pârâtul va fi obligat să dea garanții că îl va urmări și îl va restitui; cu toate
acestea, partea care a suferit violența își va păstra pe deplin toate drepturile sale de acțiune in rem, sau de
producție, sau orice alte drepturi pe care le deținea pentru recuperarea sclavului; astfel încât, dacă stăpânul său îl va
recupera în vreun fel, iar celălalt va fi dat în judecată în baza stipulației, el va fi protejat de o excepție. Toate
acestea au loc după pronunțarea hotărârii judecătorești, dar dacă sclavul moare înainte de hotărâre, fără a exista rea
intenție sau neglijență din partea pârâtului, acesta din urmă va fi totuși răspunzător. Acest lucru rezultă din
următoarele cuvinte ale Edictului: "Dacă proprietatea nu este restituită ca urmare a deciziei Curții". Prin urmare,
dacă sclavul își ia zborul fără a exista rea intenție sau neglijență din partea părții împotriva căreia a fost intentat
procesul, trebuie să se ofere în instanță garanția că acesta va urmări și va restitui sclavul; dar dacă proprietatea nu a
fost pierdută din cauza neglijenței pârâtului, totuși, dacă nu ar fi fost pierdută deloc dacă nu s-ar fi recurs la
intimidare, pârâtul va fi răspunzător, la fel ca în cazul unui interdict Unde vi, sau Quod vi aut clam; pentru motivul
că un om poate recupera uneori prețul unui sclav mort pe care l-ar fi vândut dacă nu ar fi suferit intimidarea.
În cazul în care cineva folosește forța împotriva mea, în timp ce obține o proprietate de la mine, nu este.un hoț;
deși Julianus este de părere că oricine obține o proprietate prin forță este un hoț mai nepriceput.
Atunci când un om folosește intimidarea, este sigur că este răspunzător și pentru răutate; și Pomponius spune
același lucru; și oricare dintre acțiuni este un impediment pentru cealaltă, atunci când este invocată o excepție in
factum.
Julianus afirmă că despăgubirile de patru ori reprezintă doar interesul reclamantului, și de aceea dacă un om care
datora patruzeci de aurei în temeiul unei încrederi, promite sub constrângere să plătească trei sute, și face plata; el
poate recupera de patru ori două sute șaizeci de aurei, pentru că aceasta a fost suma cu referire la care a suferit
constrângerea.
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Conform acestei reguli, dacă mai multe persoane folosesc constrângerea, și numai una dintre ele este dată în
judecată, iar aceasta face de bună voie restituirea înainte de judecată; toate celelalte sunt eliberate. Dar dacă nu
face acest lucru, ci plătește de patru ori mai mult decât suma după judecată, cea mai bună opinie este că acțiunea
bazată pe intimidare este, de asemenea, încheiată, în ceea ce îi privește pe ceilalți.
Paulus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Căci se va acorda o acțiune împotriva celorlalți pentru suma care nu a fost recuperată de la partea împotriva căreia
a fost intentată acțiunea.
Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Ceea ce am afirmat în cazul în care mai mulți recurg la intimidare, ar trebui să se aplice și în cazul în care
proprietatea a ajuns în mâinile unuia, în timp ce altul era responsabil de constrângere.
În cazul în care sclavii folosesc intimidarea, o acțiune noxală va fi intentată cu referire la ei; dar oricine îl poate da
în judecată pe stăpânul lor în posesia căruia a trecut proprietatea; și dacă, după ce a fost dat în judecată, acesta
predă proprietatea sau, așa cum s-a spus deja, plătește daune de patru ori mai mari, acest lucru va fi benefic și
pentru sclavi. Dacă, după ce a fost dat în judecată într-o acțiune noxală, preferă să predea sclavul, el însuși poate fi
dat în judecată, dacă a intrat în posesia bunului.
Această acțiune este acordată moștenitorului, dar și altor succesori, deoarece include dreptul de a urmări bunul. De
asemenea, este acordată împotriva moștenitorului și a celorlalți succesori, pentru valoarea a ceea ce a intrat în
posesia lor; și acest lucru nu este nerezonabil, deoarece, deși pedeapsa nu trece la moștenitor, totuși (așa cum se
precizează în rescript), ceea ce a fost obținut în mod necinstit nu ar trebui să ajungă în beneficiul moștenitorului.
Paulus, Întrebări, Cartea I.
Să vedem atunci, în cazul în care moștenitorul a intrat în posesia a ceva și a consumat ceea ce a obținut, va înceta
el să mai fie răspunzător, sau va fi suficient faptul că a avut odată posesia bunului? Și dacă el moare după ce a
consumat-o, va exista o acțiune în mod absolut împotriva moștenitorului său, deoarece acesta a primit o datorie
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odată cu moștenirea; sau nu se va acorda nicio acțiune deoarece al doilea moștenitor nu a primit nimic? Cea mai
bună opinie este că, în orice caz, o acțiune se va îndrepta împotriva moștenitorului moștenitorului; deoarece este
suficient ca proprietatea să fi trecut o dată la moștenitorul inițial, iar dreptul la acțiune devine perpetuu. În caz
contrar, trebuie să se considere că moștenitorul însuși, care consumă ceea ce a ajuns în mâinile sale, nu va fi
responsabil.
Julianus, Digest, Cartea LXIV.
Dacă bunul propriu-zis care a ajuns în mâinile persoanei a fost distrus, nu putem spune că aceasta s-a îmbogățit,
dar dacă a fost transformat în bani sau în altceva, nu trebuie să se mai cerceteze ce s-a întâmplat cu el; ci se
consideră că partea s-a îmbogățit, chiar dacă ulterior a pierdut ceea ce a obținut. Împăratul Titus Antoninus a
declarat într-un Rescript către Claudius Frontinus, cu referire la valoarea proprietății unei moșii, că un proces poate
fi intentat împotriva lui în contul moșiei, tocmai din acest motiv; deoarece, deși proprietatea care a fost inițial
inclusă în moșie nu se afla în posesia sa, totuși, prețul proprietății prin care a devenit mai bogat, indiferent de câte
ori articolele individuale au fost schimbate în caracterul lor, l-a făcut responsabil în aceeași măsură ca și cum
articolele în sine ar fi rămas în forma lor originală.
Gaius, Despre edictul provincial, cartea IV.
În ceea ce privește faptul că proconsulul promite o acțiune împotriva moștenitorului doar în măsura în care a ajuns
în mâinile sale, trebuie înțeles că aceasta se referă la acordarea unui drept de acțiune perpetuu.
Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Pentru a stabili suma care a ajuns în mâinile moștenitorului, trebuie să ne întoarcem la momentul în care s-a făcut
legătura cu problema; cu condiția să fie sigur că ceva a ajuns în mâinile sale. Aceeași regulă se aplică atunci când
un lucru trece în masa succesorală a părții care a folosit forța, în așa fel încât este evident că va intra în posesia
moștenitorului; adică, dacă debitorul este eliberat de răspundere.
Paulus, Despre edict, Cartea a XI-a.
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În cazul în care o femeie eliberată se face vinovată de ingratitudine față de patronul său și este conștientă că a fost
ingrată; și astfel, fiind în pericol de a-și pierde statutul, dă sau promite ceva patronului său pentru a evita să fie
redusă la sclavie; Edictul nu se aplică, pentru motivul că ea însăși este cea care a provocat teama.
În cazul în care un act a fost îndeplinit din cauza fricii, pretorul nu îl va confirma pe motiv de decădere în timp.
În cazul în care o parte a dat în posesie un teren pe care nu îl deținea, daunele cvadruple sau valoarea simplă cu
profiturile pe care le va recupera nu este valoarea terenului, ci cea a posesiei; pentru că estimarea a ceea ce trebuie
restituit se bazează pe ceea ce a fost pierdut și, în acest caz, este vorba de simpla posesie cu recoltele; aceasta este
și opinia lui Pomponius.
În cazul în care o zestre a fost promisă prin intimidare, nu cred că se naște vreo obligație, deoarece este perfect
sigur că o astfel de promisiune de zestre este echivalentă cu niciuna.
În cazul în care am fost constrâns prin intimidare să renunț la un contract de cumpărare, sau de închiriere, trebuie
să se analizeze dacă tranzacția este nulă sau nu și dacă obligația anterioară rămâne în vigoare; sau dacă aceasta
seamănă cu o eliberare, deoarece nu ne putem baza pe o obligație bazată pe buna credință, deoarece o astfel de
obligație se stinge atunci când este pierdută. Cea mai bună opinie este că acest caz se aseamănă cu un fel de
eliberare și, prin urmare, va exista o acțiune pretoriană.
Dacă, fiind constrâns de frică, intru pe o moștenire, cred că am acționat ca moștenitor, pentru că, deși dacă aș fi
fost liber, nu aș fi vrut să fac acest lucru; totuși, fiind supus constrângerii, am avut voința de a acționa; dar ar trebui
să obțin o ordonanță de restituire de la pretor, pentru ca puterea de a respinge moștenirea să-mi fie conferită.
Dacă, fiind obligat să fac acest lucru, resping o moștenire, pretorul poate veni în ajutorul meu în două moduri: fie
prin acordarea unei acțiuni echitabile, așa cum ar face-o unui moștenitor, fie prin admiterea unei acțiuni pe motiv
de constrângere; și am dreptul să aleg calea pe care o aleg.
Paulus, Sentințe, Cartea I.
În cazul în care cineva a băgat o persoană în închisoare cu scopul de a extorca ceva de la ea, orice se face în aceste
circumstanțe nu are nicio importanță.
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Ulpianus, Opinii, Cartea a V-a.
Nu este probabil ca o persoană să plătească într-un oraș, sub constrângere și pe nedrept, ceva ce nu datorează, dacă
ar arăta că are un rang ilustru; deoarece ar putea invoca legea publică și să se adreseze cuiva învestit cu autoritate,
care ar interzice să fie tratat cu violență. Pentru a învinge această prezumție, trebuie să se aducă cea mai puternică
dovadă de violență posibilă.
În cazul în care cineva, fiind pe bună dreptate îngrozit de perspectiva unui examen judiciar la care un adversar
puternic amenință să-l trimită în lanțuri, vinde sub constrângere ceea ce avea dreptul să rețină, chestiunea va fi
readusă la starea sa normală de către guvernatorul provinciei.
În cazul în care un agent de schimb valutar ține un atlet în detenție contrar legii și, împiedicându-l să se angajeze
în competiții, îl obligă să dea garanție pentru o sumă de bani mai mare decât cea pe care o datorează, un judecător
competent va ordona, dacă acest lucru este dovedit, să se restabilească situația.
În cazul în care cineva este obligat, prin intervenția funcționarilor guvernatorului, cu forța și fără proceduri
judiciare, să plătească sume de bani pe care nu le datorează unei părți care pretinde în temeiul unei cesiuni,
judecătorul va dispune ca ceea ce a fost extorcat în mod ilegal să fie restituit de către cel care a provocat
prejudiciul. Cu toate acestea, dacă el și-a plătit datoria în urma unei simple cereri, și nu ca urmare a unei proceduri
judiciare, chiar dacă partea ar fi trebuit să acționeze legal și să nu fi încasat datoria în mod neregulamentar, totuși,
nu este în conformitate cu legea să se anuleze o tranzacție care a dus la plata unei obligații care era datorată.

Tit. 3. Cu privire la intenția frauduloasă
Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
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În acest Edict, pretorul dă scutire împotriva persoanelor viclene și înșelătoare, care folosesc artificii în dauna
altora, pentru a-i împiedica pe cei dintâi să profite de pe urma răutății lor, sau pe cei din urmă să fie prejudiciați de
simplitatea lor.
0. Iată termenii Edictului: "Atunci când se spune că ceva a fost făcut cu intenție frauduloasă și nu se poate aplica
nicio altă acțiune în această privință, voi acorda o acțiune dacă pare să existe un motiv întemeiat pentru aceasta."
1. Servius definește "intenția frauduloasă" ca fiind un plan cu scopul de a înșela o altă parte, în care se pretinde un
lucru și se face altul. Labeo, însă, afirmă că este posibil ca aceasta să fie realizată, fără prefăcătorie, pentru a
păgubi pe altcineva; și este posibil ca un lucru să fie făcut fără înșelăciune, iar altul să fie prefăcut; la fel cum
acționează persoanele care își protejează fie propriile interese, fie pe cele ale altora, prin angajarea acestui tip de
disimulare. Astfel, el dă o definiție a intenției frauduloase ca fiind: "Un artificiu, o înșelăciune sau o mașinărie,
folosită în scopul de a ocoli, de a păcăli sau de a înșela pe altcineva". Definiția lui Labeo este cea corectă.
2. Pretorul nu s-a mulțumit doar să menționeze dolus, ci a adăugat și malus, deoarece autoritățile antice obișnuiau
să spună dolus bonus și înțelegeau această expresie ca însemnând îndemânare, mai ales atunci când cineva folosea
o stratagemă împotriva unui dușman sau a unui hoț.
3. Pretorul spune: "Și nici o altă acțiune nu este aplicabilă în această chestiune". Astfel, el promite în mod
rezonabil această acțiune acolo unde nu există alta, deoarece o acțiune care implică infamia nu ar trebui să fie
ordonată în mod nechibzuit de el dacă poate fi intentată una civilă sau pretoriană, așa cum afirmă Pedius în Cartea
a opta; dar chiar și acolo unde va exista un interdict prin care un om poate intenta un proces sau poate fi invocată o
excepție, prin care poate fi protejat, acest Edict nu este aplicabil. Pomponius spune același lucru în Cartea a
douăzeci și opta, și adaugă că, chiar dacă un om poate fi protejat printr-o stipulație, nu poate avea o acțiune
întemeiată pe intenția frauduloasă; ca, de exemplu, atunci când o stipulație a fost făcută cu referire la intenția
frauduloasă.
4. Pomponius spune, de asemenea, că atunci când nu se poate intenta o acțiune împotriva noastră, de exemplu,
atunci când stipulația a fost atât de rușinos mânjită de fraudă încât nicio instanță nu ar permite o acțiune întemeiată
pe ea; nu ar trebui să încerc să obțin o acțiune bazată pe intenția frauduloasă, deoarece niciun judecător nu ar
permite ca o astfel de acțiune să fie intentată împotriva mea.
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5. Pomponius spune, de asemenea, că Labeo susține că, chiar dacă cineva ar putea obține o restituire completă, nu
ar trebui să beneficieze de această acțiune; și dacă un alt drept de acțiune este pierdut prin trecerea timpului, totuși,
aceasta nu ar trebui să fie permisă; căci cel care amână intentarea unei acțiuni în justiție are numai vina sa, cu
excepția cazului în care frauda a fost săvârșită cu scopul special de a lăsa timpul să treacă.
6. În cazul în care cineva care are un drept de acțiune civilă sau pretoriană îl inserează într-o stipulație, iar apoi îl
anulează printr-o renunțare sau prin alte mijloace; el nu poate intenta o acțiune bazată pe fraudă, deoarece are un
alt drept de acțiune, cu excepția cazului în care a fost înșelat cu rea intenție atunci când și-a pierdut dreptul de
acțiune.
7. Căci numai atunci când o altă acțiune poate fi introdusă împotriva celui a cărui înșelăciune face obiectul
cercetării.
(23) Paulus, Despre edict, cartea XI.
Sau atunci când chestiunea care este baza cercetării împotriva lui poate fi asigurată într-un alt mod.
23. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Acest Edict nu se aplică; și, de asemenea, încetează să mai fie disponibil atunci când o terță parte:
Paulus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
poate fi dat în judecată; sau atunci când proprietatea poate fi asigurată pentru mine prin intermediul unei alte
persoane.
37. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XI.
Prin urmare, dacă un tutore a fost ocolit de Titius, iar tutorele său a acționat în conivență cu acesta, el nu are
dreptul la o acțiune împotriva lui Titius, bazată pe fraudă, deoarece are o acțiune pe tutelă, prin care poate recupera
ceea ce reprezintă interesul său. În cazul în care tutorele său este insolvabil, trebuie spus, fără îndoială, că o acțiune
pe motiv de fraudă îi poate fi acordată:
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38. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a IV-a.
Căci nu se poate considera că o persoană are dreptul la vreo acțiune, atunci când aceasta ar fi inutilă din cauza
insolvabilității adversarului său.
0. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Pomponius explică foarte corect cuvintele: "Nici o altă acțiune nu este aplicabilă", pentru a însemna că este
imposibil ca chestiunea în cauză să fie păstrată pentru partea interesată în alt mod. Nici acest lucru nu pare să se
opună opiniei pe care Julianus a expus-o în Cartea a patra, și anume că, în cazul în care un minor sub douăzeci și
cinci de ani, fiind indus în eroare de sfatul unui sclav, l-a vândut cu peculium-ul său, iar cumpărătorul l-a manuntit;
minorul avea dreptul la o acțiune pe motiv de fraudă împotriva sclavului manuntit; pentru că trebuie să înțelegem
că cumpărătorul este liber de fraudă și că nu poate fi tras la răspundere pentru cumpărare, sau că vânzarea este nulă
dacă minorul a fost determinat să o facă prin reprezentări frauduloase. Faptul că partea este prezumată a fi minoră
nu îi dă dreptul la o restituire completă, deoarece nu se poate obține o restituire completă împotriva unui sclav
manumit.
În conformitate cu aceasta, în cazul în care un om își poate asigura propria despăgubire prin intermediul unei
acțiuni penale, ar trebui să se precizeze că o acțiune pe motiv de fraudă nu va fi admisă.
Pomponius spune, totuși, că dacă acțiunea este una populară, una bazată pe fraudă nu se aplică.
Labeo crede că o acțiune bazată pe fraudă nu ar trebui să fie acordată, nu numai atunci când nu există un alt drept
de acțiune, ci chiar și atunci când poate fi îndoielnic dacă există sau nu un altul; și el aduce următorul exemplu: În
cazul în care o parte îmi datorează un sclav în urma unei vânzări sau a unei stipulații, și îi dă otravă și mi-l predă,
sau în cazul în care îmi datorează o suprafață de teren și, în timpul livrării, îmi impune o servitute asupra acestuia;
sau demolează clădiri, sau taie sau dezrădăcinează copaci; Labeo spune că, indiferent dacă mi-a dat sau nu o
garanție împotriva răutății, o acțiune bazată pe aceasta ar trebui să fie acordată împotriva lui; deoarece, dacă a dat o
garanție, este îndoielnic dacă există un drept de acțiune bazat pe stipulație. Cea mai bună opinie este, totuși, că,
dacă garanția a fost dată împotriva răutății, nu va exista o acțiune bazată pe aceasta, deoarece există o acțiune
bazată pe stipulație; dar dacă nu există garanție, atunci, în cazul în care se introduce o acțiune pe cumpărare, nu va
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exista una bazată pe fraudă, deoarece există una bazată pe cumpărare; dar dacă se introduce una pe stipulație, va fi
necesară o acțiune pe motiv de fraudă.
În cazul în care stăpânul unui sclav, la a cărui folosință avea dreptul o altă parte, îl ucide; atât acțiunea din Lex
Aquilia, cât și cea pentru producție vor fi disponibile, dacă stăpânul era în posesia sclavului atunci când l-a ucis; și,
prin urmare, acțiunea întemeiată pe fraudă nu va exista.
Mai mult, în cazul în care un moștenitor, înainte de a intra pe moștenire, ucide un sclav care a fost lăsat moștenire;
deoarece acesta din urmă a fost distrus înainte de a deveni proprietatea legatarului, acțiunea din Lex Aquilia nu se
aplică, dar nici acțiunea bazată pe fraudă, indiferent de momentul în care l-a ucis, nu se aplică, deoarece este
disponibil un drept de acțiune bazat pe testament.
În cazul în care un animal care vă aparține îmi produce un prejudiciu prin răutatea unui terț, se pune întrebarea
dacă am dreptul la o acțiune pentru răutate împotriva acestuia? Sunt de acord cu opinia lui Labeo, conform căreia,
în cazul în care proprietarul unui animal este insolvabil, ar trebui să se acorde o acțiune bazată pe răutate; deși,
dacă a existat o predare a animalului cu titlu de reparație, nu cred că ar trebui să se acorde, chiar și pentru exces.
Labeo pune, de asemenea, următoarea întrebare: "Dacă îmi eliberați sclavul din cătușe pentru ca acesta să poată
scăpa, ar trebui să se acorde o acțiune pe bază de răutate?" Quintus, într-o notă pe această temă, afirmă că, dacă nu
ai comis fapta din motive de milă, poți fi tras la răspundere pentru furt, dar în cazul în care ai fost influențat de
milă, ar trebui să se acorde o acțiune in factum.
Un sclav aduce la stăpânul său o persoană care este de acord să fie responsabilă pentru acordul sclavului referitor
la libertatea sa, cu condiția ca, după ce va fi liber, obligația să îi fie atribuită; dar după ce a fost manuntit, sclavul
nu ar consimți ca obligația să fie atribuită. Pomponius spune că o acțiune pe motiv de răutate va fi admisă. Dar
dacă patronul este vinovat pentru că obligația nu a fost cesionată, trebuie să se considere că va fi împiedicat de o
excepție a garantului, dacă acesta din urmă este acționat în judecată. Sunt stânjenit de acest aspect, cum poate fi
admisă o acțiune pe motiv de rea intenție, când există o alta? Cu excepția cazului în care, poate, cineva ar putea
invoca faptul că, întrucât patronul poate fi împiedicat printr-o excepție dacă se îndreaptă împotriva celeilalte părți,
ar trebui să se considere că ar trebui să se admită o acțiune pe motiv de rea-credință; întrucât o acțiune care poate fi
împiedicată printr-o excepție nu este deloc o acțiune. Dar dacă patronul este exclus pentru că nu dorește să accepte
sclavul manuntit în locul garantului, este clar că părții care și-a asumat obligația în locul sclavului ar trebui să i se
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acorde o acțiune pe motiv de răutate împotriva acestuia din urmă după ce a fost manuntit; sau dacă garantul este
insolvabil, dreptul la acțiune ar trebui acordat proprietarului.
Dacă agentul meu permite adversarului meu să câștige procesul prin răutate, astfel încât acesta din urmă să fie
eliberat de răspundere; se poate pune întrebarea dacă am dreptul la o acțiune pe motiv de răutate împotriva părții
care a câștigat procesul? Cred că nu am dreptul la o astfel de acțiune, în cazul în care partea este pregătită să apere
acțiunea împotriva acestei excepții, dacă există o coluziune; în caz contrar, ar trebui să se acorde o acțiune pe
motiv de rea intenție, cu condiția să nu pot intenta o acțiune împotriva agentului meu pentru că nu este solvabil.
Mai mult, Pomponius spune că pretorul Caecidianus nu a acordat o acțiune pe motiv de fraudă împotriva celui
care a pretins că o anumită persoană căreia urma să i se împrumute bani era solvabilă, ceea ce este punctul de
vedere corect al cazului; pentru că o acțiune pe motiv de fraudă nu ar trebui să fie acordată decât dacă reaua
credință era flagrantă și evidentă.
40. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IV.
Dacă, totuși, știați că persoana respectivă își pierduse bunurile și, de dragul câștigului, mi-ați declarat că era
solvabilă, o acțiune pe motiv de fraudă ar fi fost admisă împotriva dumneavoastră, deoarece ați recomandat pe
nedrept pe altcineva cu intenția de a mă înșela.
41. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XI.
În cazul în care cineva afirmă că o moștenire are o valoare foarte mică și apoi o cumpără de la moștenitor, nu se va
admite o acțiune pe motiv de fraudă, deoarece cea bazată pe vânzare este suficientă.
(0) Dacă, totuși, m-ați convins să refuz moștenirea, sub pretextul că nu va plăti creditorii, sau m-ați determinat să
aleg un anumit sclav pentru că nu exista altul mai bun în gospodărie, eu spun că o acțiune pe motiv de fraudă ar
trebui să fie acordată, dacă ați făcut acest lucru cu rea intenție.
(1) Mai mult, dacă un testament a fost suprimat mult timp, pentru a împiedica declararea lui inoportună, iar după
moartea unui fiu a fost prezentat; moștenitorii fiului respectiv pot intenta o acțiune pe motiv de fraudă, precum și
în temeiul Lex Cornelia, împotriva părților care l-au suprimat.
250

(2) Labeo afirmă în Cartea a treizeci și șaptea a Posteriora că, dacă Titius revendică petrolul tău ca fiind al lui, iar
tu depui uleiul respectiv în mâinile lui Seius pentru ca acesta să-l vândă și păstrezi banii de achiziție până la
soluționarea controversei cu privire la care dintre voi aparține petrolul, iar Titius refuză să se alăture problemei;
întrucât nu poți nici să inițiezi o acțiune împotriva lui Seius, nici pe bază de mandat, nici ca agent, deoarece
condiția depozitului nu a fost încă îndeplinită; îl poți da în judecată pe Titius pe motiv de fraudă. Pomponius, însă,
spune în Cartea a douăzeci și șaptea că o acțiune poate fi intentată în termeni generali, pe motiv de mandat; sau
dacă partea nu este solvabilă, poate fi intentată pe motiv de fraudă împotriva lui Titius; ceea ce pare a fi distincția
corectă.
(3) Dacă, la sugestia judecătorului, mi-ai predat sclavul tău pentru a mă despăgubi pentru daunele pe care le-a
comis și, în consecință, ai fost eliberat de răspundere; poți fi acționat în justiție printr-o acțiune întemeiată pe
fraudă, dacă se va dovedi că sclavul respectiv a fost gajat în favoarea altei persoane. Această acțiune bazată pe
fraudă este noxală și, prin urmare, Labeo a declarat în Cartea a Treizeci și una a Pretorului pentru străini că
acțiunea bazată pe fraudă comisă cu referire la un sclav este uneori De Peculio și alteori noxală. Pentru că dacă
chestiunea cu referire la care a fost comisă frauda este una pentru care ar fi acordată o acțiune De Peculio, atunci o
acțiune pe acest motiv ar fi permisă; dar dacă este una în care acțiunea ar fi noxală, atunci trebuie să fie și una cu
același caracter.
(4) Pretorul inserează pe bună dreptate cuvintele "trebuie să se arate o cauză adecvată", deoarece această acțiune
nu ar trebui să fie acordată fără discernământ; de exemplu, în primul rând dacă suma în cauză este nesemnificativă,
23. Paulus, Despre edict, cartea XI.
adică nu mai mult de doi aurei,
23. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a, nu ar trebui să fie acordată.
44. Acțiunea nu este acordată anumitor persoane, de exemplu, copiilor sau liberților împotriva părinților sau
patronilor lor, deoarece implică infamia. De asemenea, nu ar trebui să fie acordată nici unei persoane cu o situație
umilă împotriva alteia care este superioară ca poziție; de exemplu, unui plebeu împotriva unei persoane de rang
consular și cu o poziție recunoscută, sau unei persoane licențioase, sau unui cheltuitor, sau oricui care este altfel
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disprețuitor, împotriva unui om cu o viață ireproșabilă; și Labeo are aceeași opinie. Ce este de făcut atunci?
Trebuie spus cu privire la astfel de persoane că o acțiune in factum ar trebui să fie permisă; atenție la frazeologie,
astfel încât să se poată menționa buna credință:
0. Paulus, Despre Edict, Cartea XI.
Pentru a împiedica părțile să profite de propria lor înșelăciune.
46. 46. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XI.
O acțiune pe motiv de fraudă ar trebui să fie acordată moștenitorilor acestor persoane, precum și împotriva
moștenitorilor celorlalte părți.
47. Labeo spune că în examinarea cauzei, trebuie să se aibă grijă ca o acțiune pe motiv de fraudă să nu fie acordată
împotriva unui tutore, decât dacă nu este intentată o acțiune împotriva lui ca moștenitor. Eu cred că poate fi
acționat în judecată pe motiv de fraudă proprie, dacă a ajuns aproape de vârsta pubertății și mai ales dacă a devenit
mai bogat prin acest act.
48. Paulus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Care ar fi fost rezultatul dacă ar fi obținut consimțământul agentului reclamantului pentru respingerea procesului
împotriva sa; sau dacă ar fi obținut bani de la tutorele său prin declarații false; sau dacă ar fi comis o altă fraudă
similară care nu necesită o mare duplicitate?
385875968. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Cred că o acțiune ar trebui, de asemenea, să fie acordată împotriva lui, dacă a profitat pecuniar de frauda tutorelui
său; așa cum poate fi acordată o excepție.
(1) Există totuși un dubiu dacă o acțiune pe motiv de fraudă poate fi acordată împotriva unei municipalități? După
părerea mea, nu poate fi acordată pe motivul fraudei sale, deoarece cum poate o municipalitate să comită o fraudă?
Dar cred că ar trebui să fie acordată în cazul în care aceasta obține vreun profit din frauda celor care îi
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administrează afacerile. O acțiune pe motiv de fraudă va fi acordată împotriva decurionilor în calitate de persoane
fizice.
(2) Mai mult, dacă un mandant obține vreun avantaj prin frauda agentului său, se va acorda o acțiune împotriva
primului pentru suma care a ajuns în mâinile sale; pentru că nu se pune problema ca agentul să fie răspunzător
pentru propriul său comportament fraudulos.
(3) În această acțiune, este necesar să se indice cine a comis acțiunea frauduloasă, deși nu este necesar să se invoce
intimidarea.
(0) Paulus, Despre edict, cartea XI.
Pretorul cere, de asemenea, să se precizeze ce s-a făcut în mod fraudulos, deoarece reclamantul este îndreptățit să
știe în ce privință a fost înșelat, pentru a nu se exprima în mod vag într-o infracțiune de o asemenea gravitate.
23. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
În cazul în care mai multe persoane comit o fraudă, iar una dintre ele restituie, toate vor fi eliberate de răspundere;
iar dacă una dintre ele plătește o sumă egală cu prejudiciul cauzat, sunt de părere că celelalte sunt eliberate.
23. Această acțiune este acordată împotriva moștenitorului și a altor succesori la o moștenire, dar numai până la
suma pe care au obținut-o.
53. Paulus, Despre edict, cartea XI.
24. Din nou, restituirea este inclusă în această acțiune, conform discreției judecătorului; și dacă nu se face
restituirea, hotărârea se va pronunța proporțional cu suma în cauză. Prin urmare, în această acțiune, ca și în cea
bazată pe intimidare, nu se specifică o anumită sumă, pentru ca pârâtul, atunci când se face vinovat de contumacie,
să poată fi judecat pentru suma pe care reclamantul o poate jura în instanță, deși, în ambele acțiuni, prin mijlocirea
judecătorului, aceasta poate fi limitată prin taxarea sumei.
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0. Cu toate acestea, acordarea acestei acțiuni nu este întotdeauna lăsată la discreția judecătorului, atunci când este
evident că restituirea nu poate fi făcută, ca, de exemplu, atunci când un sclav, după ce a fost predat în mod
fraudulos, moare; prin urmare, partea ar trebui să fie obligată imediat să plătească o sumă egală cu interesul
reclamantului în proprietate.
1. Atunci când proprietarul unei case, al cărei uzufruct a fost lăsat moștenire, o arde; o acțiune pe motiv de fraudă
nu este admisibilă, deoarece din acest act decurg alte acțiuni.
2. Trebatius acordă o acțiune pe motiv de fraudă într-un caz în care o parte a împrumutat cu bună știință greutăți
false, cu care un vânzător putea cântări o marfă pentru un cumpărător. Cu toate acestea, dacă a furnizat greutăți
prea grele, vânzătorul poate recupera surplusul de marfă printr-o acțiune personală; iar dacă a furnizat greutăți prea
ușoare, cumpărătorul poate introduce o acțiune în justiție pentru livrarea restului mărfii, cu excepția cazului în care
aceasta a fost vândută cu condiția ca ea să fie cântărită cu acele greutăți, partea care le-a împrumutat cu intenția de
a frauda pretinzând că erau corecte.
3. Trebatius afirmă că un proces pe motiv de fraudă ar trebui să fie acordat împotriva unei persoane prin a cărei
înșelăciune un drept de acțiune a fost pierdut prin trecerea timpului; nu pentru ca restituirea să poată fi făcută de
către judecător, ci pentru ca reclamantul să poată recupera daunele pentru interesul pe care l-a avut ca dreptul de
acțiune să nu se stingă; deoarece dacă s-ar lua alte măsuri, legea ar fi eludată.
4. Dacă cineva ucide un sclav pe care mi l-ai promis, multe autorități consideră, pe bună dreptate, că o acțiune
întemeiată pe fraudă ar trebui să fie acordată împotriva lui; pentru că tu ești eliberat în ceea ce privește răspunderea
față de mine și, prin urmare, ți-ar fi refuzată o acțiune pe baza Lex Aquilia.
23. Papinianus, Întrebări, Cartea LVII.
În cazul în care un fideiusor ucide un animal care fusese promis înainte ca principalul să fie în incapacitate de
livrare; Neratius Priscus și Julianus susțin că ar trebui să fie intentată împotriva lui o acțiune pe motiv de fraudă;
deoarece debitorul fiind eliberat, el însuși, în consecință, este eliberat de răspundere.
23. Paulus, Despre edict, Cartea XI.
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Sclavul tău care îți datora bani și care nu avea cum să facă plata, la sfatul tău a împrumutat bani de la mine și ți-a
plătit. Labeo spune că ar trebui să se acorde o acțiune pe motiv de fraudă împotriva ta, deoarece nu mă puteam
prevala de o acțiune De Peculio, deoarece nu exista o proprietate privată; nici nu pare să se fi cheltuit ceva în
beneficiul stăpânului, deoarece i-a primit ca plată a unei datorii.
23. Dacă mă convingeți că nu a existat niciun parteneriat între dumneavoastră și persoana al cărei moștenitor sunt;
iar eu, din acest motiv, vă permit să fiți exonerat de răspundere în instanță; Julianus afirmă că am dreptul la o
acțiune pe motiv de fraudă.
23. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Dacă ai depus un jurământ prin intermediul meu și ești eliberat, iar ulterior se dovedește că ai comis sperjur; Labeo
spune că ar trebui să se acorde o acțiune pe motiv de fraudă împotriva ta; deoarece Pomponius susține că actul este
echivalent cu un compromis, iar Marcellus susține și el această opinie în Cartea a opta a Digestului, deoarece ar
trebui să se acorde atenție caracterului religios al unui jurământ:
23. Paulus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Căci, în acest caz, pedeapsa pentru sperjur este suficientă.
60. 60. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a IV-a.
Dacă un legatar, căruia i-au fost lăsate bunuri în plus față de ceea ce este prevăzut de Lex Falcidia, îl convinge pe
moștenitor, care este încă ignorant cu privire la valoarea moștenirii, fie prin jurământ, fie prin altă înșelăciune, că
moștenirea este suficientă pentru a plăti toate legatele și, prin acest mijloc, obține plata integrală a propriei sale
moșteniri; se va acorda o acțiune pe motiv de fraudă.
61. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Dacă se întâmplă, prin actul fraudulos al unei părți care apare în numele unei persoane care încearcă să obțină
libertatea sa; că o hotărâre în favoarea libertății sale este pronunțată când adversarul său nu este prezent; o acțiune
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pe motiv de fraudă ar trebui să fie imediat acordată împotriva sa, deoarece o hotărâre pronunțată în favoarea
libertății nu poate fi reconsiderată.
62. Paulus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Atunci când te acționez în judecată pentru o sumă de bani, iar chestiunea a fost conexată, iar tu mă convingi în
mod fals că ai plătit banii sclavului meu sau agentului meu, și pe acest motiv ai obținut respingerea cauzei cu
acordul meu; am întrebat dacă o acțiune pe motiv de fraudă ar trebui să fie acordată împotriva dumneavoastră și sa considerat că o acțiune de acest tip nu poate fi acordată, deoarece puteam obține o reparație în alt mod; deoarece
puteam să intentez din nou o acțiune în justiție și, în cazul în care se opunea o excepție pe motiv de hotărâre
anterioară, puteam să folosesc în mod legal un răspuns.
(1) Gaius, Despre edictul provincial, cartea IV.
Un proconsul promite să acorde o acțiune împotriva unui moștenitor până la valoarea a ceea ce ajunge în mâinile
sale, adică până la valoarea cu care se îmbogățește averea prin tranzacție atunci când aceasta trece la el:
63. Paulus, Despre edict, cartea XI.
Sau pe care ar fi primit-o, dacă acest lucru nu ar fi fost împiedicat de frauda pe care a comis-o.
0. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a IV-a.
Prin urmare, dacă o eliberare obținută în mod fraudulos de către tine ți-a fost dată pentru o datorie, o acțiune poate,
fără îndoială, fi intentată împotriva moștenitorului tău. Dar, în cazul în care vi s-a predat un bun în acest mod și
dumneavoastră muriți, dacă bunul există, se poate intenta o acțiune împotriva moștenitorului dumneavoastră; iar
dacă nu există, acest lucru nu se poate face. Cu toate acestea, se acordă o acțiune împotriva unui moștenitor fără
referire la timp, pentru că acesta nu trebuie să profite de pe urma pierderii altuia. În conformitate cu aceasta, o
acțiune in factum, fără referire la timp, ar trebui să fie acordată împotriva părții care s-a făcut vinovată de fraudă
pentru suma cu care s-a îmbogățit.
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
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2. Sabinus este de părere că moștenitorul este acționat în justiție mai degrabă pentru corectarea unei socoteli, decât
pentru o faptă ilicită; și, în orice caz, acțiunea nu implică infamie și, prin urmare, răspunderea părții nu ar trebui să
fie limitată de trecerea timpului.
2. Același, Despre Edict, Cartea XI.
Nu este necesar să se demonstreze o cauză corespunzătoare atunci când se inițiază o acțiune împotriva unui
moștenitor.
3. 3. Proculus, Epistole, Cartea a II-a.
Atunci când cineva îl determină pe sclavul meu să abandoneze posesia proprietății mele, posesia acesteia nu este
efectiv pierdută; dar o acțiune pe motiv de fraudă se va îndrepta împotriva părții în cauză, dacă am suferit vreo
pierdere.
4. Scaevola, Digest, Cartea a II-a.
Un fiu care primise un sclav ca moștenire privilegiată, fiindu-i cerut să îl manumită după un anumit timp, cu
condiția ca, în acest interval, să fi dat socoteală moștenitorului respectiv și fraților săi care îi erau coerezi, a dat
sclavului libertatea prin manumisiune înainte de trecerea timpului și înainte de a fi dat socoteală. S-a pus întrebarea
dacă el era responsabil față de frații săi, în calitate de administrator, să le dea socoteală pentru părțile lor? Am
răspuns că, din moment ce și-a eliberat sclavul, nu era răspunzător față de frații săi în calitate de administrator, dar
că, dacă se grăbea să îl manunțeze pentru a-l împiedica să le dea socoteală fraților săi, atunci putea fi intentată o
acțiune împotriva sa pe motiv de fraudă.
5. Ulpianus, Opinii, Cartea IV.
Un anumit om era posesorul unui articol pe care dorea să-l vândă, iar un altul a intentat o acțiune în justiție pentru
a stabili dreptul de proprietate și, după ce l-a privat de posibilitatea de a vinde articolul cumpărătorului, a
abandonat procesul. S-a considerat că, în aceste circumstanțe, partea care se afla în posesie avea dreptul la o
acțiune in factum în scopul despăgubirii.
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6. Același, Despre Sabinus, Cartea XLII.
Dacă îmi permiteți să scot piatră de pe terenul dumneavoastră, sau să sap cretă sau nisip, și am făcut cheltuieli
pentru a face acest lucru, iar dumneavoastră nu-mi permiteți să o scot, nicio altă acțiune nu va fi în favoarea mea
împotriva dumneavoastră, cu excepția celei pe motiv de uneltire răuvoitoare.
7. Același, Despre Edict, Cartea XXX.
Dacă cineva distruge un testament lăsat la el după moartea testatorului sau îl mutilează în vreun fel, persoana
menționată în el ca moștenitor va avea dreptul la o acțiune împotriva sa pe motiv de fraudă. Aceeași acțiune ar
trebui să fie acordată și celor cărora li s-au lăsat moșteniri.
8. Marcianus, Reguli, Cartea a II-a.
În cazul în care două persoane s-au făcut vinovate de fraudă, ele nu pot intenta acțiuni una împotriva celeilalte pe
acest motiv.
9. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLIV.
10. Atunci când un vânzător spune ceva în lauda mărfii sale, trebuie considerat că nu a spus și nici nu a promis
nimic; dar atunci când a făcut astfel de afirmații cu scopul de a înșela un cumpărător, se consideră pe bună dreptate
că nu se naște niciun drept la acțiune din cauza a ceea ce a spus sau a promis, dar că poate fi introdusă o acțiune pe
motiv de fraudă.
10. The Same, Opinii, Cartea a V-a.
Un anumit debitor a făcut ca o scrisoare să fie trimisă creditorului său, care părea a fi fost scrisă de Titius, cerând
să fie eliberat de răspundere; iar creditorul, fiind înșelat de această scrisoare, l-a eliberat pe debitor printr-o
stipulație Aquilian și o eliberare. Dacă ulterior se va constata că scrisoarea este falsă sau lipsită de valoare,
creditorul, dacă are peste douăzeci și cinci de ani, va avea dreptul la o acțiune pe motiv de fraudă, iar minorul va
obține restituirea completă.
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11. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXVII.
Dacă te oferi lui Titius cu privire la un lucru pe care nu îl ai în posesie, pentru ca altul să obțină folosința acelui
lucru; și dai garanții că hotărârea va fi respectată, chiar dacă vei fi eliberat, vei fi totuși răspunzător pentru fraudă;
și aceasta a fost opinia lui Sabinus.
12. Furius Anthianus, Despre Edict, Cartea XI.
Cel care înșeală pe cineva pentru a-l determina să intre într-o moștenire care nu este suficientă pentru a plăti
creditorii săi, va fi răspunzător pentru fraudă, cu excepția cazului în care el însuși este singurul creditor; pentru că
atunci va fi suficient să se invoce o excepție pe motiv de fraudă împotriva lui.

Tit. 4. Cu privire la persoanele sub douăzeci și cinci de ani
13. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XI.
Pretorul a propus următorul Edict în conformitate cu principiile echității naturale, prin care își asumă protecția
minorilor; căci, după cum știe toată lumea, judecata persoanelor de această vârstă este slabă și indecisă, expusă la
multe capcane și supusă la multe dezavantaje, și de aceea pretorul le-a promis ajutor prin acest Edict și scutire de
înșelăciune.
14. Pretorul spune în Edict: "Când se spune că o tranzacție a avut loc cu un minor sub douăzeci și cinci de ani, voi
examina ce s-a făcut".
15. Se pare că Pretorul promite asistență minorilor sub douăzeci și cinci de ani, deoarece, după acest moment, se
consideră că vigoarea virilă a fost stabilită.
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16. Din acest motiv, în prezent, minorii sunt supuși conducerii curatorilor până la această vârstă; nici nu ar trebui
să li se încredințeze administrarea propriilor afaceri înainte de acest moment, chiar dacă sunt capabili să le rezolve
în mod corespunzător.
17. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XIX.
Nici un minor nu va obține mai repede posesia bunurilor sale de la curatorii săi pe motiv că are copii; căci ceea ce
prevede legea, și anume: că se remite un an pentru fiecare copil, Divinul Severus afirmă că se referă la capacitatea
de a ocupa funcții publice, și nu la administrarea bunurilor.
18. Același, Despre Edict, Cartea XI.
În cele din urmă, Divinul Severus și Împăratul nostru au interpretat decretele consulilor și guvernatorilor de
această natură ca fiind dictate de propriul lor interes, deoarece ei înșiși au îngăduit foarte rar minori în
administrarea propriilor afaceri, contrar obiceiului stabilit; și aceasta este practica noastră de astăzi.
19. În cazul în care cineva încheie un contract cu un minor, iar contractul intră în vigoare la un moment dat după ce
acesta a atins vârsta majoratului, trebuie să considerăm că este începutul sau sfârșitul tranzacției? Se consideră, și a
fost stabilit printr-o constituție, că atunci când o parte confirmă ceea ce a făcut în timp ce era minor, nu există
niciun motiv de restituire. Din acest motiv, Celsus, în Cartea a unsprezecea a Epistolelor și în cea de-a doua a
Digestului, tratează această chestiune într-un mod abil cu referire la un caz în care a fost consultat de pretorul
Flavius Respectus. Un minor sub douăzeci și cinci de ani, și care, probabil, era în al douăzeci și patrulea an,
începuse o acțiune în tutelă împotriva moștenitorului tutorelui său, iar rezultatul a fost că respectivul moștenitor al
tutorelui a fost eliberat înainte de încheierea procesului; deoarece reclamantul atinsese deja vârsta majoratului de
douăzeci și cinci de ani și, prin urmare, s-a cerut restituirea completă. În consecință, Celsus l-a sfătuit pe Respectus
că fostul minor nu putea obține cu ușurință restituirea completă; dar dacă i se dovedea că acest lucru fusese
provocat de viclenia adversarului său pentru ca acesta să fie eliberat imediat ce minorul ar fi atins vârsta
majoratului, atunci restituirea putea fi acordată: "deoarece", a spus el, "minorul nu pare să fi fost păgubit decât în
ultima zi a procesului, iar întreaga afacere a fost în mod evident planificată astfel încât tutorele să fie eliberat din
funcție după ce minorul a atins vârsta majoratului". Cu toate acestea, el admite că, în cazul în care există doar o
ușoară suspiciune că adversarul său s-a făcut vinovat de înșelăciune, nu ar putea obține o restituire completă.
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20. Știu, de asemenea, că odată s-a pus următoarea întrebare. Un minor în vârstă de mai puțin de douăzeci și cinci
de ani s-a amestecat în averea tatălui său și, după ce a atins vârsta majoratului, a pretins plata de la anumiți debitori
ai tatălui său, iar apoi a cerut restituirea completă pentru a putea respinge averea. De cealaltă parte s-a susținut că,
după ce a devenit major, a aprobat ceea ce făcuse în timp ce era minor; și suntem de părere că restituirea completă
ar trebui să fie acordată pentru motivul că ar trebui să se ia în considerare începutul tranzacției. Sunt de părere că
aceeași regulă s-ar fi aplicat și în cazul în care ar fi intrat în proprietatea unui străin.
21. Ar trebui, de asemenea, să se ia în considerare, cu referire la nașterea unui om în vârstă de douăzeci și cinci de
ani, dacă ar trebui să spunem că el este încă minor în ziua de naștere înainte de ora la care s-a născut, astfel încât,
dacă a fost înșelat, să poată obține restituirea; iar dacă nu a atins încă pe deplin această vârstă, trebuie să se
considere că timpul ar trebui să fie numărat de la un moment la altul. Prin urmare, dacă s-a născut într-un an
bisextil, Celsus consideră că nu are nicio importanță dacă s-a născut în ziua anterioară sau în cea ulterioară, ci cele
două zile sunt considerate ca fiind una singură, iar cea din urmă este intercalată.
22. În continuare, trebuie să ne gândim dacă scutirea trebuie acordată doar celor care sunt proprii lor stăpâni sau și
celor care se află sub controlul altora; iar punctul care provoacă îndoieli este că, dacă cineva ar spune că fiii unei
familii au dreptul la ușurare în chestiunile legate de peculium-ul lor, ar rezulta că beneficiul ar reveni prin
intermediul lor celor care sunt majori, adică taților lor, ceea ce nu a fost, în niciun moment, intenționat de pretor;
căci acesta din urmă promitea ajutorarea minorilor și nu a celor care au atins vârsta majoratului. Cred însă că
opțiunea celor care susțin că fiul unei familii, care este minor sub douăzeci și cinci de ani, are dreptul la o restituire
completă doar în chestiuni în care el însuși are un interes; de exemplu, atunci când este legat prin vreun contract.
Astfel, dacă el este obligat prin porunca tatălui său, acesta din urmă poate fi cu siguranță dat în judecată pentru
întreaga sumă, iar, în ceea ce-l privește pe fiu, (deoarece el însuși poate fi dat în judecată în măsura solvabilității
sale, indiferent dacă se află încă sub controlul tatălui său, sau a fost emancipat, sau dezmoștenit, și, într-adevăr, în
timp ce trăiește sub controlul tatălui său, o acțiune de executare a unei hotărâri poate fi intentată împotriva sa), el ar
trebui să solicite despăgubiri, dacă el însuși este dat în judecată. Dar dacă de această scutire va beneficia și tatăl
său, așa cum se întâmplă uneori în cazul unei cauțiuni, este o chestiune care trebuie analizată și nu cred că va fi
așa. Prin urmare, dacă este intentat un proces împotriva fiului, acesta poate solicita ajutor, deși, dacă un creditor îl
dă în judecată pe tatăl său, nu se poate obține niciun ajutor, cu excepția cazului în care banii sunt împrumutați; și,
de asemenea, în acest caz, dacă a împrumutat banii la ordinul tatălui său, nu i se poate acorda niciun ajutor. Prin
urmare, dacă a încheiat un contract fără ordinul tatălui său și a fost depășit, iar o acțiune De Peculio este introdusă
împotriva tatălui, fiul nu poate obține restituirea, dar dacă acesta din urmă este dat în judecată, o poate obține; și
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nici nu apare vreo dificultate din cauza faptului că fiul are un interes în peculium, deoarece interesul tatălui este
mai mare decât cel al fiului, deși, în unele cazuri, peculium-ul aparține fiului; de exemplu, atunci când proprietatea
tatălui este confiscată de Trezorerie în contul unei datorii; deoarece, în acest caz, conform Constituției lui
Claudius, peculium-ul fiului este separat de acesta.
23. Din acest motiv, în cazul în care fiica unei familii a fost înșelată în ceea ce privește zestrea sa, atunci când și-a
dat consimțământul la stipulația tatălui său, încheiată ulterior, ca zestrea să fie returnată sau să se găsească pe
cineva care să o stipuleze; sunt de părere că ar trebui să i se acorde restituirea, deoarece zestrea este proprietatea
personală a fiicei însăși.
24. În cazul în care un minor cu vârsta sub douăzeci și cinci de ani s-a dat pe sine însuși pentru a fi abrogat și
susține că a fost înșelat în aroganță; de exemplu, că el, fiind un om cu avere, a fost arogat de o parte în scopul de a
fi jefuit; sunt de părere că ar trebui să fie ascultat dacă solicită restituirea completă.
25. În cazul în care o moștenire sau un trust este lăsat fiului unei familii, pentru a fi plătit după moartea tatălui său,
iar el este impus; de exemplu, atunci când el și-a dat consimțământul la acordul tatălui său ca nu se va intenta o
acțiune în justiție pentru moștenire; se poate spune că el are dreptul la o restituire completă, deoarece are un
interes, datorită așteptării sale de a primi moștenirea la care are dreptul după moartea tatălui său. Dar în cazul în
care i se lasă moștenire ceva care îl privește personal, cum ar fi, de exemplu, o comandă în armată, trebuie să se
considere că are dreptul la o restituire completă, deoarece este în interesul său să nu fie înșelat, deoarece nu a
dobândit acest lucru pentru tatăl său, ci îl va avea el însuși.
26. În cazul în care un moștenitor este desemnat cu condiția ca el să fie emancipat de tatăl său în termen de o sută
de zile, el ar trebui să îl anunțe imediat pe tatăl său; și dacă nu a făcut acest lucru atunci când a fost în măsură, iar
tatăl său l-ar fi emancipat dacă ar fi știut de acest lucru, trebuie să se considere că are dreptul la o restituire
completă, dacă tatăl său este gata să îl emancipeze.
27. Pomponius adaugă că în acele cazuri în care fiul unei familii poate obține restituirea într-o chestiune în care
este implicat peculium-ul său, tatăl său poate, ca moștenitor al fiului său, să ceară restituirea completă după
moartea acestuia.
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28. Dar în cazul în care fiul unei familii are un peculium castrense, nu există nicio îndoială că, în chestiunile care
privesc acest peculium castrense, el va avea dreptul la o restituire completă; la fel ca și în cazul în care ar fi fost
înșelat în ceea ce privește propriul său patrimoniu.
29. Un sclav care nu a împlinit vârsta de douăzeci și cinci de ani nu poate, în nici un caz, să obțină restituirea,
deoarece este luată în considerare persoana stăpânului său, iar acesta trebuie să se învinovățească în cazul în care a
încredințat ceva unui minor. De aceea, dacă el încheie vreun contract prin intermediul unui minor care nu a atins
vârsta pubertății, se aplică aceeași regulă; așa cum afirmă Marcellus în Cartea a doua a Digestului. Iar dacă
administrarea liberă a peculium-ului său ar fi acordată unui sclav minor, stăpânul său, dacă este major, nu poate
obține restituirea din acest motiv.
30. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Pentru că, orice face un sclav într-un caz de acest fel, se înțelege că face cu consimțământul stăpânului său; și acest
lucru va apărea mai clar dacă întrebarea se ridică cu referire la o acțiune de instigație, sau în cazul în care o
persoană de peste douăzeci și cinci de ani a îndrumat un minor să facă anumite afaceri, iar acesta din urmă a fost
înșelat în timp ce făcea acest lucru.
31. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XI.
Totuși, atunci când sclavul era unul care avea dreptul la libertate imediată în temeiul unui contract de încredere și a
fost impus, așa cum a suferit prin nerespectarea obligațiilor, se poate afirma că pretorul va fi obligat să îi acorde
ajutor.
32. Același, Despre Edict, Cartea a X-a.
Ajutorul este acordat prin restituirea completă a minorilor sub douăzeci și cinci de ani nu numai atunci când aceștia
suferă vreo pierdere de bunuri, ci și atunci când sunt interesați să nu fie supărați cu procese și cheltuieli.
33. Același, Despre Edict, Cartea a XI-a.
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Pretorul spune: "Orice tranzacție despre care se spune că ar fi avut loc". Noi înțelegem prin "tranzacție" una de
orice fel, fie că este vorba de un contract, fie că nu este.
34. Astfel, dacă un minor cumpără ceva, dacă vinde ceva, dacă intră într-o societate, sau dacă împrumută bani și
este înșelat, el va avea ușurare.
35. De asemenea, dacă a primit bani de la un debitor al tatălui său sau de la unul de-al său și îi pierde, trebuie să se
considere că are dreptul la ușurare; deoarece afacerea a fost încheiată cu el. Și, prin urmare, dacă un minor dă în
judecată un debitor, ar trebui să fie prezenți curatorii, pentru ca el să poată fi plătit, căci altfel un debitor nu poate fi
obligat să-l plătească. În prezent, însă, se obișnuiește ca banii să fie depozitați într-un templu (după cum afirmă
Pomponius în Cartea a douăzeci și opta), pentru ca debitorul să nu fie asuprit prin plata unor dobânzi excesive, sau
ca un creditor minor să nu-și piardă banii; sau ca plata să fie făcută curatorilor, dacă există. De asemenea, printr-o
Constituție imperială, se permite debitorului să oblige un minor să i se numească curatori pentru el însuși. Dar ce
se întâmplă dacă pretorul ar ordona ca banii să fie plătiți unui minor fără intervenția curatorilor, iar aceștia să fie
plătiți? Se poate pune la îndoială dacă va fi sigur. Totuși, sunt de părere că, dacă ar fi obligat să plătească după ce a
arătat că creditorul este minor, el ar fi liber de răspundere; cu excepția cazului în care cineva ar putea susține că ar
trebui să facă apel pe motiv că a suferit un prejudiciu. Cred, totuși, că pretorul nu ar asculta un minor dacă acesta
ar cere restituirea completă într-un caz de acest gen.
36. Ajutorul nu este acordat minorului numai în aceste circumstanțe, ci și atunci când intervine în obligațiile
contractate de alții; de exemplu, atunci când se obligă sau își grevează bunurile ca fideiusor. Cu toate acestea,
Pomponius pare să fie de acord cu cei care fac o distincție între un minor în cazul în care un arbitru a desemnat o
parte în scopul aprobării fideiusorilor și în cazul în care adversarul său l-a acceptat. Mie mi se pare că, în toate
aceste cazuri, dacă partea este minoră și dovedește că a fost ocolită, va avea dreptul la despăgubiri.
37. De asemenea, se acordă ușurare în procese, indiferent dacă partea care a fost depășită, a intentat proces sau a
fost dată în judecată.
38. Atunci când, totuși, un minor a intrat într-o moștenire, care nu este suficientă pentru a plăti creditorii, i se
acordă o ușurare pentru a putea să o respingă; căci și în acest caz, el este înșelat. Aceeași regulă se aplică și în
cazul posesiei bunurilor sau al oricărei alte succesiuni. Nu numai fiul care s-a amestecat în averea tatălui său va
obține restituirea, ci, de asemenea, orice alt minor care aparține familiei va avea dreptul la aceasta, ca de exemplu,
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un sclav care este numit moștenitor și căruia i se acordă libertatea; căci trebuie să se considere că, dacă s-a
amestecat în afacerile moștenirii, el poate fi scutit din cauza vârstei sale, astfel încât să aibă parte de o separare a
bunurilor sale. Este evident că, dacă el obține restituirea după ce a intrat în moștenire, trebuie să predea orice parte
a acesteia care a fost amestecată cu propria sa proprietate și care nu a fost pierdută din cauza infirmității tinereții
sale.
39. În prezent, practica este ca minorii să fie scutiți atunci când nu au reușit să obțină profit.
40. De asemenea, Pomponius a afirmat în Cartea a douăzeci și opta că, atunci când o persoană respinge o
moștenire fără ca cineva să se facă vinovat de fraudă, sau când se profită de ea atunci când face o alegere între
două moșteniri, alegând-o pe cea de valoare inferioară; sau atunci când promite să dea unui om unul sau altul
dintre două lucruri și i-l dă pe cel mai valoros, are dreptul la ușurare și aceasta trebuie să i se acorde.
41. A apărut întrebarea cu privire la punctul care afirmă că trebuie să se acorde scutire minorilor, chiar și atunci
când aceștia nu obțin profit, ca atunci când proprietatea unui minor a fost vândută, iar cineva se prezintă care este
dispus să plătească mai mult pentru ea; dacă ar trebui să se facă o restituire completă, din cauza profitului pe care
nu l-a obținut? Pretorii acordă restituirea în fiecare zi, în aceste condiții, pentru ca noi oferte să poată fi făcute.
Același lucru îl fac și în ceea ce privește bunurile care ar trebui păstrate pentru minori. Totuși, acest lucru ar trebui
făcut cu mare grijă, altfel nimeni nu ar participa la vânzările de bunuri ale pupilelor; nici chiar dacă ar fi efectuate
cu bună credință; și este un principiu care trebuie aprobat în mod temeinic, că, în ceea ce privește bunurile expuse
la accidente, nu ar trebui să se acorde nici o despăgubire unui minor împotriva cumpărătorului, cu excepția cazului
în care se stabilește că a existat corupție sau părtinire evidentă a tutorelui sau curatorului.
42. În cazul în care unui minor i s-a acordat restituirea și se amestecă în afacerile unei proprietăți sau intră în una
pe care a respins-o, el poate obține din nou restituirea pentru a-i permite să o respingă; și acest lucru a fost, de
asemenea, afirmat în rescripturi și opinii.
43. Cu toate acestea, Papinianus spune în Cartea a doua a opiniilor că, în cazul în care un sclav este înlocuit pentru
un minor ca moștenitor necesar, iar minorul respinge moștenirea, sclavul respectiv va deveni moștenitorul necesar
și, dacă minorul obține restituirea, el va rămâne totuși liber; dar dacă, înainte ca minorul să intre pe moștenire în
primul rând și apoi o respinge, sclavul care a fost înlocuit pentru el cu o acordare de libertate, nu poate deveni
moștenitor sau să fie liber; și acest lucru nu este în întregime adevărat. Pentru că, dacă moștenirea nu este
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solvabilă, iar moștenitorul o respinge, Divinul Pius, precum și împăratul nostru, a afirmat într-un Rescript că, în
cazul unui minor străin, va exista un motiv pentru înlocuirea unui moștenitor necesar; iar acolo unde spune că va
rămâne liber, înseamnă, aparent, că nu va rămâne și moștenitor, deoarece minorul obține restituirea după ce a
respins moștenirea; astfel că, din moment ce minorul nu devine moștenitor, ci are un drept de acțiune echitabilă, el
va continua, fără îndoială, să fie moștenitorul care a apărut odată ca atare.
44. Mai mult, dacă moștenitorul nu a făcut recurs în termenul prevăzut, i se va acorda o măsură de protecție pentru
ca acesta să poată face recurs; presupunând că dorește să facă acest lucru.
45. Mai mult, i se acordă scutire în cazul în care hotărârea este luată împotriva sa în lipsă. Cu toate acestea, s-a
stabilit că oamenii de orice vârstă au dreptul la o nouă judecată în caz de lipsă, dacă pot dovedi că au fost absenți
pentru un motiv întemeiat.
46. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
Chiar și în cazul în care un minor a pierdut procesul din cauza contumaciei, el poate solicita o măsură de restituire
completă.
47. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Dacă, ca urmare a unei hotărâri judecătorești, gajurile unui minor sunt luate în executare și vândute, iar el obține
ulterior restituirea în opoziție cu decretul guvernatorului sau al procurorului imperial, trebuie să se analizeze dacă
bunurile care au fost vândute nu ar trebui recuperate; pentru că este cert că banii plătiți în contul hotărârii trebuie să
fie restituiți minorului, dar este mai mult în interesul acestuia din urmă să recupereze bunurile; și cred că, în unele
cazuri, ar trebui să fie permisă, adică dacă minorul ar suferi altfel o mare pierdere.
48. De asemenea, se acordă ajutor unei femei în ceea ce privește zestrea sa, dacă, fiind impusă, a dat mai mult
decât ar fi garantat averea sa sau și-a dat întreaga avere.
49. Acum trebuie să ne întrebăm dacă scutirea ar trebui acordată minorilor numai atunci când sunt impuși în
contracte sau și atunci când se fac vinovați de infracțiuni; de exemplu, dacă un minor a comis o fraudă cu privire la
o proprietate depusă, împrumutată sau supusă unui alt tip de contract, ar avea el dreptul la scutire dacă nimic nu a
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ajuns în mâinile sale prin tranzacție? Se consideră că nu ar trebui să se acorde nici o scutire minorilor vinovați de
încălcări ale legii; prin urmare, în acest caz, nu ar trebui să se acorde nici o scutire, pentru că, în cazul în care un
minor comite un furt sau cauzează daune bunurilor, nu va avea dreptul la scutire. Cu toate acestea, în cazul în care,
după ce a comis prejudiciul, el ar fi putut să mărturisească și astfel să nu fie tras la răspundere pentru daune duble,
dar a preferat să nege ceea ce a făcut; ar trebui să i se acorde restituirea doar pentru ca el să fie tratat ca și cum ar fi
mărturisit. Prin urmare, dacă el a putut să repare pierderea cauzată de furtul său, în loc să fie acționat în justiție
pentru daune duble sau cvadruple, i se va acorda despăgubiri.
50. În cazul în care o femeie căsătorită, după ce a fost despărțită de soțul ei din vina sa, dorește să obțină ușurare,
sau soțul ei face acest lucru, nu cred că ar trebui să se acorde restituirea, deoarece aceasta nu este o infracțiune
obișnuită, iar dacă minorul a comis adulter, nu i se poate acorda ușurare.
51. Papinianus afirmă că, dacă un minor de la douăzeci la douăzeci și cinci de ani permite să fie redus la sclavie adică dacă participă la prețul plătit pentru el - nu are dreptul la restituire; și acest lucru este rezonabil, deoarece
cazul nu admite restituirea, deoarece partea și-a schimbat condiția.
52. În cazul în care se spune că un minor a fost sancționat pentru neplata impozitelor, el va avea dreptul la o
restituire completă; dar trebuie să se înțeleagă că nu a existat o fraudă din partea sa, altfel restituirea nu va fi
admisă.
53. De asemenea, este imposibil ca restituirea să fie acordată de un pretor împotriva libertății sclavului său.
54. Paulus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Cu excepția cazului în care nu obține această favoare de la împărat pentru un motiv întemeiat.
55. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
O acțiune bazată pe fraudă, sau o acțiune echitabilă va exista pentru suma la care minorul a fost interesat în a nu
avea sclavul manuntit; prin urmare, tot ceea ce ar fi putut avea dacă nu ar fi manuntit sclavul trebuie acum să îi fie
predat. Din nou, în ceea ce privește acele obiecte aparținând stăpânului său pe care sclavul manumit le-a sustras;
există un drept de acțiune împotriva lui, pentru producerea lor, pentru furt sau pentru recuperarea a ceea ce a fost
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furat, deoarece și-a însușit aceste obiecte după ce a fost manumit; în caz contrar, în cazul în care infracțiunea a fost
comisă în timp ce era sclav, stăpânul său nu va avea dreptul la o acțiune împotriva lui după ce și-a obținut
libertatea. Acest lucru este conținut într-un Rescript al Divinității Severus.
56. Ce se întâmplă dacă un minor sub douăzeci și cinci de ani și peste douăzeci de ani ar vinde un sclav în temeiul
acestei legi, pentru ca acesta să poată fi manumit? Mă refer la unul de peste douăzeci de ani, deoarece Scaevola a
menționat și această vârstă în Cartea a paisprezecea a întrebărilor; și este mai bine spus că regula stabilită în
Constituția Divinului Marcus adresată lui Aufidius Victorinus, nu include acest caz, adică pe cel al unui minor de
peste douăzeci de ani. Din acest motiv ar trebui să se ia în considerare dacă se poate acorda ajutor unui minor de
peste douăzeci de ani, el ar trebui să fie ascultat dacă face cererea înainte ca sclavul să-și obțină libertatea, căci
dacă o face după aceea, nu poate. De asemenea, se poate pune întrebarea dacă, în cazul în care partea care face o
achiziție în temeiul acestei legi este un minor, are dreptul la restituire? Dacă libertatea sclavului nu a fost încă
obținută, el va avea dreptul la despăgubire, dar dacă face cererea după ce a sosit ziua stabilită, atunci voința
vânzătorului, dacă acesta a atins vârsta majoratului, îl eliberează pe sclav.
57. S-a făcut o anchetă cu privire la următoarea expunere de fapte. Anumiți tineri, care nu erau majori, acceptaseră
ca curator pe un bărbat pe nume Salvianus, iar acesta, după ce a administrat încrederea sa pentru o vreme, a obținut
o funcție municipală prin favoarea împăratului și a obținut de la pretor eliberarea sa de la curatoria minorilor susmenționați pe durata absenței lor. Minorii s-au prezentat apoi în fața pretorului și au cerut restituirea completă,
deoarece curatorul fusese eliberat din funcție contrar constituției, deoarece nu se obișnuiește ca părțile să renunțe la
tutela lor decât dacă sunt absente dincolo de mare pentru afaceri publice sau când sunt angajate în serviciul
personal al împăratului; ca și atunci când acest lucru a fost acordat în cazul consilierului Menander Arrius. Cu
toate acestea, Salvianus și-a obținut eliberarea, iar minorii, după ce au fost, ca să zic așa, impuși, au cerut
pretorului restituirea completă. Arrius Severus, fiind în dubiu, a adresat problema împăratului Severus, care, ca
răspuns la această consultare, a declarat într-un Rescript adresat succesorului său, Benidius Quietus, că nu exista
nici un motiv pentru intervenția pretorului, deoarece nu se preciza că fusese încheiat un contract cu un minor sub
douăzeci și cinci de ani; dar era de datoria prințului să intervină și să-l determine pe cel care fusese scutit în mod
abuziv de pretor să reia administrarea trustului.
58. De asemenea, trebuie remarcat faptul că nu se poate acorda ajutor minorilor fără discernământ, ci numai atunci
când se prezintă o cauză adecvată și aceștia dovedesc că s-a profitat de ei.

268

59. Din nou, restituirea nu va fi acordată în cazul în care o persoană care și-a condus afacerea în mod
corespunzător solicită restituirea din cauza unor pierderi care au rezultat, nu din neglijența sa, ci dintr-un accident
inevitabil; dar nu simpla apariție a pierderii conferă dreptul la restituire, ci lipsa de reflecție care încurajează
înșelăciunea; și acest lucru Pomponius l-a afirmat în Cartea a douăzeci și opta. De aceea, Marcellus spune într-o
notă despre Julianus că, atunci când un minor cumpăra un sclav de care avea nevoie, iar sclavul murea la scurt
timp după aceea, nu avea dreptul la restituire; pentru că nu s-a profitat de el atunci când a cumpărat o proprietate
care era absolut necesară pentru el, chiar dacă era mortală.
60. Atunci când cineva devine moștenitorul unui om bogat, iar proprietatea este brusc distrusă; de exemplu, atunci
când terenurile au fost ruinate de un cutremur, sau casele au fost mistuite de un incendiu, sau sclavii au fugit sau au
murit; Julianus vorbește în așa fel în Cartea a Patruzeci și șasea încât să sugereze că un minor are dreptul la o
restituire completă, dar Marcellus spune într-o notă despre Julianus că restituirea completă nu va fi permisă,
deoarece partea nu a fost înșelată din cauza infirmității tinereții, atunci când a intrat pe o moșie valoroasă, și că
ceea ce i s-a întâmplat lui din întâmplare, i s-ar putea întâmpla și celui mai atent cap de familie; dar în următorul
caz, restituirea poate fi acordată unui minor, adică atunci când acesta a intrat pe o moșie de care aparțineau multe
bunuri care puteau fi distruse; de exemplu, un teren ocupat "de clădiri, dar puternic grevat de datorii, iar el nu a
prevăzut că sclavii ar putea să moară". sau clădirile să fie distruse, sau nu a vândut suficient de repede bunurile
expuse la atâtea accidente.
61. Se pune, de asemenea, întrebarea: în cazul în care un minor solicită restituirea împotriva altui minor, acesta va
fi ascultat? Pomponius afirmă pur și simplu că restituirea nu ar trebui să i se acorde; dar eu cred că pretorul ar
trebui să cerceteze care dintre ei a fost impus, iar dacă au fost înșelați amândoi, de exemplu, dacă un minor i-a
împrumutat celuilalt bani și acesta i-a pierdut; atunci (conform lui Pomponius), cel care a împrumutat banii și i-a
risipit sau i-a pierdut, este în situația cea mai bună.
62. Este clar că, în cazul în care un minor a încheiat un contract cu fiul unei familii care era major, atunci, așa cum
afirmă Julianus în Cartea a patra a Digestului și Marcellus în Cartea a doua a Digestului, el va avea dreptul la o
restituire completă; astfel încât regula referitoare la vârstă primește mai multă considerație decât decretul
Senatului.
63. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a IV-a.
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În cazul în care o femeie intervine în numele unui terț în procesul unui minor, nu i se poate acorda acestuia nicio
acțiune împotriva femeii, ci el, la fel ca și alte persoane, va fi împiedicat de o excepție; pentru că, în conformitate
cu Common Law, va avea dreptul la restituire printr-o acțiune împotriva debitorului inițial; și aceasta dacă
debitorul inițial este solvabil, altfel, femeia nu poate invoca ajutorul Decretului Senatului.
64. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
În cercetarea cauzei, trebuie să se acorde atenție faptului dacă ajutorul trebuie acordat numai minorului sau și celor
care s-au obligat în numele său; ca, de exemplu, fideiusorilor. Prin urmare, dacă eu știu că partea este minoră și nu
am încredere în ea, iar tu te faci fideiusor pentru el, nu este corect ca fideiusorul să primească ajutor, în detrimentul
meu; prin urmare, acțiunea pe mandat trebuie mai degrabă refuzată fideiusorului. Într-un cuvânt, ar trebui ca
pretorul să cântărească cu atenție cine este mai îndreptățit la ușurare, creditorul sau fideiusorul; căci minorul care
este luat în dezavantaj nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre ei. Va fi mai ușor de afirmat că nu ar trebui să se
acorde nici o scutire în cazul celui care l-a dirijat pe creditor, deoarece el a fost, ca să spunem așa, consilierul și
convingătorul care a fost responsabil pentru contractul cu minorul. Prin urmare, se poate pune problema dacă un
minor ar trebui să solicite restituirea integrală împotriva creditorului sau împotriva fideiusorului? Cred că cea mai
sigură cale ar fi să o solicite împotriva ambilor; pentru că, după ce a fost demonstrat un motiv întemeiat, iar părțile
sunt prezente - sau absente dacă sunt în întârziere din cauza contumacității - ar trebui să se analizeze cu atenție
întrebarea dacă ar trebui să se acorde restituirea completă.
65. Uneori, restituirea acordată minorului este in rem; adică este împotriva posesorului proprietății sale, deși nu a
fost încheiat niciun contract cu acesta; ca, de exemplu, atunci când ați cumpărat o proprietate de la un minor și ați
vândut-o unei alte părți, acesta poate uneori să ceară restituirea împotriva posesorului pentru a preveni pierderea
proprietății sale sau pentru a nu fi privat de ea; și în acest caz, cazul este fie audiat de pretor, fie transferul este
anulat și se acordă o acțiune in rem. Pomponius afirmă, de asemenea, în Cartea a douăzeci și opta, că Labeo a avut
loc în cazul în care un minor cu vârsta sub douăzeci și cinci de ani a vândut o suprafață de teren și a dat posesia, iar
cumpărătorul a dispus de ea; atunci, dacă cel de-al doilea cumpărător a fost informat despre ceea ce s-a făcut,
restituirea poate fi acordată împotriva lui, dar dacă el a fost ignorant cu privire la fapte, iar primul cumpărător este
solvabil, acest lucru nu se va face; dar unde nu este solvabil, va fi mai corect să se acorde ajutor minorului, chiar și
împotriva cumpărătorului care nu a fost informat, deși a cumpărat proprietatea cu bună credință.
66. Paulus, Despre edict, Cartea XI.
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Este evident că, atâta timp cât cel care a cumpărat proprietatea de la un minor sau moștenitorul acestui cumpărător
este solvabil, nu ar trebui să se acorde niciun decret împotriva părții care a cumpărat proprietatea cu bună credință;
și aceasta este și opinia lui Pomponius.
67. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IV.
Dar în cazul în care se acordă restituirea, cel de-al doilea cumpărător poate recurge împotriva vânzătorului său.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care achiziția a trecut prin mâinile mai multor persoane.
68. Ulpianus, Despre edict, Cartea a XI-a.
Atunci când se audiază cazul, trebuie, de asemenea, să se ia în considerare dacă nu există poate o altă acțiune
disponibilă, în afară de cea pentru restituirea completă; deoarece dacă partea este protejată în mod corespunzător
de remediul obișnuit și de legea obișnuită, nu ar trebui să i se acorde o reparație extraordinară; ca, de exemplu,
atunci când un contract a fost încheiat cu un tutore fără autoritatea tutorelui său, iar acesta nu devine mai bogat în
consecință.
69. Mai mult, Labeo afirmă că, în cazul în care un minor a fost determinat în mod fraudulos să intre într-un
parteneriat, sau chiar și atunci când face acest lucru cu scopul de a face o donație, nu există niciun parteneriat, nici
măcar între minori; și, prin urmare, pretorul nu are niciun motiv să intervină. Ofilius este de aceeași părere, pentru
că minorul este suficient de protejat prin efectul legii.
70. Pomponius mai spune în Cartea a douăzeci și opta că, atunci când un moștenitor a fost chemat să predea
anumite obiecte fiicei fratelui său, cu condiția ca, în cazul în care aceasta ar fi murit fără urmași, să le restituie
moștenitorului, iar moștenitorul murind, a luat măsuri pentru ca ele să fie restituite moștenitorului său; după care
Aristo a considerat că ea avea dreptul la o restituire completă. Pomponius adaugă, totuși, că garanția dată ar putea
fi pusă la baza unei acțiuni personale pentru o sumă incertă de daune chiar și în cazul unei persoane majore,
deoarece partea este protejată nu numai de dreptul comun, ci și de acțiunea personală.
71. Este general stabilit că, atunci când un contract nu este valabil, pretorul nu ar trebui să intervină dacă acest
lucru este sigur.
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72. Pomponius afirmă, de asemenea, cu referire la preț într-un caz de vânzare-cumpărare, că părților contractante
le este permis să profite una de cealaltă în conformitate cu dreptul natural.
73. Ar trebui să se analizeze acum cine sunt cei care pot acorda restituirea completă. Prefectul orașului, împreună
cu ceilalți magistrați, în măsura în care le permite jurisdicția lor, pot acorda restituirea integrală în alte cazuri,
precum și în cele împotriva propriilor decizii.
74. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
Prefecții pretorieni pot, de asemenea, să acorde restituiri complete împotriva propriilor lor decizii, deși nimeni nu
poate face apel la acestea. Motivul pentru această distincție este că un apel este echivalent cu o plângere că decizia
este nedreaptă; iar restituirea completă include o cerere de ușurare a propriei erori a părții sau o acuzație de fraudă
a adversarului său.
75. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XI.
Un magistrat inferior nu poate acorda restituirea în opoziție cu un decret al superiorului său.
76. Dacă, totuși, împăratul a pronunțat decizia, el permite foarte rar restituirea sau permite introducerea în sala sa
de audiență a unei părți care pretinde că i s-a impus din cauza infirmității tinereții sale; sau spune că nu au fost
menționate chestiuni care îi erau favorabile; sau se plânge că a fost trădat de avocatul său. De aceea, Divinul
Severus și Împăratul Antoninus nu au vrut să-l asculte pe Glabrio Acilius, care a cerut restituirea împotriva fratelui
său fără să precizeze cauza corespunzătoare, după ce cazul a fost ascultat până la capăt în camera lor de audiență.
77. Divinul Severus și Antoninus, atunci când Percennius Severus a făcut o petiție pentru restituirea completă, iar
două decizii fuseseră deja pronunțate, au permis ca acestea să fie examinate în camera lor de audiență.
78. Același împărat a declarat într-un Rescript către Licennius Fronto, că era neobișnuit ca cineva, cu excepția
împăratului însuși, să acorde restituirea după ce o decizie a fost pronunțată în urma unui apel de către un magistrat
numit de împărat să prezideze în locul său.
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79. Dar atunci când un judecător numit de împărat audiază cauza, restituirea nu poate fi făcută de nimeni altcineva
decât de împăratul care l-a numit pe judecător.
80. Restituirea completă se acordă nu numai minorilor, ci și succesorilor lor, chiar dacă ei înșiși sunt majori.
81. Același, Despre Edict, cartea XIII.
Uneori, însă, acordăm unui succesor un termen mai lung de un an pentru a începe procedurile, așa cum se
menționează în Edict, dacă vârsta sa va da prilej pentru aceasta; căci, după împlinirea a douăzeci și cinci de ani, el
va avea dreptul la termenul acordat de lege; în acest caz, se consideră că a fost înșelat, deoarece ar fi putut obține
restituirea în termenul acordat în privința defunctului, dar nu a făcut cerere în acest sens. Este clar că, în cazul în
care defunctul a avut doar o mică parte din timpul disponibil rămas pentru a obține restituirea completă,
moștenitorului său, dacă este minor, i se va acorda timp pentru a o obține după împlinirea a douăzeci și cinci de
ani, nu întregul termen prevăzut, ci doar atât cât avea dreptul minorul, care era moștenitorul său.
82. Același, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Papinianus afirmă, în a doua Carte de opinii, că termenul stabilit pentru restituirea completă nu ar trebui prelungit
în beneficiul unei părți care se întoarce din exil, pe motiv că era absent, deoarece ar fi putut să se adreseze
pretorului prin intermediul unui agent, și nu a făcut-o, sau ar fi putut să se adreseze guvernatorului din locul în care
se afla. Dar acolo unde același autor spune că el nu are dreptul la scutire, din cauza pedepsei care i-a fost impusă;
opinia sa nu este corectă, căci ce este comun între o infracțiune penală și o scuză bazată pe infirmitatea tinereții?
83. Cu toate acestea, în cazul în care cineva în vârstă de peste douăzeci și cinci de ani, după ce s-a alăturat în
termenul stabilit de lege pentru restituire, ar trebui să abandoneze ulterior cauza, alăturarea de cauză nu îl va
avantaja în obținerea unei restituiri complete; așa cum a fost foarte des expus în rescripturi.
84. The Same, On the Edict, cartea X.
Se consideră că a abandonat o cauză, nu dacă o amână pur și simplu, ci atunci când renunță în întregime la ea.
85. The Same, On the Edict, Book XI.
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În cazul în care se cere restituirea completă împotriva înscrierii pe o moștenire făcută de un minor, orice cheltuială
care a fost plătită pentru moșteniri sau pentru valoarea sclavilor care și-au obținut libertatea prin înscrierea sa, nu
va trebui să fie restituită de către minor. În același mod, pe de altă parte, atunci când un minor obține restituirea în
scopul intrării pe o moștenire, orice afacere care a fost tranzacționată de către curatorul său, pentru dispunerea
proprietății în temeiul ordinului pretorului care autorizează vânzarea acesteia conform formei stabilite de lege,
trebuie să fie ratificată; așa cum au declarat Severus și Antoninus într-un rescript către Calpurnius Flaccus.
86. Paulus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
În cazul în care fiul unei familii tranzacționează o afacere sub mandatul tatălui său, el nu poate pretinde beneficiul
restituirii; căci dacă un altul i-ar fi dat mandatul, el nu ar avea dreptul la ajutor, deoarece, în aceste circumstanțe,
partea interesată în principal ar fi fost majoră și ar fi fost pasibilă de pierdere. Dar dacă, în cele din urmă, minorul a
suferit o pierdere pentru că nu a putut recupera suma pe care a cheltuit-o de la partea a cărei afacere a efectuat-o,
din cauză că nu era solvabilă, pretorul îi va veni, fără îndoială, în ajutor. Dacă, însă, principalul era minor, iar
agentul partea majoră, principalul nu va putea fi ascultat cu ușurință, cu excepția cazului în care afacerea a fost
încheiată la ordinul său și nu poate fi despăgubit de către agentul său. Prin urmare, dacă se profită de un minor în
calitate de agent, vina trebuie imputată mandantului care a încredințat afacerea sa unei persoane de acest fel, iar
aceasta este și opinia lui Marcellus.
87. Paulus, Sentințe, Cartea I.
Însă, atunci când un minor se amestecă în mod voluntar în afacerile unei persoane majore, el are dreptul la
restituire pentru a preveni pierderea suferită de partea majoră; iar dacă refuză să facă acest lucru și este apoi dat în
judecată pe motivul afacerii tranzacționate, nu va avea dreptul la restituire împotriva acțiunii; dar el poate fi obligat
să renunțe la dreptul său la restituirea integrală, pentru a-l constitui pe mandant ca agent în nume propriu, astfel
încât, prin acest mijloc, să poată repara pierderea suferită prin intermediul minorului.
88. Cu toate acestea, tranzacțiile comerciale cu minori nu ar trebui să fie întotdeauna reziliate, dar astfel de
chestiuni ar trebui să se bazeze pe ceea ce este bun și drept, pentru a evita ca persoanele de această vârstă să fie
supuse unor mari inconveniente, deoarece, în caz contrar, nimeni nu ar contracta cu ele; și, într-o anumită măsură,
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ar fi excluse din afacerile comerciale. Prin urmare, pretorul nu ar trebui să intervină cu autoritatea sa decât dacă
există dovezi evidente de fraudă sau dacă părțile au acționat cu neglijență gravă.
89. Scaevola, maestrul nostru, obișnuia să spună că, dacă cineva, determinat de frivolitatea tinereții, abandona sau
respingea o moștenire sau posesia unei proprietăți, iar totul rămânea intact, ar trebui, prin toate mijloacele, să fie
ascultat; dar dacă, după ce moștenirea a fost vândută și afacerea a fost rezolvată, el ar apărea și ar pretinde banii
care au fost obținuți printr-un substitut, cererea sa ar trebui respinsă; și, într-un caz de acest fel, instanța ar trebui să
fie mult mai atentă în acordarea restituirii către moștenitorul minorului.
90. În cazul în care un sclav, sau fiul unei familii, a înșelat un minor, tatăl sau proprietarul ar trebui să fie obligat să
restituie tot ceea ce a ajuns în mâinile sale, iar ceea ce nu și-a asigurat posesia, ar trebui plătit din peculium. Dacă
nu se poate obține satisfacție din niciuna dintre aceste surse, iar sclavul s-a făcut vinovat de fraudă, el ar trebui fie
biciuit, fie predat ca despăgubire. În cazul în care, cu toate acestea, fiul unei familii a comis o fraudă, ar trebui să
se pronunțe o hotărâre judecătorească împotriva lui din acest motiv.
91. Restituirea ar trebui să fie acordată astfel încât fiecare să își recupereze toate drepturile. Prin urmare, atunci
când restituirea este acordată unei părți care a fost înșelată în vânzarea unui teren, pretorul trebuie să ordone
cumpărătorului să restituie terenul cu recoltele și să primească prețul plătit pentru acesta; cu excepția cazului în
care, atunci când l-a plătit, nu a ignorat că vânzătorul îl va risipi, ca atunci când banii sunt împrumutați unei
persoane pentru a fi cheltuiți. Restituirea nu este însă acordată atât de liber în cazul unei vânzări, pentru că
cumpărătorul plătește vânzătorului o datorie pe care este obligat să o plătească, așa cum nimeni nu este obligat să
împrumute bani; căci, deși contractul poate avea la origine un caracter care să necesite anularea sa, totuși, dacă se
cere plata banilor pentru cumpărare, cumpărătorul nu trebuie să fie supus în niciun caz unei pierderi.
92. Din acest Edict nu rezultă nici o acțiune sau angajament deosebit, căci totul depinde de examinarea de către
pretor.
93. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a IV-a.
93. Nu există nicio îndoială cu privire la următorul lucru, și anume că, atunci când un minor plătește ceva ce nu
datorează, într-o chestiune în care cererea de restituire nu este permisă de legea civilă, el are dreptul la o acțiune
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pretoriană pentru recuperarea acesteia; deoarece o astfel de cerere este de obicei acordată pe motive întemeiate,
chiar și persoanelor care au peste douăzeci și cinci de ani.
94. În cazul în care un tânăr de acest fel, care are dreptul la restituire, o cere, aceasta ar trebui să fie acordată la
cererea sa sau a agentului său, care a fost în mod expres îndrumat să o ceară; dar în cazul în care partea invocă doar
un mandat general pentru a efectua afacerile comitentului său, el nu ar trebui să fie ascultat.
95. Paulus, Despre Edict, Cartea XI.
În cazul în care apare vreo îndoială cu referire la un mandat special atunci când se solicită restituirea; problema
poate fi rezolvată prin introducerea unei stipulații prin care principalul va ratifica tranzacția.
96. În cazul în care persoana despre care se spune că a fost impusă este absentă, apărătorul său trebuie să dea
garanții că hotărârea va fi respectată.
97. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a IV-a.
97. Restituirea ar trebui să fie acordată în orice împrejurare unui tată în numele fiului său; chiar dacă acesta din
urmă nu este de acord cu aceasta; din motivul că un risc se atașează tatălui care este pasibil de o acțiune De
Peculio. Din care reiese că alte rude sau legături se află într-o poziție juridică diferită și nu ar trebui să fie ascultate,
cu excepția cazului în care fac cererea cu acordul minorului; sau când viața minorului este de așa natură încât
există un motiv pentru a i se interzice să aibă grijă de bunurile sale.
98. În cazul în care un minor împrumută bani și îi risipește, Proconsulul ar trebui să refuze să acorde creditorului
său o acțiune împotriva sa. În cazul în care, totuși, minorul împrumută bani unei părți care este nevoiașă, nu ar
trebui să se ia nicio altă măsură, cu excepția faptului că minorului ar trebui să i se ordone să cedeze creditorului său
acele drepturi de acțiune pe care le are împotriva celui căruia i-a împrumutat banii. În cazul în care a cumpărat, cu
banii, un teren la un preț mai mare decât ar fi trebuit să i se ceară, problema ar trebui rezolvată prin obligarea
vânzătorului de a retrage terenul și de a restitui prețul, astfel încât creditorul să își poată recupera banii de la minor
fără ca altul să sufere vreo pierdere. De aici aflăm ce trebuie făcut atunci când un minor cumpără cu banii săi ceva
mai mult decât valorează; dar în acest caz, ca și în cel precedent, vânzătorul care returnează banii de cumpărare
trebuie să returneze și dobânda pe care a obținut-o sau pe care ar fi trebuit să o obțină din utilizarea banilor
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respectivi și va primi profiturile terenului prin care minorul s-a îmbogățit. De asemenea, pe de altă parte, în cazul
în care un minor vinde o proprietate pentru mai puțin decât valorează, cumpărătorul trebuie să fie obligat să îi
restituie terenul cu profiturile sale, iar minorul trebuie să restituie o parte din preț care i-a adus profit.
99. În cazul în care un minor în vârstă de mai puțin de douăzeci și cinci de ani dă o dezlegare debitorului său fără
un motiv întemeiat, el are dreptul la o acțiune de restituire nu numai împotriva debitorului, ci și împotriva
fideiusorilor săi, precum și la o acțiune pentru orice gaj care i-a fost livrat; iar dacă avea doi debitori principali și a
dat dezlegare unuia dintre ei, el va avea dreptul la o acțiune de restituire împotriva ambilor.
100. De aici înțelegem că, dacă un minor face o reînnoire a unui contract în defavoarea sa; de exemplu, dacă, în
scopul novației, transferă obligația de la un debitor solvabil la unul insolvabil, trebuie să i se acorde restituirea
împotriva fostului debitor.
101. De asemenea, restituirea trebuie să fie acordată și împotriva celor care nu pot fi urmăriți pentru fraudă, cu
excepția cazului în care sunt persoane exceptate prin vreo lege specială.
102. Celsus, Digest, Cartea II.
101. Atunci când un minor sub douăzeci și cinci de ani obține restituirea împotriva unei părți pe care a acționat-o
în justiție pe motiv de tutelă, tutorele nu poate, din acest motiv, să i se restituie dreptul la o acțiune reconvențională
pe motiv de tutelă.
103. Modestinus, Opinii, Cartea a II-a.
Chiar și în cazul în care se poate stabili că un minor a fost impus de tatăl său, care era și tutorele său, iar ulterior
este numit un curator pentru el, acesta din urmă nu poate fi împiedicat să ceară restituirea integrală în numele
minorului.
104. În cazul în care o tutelată, împotriva căreia s-a pronunțat o hotărâre judecătorească într-o cauză bazată pe
curatelă, a dorit să obțină restituirea cu referire la o parte a deciziei; și, întrucât s-a dovedit că a avut succes cu
referire la cealaltă chestiune din cauză, reclamanta, care era majoră și care la început a consimțit la decizie, a cerut
să se acorde un nou proces. Herennius Modestinus a răspuns la aceasta, că dacă punctul cu privire la care pupila de
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sex feminin a cerut restituirea completă nu avea nicio legătură cu celelalte, nu a fost invocat niciun motiv pentru
care reclamanta să poată cere ca întreaga hotărâre să fie anulată.
105. În cazul în care un minor obține restituirea completă din cauza tinereții sale și, din acest motiv, respinge
averea tatălui său, niciunul dintre creditorii acestuia din urmă nefiind prezent sau nefiind chemat de guvernator
pentru a iniția o procedură; se pune întrebarea dacă restituirea ar trebui considerată ca fiind acordată în mod
corect? Herennius Modestinus și-a exprimat opinia că, din moment ce creditorii nu au fost convocați, iar hotărârea
de restituire a fost pronunțată în absența acestora, drepturile creditorilor nu au fost în nici un fel afectate.
106. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
În cazul în care un fiu, care a fost emancipat, nu se prezintă pentru a cere punerea în posesie a unei proprietăți, dar
solicită restituirea și, după ce a împlinit vârsta de douăzeci și cinci de ani, intentează o acțiune în justiție pentru o
moștenire în temeiul testamentului tatălui său, se consideră că el a abandonat cauza, deoarece, dacă timpul pentru a
obține punerea în posesie a proprietății nu s-a scurs, totuși, după ce a ales să accepte testamentul defunctului,
trebuie considerat că a respins beneficiul intervenției pretorului.
107. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
În cazul în care o femeie, după ce a devenit moștenitoare, a obținut o restituire completă în scopul de a-i permite să
respingă moștenirea; am dat ca părere că sclavii aparținând moștenirii, care fuseseră manumiți de către ea în mod
corespunzător, în baza unui contract de încredere, aveau dreptul de a-și păstra libertatea și că nu vor fi obligați să
plătească douăzeci de aurei pentru a o păstra, deoarece păreau să o fi obținut în modul cel mai aprobat. Căci dacă
vreunul dintre creditori își recuperase banii de la ea înainte ca ea să fi obținut restituirea, pretențiile celorlalți față
de cei care fuseseră plătiți, în vederea împărțirii banilor între ei, nu ar fi fost admise.
108. Paulus, Întrebări, Cartea I.
Un minor sub douăzeci și cinci de ani care s-a adresat guvernatorului l-a convins, după înfățișarea sa, că este
major, ceea ce nu era cazul; dar curatorii săi, întrucât știau că este minor, au continuat să îi conducă afacerile. Între
timp, după ce vârsta sa a fost dovedită și înainte de a împlini douăzeci și cinci de ani, i-au fost plătite anumite sume
de bani care i se cuveneau minorului, pe care acesta le-a risipit. Întreb cine este responsabil pentru această
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pierdere; pentru că, dacă curatorii ar fi fost în eroare și, crezând că acesta a atins vârsta majoratului, ar fi renunțat
la administrarea bunurilor sale și ar fi dat socoteală, ar trebui să își asume riscul pentru timpul care a trecut după ce
a fost dovedită vârsta sa? Am răspuns că cei care și-au plătit datoriile sunt eliberați prin efectul legii și nu pot fi
dați în judecată a doua oară. Este evident că administratorii care, știind că partea era minoră, au perseverat în
îndeplinirea sarcinilor lor, nu ar fi trebuit să îi permită să primească banii care îi reveneau și, din acest motiv, ar
trebui să fie acționați în judecată. Cu toate acestea, dacă ei înșiși au acceptat decizia guvernatorului și au încetat să
administreze fondul lor sau chiar au dat socoteală, ei se află în aceeași situație juridică ca și ceilalți debitori și, prin
urmare, nu ar trebui să fie dați în judecată.
109. Aburnius Valens, Trusts, Cartea a VI-a.
În cazul în care unui minor cu vârsta sub douăzeci și cinci de ani i se cere să își mantuiască sclavul, care valorează
mai mult decât moștenirea lăsată prin testament minorului respectiv, iar acesta acceptă moștenirea; el nu poate fi
obligat să acorde libertatea sclavului dacă este gata să returneze moștenirea. Julianus a fost de părere că, așa cum
minorii au dreptul de a refuza o moștenire dacă nu sunt dispuși să manumită un sclav, tot așa un minor, în acest
caz, dacă returnează moștenirea, este eliberat de necesitatea manumirii.
110. Paulus, Sentințe, Cartea I.
110. Atunci când un minor cu vârsta sub douăzeci și cinci de ani împrumută bani fiului unei familii care este și el
minor, poziția celui care cheltuiește banii este mai bună; cu excepția cazului în care cel care îi primește s-a dovedit
a fi mai bogat din acest motiv, în momentul în care s-a unit problema.
111. În cazul în care minorii au convenit între ei să își supună cauza unui anumit judecător și au stipulat, cu
acordul tutorelui lor, să se supună deciziei acestuia, ei pot cere în mod legal restituirea integrală împotriva unei
obligații de acest fel.
112. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
În cazul în care, în cadrul unei achiziții de bunuri la licitație, o altă parte face o ofertă mai bună decât un minor,
dacă acesta din urmă cere restituirea integrală, el trebuie să fie ascultat, dacă se dovedește că a fost interesat în

279

cumpărarea bunului, de exemplu, pentru că acesta a aparținut unuia dintre strămoșii săi; dar aceasta numai cu
condiția să ofere vânzătorului suma licitată în plus de către cealaltă parte.
113. Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
Minorul sub douăzeci și cinci de ani care nu a reușit să facă unele alegații, poate face acest lucru cu ajutorul
restituirii integrale.
114. Tryphoninus, Disputații, Cartea a III-a.
Ajutorul acordat prin restituirea completă nu a fost prevăzut pentru impunerea de sancțiuni; și, prin urmare, atunci
când un minor a neglijat o dată să facă o acțiune pentru prejudiciu, el nu își poate recupera dreptul de a face acest
lucru.
115. Atunci când au trecut cele șaizeci de zile, în timpul cărora un bărbat își poate acuza soția de adulter prin
dreptul de soț; restituirea completă îi va fi refuzată, iar dacă acum dorește să recupereze dreptul pe care nu l-a
exercitat, cu ce s-ar deosebi aceasta de o cerere de eliberare de comiterea unei infracțiuni; adică de intentarea unui
proces în scopul de a fi deranjat. Deoarece este un principiu de drept bine stabilit că pretorul nu ar trebui să vină în
ajutorul părților care au comis infracțiuni sau care au inițiat procese vexatorii; restituirea completă nu se va aplica
în astfel de circumstanțe. Într-un caz de crimă, un minor sub douăzeci și cinci de ani nu are dreptul la restituirea
completă, în orice caz, atunci când este vorba de infracțiuni mai grave; cu excepția cazului în care, atunci când
compasiunea pentru tinerețea sa poate determina uneori judecătorul să impună o pedeapsă mai blândă. Dar în ceea
ce privește Lex Julia, care se referă la pedeapsa adulterului, atunci când un minor mărturisește că a fost vinovat de
adulter, nu poate scăpa de pedeapsa pentru această infracțiune; după cum am afirmat, nici nu poate face acest lucru
atunci când comite oricare dintre aceste infracțiuni pe care legea le pedepsește ca și adulterul; de exemplu, atunci
când se căsătorește cu bună știință cu o femeie care a fost condamnată pentru adulter; sau nu-și concediază propria
soție care a fost prinsă în adulter; sau atunci când profită de pe urma adulterului soției sale; sau acceptă o
recompensă pentru ascunderea unor relații sexuale ilegale; sau permite ca locuința sa să fie folosită pentru
comiterea curviei sau a adulterului; pentru că scuza tinereții nu poate fi invocată împotriva dispozițiilor legale,
atunci când un om, deși invocă legea, o încalcă el însuși.
116. Paulus, Decrete, Cartea I.
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Aemilius Larianus a cumpărat de la Obinius întinderea de pământ din Rutila, sub rezerva plății într-o anumită zi, și
a plătit o parte din suma de cumpărare; fiind înțeles că, dacă în termen de două luni de la acea dată nu ar fi plătit
jumătate din restul prețului, vânzarea ar fi trebuit să fie considerată nulă; de asemenea, dacă nu ar fi plătit restul în
termen de încă două luni, vânzarea ar fi trebuit, de asemenea, să fie considerată nulă. Larianus, care a murit înainte
de expirarea primelor două luni, a fost succedat ca moștenitor de Rutiliana, o minoră, ai cărei tutori au neglijat să
facă plata în termenul stabilit. Vânzătorul, după ce i-a notificat de mai multe ori pe tutori, după ce a trecut un an, a
vândut proprietatea lui Claudius Telemachus; apoi tutorele a cerut restituirea completă și, după ce a pierdut
procesul în fața pretorului, precum și a prefectului orașului, a făcut recurs. Eu am fost de părere că decizia era
corectă, deoarece tatăl ei, și nu ea însăși, a încheiat contractul; împăratul, însă, a decis că, întrucât ziua în care
trebuia îndeplinită condiția a venit în timpul în care fata era sub tutela ei, acesta era un motiv întemeiat pentru care
condiția vânzării nu trebuia respectată. Am declarat că mai degrabă trebuia să i se acorde restituirea pentru motivul
că vânzătorul, prin notificarea tutorilor ei după momentul în care s-a convenit ca vânzarea să fie anulată, și prin
faptul că a cerut banii de cumpărare, trebuia să se considere că a renunțat la condiția care era în beneficiul ei, și că
nu am fost influențat de faptul că timpul a trecut după aceea; așa cum nu aș fi fost influențat nici dacă un creditor
ar fi vândut un gaj după moartea debitorului, când ziua de plată a trecut. Cu toate acestea, deoarece legea evitării
condiționate era neplăcută împăratului, el a decretat că restituirea completă trebuie să fie acordată. El a fost
influențat și de faptul că foștii tutori, care nu au solicitat restituirea, au fost declarați suspecți.
117. Atunci când se afirmă că, în mod normal, nu se acordă ajutor fiului unei familii după ce acesta a fost
emancipat, dacă este încă minor, cu referire la chestiunile pe care le-a neglijat în timp ce se afla sub controlul
paternal; acest lucru este considerat a fi cazul numai atunci când el ar dobândi altfel bunuri în beneficiul tatălui
său.
118. Scaevola, Digest, cartea II.
În cazul în care minorii s-au prezentat în fața guvernatorului, în termenul stabilit, pentru a obține ajutor, și au cerut
restituirea completă și și-au dovedit vârsta; și hotărârea a fost acordată din cauza minorității lor; oponenții lor, în
scopul de a preveni continuarea procedurilor în fața guvernatorului, au făcut apel la împărat, iar guvernatorul a
amânat celelalte chestiuni care trebuiau să fie decise în acțiune până la aflarea rezultatului apelului; s-a pus
întrebarea dacă, atunci când examinarea apelului a fost încheiată și apelul a fost respins, iar părțile au constatat că
au devenit majore, acestea pot pune capăt cauzei, deoarece nu a fost vina lor că nu a fost finalizată? Am răspuns
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că, având în vedere întrebarea așa cum a fost formulată, cauza poate fi judecată ca și cum părțile ar fi fost încă
minore.
119. Lucius Titius a cumpărat un teren vândut de către curatorii unui minor și l-a ținut în posesia sa timp de
aproape șase ani și a îmbunătățit foarte mult proprietatea. Întreb dacă minorul are dreptul de restituire integrală
împotriva lui Titius, cumpărătorul, în cazul în care curatorii săi sunt solvabili? După tot ceea ce s-a spus, sunt de
părere că minorul ar avea cu greu dreptul la restituire, cu excepția cazului în care ar prefera să ramburseze
cumpărătorului de bună-credință toate cheltuielile pe care acesta din urmă ar putea dovedi că le-a făcut, mai ales că
ar putea obține cu ușurință despăgubiri, deoarece tutorii săi sunt solvabili.
120. Ulpianus, Opinii, Cartea a V-a.
Un minor cu vârsta sub douăzeci și cinci de ani a obținut o hotărâre prin care se ordona ca o moștenire, bazată pe
un trust, să îi fie plătită; el a dat dezlegare pentru aceasta, iar debitorul i-a furnizat o garanție, la fel ca și cum ar fi
făcut-o dacă banii ar fi fost împrumutați. În aceste circumstanțe, minorul are dreptul la o restituire completă; pentru
motivul că el a obținut dreptul de a intenta o acțiune în bani în contul unei hotărâri, iar printr-un nou contract a
schimbat acest drept cu unul de inițiere a unei acțiuni de alt tip.
121. Un minor în vârstă de mai puțin de douăzeci și cinci de ani, fără o deliberare corespunzătoare, a predat un
teren care aparținea tatălui său în contul unor datorii care, conform conturilor, aparțineau tutelei altor minori, ale
căror afaceri le tranzacționase tatăl său. S-a dispus restituirea completă pentru ca lucrurile să fie readuse în mod
echitabil la starea lor anterioară, iar valoarea dobânzii care părea a fi datorată în contul tutelei a fost calculată și
compensată cu valoarea profiturilor primite.
122. Julianus, Digest, Cartea XLV.
Atunci când un judecător dispune restituirea unui teren în cazul în care un minor a fost păgubit într-o vânzare și îi
ordonă să restituie prețul acestuia cumpărătorului, iar acesta nu dorește să profite de restituirea completă, deoarece
s-a răzgândit; minorul are dreptul la o excepție împotriva părții care cere banii de cumpărare, ca în cazul autorității
de lucru judecat; deoarece fiecăruia îi este permis să respingă ceea ce a fost introdus în beneficiul său. Nici
cumpărătorul nu se poate plânge dacă este repus în aceeași stare în care a fost pus prin propriul său act și pe care
nu ar fi putut să o schimbe dacă minorul nu ar fi cerut ajutorul pretorului.
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123. Ulpianus, Despre funcția de proconsul, Cartea II.
Guvernatorul unei provincii poate acorda restituirea completă unui minor, chiar și împotriva propriei sale decizii
sau a predecesorului său; deoarece minorii pot obține, datorită vârstei lor, același beneficiu pe care un recurs îl
conferă persoanelor care au atins vârsta majoratului.
124. Marcellus, Despre funcția de guvernator, Cartea I.
Vârsta unei părți care declară că a depășit douăzeci și cinci de ani trebuie dovedită prin anchetă, deoarece prin
acest mijloc poate fi împiedicată restituirea sa completă, precum și alte chestiuni.
125. Ulpianus, Opinii, Cartea a V-a.
Nu toate actele minorilor sub douăzeci și cinci de ani nu sunt invalide, ci doar cele ale celor care, după investigație,
se constată că au fost depășite; ca atunci când au fost constrânși de alții, sau au fost înșelați de propria credulitate,
sau au pierdut ceva ce aveau înainte, sau nu au reușit să obțină un profit pe care ar fi putut să-l dobândească, sau sau supus unor obligații pe care nu ar fi trebuit să și le asume.
126. Callistratus, Monitory Edict, Cartea I.
Labeo afirmă că un copil nenăscut este îndreptățit la o acțiune de restituire, în cazul în care a pierdut ceva prin
uzucapiune.
127. Împăratul Titus Antoninus a declarat într-un Rescript că, atunci când un minor pretindea că adversarul său a
fost achitat prin frauda tutorelui său și dorea să înceapă o nouă acțiune împotriva acestuia, el putea mai întâi să se
îndrepte împotriva tutorelui său.
128. Paulus, Opinii, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva se angajează în mod voluntar să apere un minor într-un proces, iar acesta din urmă pierde
procesul, se poate intenta o acțiune împotriva sa pentru a executa hotărârea; iar tinerețea părții pe care a apărat-o
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nu îi va fi de niciun folos pentru a obține restituirea, deoarece nu poate obiecta la hotărâre. De aici rezultă că
minorul, pe seama căruia s-a pronunțat o hotărâre împotriva sa, nu poate solicita ajutorul de restituire împotriva
hotărârii.
129. Scaevola, Opinii, Cartea I.
Un tutore, fiind presat de creditori, a făcut o vânzare de bună-credință a proprietății tutorelui său, iar mama
acestuia a protestat împotriva vânzării în fața cumpărătorilor. Întreb, din moment ce bunurile au fost vândute la
cererea creditorilor și nu se putea pretinde nimic în mod rezonabil cu privire la corupția tutorelui, dacă tutorele
avea dreptul la o restituire completă? Am răspuns că trebuie făcută o anchetă pentru a stabili acest lucru; și, prin
urmare, dacă există un motiv întemeiat pentru restituire, aceasta nu ar trebui refuzată deoarece tutorele nu s-a făcut
vinovat de nicio infracțiune.
130. Un tutore de minori a vândut anumite terenuri pe care le deținea în comun cu pupilele sale și de care avea
grijă. Întreb dacă minorii au dreptul la o restituire completă prin decretul pretorului sau dacă vânzarea ar trebui să
fie anulată doar în măsura în care au avut un interes în proprietatea comună? Am răspuns că ar trebui să fie anulată
în această măsură, cu excepția cazului în care cumpărătorul a dorit să fie anulat întregul contract, deoarece nu a
dorit să cumpere doar o parte din teren. Am întrebat, de asemenea, dacă cumpărătorul ar trebui să primească de la
pupili, Seius și Sempronius, banii de cumpărare, cu dobândă, sau dacă ar trebui să îi primească de la moștenitorul
curatorului? Am răspuns că moștenitorul curatorului ar fi răspunzător, dar că acțiunile ar fi acordate împotriva lui
Seius și a lui Sempronius pentru părțile pe care le dețineau în teren; în orice caz, dacă banii primiți ar fi ajuns în
mâinile lor până la această sumă.
131. Paulus, Sentințe, Cartea I.
În cazul în care un minor obține restituirea completă într-o chestiune pentru care a devenit fideiusor sau a dat un
mandat, el nu îl eliberează pe debitorul principal.
132. Un minor a vândut o sclavă; dacă cumpărătorul a manuntit-o, minorul nu ar putea obține o restituire completă
în acest sens, dar ar avea dreptul la o acțiune împotriva cumpărătorului în măsura interesului său.
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133. În cazul în care condiția unei femei sub douăzeci și cinci de ani se înrăutățește din cauza unui acord referitor
la zestrea ei; și ea a făcut un astfel de contract cum nici o femeie care a atins vârsta majoratului nu ar fi făcut
vreodată și, din acest motiv, a dorit să îl anuleze, ea ar trebui să fie ascultată.
134. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXV.
În cazul în care bunurile aparținând unui minor sau unui tutelat, a căror vânzare nu este interzisă de lege, sunt
înstrăinate, vânzarea este valabilă. Dacă, totuși, rezultă o mare pierdere pentru tutelat sau pentru minor, chiar dacă
nu există nici o complicitate, vânzarea poate fi anulată prin restituirea completă.
135. Pomponius, Scrisori și diverse pasaje, cartea IX.
"Iulius Diophantus, către prietenul său Pomponius, Salutare. Un minor sub douăzeci și cinci de ani, cu intenția de a
reînnoi un contract, a intervenit în favoarea părții răspunzătoare într-o acțiune care s-ar fi prescris prin trecerea
timpului, când mai rămăseseră încă zece zile din acest timp, și a obținut ulterior restituirea completă. Dreptul de
restituire trebuie acordat creditorului împotriva fostului debitor pentru zece zile sau pentru o perioadă mai lungă?
Eu am considerat că ar trebui să se acorde atâta timp cât a mai rămas din ziua restituirii complete, și aș dori să-mi
scrieți ce părere aveți în această privință." I-am răspuns: "Fără îndoială, cred că opinia dumneavoastră cu privire la
dreptul de acțiune dependent de timpul în care a intervenit minorul este cea mai corectă; și, prin urmare, că gajul
pe care l-a dat fostul va rămâne în continuare grevat.

Tit. 5. Cu privire la schimbarea stării
136. Gaius, Despre edictul provincial, cartea a IV-a. Capitis Minutio este o schimbare de condiție.
137. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
Acest Edict se referă la schimbările de condiție care au loc fără a afecta drepturile cetățenești. Dar în cazul în care
o schimbare a condiției are loc fie prin pierderea cetățeniei, fie a libertății, Edictul nu se va aplica și astfel de
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persoane nu pot, în nici un caz, să fie date în judecată, dar este clar că o acțiune va fi acordată împotriva celor în
mâinile cărora au trecut bunurile lor.
138. Pretorul spune: "Dacă se spune că un bărbat sau o femeie a suferit pierderea drepturilor civile după ce a
îndeplinit un act sau a încheiat un contract, voi permite ca o acțiune să fie intentată împotriva lui sau a ei, ca și cum
o astfel de schimbare de condiție nu ar fi avut loc."
139. Cei a căror condiție a fost schimbată rămân legați în mod natural, pentru motivul care a existat înainte ca
respectiva schimbare să aibă loc; dar dacă au apărut după aceea, oricine va accepta să plătească bani părților
respective sau va încheia un contract cu ele, va avea numai pe el însuși de blamat, în măsura în care se referă la
termenii acestui Edict. Uneori, totuși, o acțiune ar trebui să fie acordată în cazul în care un contract este încheiat cu
ei după schimbarea condiției lor; și, într-adevăr, în cazul în care partea este arogată, nu există nicio dificultate,
pentru că atunci el va fi răspunzător la fel ca fiul unei familii.
140. Nimeni nu este scutit de pedeapsa pentru crimă, chiar dacă starea sa civilă este schimbată.
141. Atunci când o parte și-a arogat debitorul, dreptul său de acțiune împotriva lui nu va fi restabilit după ce va
deveni propriul său stăpân.
142. Acest drept de acțiune este perpetuu și este acordat atât față de moștenitori, cât și împotriva lor.
143. 143. Paulus, Despre edict, cartea XI.
143. Se stabilește că copiii, atunci când își urmează tatăl care a fost arogat, suferă o pierdere a drepturilor civile,
deoarece trec sub stăpânirea altuia și își schimbă familia.
144. O schimbare de condiție are loc în mod evident atunci când un fiu sau alte persoane sunt emancipate,
deoarece nimeni nu poate fi emancipat fără a fi fost mai întâi redus la o condiție servilă fictivă. Cazul este cu totul
diferit atunci când un sclav este manuntit, deoarece un sclav nu se bucură de niciun fel de drepturi civile și, prin
urmare, nu-și poate schimba condiția:
145. Modestinus, Pandects, Cartea I.
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Căci el începe să aibă o stare civilă pentru prima dată în ziua în care este manumit.
146. Paulus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Schimbarea stării are loc prin pierderea cetățeniei, ca în cazul interdicției focului și a apei.
147. Cei care dezertează își pierd drepturile civile și se spune că dezertează cei care abandonează persoana sub
comanda căreia se află și se plasează în clasa dușmanilor; și acest lucru se aplică persoanelor pe care Senatul le
declară dușmani sau le face astfel printr-o lege, în măsura în care își pierd cetățenia.
148. Ar trebui să se analizeze acum ce lucruri se pierd prin schimbarea statutului civil; și în primul rând, cu referire
la acea pierdere de condiție care se întâmplă atunci când cetățenia este păstrată și prin care se stabilește că o parte
nu este privată de drepturile sale publice; pentru că este sigur că rangul de magistrat, senator sau judecător este
păstrat.
149. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea LI.
Pentru că alte funcții publice nu sunt pierdute de o persoană al cărei statut este schimbat în acest fel; căci
schimbarea statutului îl privează pe om de anumite drepturi private și domestice, dar nu îl privează de cele
cetățenești.
150. Paulus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Schimbarea stării nu privează o persoană de drepturile de tutelă; cu excepția cazurilor în care acestea sunt date
unor părți care sunt supuse autorității altora; și, prin urmare, tutorii numiți prin testament, prin lege sau printr-un
decret al Senatului vor rămâne în continuare astfel; dar tutelile legale bazate pe legea celor Douăsprezece Table
sunt abrogate, din același motiv ca și moștenirile legitime, deoarece sunt date unor agnați care încetează să mai fie
astfel atunci când familiile lor se schimbă. Atât moștenirile, cât și tutelile bazate pe noile legi sunt în general
acordate în așa fel încât părțile care le primesc sunt desemnate prin relațiile lor naturale; ca, de exemplu, atunci
când decretele Senatului conferă moșteniri mamelor și fiilor.

287

151. Obligațiile care decurg din vătămări și acțiunile derivate din infracțiuni îl urmează pretutindeni pe individ.
152. Atunci când o parte este privată de libertate, el își schimbă condiția în consecință, și nici un drept de restituire
nu poate fi acordat împotriva unui sclav, deoarece un sclav nu poate fi legat astfel încât să fie răspunzător chiar și
într-o acțiune sub jurisdicția pretoriană; dar o acțiune echitabilă va fi acordată împotriva stăpânului său, așa cum
afirmă Julianus, și dacă nu este apărat pentru întreaga sumă, trebuie să mi se acorde un ordin de confiscare a
proprietății pe care o deținea anterior.
153. De asemenea, în cazul în care cetățenia este confiscată, nu există nici o dreptate în a admite restituirea
împotriva unei părți care și-a pierdut bunurile și care, după ce a părăsit orașul, pleacă în exil dezbrăcat de tot.
154. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a IV-a.
Obligațiile care se înțeleg a fi îndeplinite în conformitate cu dreptul natural, este evident că nu pot fi pierdute prin
schimbarea condiției, deoarece nicio normă civilă nu poate distruge drepturile naturale; prin urmare, un drept de
acțiune pentru zestre, care se întemeiază pe ceea ce este bun și echitabil, va rămâne nealterat și după o schimbare
de condiție.
155. Paulus, Despre edict, cartea XI.
Astfel că o femeie, chiar și după ce a fost emancipată, poate intenta o acțiune în justiție.
156. Modestinus, Diferențe, Cartea VIII.
În cazul în care se lasă o moștenire care trebuie plătită în fiecare an sau în fiecare lună, sau se lasă o moștenire de
locuință, ea se stinge prin moartea legatarului; dar în cazul în care există o schimbare de condiție, ea continuă fără
întrerupere, pentru motivul că o moștenire de acest fel depinde mai degrabă de fapt decât de drept.
157. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Există trei feluri de schimbări de condiție, cea mai mare, cea intermediară și cea mai mică; după cum există trei
condiții pe care le putem avea, și anume cele de libertate, de cetățenie și de familie. Prin urmare, atunci când le
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pierdem pe toate acestea, adică libertatea, cetățenia și familia, are loc cea mai mare schimbare de condiție; dar
atunci când pierdem cetățenia și păstrăm libertatea, are loc o pierdere intermediară a condiției; iar atunci când
libertatea și cetățenia sunt păstrate, și doar poziția familiei este modificată, se stabilește că are loc cea mai mică
schimbare de condiție.

Tit. 6. Care sunt temeiurile pe baza cărora persoanele de peste douăzeci și cinci de ani au
dreptul la restituirea integrală
158. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XII-a.
Nimeni nu va refuza să recunoască faptul că baza acestui Edict este perfect justă; căci acolo unde drepturile unui
om au fost afectate în timpul cât a fost în slujba statului, sau unde a suferit o nenorocire, el oferă un remediu; și se
acordă, de asemenea, o reparație împotriva acestor persoane, astfel încât ceea ce s-a întâmplat să nu le fie nici
benefic, nici dăunător.
159. Iată care sunt termenii Edictului: "În cazul în care o parte din proprietatea unei părți a fost lezată în timp ce
aceasta se afla sub constrângere sau, fără existența unei fraude, absentă în serviciul statului, în închisoare, în
sclavie sau în puterea inamicului; sau a permis să treacă timpul necesar pentru a începe o acțiune, sau atunci când
cineva a dobândit bunuri prin folosință, sau a obținut ceva și l-a pierdut din cauza lipsei de folosință; sau a fost
eliberat de răspunderea de a fi acționat în judecată, din cauza trecerii timpului, iar el fiind absent, nu a fost apărat;
sau a fost în lanțuri; sau nu a luat nicio dispoziție prin care să poată fi acționat în judecată; sau, atunci când nu era
legal ca el să fie adus în instanță împotriva voinței sale, nu a fost oferită nicio apărare pentru el; sau atunci când s-a
făcut apel la un magistrat sau la cineva care acționează în calitate de magistrat, iar dreptul său la acțiune a fost
pierdut, cu orice fraudă din partea sa; în toate aceste cazuri, voi acorda o acțiune în cursul anului în care partea a
avut dreptul de a se adresa. Mai mult, acolo unde pare să existe orice altă cauză justă, voi acorda restituirea
completă, atunci când acest lucru este autorizat de legi, plebiscite, decrete ale Senatului sau edicte și ordonanțe ale
împăraților."
160. Callistratus, Edictul de monitorizare, Cartea a II-a.
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Acest Edict, în măsura în care se referă la cei care sunt incluși în el, nu este foarte folosit în prezent, deoarece
justiția este administrată în cazul acestor persoane printr-o procedură extraordinară, bazată pe decretele Senatului
și pe Constituțiile imperiale.
161. Sunt scutite în principal sub acest titlu acele persoane care sunt absente din cauza fricii, adică atunci când nu
au fost descurajate de o alarmă care nu avea niciun temei.
162. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
Este considerat absent din cauza fricii cel care rămâne departe prin simpla temere a morții sau a torturii corporale,
iar acest lucru trebuie să fie stabilit după efectul acesteia asupra lui; pentru că nu este suficient ca, influențat de
orice fel de temere, să fi rămas în teroare, ci stabilirea acestui fapt este de datoria judecătorului.
163. Callistratus, Monitory Edict, Cartea a II-a.
Sunt incluși cei care, fără intenție frauduloasă, au fost absenți în serviciul statului. Expresia "intenție frauduloasă"
trebuie înțeleasă ca făcând referire la cazul în care o persoană care poate să se întoarcă, nu o face și nu este scutită,
în cazul în care a fost comisă vreo nedreptate împotriva sa în timpul absenței sale; ca, de exemplu, în cazul în care
a rămas departe cu scopul de a obține un avantaj substanțial pentru el însuși în timp ce era absent în serviciul
statului, ar fi privat de acest privilegiu.
164. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
Cazul ar fi la fel în cazul în care ar fi făcut un artificiu pentru a fi absent sau ar fi avut grijă să facă acest lucru,
chiar dacă nu a obținut niciun beneficiu prin aceasta; sau dacă ar fi plecat prea devreme; sau dacă cauza absenței
sale ar fi avut originea într-un proces. Adăugarea intenției frauduloase se referă la părțile care sunt absente în
serviciul statului, și nu la cele care sunt absente din cauza fricii, deoarece nu există frică atunci când este vorba de
fraudă.
165. Cu toate acestea, părțile care sunt angajate în funcții publice la Roma nu sunt considerate absente în serviciul
statului:
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166. Paulus, Despre Edict, cartea XII. Ca, de exemplu, magistrații.
167. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
Este evident că soldații care sunt staționați la Roma trebuie să fie considerați ca fiind absenți în serviciul statului.
168. Paulus, Rezumate, Cartea a III-a.
O scutire este acordată trimișilor municipali printr-o constituție a împăraților Marcus și Commodus.
169. Callistratus, Edictul de monitorizare, Cartea a II-a.
Ajutorul este acordat, de asemenea, oricui se află în închisoare, ceea ce nu se referă doar la cei care se află în
închisorile publice, ci și la persoanele care sunt ținute în detenție de hoți, de tâlhari sau prin folosirea forței fără
rezistență. Termenul are o semnificație mai largă, deoarece sunt considerați întemnițați și cei care sunt închiși în
cariere de piatră, deoarece nu are importanță dacă sunt reținuți de ziduri sau de lanțuri. Labeo consideră însă că
termenul trebuie înțeles doar ca însemnând încarcerare legală.
170. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
În aceeași situație se află și acele persoane care sunt păzite de soldați, însoțitori ai magistraților sau ai autorităților
municipale, atunci când se dovedește că sunt incapabile să se descurce singure. De asemenea, considerăm că se
află sub constrângere cei care sunt legați în așa măsură încât nu pot apărea în public fără să fie dezonorați.
171. Callistratus, Monitory Edict, Cartea a II-a.
Se acordă scutire și celor care sunt în sclavie, fie că, fiind liberi, au servit ca sclavi cu bună credință, fie că au fost
pur și simplu reținuți.
172. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
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De asemenea, cel care este implicat într-un litigiu cu referire la statutul său nu este inclus în acest Edict, de îndată
ce cazul este adus în instanță; și, prin urmare, el este considerat ca fiind în sclavie doar atât timp cât nu sunt inițiate
proceduri de acest fel.
173. Paulus, Despre Edict, cartea XII.
Labeo spune foarte corect că o parte care a fost desemnată moștenitor și căreia i s-a acordat libertatea nu este
inclusă în termenii Edictului înainte de a deveni cu adevărat moștenitor; pentru că înainte de aceasta, el nu poate
deține proprietăți, iar pretorul vorbește despre oameni care sunt liberi.
174. Sunt de părere, totuși, că fiul unei familii se conturează în termenii acestui Edict acolo unde este implicat
peculium-ul său castrense.
175. Callistratus, Edictul de monitorizare, Cartea II.
Ajutorul este acordat și celui care se află în puterea inamicului, adică celui care a fost capturat de acesta, căci nu
trebuie să se creadă că se acordă vreun beneficiu dezertorilor, cărora li se refuză dreptul de a se întoarce. Cu toate
acestea, cei care se află în puterea inamicului pot fi considerați ca fiind incluși în acea parte a Edictului, în care
sunt menționate persoanele care au fost în sclavie.
176. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
Ajutorul este acordat persoanelor capturate de inamic, în cazul în care se întorc în baza dreptului de postliminium,
sau în cazul în care mor; deoarece acestea nu pot numi un agent, în timp ce ceilalți menționați mai sus pot fi ajutați
cu ușurință prin intermediul unuia; cu excepția celor care sunt ținuți în sclavie. Cu toate acestea, cred că se poate
acorda ajutor în favoarea unei părți care se află în puterea inamicului, dacă se numește un curator pentru
administrarea bunurilor sale, așa cum se întâmplă în general.
177. Ajutorul este acordat unui copil născut în mâinile inamicului, dacă are dreptul de a se întoarce, la fel ca și
celui care a fost capturat.
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178. În cazul în care un om este pus în posesia casei unui soldat în scopul de a preveni amenințarea cu un
prejudiciu; și pretorul acordă posesia oricui în timp ce el este prezent, acesta nu va avea dreptul de a cere
restituirea; dar, dacă custodele era absent, trebuie să se considere că are dreptul la ușurare.
179. Acolo unde Pretorul spune în Edict: "Sau după aceea", fără nimic altceva, trebuie să se înțeleagă că, dacă un
posesor de bună credință a deținut proprietatea înainte de absența proprietarului, iar posesia a luat sfârșit la
întoarcerea acestuia, el ar avea motiv să ceară restituirea, nu oricând, ci numai acolo unde acest lucru s-a întâmplat
imediat după întoarcerea sa; adică în timpul necesar pentru a găsi o locuință, a-și aranja bagajele și a căuta un
avocat; pentru că Neratius afirmă că cel care amână o cerere de restituire nu ar trebui să fie ascultat.
180. Paulus, Despre, Edict, cartea XII.
Ajutorul nu este acordat persoanelor care sunt neglijente, ci numai celor care sunt împiedicate prin forța
împrejurărilor. Toate acestea trebuie deferite judecății pretorului, adică el trebuie să acorde restituirea doar în cazul
în care o persoană nu a putut să se alăture problemei din cauza lipsei de timp, și nu în cazul în care s-a făcut
vinovată de neglijență.
181. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
Iulianus a afirmat în Cartea a IV-a că despăgubirea poate fi acordată unui soldat nu numai împotriva părții care
deține o proprietate, ci și împotriva celor care au cumpărat de la posesor; astfel încât, dacă soldatul ar accepta
proprietatea, el poate recupera bunurile, dar dacă nu o acceptă, prescripția ar continua în mod evident să curgă și
după aceea.
182. În cazul în care o moștenire a fost lăsată în următorii termeni: "Sau pentru fiecare an în care va rămâne în
Italia"; restituirea poate fi acordată astfel încât el să primească suma ca și cum ar fi fost în Italia, așa cum afirmă
Labeo; iar Julianus în Cartea a patra și Pomponius în Cartea a treizeci, au aprobat această opinie; pentru că dreptul
la acțiune nu se stinge prin trecerea timpului atunci când ajutorul pretorului devine necesar, dar cazul este
condiționat.
183. Paulus, Despre Edict, Cartea a XII-a.
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Trebuie reținut că noi acordăm ajutorul de restituire atunci când părțile au atins vârsta majoratului, numai atunci
când încearcă să-și recupereze proprietatea; și nu atunci când doresc să li se acorde ajutor, în scopul de a obține un
câștig sau de a impune o pedeapsă sau o pierdere unei alte persoane.
184. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
Mai mult, dacă un cumpărător, înainte de a obține un titlu de proprietate prin prescripție, este capturat de inamic,
este stabilit că posesia, care a fost întreruptă, nu este restabilită prin dreptul de postliminium; deoarece prescripția
nu este operativă fără posesie, deoarece posesia este în general o chestiune de fapt, iar aceasta nu intră sub
incidența regulii postliminium.
185. Același, Întrebări, Cartea a XIII-a.
Acțiunea pretoriană nu poate fi acordată cumpărătorului, deoarece ar fi foarte nedrept să lipsească un proprietar de
ceva acolo unde acest lucru nu s-a făcut prin uz; și nici nu se poate înțelege că s-a pierdut ceea ce nu a fost luat de
altul.
186. Ulpianus, Despre edict, Cartea XII.
Pretorul mai spune: "Atunci când cineva dobândește un bun prin folosință, sau îl pierde prin nefolosire, sau este
exonerat de răspundere pentru că dreptul său la acțiune este prescris prin trecerea timpului când partea era absentă
și nu i s-a făcut nicio apărare". Pretorul a introdus această clauză pentru ca, așa cum vine în ajutorul persoanelor
menționate mai sus, pentru a le împiedica să se profite de ele; tot așa, el poate interveni pentru a le împiedica să
profite de alții.
187. Trebuie remarcat că pretorul se exprimă mai complet, acolo unde acordă restituirea împotriva celor care sunt
absenți, decât acolo unde le acordă restituirea; căci, în acest caz, el nu enumeră persoanele împotriva cărora acordă
ajutor, ca mai sus, ci adaugă o clauză care îi include pe toți cei care sunt absenți și nu sunt apărați.
188. Această restituire se acordă și dacă cei care sunt absenți și nu sunt apărați au obținut un titlu de proprietate
prin prescripție, fie prin ei înșiși, fie prin persoane aflate sub controlul lor, dar numai atunci când niciunul dintre ei
nu s-a prezentat ca apărător; căci dacă ar exista un agent, așa cum ai pe cineva care să intenteze o acțiune, cealaltă
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parte nu ar trebui să fie deranjată. Mai mult, dacă nu a apărut niciun apărător, este perfect corect să se acorde
scutire; și există un motiv în plus pentru aceasta, dacă vreunul dintre cei care nu au fost apărați rămâne ascuns;
deoarece pretorul promite în Edict să acorde posesia proprietății și, dacă cazul o cere, aceasta poate fi vândută; dar
acolo unde părțile nu rămân ascunse, deși nu apare nimeni pentru a le apăra, el promite doar să dea posesia
proprietății.
189. Nu se consideră că o parte este apărată atunci când cineva se prezintă voluntar ca reprezentant al său, ci atunci
când acesta este solicitat de reclamant și nu lipsește să conducă apărarea; iar o apărare completă trebuie înțeleasă
ca fiind aceea în care partea nu se sustrage de la proces și dă garanții că se va conforma hotărârii.
190. Paulus, Despre edict, cartea XII.
Prin urmare, trebuie reținut că acest Edict este operativ doar atunci când când prietenii părții au fost întrebați dacă
îl vor apăra, sau atunci când nu a existat nimeni care să poată fi rugat să facă acest lucru; pentru că o persoană
absentă nu este considerată ca fiind apărată dacă reclamantul o cheamă din proprie inițiativă și nimeni nu se oferă
să conducă apărarea, și astfel trebuie să fie stabilită prin probe.
191. Prin urmare, așa cum pretorul nu dorește ca părțile să sufere pierderi; tot așa, pe de altă parte, el nu le permite
să obțină niciun avantaj.
192. Labeo afirmă că acest Edict se referă și la nebuni, copii și municipii.
193. Ulpianus, Despre Edict, cartea XI.
Pretorul spune: "Or era în închisoare și nu luase nicio dispoziție prin care să poată fi dat în judecată". Persoane de
acest fel sunt adăugate pe bună dreptate, deoarece se putea întâmpla ca o parte să fie încarcerată și să fie totuși
prezentă, fie că a fost pusă sub constrângere, de către autorități, fie de către persoane particulare; deoarece este
bine stabilit că o persoană care este încarcerată poate dobândi bunuri prin folosință atâta timp cât nu este în sclavie.
Restituirea nu se va aplica în cazul în care partea care se află în închisoare are pe cineva care să-i asigure apărarea.
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194. O persoană care se află în puterea inamicului nu poate dobândi pentru sine bunuri prin uz, nici nu poate, atâta
timp cât se află în captivitate, să finalizeze posesia care începuse să curgă; de asemenea, dacă se întoarce în
temeiul dreptului de postliminium, nu poate recupera dobândirea proprietății prin uz.
195. Mai mult, Papinianus afirmă că trebuie să se acorde ajutor celui care, în timpul captivității, a pierdut posesia
unui teren sau cvasi-posesia uzufructului asupra acestuia; și consideră că este just ca profiturile primite între timp
de la uzufruct de către altcineva, între timp, să fie restituite captivului la întoarcerea sa.
196. Este evident că cei care se află sub controlul captivului pot dobândi bunuri prin uzufruct, prin intermediul
peculiumului lor; și va fi just ca, în temeiul acestei clauze, să se acorde scutire celor prezenți; adică celor care nu se
află în captivitate, în cazul în care ceva a fost dobândit de altul prin uzufruct atunci când ei nu au fost apărați. Dar
acolo unde s-a scurs timpul pentru a intenta o acțiune împotriva captivului, se va acorda scutire împotriva celui
care o introduce.
197. Pretorul adaugă în continuare: "Sau nu face nici o prevedere prin care să poată fi acționat în judecată"; și
dacă, în timp ce făcea acest lucru, achiziția prin uzucapiune ar fi fost finalizată, sau dacă s-ar fi întâmplat altceva
din cele menționate mai sus, restituirea ar trebui să fie acordată. Există un motiv în acest sens, deoarece o hotărâre
a instanței de a pune partea în posesia proprietății nu este întotdeauna suficientă, deoarece uneori condițiile sunt de
așa natură încât posesia proprietății unei persoane care se ascunde nu poate fi dată; ca, de exemplu, atunci când
acțiunea este prescrisă prin trecerea timpului, în timp ce partea caută un avocat, sau când se întâmplă altceva care
să întârzie procesul.
198. Paulus, Despre Edict, Cartea a XII-a.
Edictul face referire și la cei care, atunci când sunt dați în judecată, încearcă să îl stânjenească pe reclamant și se
străduiesc prin întârziere și artificii să împiedice judecarea cauzei.
199. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a IV-a.
În mod similar, spunem că se referă la o persoană care se ascunde, nu în scopul de a evita un proces, ci pentru că
este împiedicată de o presiune a afacerilor.
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200. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
Dar acolo unde pretorul este de vină, se va acorda restituirea.
201. Pomponius spune că restituirea împotriva unui om care a fost relegat va fi acordată în termenii generali ai
Edictului; dar nu îi va fi acordată, pentru că ar fi putut numi un agent. Cred, totuși, că, acolo unde se arată o cauză
adecvată, el însuși ar avea dreptul la despăgubire.
202. Pretorul mai spune: "Sau unde nu a fost legal ca el să fie citat împotriva voinței sale și nimeni nu l-a apărat".
Această clauză se referă la cei care, conform obiceiului strămoșilor noștri, nu puteau fi citați în mod corespunzător
în instanță; de exemplu, consulul, pretorul și alții care exercită putere sau autoritate; acest Edict, totuși, nu se aplică
celor cărora pretorul le interzice să fie citați fără permisiunea sa (deoarece cererea adresată lui ar fi putut obține
permisiunea), de exemplu, patronii și părinții.
203. El adaugă în continuare: "Și nimeni nu l-a apărat"; ceea ce se referă la toate părțile menționate mai sus, cu
excepția unuia care, în timp ce era absent, a obținut ceva prin uzucapiune, deoarece acest caz a fost deja pe deplin
prevăzut mai sus.
204. Pretorul mai spune: "Sau unde dreptul său de acțiune a fost considerat pierdut, prin actul magistratului, fără
nicio fraudă din partea sa". Care este obiectul acestei afirmații? Este acela că restituirea poate fi acordată în cazul
în care un drept la acțiune este luat din cauza întârzierilor cauzate de judecător. Din nou, dacă nu există un
magistrat la îndemână, Labeo spune că restituirea trebuie acordată. În cazul în care dreptul la acțiune a fost
"pierdut prin acțiunea magistratului", trebuie să înțelegem că acest lucru s-a întâmplat atunci când acesta a refuzat
să permită intentarea cauzei; dar altfel, atunci când s-a făcut o investigație, iar acesta a refuzat să permită intentarea
acțiunii, restituirea nu se aplică; iar această opinie este susținută de Servius. Mai mult, magistratul pare a fi de vină
dacă a refuzat cererea prin favorizarea celeilalte părți sau prin corupție; în acest caz, această secțiune, precum și
cea anterioară, vor fi operaționale, și anume: "Sau nu a făcut nicio dispoziție prin care să poată fi acționat în
judecată"; pentru că justițiabilul a făcut acest lucru atunci când l-a corupt pe judecător pentru a evita să fie acționat
în judecată.
205. Prin "pierderea dreptului la acțiune", trebuie să se înțeleagă că partea nu mai avea posibilitatea de a intenta o
acțiune.
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206. El adaugă, de asemenea, "fără nici o fraudă din partea sa", pentru că dacă se făcea vinovat de fraudă, nu ar fi
trebuit să obțină nici un ajutor; deoarece pretorul nu ajută persoanele care comit ele însele infracțiuni. În
consecință, dacă partea dorește să intenteze o acțiune în fața următorului pretor, iar timpul pentru a face acest lucru
în fața celui actual s-a scurs, nu va avea dreptul la ajutor. De asemenea, dacă nu s-a supus ordinului pretorului,
acesta va refuza să-i audieze cazul; iar Labeo spune că restituirea nu ar trebui să fie acordată. Aceeași regulă se
aplică și în cazul în care cazul nu a fost audiat de el pentru orice alt motiv întemeiat.
207. În cazul în care ar fi desemnată vreo sărbătoare neobișnuită, de exemplu, din cauza unui eveniment norocos
sau în onoarea împăratului, și din acest motiv pretorul ar refuza să asculte cazul, Gaius Cassius a declarat în mod
expres într-un Edict că va acorda restituirea, deoarece s-a considerat că acest lucru trebuie să fi fost făcut de pretor,
deoarece sărbătorile obișnuite nu trebuie luate în considerare, deoarece reclamantul putea și trebuia să le prevadă,
pentru a nu interveni în ele; care este cea mai bună opinie și pe care o adoptă și Celsus în Cartea a doua a
Digestului. Dar atunci când sărbătorile sunt responsabile pentru scurgerea timpului, restituirea ar trebui să fie
acordată doar cu referire la zilele respective, și nu în contul întregului timp; și acest lucru Julianus l-a afirmat în
Cartea a patra a Digestului, căci el spune că atunci când are loc rezilierea uzucapiunii, trebuie restituite acele zile
în timpul cărora reclamantul era dispus să acționeze, dar a fost împiedicat de apariția sărbătorilor.
208. Ori de câte ori o persoană, prin absența sa, nu exclude pe nimeni de la a acționa pentru întreaga perioadă; ca,
de exemplu, dacă eu am fost în posesia bunurilor dumneavoastră mai puțin de o zi din termenul prevăzut pentru
dobândirea prin uzucapiune, iar apoi am început să fiu absent în serviciul public, restituirea trebuie să fie acordată
împotriva mea pentru o singură zi.
209. Pretorul mai spune: "În cazul în care pare să existe o altă cauză justă, voi acorda restituirea completă".
Această clauză este inserată în mod necesar în Edict, deoarece pot apărea multe cazuri care ar stabili un motiv de
restituire, dar care nu pot fi enumerate separat; astfel încât, de câte ori justiția cere restituirea, se poate recurge la
această clauză. De exemplu, în cazul în care o parte acționează ca trimis al unui oraș, este just ca el să obțină
restituirea, deși nu este absent în serviciul statului; și s-a stabilit în repetate rânduri că are dreptul la despăgubire,
indiferent dacă a avut sau nu un agent. Cred că aceeași regulă se aplică și în cazul în care el a fost chemat dintr-o
provincie sau alta pentru a depune mărturie fie în oraș, fie în fața împăratului; pentru că s-a afirmat foarte des în
rescripturi că el ar trebui să fie scutit. Mai mult, scutirea ar trebui să fie acordată celor care au fost în țări străine
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din cauza unei anchete judiciare sau a unui apel. Și, în general vorbind, de câte ori o parte este absentă din
necesitate, și nu în mod voluntar, trebuie spus că are dreptul la ușurare.
210. Paulus, Despre edict, cartea XII.
Și atunci când o persoană pierde ceva sau nu reușește să obțină un profit, trebuie să i se acorde restituirea, chiar
dacă nu s-a pierdut nimic din bunurile sale.
211. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
De asemenea, atunci când o persoană este absentă pentru o cauză rezonabilă, pretorul ar trebui să analizeze dacă
are dreptul la scutire; ca, de exemplu, atunci când absența sa se datorează studiilor sale sau pentru că agentul său a
murit; intenția fiind ca el să nu fie nedreptățit atunci când absența sa se datorează unei cauze întemeiate.
212. Mai mult, atunci când o persoană nu este în custodie sau în lanțuri, dar a furnizat garanții cu cauțiuni, iar apoi,
din această cauză, nu poate pleca și este luată în dezavantaj, are dreptul la restituire; și restituirea va fi acordată și
împotriva sa.
213. Pretorul mai spune: "Când acest lucru este autorizat de legi, plebiscite, decrete ale Senatului, Edicte și
Ordonanțe ale împăraților". Această clauză nu promite că restituirea va fi acordată dacă legile o permit, ci dacă
legile nu o interzic.
214. În cazul în care o persoană a fost absentă foarte des în serviciul statului, Labeo consideră că timpul în care ar
trebui să i se permită să ceară restituirea ar trebui să fie calculat de la ultima sa întoarcere. Dar dacă toate absențele
sale împreună însumează un an, iar fiecare în parte mai puțin de un an, este o chestiune care trebuie luată în
considerare dacă trebuie să-i acordăm un an întreg pentru restituire sau numai atât timp cât a durat ultima sa
absență, iar eu sunt de părere că trebuie acordat un an întreg.
215. Dacă, în timp ce aveți o reședință în provincie, treceți de asemenea o perioadă de timp în oraș, anul curge
împotriva mea pentru că am puterea de a vă acționa în justiție? Labeo spune că nu. Eu, însă, sunt de părere că acest
lucru este valabil numai atunci când un adversar are dreptul de a cere să fii trimis în provincia ta; în caz contrar, ar
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trebui să se considere că am puterea de a intenta o acțiune în justiție, deoarece problema poate fi conexată și la
Roma.
216. O excepție este de asemenea disponibilă pentru o persoană care a fost absentă în serviciul statului, la fel cum i
se acordă un drept de acțiune în anulare; de exemplu, dacă, după ce a obținut bunul, ar trebui să fie introdusă o
acțiune împotriva sa pentru recuperarea acestuia.
217. În cadrul unei acțiuni rescadențatoare, care poate fi introdusă împotriva unui soldat, Pomponius afirmă că este
pe deplin just, dar că pârâtul trebuie să predea profiturile pe care le-a obținut în timpul cât a fost absent și nu a
făcut nicio apărare; și, prin urmare, pe de altă parte, profiturile trebuie să fie predate și soldatului, deoarece există
un drept de acțiune de ambele părți.
218. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Motivul este că o datorie publică nu trebuie să fie o sursă de pierdere sau de profit pentru nimeni.
219. Paulus, Despre Edict, Cartea a XII-a.
În cazul în care un soldat care a dobândit un drept de proprietate prin uzucapiune moare, iar moștenitorul său
împlinește timpul necesar pentru aceasta, este corect ca ceea ce a fost dobândit ulterior morții sale să fie anulat; și
aceeași regulă ar trebui să fie observată în cazul moștenitorilor care succed la dreptul de uzucapiune, deoarece
posesia defunctului fiind, ca și cum ar fi fost unită cu proprietatea, ar trebui să coboare la moștenitor, și foarte
frecvent dreptul devine complet înainte ca proprietatea să fi fost intrată în posesia lui.
220. În cazul în care o persoană care a fost absentă în serviciul statului a obținut o proprietate prin uzucapiune și
ulterior o înstrăinează, ar trebui să se acorde restituirea; și chiar dacă nu a existat nicio fraudă legată de absența sa
și de dobândirea proprietății, ar trebui să fie împiedicată să profite de acestea. De asemenea, în toate celelalte
cazuri, restituirea ar trebui acordată ca și cum ar fi fost pronunțată o hotărâre judecătorească împotriva sa.
221. Același, Despre Edict, Cartea LIII.
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În cazul în care cel a cărui proprietate a fost dobândită de cineva prin uzucapiune în timp ce el era absent în
serviciul statului, obține posesia proprietății dobândite de el în acest mod și ulterior o pierde; el va avea dreptul la o
acțiune perpetuă și nu la una limitată în timp.
222. Modestinus, Reguli, Cartea a IX-a.
O persoană este considerată ca fiind absentă în serviciul statului de îndată ce a părăsit orașul, chiar dacă poate să
nu fi ajuns încă în provincie; iar când a plecat, se consideră că este absentă până când se întoarce în oraș. Acest
lucru se aplică proconsulilor și adjuncților lor, precum și celor care prezidează provinciile, procurorilor imperiali
care ocupă funcții în provincii, tribunilor militari, prefecților și însoțitorilor trimișilor, ale căror nume sunt înscrise
în registrele Trezoreriei sau în registrele imperiale.
223. Același, Pe cazuri explicate.
Printre cei care au dreptul de a fi scutiți în temeiul clauzei generale a Edictului este inclus și avocatul Trezoreriei.
224. Cei care consemnează deciziile magistraților nu lipsesc cu siguranță din serviciul public.
225. Medicii soldaților au dreptul să ceară ajutor prin restituire, deoarece funcțiile pe care le îndeplinesc sunt de
utilitate publică și nu trebuie să fie o sursă de prejudiciu pentru ei.
226. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a XV-a.
Un soldat care se află acasă în permisie nu este considerat ca fiind absent în serviciul statului.
227. O persoană care își oferă serviciile pentru colectarea impozitelor publice care au fost exploatate nu este
absentă în serviciul statului.
228. Paulus, Despre Lex Julia et Papia.
Părțile care sunt trimise să conducă soldații, sau să-i aducă înapoi, sau care au sarcina de a recruta, sunt absente în
serviciul public.
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229. Acesta este cazul și în cazul în care persoanele sunt trimise cu scopul de a-l felicita pe împărat.
230. 230. De asemenea, procurorul imperial, și nu numai cel căruia îi sunt încredințate afacerile unei provincii, ci
și cel care este însărcinat cu rezolvarea anumitor afaceri legate de aceasta, dar nu a tuturor. Prin urmare, atunci
când există mai mulți procurori imperiali însărcinați cu diferite afaceri, toți sunt considerați absenți în serviciul
statului.
231. Prefectul Egiptului este, de asemenea, absent în serviciul statului; de asemenea, oricine, din orice alt motiv,
pleacă din oraș pentru o misiune publică.
232. Divinul Pius a stabilit aceeași regulă cu referire la garnizoana unui oraș.
233. A fost întrebat dacă o parte care este trimisă pentru reprimarea răufăcătorilor, este absentă în serviciul public,
și s-a stabilit că da.
234. Aceeași regulă se aplică în cazul în care un civil s-a alăturat unei expediții la comanda unui ofițer de rang
consular și a fost ucis în luptă, pentru că ar trebui să se acorde ajutor moștenitorului său.
235. O persoană care s-a îndreptat spre Roma pentru afaceri pentru stat, este considerată ca fiind absentă în
serviciul public. Mai mult, dacă ar trebui să părăsească țara sa pentru afaceri pentru guvern, chiar dacă are dreptul
de a trece prin oraș, este absent în serviciul statului.
236. În mod similar, dacă un om care se află într-o anumită provincie, atunci când și-a părăsit domiciliul, sau
rămâne în propria provincie pentru a trata afaceri publice, de îndată ce începe să își îndeplinească sarcinile sale,
este tratat ca o parte absentă.
237. Un om care pleacă în tabără, ca și la întoarcere, este absent în serviciul statului; după cum oricine urmează să
servească ca soldat trebuie să meargă în tabără și să se întoarcă din ea. Vivianus spune că a fost susținut de
Proculus, că un soldat care se află în permisie este absent în serviciul statului, în timp ce vine acasă și se întoarce în
armată, dar când este acasă nu este absent.
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238. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VI-a.
Înțelegem că sunt absenți pentru treburi publice doar cei care nu lipsesc pentru propria lor conveniență, ci din
necesitate.
239. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a III-a.
Cei care servesc ca asesori în propria lor provincie dincolo de timpul prescris de Constituțiile imperiale, nu se
înțelege că sunt absenți pentru treburi publice.
240. 240. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VI-a.
Eu sunt de părere că este absent în serviciul statului cel căruia împăratul, ca o favoare specială, i-a permis să
acționeze ca asesor în propria sa provincie; dar dacă nu acționează astfel prin permisiunea sa, trebuie să
considerăm că, făcând acest lucru, se face vinovat de o infracțiune și nu are dreptul la privilegiile celor care sunt
absenți în serviciul statului.
241. Un partid este considerat absent în serviciul statului, atâta timp cât ocupă o funcție oarecare, dar de îndată ce
mandatul său se încheie, el încetează să mai fie absent pentru afaceri publice. Noi, însă, calculăm timpul care îi
este acordat pentru întoarcerea sa de la data la care a încetat să mai fie absent în serviciul public, adică atât cât are
nevoie pentru a se întoarce în oraș, și va fi rezonabil să-i acordăm timpul pe care legea îl acordă altor funcționari
care se întorc. Prin urmare, dacă se abate din cauza unei probleme personale, nu există nicio îndoială că timpul
astfel consumat nu îi va fi acordat, ci va fi calculat în funcție de perioada în care ar fi putut să se întoarcă, iar când
aceasta se va fi scurs, trebuie să spunem că a încetat să mai fie absent din serviciul statului. Este evident că, în
cazul în care este împiedicat să-și continue călătoria din cauza unei boli, trebuie să prevaleze considerațiile umane;
la fel cum se obișnuiește în cazul vremii nefavorabile, al dificultăților de navigație și al altor lucruri care se
întâmplă accidental.
242. Paulus, Sentințe, Cartea I.
Cel care este pe cale să lipsească pentru afaceri publice și care a lăsat un agent prin care poate fi apărat, și care
solicită o restituire completă, nu trebuie să fie audiat.
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243. 243. Ulpianus, Opinii, Cartea a V-a.
În cazul în care un soldat are posibilitatea de a intenta o acțiune penală în timpul în care își dedică serviciile
statului, nu este privat de dreptul de a o face.
244. Atunci când o persoană este deținută pe o insulă în conformitate cu pedeapsa care i-a fost impusă și pentru
care a obținut restituirea și se dovedește că o parte din bunurile de care nu fusese lipsită a fost însușită de altcineva,
trebuie să îi fie restituită.
245. Julianus, Digest, Cartea XXXV.
În cazul în care o persoană i-a lăsat o moștenire lui Titius, cu condiția ca, la momentul morții testatorului, primul
să se afle în Italia, sau o lasă plătibilă în fiecare an, atâta timp cât rămâne în Italia; iar legatarul obține o reparație
pe motiv că a fost exclus de la moștenire pentru că a fost absent pentru afaceri publice, el este obligat să
îndeplinească orice încredere de care a fost însărcinat. Marcellus întreabă într-o notă, în cazul în care unui soldat i
se restituie o moștenire pe care o pierduse pentru că a fost absent în serviciul statului, dacă se poate îndoi cineva că
dreptul la moșteniri și la trusturi nu va fi afectat?
246. Alfenus, Digest, Cartea a V-a.
Nu se poate spune în mod corect că este absent în serviciul statului cel care s-a alăturat unei ambasade din cauza
afacerilor sale private.
247. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Atunci când cineva stipulează o anumită sumă în fiecare an, atâta timp cât el sau partea care face promisiunea va
rămâne în Italia, și se întâmplă ca unul sau celălalt să fie absent în serviciul statului; este de datoria pretorului să
acorde o acțiune echitabilă. Considerăm că aceeași regulă se aplică și în cazul în care stipulația este în următoarele
cuvinte: "Dacă un anumit om va fi la Roma în următorii cinci ani"; sau "Dacă nu va fi la Roma, sunteți de acord să
plătiți o sută de aurei?".
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248. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Cel care lipsește în serviciul statului și este prejudiciat în vreun fel nu va primi despăgubiri dacă a suferit
prejudiciul în circumstanțe în care ar fi suferit o pierdere, chiar dacă nu ar fi lipsit în interes public.
249. Scaevola, Reguli, Cartea I.
Toți soldații care nu-și pot părăsi stindardele fără a se expune la riscuri, sunt considerați absenți în serviciul
statului.
250. Marcianus, Reguli, Cartea a II-a.
O persoană care este absentă în serviciul statului are dreptul la restituire împotriva unuia care este, de asemenea,
absent pentru treburi publice, dacă are un motiv întemeiat de plângere pentru că a suferit o anumită pierdere.

Tit. 7. Cu privire la înstrăinările făcute în scopul de a schimba condițiile unui proces
251. Gaius, Despre edictul provincial, cartea a IV-a.
Proconsulul își ia toate măsurile de precauție pentru a împiedica înrăutățirea situației juridice a oricărei persoane
prin fapta altei persoane; și, întrucât înțelege că rezultatul unui proces ne provoacă uneori mult mai multe greutăți
atunci când avem un adversar diferit decât cel pe care îl aveam la început, a prevăzut acest lucru prin următoarele
dispoziții: "În cazul în care nu se poate face acest lucru, nu se poate face nimic: "Că dacă cineva, prin transferul
proprietății în cauză, ar substitui o altă parte în locul său ca adversar, și a făcut acest lucru în mod intenționat, cu
intenție frauduloasă, va fi răspunzător de o acțiune in factum în măsura interesului pe care cealaltă parte l-a avut în
a nu avea un alt adversar."
252. Prin urmare, dacă un justițiabil ne opune ca adversar un om din altă provincie sau unul mai puternic, el va fi
tras la răspundere;
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253. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIII.
Sau oricine care probabil îl va deranja pe adversar.
254. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a IV-a.
Motivul este că, dacă deschid o procedură împotriva cuiva care aparține unei alte provincii, sunt obligat să o fac în
propria sa provincie și nu putem face nimic pe picior de egalitate acolo unde cealaltă parte este mai puternică.
255. Mai mult, dacă cel pe care îl dăm în judecată manumitează un sclav care este revendicat în acțiune, condiția
noastră devine mai puțin avantajoasă, deoarece pretorii favorizează libertatea.
256. Mai mult, dacă ai ridicat o anumită construcție pe o bucată de teren pe care poți deveni pasibil de un interdict
Quod vi aut clam; sau, într-o acțiune acordată împotriva unei persoane care deviază apa de ploaie de la cursul său
natural, înstrăinezi respectiva bucată de proprietate, se înțelege că starea noastră este mai rea; pentru că, dacă eu
deschid o acțiune împotriva dumneavoastră, veți fi obligat să îndepărtați construcția pe cheltuiala dumneavoastră,
dar acum sunt obligat să deschid o acțiune împotriva unei părți diferite de cea care a săvârșit fapta și voi fi obligat
să îndepărtez construcția pe cheltuiala mea; pentru motivul că cel care este în posesia unui astfel de lucru ridicat de
altcineva, este răspunzător în cadrul acestei proceduri doar în măsura în care permite îndepărtarea construcției.
257. Dacă vă notific o nouă structură, iar dumneavoastră înstrăinați apoi terenul, iar cumpărătorul termină
lucrările, se consideră că veți fi răspunzător în această acțiune, pentru motivul că nu pot intenta o acțiune împotriva
dumneavoastră pe baza unei notificări privind o nouă structură, deoarece nu ați construit nimic; nici nu pot face
acest lucru împotriva părții căreia i-ați transmis proprietatea, deoarece nu a fost notificată.
258. Din toate acestea este evident că, deoarece Proconsulul promite să acorde o restituire completă, reclamantul
din această acțiune poate obține, prin ordin judecătoresc, daune-interese în măsura interesului său de a nu avea un
alt adversar; ca, de exemplu, dacă ar fi făcut unele cheltuieli sau ar fi suferit alte inconveniente din cauza
substituirii unui alt adversar.
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259. Ce s-ar întâmpla atunci, dacă persoana împotriva căreia poate fi introdusă o acțiune pretoriană este gata să o
apere, ca și cum ar fi încă în posesia bunului? În acest caz, se consideră foarte corect că acțiunea bazată pe acest
Edict îi va fi refuzată.
260. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
Același Edict se aplică și în cazul în care proprietatea a fost dobândită prin uzucapiune de către partea căreia i-a
fost transferată, astfel încât nu ar putea fi intentat niciun proces pentru a o recupera de la el.
261. Se poate întâmpla, de asemenea, ca posesia să fie reziliată fără rea-credință, dar ca acest lucru să fi fost făcut
cu scopul de a modifica condițiile procesului, și există numeroase alte cazuri de acest fel. Pe de altă parte, o parte
poate renunța în mod fraudulos la posesie, și poate că nu a acționat cu scopul de a schimba condițiile procesului; și
atunci nu va fi răspunzătoare în conformitate cu prevederile acestui Edict, deoarece nu înstrăinează proprietatea cel
care renunță doar la posesie. Cu toate acestea, Pretorul nu dezaprobă actul unei părți care a dorit să renunțe la
proprietate pentru a evita să fie în mod constant implicat în litigii din cauza ei; și aceasta este, de fapt, o hotărâre
foarte modestă a cuiva care detestă procesele și nu este de blamat; dar Pretorul se preocupă doar de o parte care,
deși dorește să păstreze proprietatea, transferă partea sa în proces unei alte părți, astfel încât aceasta din urmă, în
loc de el însuși, să dea bătăi de cap adversarului său.
262. Pedius afirmă în Cartea a noua, că acest Edict nu se referă doar la un transfer de proprietate, ci și la un
transfer de posesie; altfel, el spune că atunci când reclamantul introduce un proces in rem, iar pârâtul renunță la
posesie, el nu va fi răspunzător.
263. Atunci când, totuși, cineva, prin boală, bătrânețe sau afaceri necesare, își transferă dreptul său de acțiune către
altcineva, acesta nu este un caz în care el este răspunzător în temeiul acestui Edict, deoarece în Edict se face
mențiune despre fraudă; pentru că, altfel, ar fi interzis să se litige prin intermediul agenților, deoarece proprietatea
este în general transferată către aceștia atunci când există o cauză adecvată pentru ca acest lucru să fie făcut.
264. Acest Edict se referă, de asemenea, la servituțile reale, atunci când înstrăinarea lor este făcută în mod
fraudulos.
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265. Această acțiune are ca obiect valoarea interesului reclamantului; și, prin urmare, dacă proprietatea nu îi
aparținea sau dacă sclavul care a fost înstrăinat moare fără vina părții care l-a înstrăinat, acțiunea nu va fi admisă,
cu excepția cazului în care a existat un interes suplimentar al reclamantului.
266. Această acțiune nu este una penală, ci are ca scop recuperarea bunurilor prin hotărâre judecătorească, motiv
pentru care este acordată unui moștenitor, dar și împotriva unui moștenitor,
267. Paulus, Despre edict, cartea XI.
Sau oricine se află în circumstanțe similare;
268. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XIII-a. Sau după un an nu se acordă.
269. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a IV-a.
Pentru că se referă la recuperarea bunurilor, pare să fie acordat tot în contul unei infracțiuni.
270. Paulus, Despre Edict, Cartea XII.
O persoană este răspunzătoare în temeiul acestui Edict, chiar și atunci când produce bunurile, dacă, după
notificarea judecătorului, nu plasează cazul în starea sa inițială.
271. Pretorul spune: "Sau o înstrăinare făcută cu scopul de a schimba condițiile procesului"; adică condițiile unui
proces viitor și nu pe cele ale procesului prezent.
272. Prin "a înstrăina" se înțelege și a vinde proprietatea altuia.
273. Dar în cazul în care o persoană înstrăinează ceva fie prin desemnarea unui moștenitor, fie prin efectuarea unui
legat, Edictul nu se va aplica.
274. În cazul în care cineva înstrăinează o proprietate și o ia din nou înapoi, nu va fi răspunzător în temeiul acestui
Edict.
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275. În cazul în care un cumpărător îl obligă pe vânzătorul său să reia proprietatea vândută, nu se consideră că a
înstrăinat-o în scopul de a schimba condițiile procesului.
276. Paulus, Despre Edictul edililor Curule, Cartea I.
Pentru motivul că, atunci când un sclav este restituit, totul are un efect retroactiv și, prin urmare, partea care
restituie proprietatea nu este considerată că a înstrăinat-o, în scopul de a schimba condițiile procesului; cu excepția
cazului în care el restituie sclavul tocmai în acest scop, și altfel nu l-ar fi restituit.
277. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
Căci dacă, fiind îndatorat, predau bunul pentru care ai vrut să mă procesezi, acest Edict nu se va aplica.
278. În cazul în care tutorele unui tutore sau curatorul unui nebun înstrăinează o proprietate, va exista o acțiune
pretoriană, deoarece nu se poate presupune că nici tutorele, nici nebunul nu pot avea intenția de a comite o fraudă.
279. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Atunci când un soldat a cerut să intenteze o acțiune în nume propriu pentru a obține o proprietate despre care
pretindea că i-a fost prezentată; i s-a spus că, dacă donația a fost făcută în scopul de a schimba condițiile
procesului, acțiunea trebuie să fie introdusă de fostul proprietar, pentru ca să pară că el a transferat proprietatea
către soldat, și nu un proces.
280. Marcianus, Institutes, cartea XIV.
În cazul în care cineva își înstrăinează partea sa dintr-un bun în scopul de a evita un proces de partaj, Lex Licinia îi
interzice să introducă el însuși o acțiune de partaj, de exemplu, pentru ca un cumpărător mai puternic să o obțină
printr-o ofertă mai mică; și în acest fel o poate recupera. Totuși, cel care a înstrăinat partea sa și dorește ulterior să
intenteze o acțiune în partaj nu va fi audiat; dar dacă partea care a cumpărat-o dorește să inițieze o acțiune, îi este
interzis să o facă în temeiul acelei secțiuni din Edict prin care se prevede că nu se poate face nicio înstrăinare în
scopul de a schimba condițiile unui proces.
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Tit. 8. Cu privire la chestiunile supuse arbitrajului altora și la cei care le acceptă în vederea
pronunțării unei hotărâri
281. Paulus, Despre Edict, Cartea a II-a.
Arbitrajul se desfășoară în același mod ca și un proces în instanță și are ca scop să pună capăt litigiilor.
282. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Se stabilește că din arbitraj nu poate rezulta o excepție, dar o acțiune pentru o sancțiune impusă poate.
283. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
Labeo spune că atunci când se dă o hotărâre în cadrul unui arbitraj, prin care o parte este eliberată de o acțiune în
tutelă de către un minor sub douăzeci și cinci de ani, aceasta nu trebuie să fie confirmată de pretor; și nici nu va fi
admisă o acțiune pentru recuperarea pedepsei din cauza acesteia.
284. Deși pretorul nu obligă pe nimeni să se angajeze într-un arbitraj (întrucât acesta este voluntar și depinde de
exercitarea voinței, fiind în afara jurisdicției sale), totuși, atunci când o parte și-a asumat odată îndatoririle funcției,
pretorul consideră că problema necesită grija și atenția sa; nu atât pentru că scopul său este ca controversele
juridice să fie încheiate, cât pentru ca persoanele care au ales pe cineva care să decidă între ele și care a fost
considerat un om de încredere să nu fie dezamăgite. Pentru că, să presupunem că, după ce cazul a fost examinat de
una sau mai multe ori, iar preocupările private ale ambelor părți au fost făcute publice și secretele afacerii au fost
dezvăluite, arbitrul ar refuza să dea o hotărâre; fie în scopul de a da dovadă de părtinire, fie pentru că a fost corupt
de mită, fie pentru un alt motiv; ar putea cineva să nege că nu este perfect corect ca pretorul să intervină pentru a-l
obliga pe arbitru să se achite de îndatoririle funcției pe care și-a asumat-o?
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285. Pretorul spune: "O parte care se angajează într-un arbitraj prin care se supune hotărârii sale sub o sancțiune
pecuniară".
286. Să analizăm mai întâi personalitatea arbitrilor. Pretorul poate obliga un arbitru, indiferent de rangul său, să
îndeplinească îndatoririle funcției pe care și-a asumat-o, chiar dacă este de rang consular, cu excepția cazului în
care deține o funcție magistrală sau este învestit cu o altă autoritate; ca, de exemplu, cea de consul sau de pretor,
deoarece atunci nu are jurisdicție;
287. Paulus, Despre Edict, Cartea XIII.
Căci magistrații nu pot fi supuși constrângerii acolo unde dețin o autoritate superioară sau egală; și nici nu
contează dacă au acceptat funcția de arbitru în timpul mandatului lor sau anterior. Funcționarii inferiori, însă, pot fi
supuși constrângerii.
288. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIII.
Fiul unei familii poate fi, de asemenea, constrâns să acționeze.
289. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a V-a.
Mai mult, fiul unei familii poate fi numit și arbitru într-o chestiune în care tatăl său este interesat; și mulți
consideră că poate fi și judecător.
290. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
Pedius spune în Cartea a IX-a, iar Pomponius în Cartea a XXXIII-a, că nu are prea mare importanță dacă o parte
care a fost numită arbitru este născută liberă, sau un libert de bună reputație, sau a fost însemnată cu infamie.
Labeo spune că un sclav nu poate acționa ca arbitru, iar această opinie este corectă.
291. Prin urmare, Julianus afirmă că, atunci când o chestiune de arbitraj este trimisă lui Titius și unui sclav, Titius
nu poate fi obligat să dea o hotărâre, deoarece el a întreprins arbitrajul cu un altul; deși el afirmă că nu există
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arbitraj de către un sclav. Care ar fi atunci rezultatul dacă Titius ar da o hotărâre? În acest caz, pedeapsa nu ar fi
plătibilă, deoarece el nu a pronunțat hotărârea în conformitate cu condițiile în care și-a asumat funcția.
292. Paulus, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
Dar în cazul în care termenii arbitrajului au fost, "ca doar hotărârea uneia dintre părți să fie valabilă", atunci forța
poate fi exercitată împotriva lui Titius.
293. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
Dar în cazul în care un sclav fusese numit arbitru și pronunță o hotărâre după ce a devenit liber, sunt de părere că,
dacă face acest lucru după ce și-a obținut libertatea, iar părțile sunt de acord, atunci actul său va fi valabil.
294. Nici un pupilaș, nici un nebun, nici unul care este surd sau mut nu poate fi numit arbitru, așa cum afirmă
Pomponius în Cartea a Treizeci și Treia.
295. Atunci când o parte este judecător, i se interzice de către Lex Julia să acționeze ca arbitru în aceeași chestiune
în care trebuie să decidă ca judecător, sau să se numească pe sine însuși; și dacă el face o hotărâre, nu se va acorda
o acțiune pentru pedeapsă.
296. Există alții care nu pot fi obligați să dea o hotărâre; de exemplu, atunci când corupția sau turpitudinea
arbitrului este evidentă.
297. Julianus spune că, dacă justițiabilii îl defăimează pe arbitru, pretorul nu ar trebui în nici un caz să-l demită, ci
numai atunci când se arată un motiv întemeiat. Același jurist spune că dacă părțile tratează autoritatea arbitrului cu
dispreț și se adresează instanței,
298. Paulus, Despre Edict, Cartea XIII. Sau la un alt arbitru;
299. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
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Și după ce justițiabilii se întorc la arbitrul inițial, pretorul nu trebuie să-l oblige să decidă între cei care l-au tratat
cu jigniri și l-au respins pentru a recurge la altul.
300. Un arbitru nu poate fi obligat să dea o hotărâre, decât dacă arbitrajul a fost convenit.
301. Acolo unde pretorul spune: "sub o sancțiune pecuniară"; trebuie să înțelegem că nu se plătește o sumă de bani
de ambele părți, ci că pot exista alte bunuri promise cu titlu de sancțiune, în cazul în care una dintre părți nu se
supune hotărârii; și aceasta a fost opinia lui Pomponius. Ce se întâmplă, atunci, dacă o proprietate a fost depusă la
arbitru cu condiția ca acesta să o predea părții care a câștigat procesul sau să o predea în cazul în care una dintre
părți nu se conformează hotărârii; va fi el obligat să pronunțe o hotărâre? Eu cred că da. Cazul ar fi la fel în cazul
în care o anumită sumă este lăsată în mâinile sale în acest scop. Prin urmare, dacă una dintre părți a promis în
stipulație să livreze proprietatea, iar cealaltă să plătească bani, supunerea la arbitraj este completă, iar arbitrul poate
fi obligat să pronunțe o hotărâre.
302. Uneori, după cum remarcă Pomponius, supunerea la arbitraj poate fi făcută în mod corespunzător printr-o
simplă convenție; ca, de exemplu, atunci când ambele părți sunt debitori și convin că, dacă una dintre ele nu se
conformează hotărârii arbitrului, nu va avea dreptul de a încasa ceea ce îi este datorat.
303. Mai mult, Julianus afirmă că un arbitru nu poate fi forțat să dea o hotărâre, atunci când una dintre părți face o
promisiune, iar cealaltă nu o face.
304. El este de aceeași părere atunci când sancțiunea a fost convenită sub rezerva unei condiții; ca, de exemplu:
"Dacă o anumită corabie se va întoarce din Asia atâtea mii", căci arbitrul nu poate fi obligat să dea o hotărâre până
când condiția nu a fost îndeplinită, pentru ca nu cumva să fie nulă din cauza nerespectării condiției; și Pomponius
spune același lucru în Cartea a Treizeci și Treia despre Edict.
305. Paulus, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
În acest caz, poate că singurul motiv pentru a se adresa pretorului va fi atunci când timpul stabilit pentru audiere
poate fi prelungit, căci atunci se poate face.
306. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
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Pomponius spune că, dacă una dintre părți este eliberată de pedeapsa convenită, arbitrul nu trebuie să fie obligat să
dea o hotărâre.
307. De asemenea, el afirmă că, dacă numai cererile mele sunt supuse arbitrajului, iar eu am stipulat o penalitate
care trebuie plătită de tine; trebuie să se ia în considerare dacă aceasta este sau nu o trimitere la arbitraj. Nu văd,
totuși, unde găsește el vreo dificultate; căci, dacă înțelegerea părților se referă doar la pretențiile uneia dintre ele,
nu există niciun motiv în afirmația sa, deoarece este legal ca un singur lucru să fie arbitrat; dar dacă vrea să spună
că stipulația este făcută doar pe o parte, ceea ce spune el este rezonabil. Dacă, totuși, partea care a făcut stipulația
este cea care introduce acțiunea, se poate spune că supunerea la arbitraj este mai completă, pentru că partea care
este acționată în judecată este protejată; ca, de exemplu, printr-o excepție bazată pe contract, iar dacă nu se
conformează hotărârii, cel care introduce acțiunea poate recurge la stipulație. Cu toate acestea, nu cred că această
opinie este corectă; pentru că nu este suficient ca partea să aibă o excepție, deoarece arbitrul poate fi obligat să
pronunțe o hotărâre.
308. Se consideră că o persoană a acceptat funcția de arbitru (după cum spune Pedius în Cartea a noua), atunci
când și-a asumat îndatoririle de judecător și a promis să rezolve controversele părților prin hotărârea sa. Dar dacă,
așa cum spune el, arbitrul ar trebui să procedeze doar până la a verifica dacă părțile vor permite ca controversa lor
să fie soluționată prin sfatul sau autoritatea sa, nu se consideră că și-a asumat îndatoririle de arbitru.
309. Un arbitru care a fost numit nu este obligat să dea o hotărâre în acele zile în care un judecător nu este obligat
să pronunțe o hotărâre; cu excepția cazului în care termenul stabilit prin arbitraj este pe cale să expire și nu poate fi
prelungit.
310. Astfel, dacă arbitrul este îndemnat de pretor să pronunțe hotărârea sa, va fi perfect corect să i se acorde timp
pentru a o face, dacă el jură că cazul nu este încă suficient de clar pentru el.
311. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a XI-a.
Dacă chestiunea este supusă arbitrajului fără a se stabili o zi pentru a fi ascultată, este absolut necesar ca arbitrul să
fixeze una, desigur cu acordul părților, iar cauza să fie apoi decisă; pentru că, dacă nu reușește să facă acest lucru,
el poate fi obligat să pronunțe hotărârea în orice moment.
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312. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIII.
Chiar dacă pretorul ar trebui să afirme fără rezerve în Edict că îl va obliga pe arbitru să dea o hotărâre; totuși, el ar
trebui uneori să acorde atenție motivelor sale și să accepte scuzele sale, atunci când se arată o cauză adecvată; ca,
de exemplu, atunci când este defăimat de către părțile în litigiu; sau atunci când apare o ostilitate mortală între el și
ei sau unul dintre ei; sau atunci când vârsta sau boala, cu care a fost atacat ulterior, îl eliberează de la îndeplinirea
îndatoririlor sale; sau dacă este ocupat cu afacerile sale, sau există o necesitate urgentă de a face o călătorie; sau
dacă o funcție publică necesită atenția sa; și aceasta este opinia lui Labeo.
313. Paulus, Despre Edict, Cartea XIII.
Sau în cazul în care arbitrul este supus oricărui alt inconvenient după ce a acceptat funcția. Dar în caz de boală sau
alte evenimente de acest fel, el poate fi obligat să amâne examinarea chestiunii, atunci când se prezintă un motiv
corespunzător.
314. Un arbitru ar trebui să fie scutit de a acționa atunci când este ocupat într-o cauză în numele său, fie că este
publică sau privată; în orice caz, atunci când ziua audierii nu poate fi amânată; dar dacă poate fi, de ce nu ar trebui
ca pretorul să-l oblige să o amâne, deoarece are dreptul să o facă, din moment ce acest lucru poate fi realizat uneori
fără niciun inconvenient pentru arbitru? Atunci când, totuși, ambele părți doresc ca el să pronunțe o hotărâre, chiar
dacă nu s-a dat nici o obligație de amânare; totuși, el nu poate face altfel, dacă are o acțiune proprie în curs de
desfășurare, cu excepția cazului în care consimte ca dosarul să îi fie supus din nou. Acest lucru depinde, desigur,
de faptul că termenul este pe cale să expire.
315. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
Mai mult, în cazul în care unul dintre părțile în litigiu a făcut o cesiune a bunurilor sale, Julianus afirmă în Cartea a
patra a Digestului că arbitrul nu poate fi obligat să dea o hotărâre, deoarece partea la care se face referire nu poate
nici să dea în judecată, nici să fie dată în judecată.
316. În cazul în care părțile în litigiu se întorc la arbitru mult timp după aceea, Labeo afirmă că acesta nu este
obligat să dea o hotărâre.
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317. Atunci când există mai mulți arbitri care și-au asumat funcția, unul singur dintre ei nu poate fi obligat să dea o
hotărâre, ci toți trebuie să o facă, sau niciunul.
318. Din acest motiv, Pomponius întreabă în Cartea a Treizeci și Treia dacă, în cazul în care un arbitraj a fost
convenit în așa fel încât, orice ar fi decis Titius, Seius trebuia să acorde; care dintre cei doi ar fi supus
constrângerii? Eu sunt de părere că un astfel de arbitraj, în care arbitrul nu are libertatea perfectă de a pronunța
decizia sa, nu este valabil.
319. Dar acolo unde termenii arbitrajului sunt că problema va fi decisă fie de Titius, fie de Seius; Pomponius spune
- și noi suntem de acord cu el - că arbitrajul este valid; dar arbitrul care trebuie să fie obligat să pronunțe hotărârea
este cel asupra căruia au căzut de acord părțile litigante.
320. Atunci când arbitrajul este trimis la două persoane, cu condiția ca, în caz de dezacord, să poată apela la o a
treia; cred că o astfel de trimitere nu este valabilă, deoarece ele pot fi în dezacord în ceea ce privește persoana
solicitată, dar dacă condiția este ca Sempronius să fie alăturat ca terț, arbitrajul va fi valabil, deoarece nu poate
exista dezacord în apelarea la el.
321. Să luăm în considerare un caz special, și anume: în cazul în care o chestiune este supusă la doi arbitri, ar
trebui pretorul să-i oblige să dea o hotărâre; deoarece, din cauza tendinței naturale a oamenilor de a nu fi de acord,
chestiunea ar putea fi aproape incapabilă de a fi rezolvată. În cazul în care numărul este impar, arbitrajul din acest
motiv este susținut, nu pentru că este ușor ca toate părțile să se pună de acord, ci pentru că, în cazul în care nu sunt
de acord, există o majoritate pe a cărei decizie se poate pune încrederea. Cu toate acestea, se obișnuiește ca
controversa să fie supusă la două persoane, iar dacă acestea nu se pun de acord, pretorul ar trebui să oblige acești
arbitri să aleagă o a treia persoană a cărei autoritate să poată fi ascultată.
322. Celsus afirmă în Cartea a doua a Digestului, că atunci când disputa este supusă la trei arbitri, este suficient
dacă doi dintre ei sunt de acord, cu condiția ca al treilea să fie prezent; dar dacă el este absent, chiar dacă cei doi
rămași sunt de acord, hotărârea nu va fi valabilă, deoarece arbitrajul a fost supus la mai mult de doi, iar al treilea,
prin prezența sa, i-ar fi putut determina să accepte propria sa opinie:
323. Pomponius, Epistole și diverse pasaje, cartea XVII.
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La fel cum atunci când sunt numiți trei judecători și doi dintre ei pronunță o hotărâre prin acord, în absența celui
de-al treilea, aceasta este nulă; pentru motivul că o hotărâre este valabilă numai atunci când este pronunțată de o
majoritate, când este evident că toți au pronunțat o anumită hotărâre.
324. Paulus, Despre Edict, Cartea XIII.
Labeo spune că nu-l privește pe pretor ce fel de hotărâre pronunță arbitrul, cu condiția ca acesta să declare care
este opinia sa. Prin urmare, dacă problema a fost trimisă arbitrului pentru a pronunța o anumită decizie, acesta nu
ar fi un arbitraj; și nici nu ar putea fi obligat să pronunțe o hotărâre; așa cum afirmă Julianus în Cartea a patra a
Digestului.
325. Trebuie să considerăm că un arbitru pronunță o decizie, atunci când o face cu intenția ca întreaga chestiune în
controversă să fie rezolvată. Dar acolo unde este vorba de un arbitraj cu referire la mai multe chestiuni, dacă el nu
a dispus asupra tuturor celor care sunt în controversă, nu se va considera că a făcut o hotărâre, și el poate fi totuși
forțat de pretor să acționeze.
326. Din acest motiv, ar trebui să se analizeze dacă un arbitru își poate schimba decizia; și chiar s-a ridicat
problema în cazul în care un arbitru ordonă ca o proprietate să fie livrată, iar ulterior interzice ca acest lucru să fie
făcut, dacă ceea ce a ordonat sau ceea ce a interzis ar trebui să rămână valabil. Sabinus crede că își poate schimba
decizia. Cassius susține părerea maestrului său și spune că Sabinus nu avea în minte o decizie care să pună capăt
arbitrajului, ci doar una luată în timpul pregătirii cauzei; de exemplu, atunci când a ordonat ca justițiabilii să se
prezinte la calende, iar apoi la ides; căci avea dreptul să schimbe ziua. Astfel, dacă el a pronunțat o hotărâre
împotriva pârâtului sau în favoarea lui, atunci, întrucât ar fi încetat să mai fie arbitru, el nu putea să-și schimbe
decizia;
327. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a V-a.
Pentru că un arbitru nu-și poate modifica decizia chiar dacă a comis o eroare în pronunțarea ei.
328. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
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Dar, dacă un arbitru care a fost desemnat pentru soluționarea mai multor controverse, care nu au nici o legătură
între ele, dă o hotărâre cu referire la una dintre ele, dar nu și în privința celorlalte, ce se întâmplă? A încetat el să
mai fie arbitru? Prin urmare, trebuie să ne întrebăm dacă acesta are dreptul de a modifica o hotărâre pe care a
pronunțat-o deja cu privire la prima dintre ele. Contează foarte mult dacă el trebuia sau nu să decidă în același timp
toate chestiunile supuse arbitrajului, deoarece, dacă trebuia să decidă cu privire la toate, putea să își schimbe
decizia, deoarece nu o pronunțase încă; dar dacă trebuia să le decidă separat, existau, ca să spunem așa, mai multe
lucruri care trebuiau să fie stabilite și, în ceea ce privește chestiunea controversată, el a încetat să mai fie arbitru.
329. Atunci când un arbitru dă hotărârea că Titius nu pare să-i datoreze nimic lui Seius, deși nu-i interzice lui Seius
să intenteze o acțiune în justiție; totuși, dacă acesta din urmă ar face acest lucru, el ar părea să se opună hotărârii
arbitrului; și atât Ofilius cât și Trebatius sunt de acord cu privire la acest punct.
330. Eu cred că un arbitru nu poate stabili un termen special pentru plată, iar Trebatius pare să fie și el de această
părere.
331. Pomponius spune că atunci când un arbitru dă o hotărâre ambiguă, aceasta este invalidă; de exemplu:
"Trebuie să-i plătești ceea ce-i datorezi"; sau: "Trebuie să respecți împărțirea ta"; sau: "Trebuie să accepți ca parte
a ta ceea ce ai plătit creditorilor tăi".
332. Mai mult, atunci când un arbitru interzice intentarea unei acțiuni în justiție pentru o penalitate, în conformitate
cu condițiile arbitrajului; găsesc în Cartea a treizeci și treia a lui Pomponius că acest lucru este nul; și are dreptate,
deoarece condițiile arbitrajului nu fac referire la încasarea penalității.
333. Papinianus afirmă în Cartea a treia a întrebărilor că, dacă timpul stabilit pentru arbitraj a expirat, părțile în
litigiu pot conveni asupra unui nou arbitraj, cu același arbitru, dar dacă acesta refuză să acționeze în cel de-al
doilea arbitraj, el nu poate fi obligat să o facă; cu condiția să nu fi fost responsabil pentru întârzierea în îndeplinirea
îndatoririlor sale; căci, dacă ar fi fost vinovat pentru întârziere, ar fi fost perfect corect ca el să fie obligat de pretor
să acționeze din nou ca arbitru. Această chestiune poate apărea doar în cazul în care nu s-a luat nicio dispoziție în
primul arbitraj pentru a prelungi timpul, dar dacă s-a luat o astfel de dispoziție și el însuși a prelungit-o, el va
continua să acționeze ca arbitru.
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334. Termenul de "arbitraj complet" este folosit atunci când se ajunge la o înțelegere cu referire la chestiunile în
controversă, deoarece se referă la toate litigiile; dar atunci când se întâmplă să existe o diferență cu privire la un
singur lucru, deși s-a convenit asupra unui arbitraj complet, totuși, drepturile de acțiune în alte cazuri rămân
intacte; deoarece singura chestiune implicată într-un arbitraj este cea care a fost convenită să fie determinată. Cu
toate acestea, atunci când cineva dorește ca doar o anumită chestiune să fie soluționată prin arbitraj, este mai sigur
să se menționeze în mod expres acest lucru atunci când se prezintă.
335. În cazul în care un arbitru ordonă îndeplinirea vreunui act dezonorant, justițiabilii nu sunt obligați să se
supună.
336. Atunci când părțile se prezintă în fața arbitrului în termenul care a fost desemnat, iar acesta le ordonă să se
prezinte după expirarea acestui termen, nu se poate pretinde nicio sancțiune.
337. În cazul în care una dintre părți nu se înfățișează, pe motiv că a fost împiedicată de boală, sau de absența
pentru treburi publice, sau de îndatoririle vreunui oficiu magistral, sau pentru orice alt motiv întemeiat; Proculus și
Atilicinus susțin că pedeapsa poate fi încasată; dar în cazul în care el a fost gata să numească același arbitru pentru
un nou arbitraj, nu va fi permisă o acțiune împotriva lui, sau el se poate proteja printr-o excepție. Totuși, acest
lucru este valabil numai în cazul în care arbitrul a fost dispus să accepte al doilea arbitraj; pentru că Julianus a
afirmat foarte corect în Cartea a patra a Digestului, că nu poate fi forțat să facă acest lucru dacă nu a fost dispus și,
în orice caz, partea este eliberată de penalitate.
338. Atunci când, de exemplu, arbitrul ordonă părților să se prezinte în fața lui într-o provincie, când s-a convenit
ca trimiterea să aibă loc la Roma; se pune întrebarea dacă poate fi nesocotit cu impunitate? Opinia dată de Julianus
în Cartea a patra este cea mai bună, și anume, că locul cuprins în acordul de a supune chestiunea în litigiu este cel
vizat; și, prin urmare, că el poate fi nesocotit cu impunitate dacă ordonă părților să se prezinte în altă parte. Ce cale
trebuie urmată atunci dacă nu apare ce loc a fost convenit? Cea mai bună opinie este că acel loc a fost desemnat
acolo unde s-a încheiat convenția de arbitraj. Dar ce trebuie făcut dacă arbitrul le ordonă să se prezinte într-un loc
adiacent orașului? Pegasus susține că ordinul ar fi valabil; dar eu cred că acest lucru este valabil numai în cazul în
care arbitrul este un om cu o asemenea autoritate încât își poate îndeplini atribuțiile în locuri retrase, iar părțile în
litigiu pot merge cu ușurință la locul desemnat.
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339. Dar dacă arbitrul ar ordona părților să meargă într-o localitate de rea-credință, ca de exemplu, într-o tavernă
sau într-un bordel, așa cum spune Vivianus, el poate fi fără îndoială nesocotit cu impunitate; și această opinie este
aprobată și de Celsus în Cartea a doua a Digestului. Referitor la aceasta, el ridică foarte corect întrebarea: dacă
locul este de așa natură încât unul dintre părțile în litigiu nu poate merge în mod onorabil acolo, dar celălalt poate,
iar cel care putea merge fără să-și piardă respectul de sine nu a făcut-o, iar celălalt a mers în ciuda rușinii sale,
poate fi colectată pedeapsa convenită în momentul arbitrajului pentru că actul nu a fost îndeplinit? El crede, pe
bună dreptate, că nu poate fi încasată, deoarece ar fi absurd ca ordinul să fie valabil în ceea ce privește o parte și
nul în ceea ce privește cealaltă.
340. Ar trebui să se analizeze în ce termen ar trebui să se introducă o acțiune pe baza stipulației, în cazul în care
partea nu se conformează hotărârii arbitrului. Celsus afirmă în Cartea a doua a Digestului că, dacă nu a fost
specificat un anumit termen, se înțelege un termen rezonabil și că, atunci când acesta a trecut, se poate intenta
imediat o acțiune pentru sancțiune; cu toate acestea, el spune că dacă partea se conformează hotărârii înainte ca
problema să fie introdusă în cauză, acțiunea bazată pe stipulație nu poate continua:
341. Paulus, Despre Edict, Cartea XIII.
Cu excepția cazului în care reclamantul avea un interes în plata imediată a banilor.
342. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Celsus spune că, dacă arbitrul ordonă ca plata să se facă până la calendele lui septembrie, iar acest lucru nu trebuia
să se facă, chiar dacă a fost oferită după aceea, totuși, pedeapsa arbitrajului fiind odată devenită scadentă, dreptul la
acțiune nu se stinge, deoarece este adevărat că banii nu au fost plătiți înainte de calende. În cazul în care, totuși,
partea a acceptat plata atunci când aceasta a fost oferită, ea nu poate intenta o acțiune în justiție pentru penalitate,
ci va fi împiedicată de o excepție de fraudă. Cazul este diferit în cazul în care i s-a ordonat doar să facă plata.
343. Celsus afirmă, de asemenea, că, dacă îmi ordonați să vă plătesc și sunteți împiedicat să primiți banii din cauza
unei boli sau pentru un alt motiv întemeiat, Proculus este de părere că penalitatea nu poate fi cerută chiar dacă nu
vă plătesc decât după kalende, deși ați fi gata să o primiți. De asemenea, el crede, pe bună dreptate, că există două
ordine ale arbitrului care trebuie luate în considerare, unul de a plăti o sumă de bani, iar celălalt de a o plăti înainte
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de kalende; prin urmare, deși pedeapsa nu poate fi cerută de la tine pentru că nu ai plătit banii înainte de kalende,
deoarece nu ai fost vinovat, vei fi totuși răspunzător pentru partea pe care nu ai plătit-o.
344. De asemenea, el spune că cuvintele "Să se conformeze hotărârii", nu înseamnă nimic altceva decât ca partea
să facă tot ce-i stă în putință pentru a se supune deciziei arbitrului.
345. Celsus mai spune că, dacă un arbitru îmi ordonă să-ți plătesc o sumă de bani într-o anumită zi, iar tu refuzi să
o primești, se poate invoca apărarea că pedeapsa nu este perceptibilă prin lege:
346. Paulus, Despre edict, Cartea a XIII-a.
Dar dacă ulterior ar fi gata să o primească, nu pot refuza să o plătesc cu impunitate, pentru că nu am plătit-o
înainte.
347. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIII.
Labeo afirmă că atunci când în cererea de arbitraj s-a prevăzut ca arbitrul să dea hotărârea sa cu privire la toate
chestiunile implicate în cauză în aceeași zi și să aibă autoritatea de a prelungi termenul, iar el a prelungit termenul
după ce anumite chestiuni au fost decise, în timp ce altele nu au fost decise; prelungirea va fi valabilă, dar
hotărârea sa poate fi nesocotit cu impunitate. Pomponius aprobă părerea lui Labeo, care și mie mi se pare corectă,
deoarece arbitrul nu și-a făcut datoria în pronunțarea hotărârii.
348. Această clauză, de asemenea: "El poate prelungi termenul de arbitraj", nu-i dă dreptul arbitrului să facă
altceva decât să prelungească termenul și, prin urmare, nu poate diminua sau face vreo modificare a termenilor
convenției inițiale; prin urmare, el este întotdeauna obligat să dispună și de celelalte chestiuni și trebuie să dea o
hotărâre cu privire la toate.
349. În cazul în care garanția unei cauțiuni a fost furnizată în prima convenție de arbitraj, Labeo afirmă că aceasta
trebuie oferită și în cea de-a doua convenție. Pomponius, însă, se îndoiește că trebuie să fie oferită aceeași cauțiune
sau alte cauțiuni solvabile, căci spune că care ar fi rezultatul dacă aceiași ar refuza să acționeze ca și cauțiune?
Cred însă că, dacă aceștia ar refuza să acționeze ca fideiusori, atunci, ar trebui oferite altele, la fel de bune ca ei:
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350. Paulus, Despre Edict, cartea XIII.
Astfel încât să nu fie în puterea fideiusorilor, care refuză să se oblige din nou, să facă să fie executată pedeapsa.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care aceștia ar muri.
351. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIII.
Arbitrul poate prelungi termenul, fie că este prezent, fie că o face prin intermediul unui mesager sau al unei
scrisori.
352. În cazul în care nu se face mențiunea moștenitorului sau a oricărei alte părți interesate în arbitraj, acesta se
încheie prin moarte. Nu acceptăm părerea lui Labeo, care a considerat că, dacă arbitrul ordonă plata unei sume de
bani, iar partea moare înainte de a o plăti, sancțiunea poate fi cerută, chiar dacă moștenitorul era gata să o ofere.
353. Sentința arbitrului pe care acesta o pronunță cu privire la chestiunea în litigiu trebuie respectată, indiferent
dacă este justă sau nedreaptă; deoarece partea care a acceptat arbitrajul nu se poate învinovăți decât pe ea însăși,
așa cum s-a afirmat într-un Rescript al Divinului Pius, după cum urmează: "Partea trebuie să se supună hotărârii cu
seninătate, chiar dacă aceasta nu este deloc întemeiată".
354. În cazul în care există mai mulți arbitri și aceștia au dat hotărâri diferite, o parte nu va fi obligată să se supună
acestora, dar dacă majoritatea este de acord, hotărârea lor trebuie să rămână; în caz contrar, se poate cere pedeapsa.
De aceea, găsim întrebarea ridicată de Julianus, unde din trei arbitri unul dă o sentință pentru cincisprezece aurei,
altul pentru zece și altul pentru cinci, a cui decizie trebuie să rămână? Julianus afirmă că trebuie să se plătească
cinci, întrucât toți au fost de acord cu această sumă.
355. În cazul în care unul dintre părțile litigante nu se prezintă, întrucât a făcut tot ce a putut pentru a împiedica
soluționarea problemei, se poate cere pedeapsa. Astfel, o hotărâre pronunțată atunci când nu au fost prezenți toți
părțile litigante nu va fi valabilă, cu excepția cazului în care în convenția de a supune chestiunea arbitrilor s-a
prevăzut în mod expres că, indiferent dacă unul dintre ei sau amândoi au fost absenți, hotărârea putea fi pronunțată,
dar cel care a lipsit încasează penalitatea, deoarece el a fost responsabil de faptul că arbitrajul nu a avut loc.
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356. Se consideră că a pronunțat hotărârea în prezența părților atunci când o face în fața celor înzestrați cu
inteligență; dar nu se consideră că a făcut acest lucru nici atunci când a făcut-o în prezența unei părți care este
nebună sau dementă. În mod similar, o hotărâre pronunțată în prezența unui tutore, dacă nu este prezent și tutorele
său, nu este făcută în mod legal. Julianus face aceeași afirmație cu referire la toate aceste chestiuni în Cartea a
patra a Digestului.
357. Din nou, atunci când una dintre părți, fiind prezentă, împiedică arbitrul să-și dea hotărârea, sancțiunea poate fi
încasată.
358. Atunci când în procedura de arbitraj nu a fost menționată nicio penalitate, ci partea a promis pur și simplu să
se conformeze hotărârii, se poate intenta împotriva sa o acțiune în despăgubiri.
359. Paulus, Despre edict, cartea XIII.
Nu contează dacă suma convenită ca penalitate este certă sau incertă; ca, de exemplu, atunci când a fost pentru:
"Atât cât valora proprietatea".
360. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
În cazul în care se intentează un proces împotriva unei persoane căreia arbitrul a interzis să fie acționat în judecată,
aceasta este o încălcare a hotărârii sale. Ce ar trebui atunci să se facă dacă s-ar intenta un proces împotriva
garantului său, ar putea fi încasată pedeapsa? Eu cred că da, iar Sabinus este de aceeași părere; pentru că, practic,
procesul este intentat împotriva comitentului. Dar în cazul în care înțelegerea a fost făcută cu un garant, pentru a
supune problema arbitrajului, iar procesul este intentat împotriva principalului, penalitatea nu poate fi colectată, cu
excepția cazului în care a fost în interesul garantului ca acțiunea să nu fie intentată.
361. Paulus, Despre Edict, Cartea XIII.
Atunci când cineva aduce în instanță o chestiune asupra căreia se convenise să fie supusă arbitrajului, unele
autorități spun că pretorul nu poate interveni pentru a-l obliga pe arbitru să dea o hotărâre, pentru că acum nu se va
mai aplica nicio sancțiune, mai mult decât dacă arbitrajul ar fi fost respins. Cu toate acestea, dacă această opinie ar
fi adoptată, rezultatul va fi că, în cazul în care o parte a fost de acord cu arbitrajul și se răzgândește, ea va putea să
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se sustragă de la trimiterea cauzei. Prin urmare, el poate fi acționat în judecată pentru sancțiunea respectivă, iar
procedura poate fi inițiată în formă obișnuită în fața unui judecător.
362. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIII.
Atunci când se face ceva în contradicție cu o stipulație, se poate intenta o acțiune în justiție pentru această cauză
numai dacă actul a fost comis fără fraudă din partea celui care a făcut înțelegerea; căci o acțiune poate fi intentată
în temeiul stipulației numai pe motiv că nimeni nu poate profita de propria înșelăciune. Dar dacă la convenția de
arbitraj se adaugă: "Dacă se face ceva în mod fraudulos în această chestiune"; cel care s-a făcut vinovat de fraudă
poate fi acționat în justiție în baza stipulației; și, prin urmare, dacă cineva corupe un arbitru fie cu bani, fie prin
solicitări necorespunzătoare, sau mituiește avocatul celeilalte părți, sau pe cineva dintre cei cărora le-a încredințat
propria cauză, el poate fi acționat în justiție în baza clauzei referitoare la fraudă, precum și atunci când, prin
artificii, obține ce este mai bun de la adversarul său. Și, în orice caz, dacă el acționează în mod înșelător în orice
mod în timpul procesului, poate fi introdusă o acțiune pe baza clauzei; prin urmare, dacă adversarul său dorește să
introducă o acțiune pe motiv de fraudă, nu trebuie să o facă, deoarece are dreptul la una bazată pe clauză. Cu toate
acestea, în cazul în care o clauză de acest tip nu este inclusă în convenția de arbitraj, atunci, o acțiune pe motiv de
fraudă sau o excepție va fi admisă. Această supunere la arbitraj este una completă, deoarece menționează clauza
referitoare la fraudă.
363. Paulus, Despre edict, cartea XIII.
În chestiunile supuse arbitrajului nu luăm în considerare dacă sancțiunea stipulată este mai mare sau mai mică
decât bunul în cauză.
364. Un arbitru nu este obligat să pronunțe o hotărâre în cazul în care sancțiunea a fost suferită.
365. În cazul în care o femeie încheie un acord de arbitraj în numele unui terț, procedura de colectare a banilor nu
va fi valabilă din cauza apariției sale pentru altul.
366. Concluzia problemei este: că pretorul nu poate interveni, fie că nu a existat o supunere pentru arbitraj la
început, fie că, dacă a existat, nu se știe dacă este una pentru care se poate cere o pedeapsă, fie că pedeapsa nu mai
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poate fi recuperată din cauză că dreptul de arbitraj a fost stins fie prin trecerea timpului, fie prin moarte, fie prin
eliberare, fie prin decizie judiciară, fie prin acord.
367. În cazul în care arbitrul este investit cu o funcție sacerdotală, să ne gândim dacă poate fi obligat să pronunțe o
hotărâre; căci indulgența trebuie acordată nu numai demnității persoanelor, ci și maiestății lui Dumnezeu, ai cărei
slujitori nu trebuie să se dedice decât exclusiv afacerilor sacre. În cazul în care, totuși, el și-a asumat funcția
ulterior, el ar trebui, în aceste circumstanțe, să dea o decizie prin toate mijloacele.
368. Un arbitru nu ar trebui să fie obligat să pronunțe o hotărâre după ce chestiunea în litigiu a fost compromisă,
sau sclavul care a făcut obiectul arbitrajului a murit; cu excepția cazului în care, în ultimul caz, părțile mai au încă
un interes în procedură.
369. Julianus a afirmat în mod ambiguu că, dacă, din greșeală, s-a recurs la arbitraj cu referire la o infracțiune care
implică infamia sau la o chestiune care era pasibilă de urmărire penală, ca, de exemplu, adulterul, asasinatul și alte
infracțiuni de acest fel; pretorul ar trebui să interzică pronunțarea unei hotărâri, iar dacă aceasta a fost pronunțată,
ar trebui să refuze să permită executarea ei.
370. Acolo unde se supune o chestiune de arbitraj care implică libertatea, arbitrul nu poate fi obligat prin lege să
pronunțe o decizie; deoarece favoarea datorată libertății cere ca problemele legate de ea să fie decise de judecători
de cel mai înalt rang. Aceeași regulă se aplică atunci când chestiunea implică fie libertatea de naștere, fie dreptul
de proprietate, și când se afirmă că libertatea ar trebui să fie conferită în contul unui trust. Același lucru trebuie
spus și în ceea ce privește o acțiune care se referă la o încălcare a ordinii publice.
371. În cazul în care una dintre părțile unei trimiteri la arbitraj este un sclav, Octavenus spune că arbitrul nu ar
trebui să fie obligat să pronunțe o hotărâre, iar dacă o face, că nu poate fi acordată o excepție pentru sancțiunea
într-o acțiune De Peculio. Dar dacă cealaltă parte, fiind liber, face o înțelegere cu el, să ne gândim dacă o excepție
ar trebui să fie acordată împotriva libertului. Cea mai bună opinie este că nu ar trebui să fie acordată.
372. Mai mult, dacă cineva este de acord cu un arbitraj la Roma și, după ce a plecat, se întoarce acolo ca membru
al unei ambasade, arbitrul nu este obligat să dea o hotărâre, așa cum nici partea nu ar fi obligată să continue
procesul dacă ar fi intrat anterior în cauză; nici nu contează dacă a fost atașat la o ambasadă în primul rând sau nu.
Dar dacă acum supune chestiunea arbitrajului, cred că arbitrul poate fi obligat să pronunțe o hotărâre, deoarece
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dacă partea ar fi fost de bunăvoie asociată la o acțiune în justiție, ar fi putut fi obligată să continue. Cu toate
acestea, unele autorități sunt nehotărâte în această privință, dar nu în mod corespunzător; deoarece, în orice caz, ele
nu ar avea îndoieli dacă chestiunea pe care partea a consimțit să o supună arbitrajului în timp ce se afla într-o
ambasadă ar fi un contract pe care l-a încheiat în timpul unei astfel de angajări; pentru motivul că ar putea fi
obligată într-o chestiune de acest tip să procedeze la proces. Întrebarea în primă instanță este demnă de luat în
considerare, și anume: dacă, dacă înainte ca trimisul să accepte arbitrajul, arbitrul putea fi obligat să pronunțe o
hotărâre dacă trimisul însuși a solicitat acest lucru. Iar acest lucru, conform primei reguli stabilite, ar putea părea
nedrept, deoarece a fost pus sub controlul părții înseși. Totuși, aceasta va intra sub incidența aceleiași reguli ca și în
cazul în care ar fi dorit să introducă o acțiune în justiție, ceea ce avea dreptul să facă. Un arbitraj de acest tip ar
trebui comparat cu un proces obișnuit; astfel, atunci când partea dorește ca arbitrul să pronunțe o hotărâre, nu va fi
ascultată decât dacă va prezenta o apărare.
373. În cazul în care o persoană care a convenit asupra arbitrajului cu cineva care a murit, contestă succesiunea
succesorală, dacă arbitrul pronunță o hotărâre, succesiunea va fi prejudiciată; și, prin urmare, între timp, arbitrului
îi este interzis să facă acest lucru.
374. Termenul fixat pentru arbitraj poate fi prelungit, nu prin acordul părților, ci prin ordinul arbitrului, atunci când
este necesar să-l prelungească pentru ca răspunderea pentru penalități să nu fie angajată.
375. Dacă un arbitru încearcă să se ascundă, pretorul trebuie să dispună ca acesta să fie căutat, iar dacă nu apare
pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să i se aplice o amendă.
376. În cazul în care s-a încheiat o înțelegere de a supune o chestiune mai multor arbitri, cu condiția ca, dacă unul
dintre ei va pronunța o hotărâre, părțile să se supună acesteia; deși ceilalți arbitri pot fi absenți, un singur arbitru
care este prezent poate fi obligat să pronunțe hotărârea. Dar, în cazul în care arbitrajul este convenit cu condiția ca
toți să pronunțe o hotărâre sau ca aceasta să fie sancționată de o majoritate, fiecare dintre ei nu poate fi obligat să
pronunțe o hotărâre separat, deoarece, într-un caz de acest tip, hotărârea unui arbitru nu va atrage răspunderea
pentru sancțiune.
377. În cazul în care un arbitru este în mod evident dușmanul uneia dintre părți din alte motive și a fost chemat în
fața martorilor să nu dea o hotărâre, iar el, cu toate acestea, a insistat să o facă, deși nimeni nu l-a obligat;
împăratul Antoninus, căruia i s-a adresat cererea, a răspuns la plângerea părții că are dreptul la o excepție pe motiv
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de fraudă rău intenționată. Același împărat, atunci când un judecător în fața căruia o parte a intentat o acțiune în
justiție pentru o sancțiune i-a cerut sfatul, a răspuns că, deși nu se putea face apel, acțiunea pentru sancțiune ar fi
fost împiedicată de o excepție pe motiv de fraudă rău intenționată; prin urmare, o excepție de acest tip este o specie
de apel, deoarece oferă posibilitatea de a reanaliza hotărârea arbitrului.
378. În tratarea atribuțiilor unui arbitru, trebuie amintit faptul că întregul subiect depinde de clauzele convenției de
arbitraj, întrucât arbitrul nu poate îndeplini în mod legal niciun alt act în afară de ceea ce a fost prevăzut să
îndeplinească; prin urmare, el nu poate decide orice îi place, nici cu referire la orice chestiune care îi place, ci doar
ceea ce a fost stabilit în convenția de arbitraj și în conformitate cu clauzele acesteia.
379. S-au făcut cercetări cu privire la pronunțarea hotărârii și s-a afirmat că orice fel de hotărâre nu va fi valabilă;
deși în ceea ce privește anumite chestiuni există o diferență de opinie. Cred, de fapt, că sancțiunea nu poate fi
cerută dacă arbitrul declară că partea într-o chestiune de acest tip ar trebui să înceapă o nouă trimitere în fața unui
judecător, sau a lui însuși, sau a unui alt arbitru. Julianus susține că poate fi nesocotit cu impunitate, dacă el ordonă
părților să se prezinte în fața unui alt arbitru; căci dacă vor face acest lucru, nu se va pune capăt cauzei; dar dacă el
a hotărât în felul următor, și anume: să se livreze pământ sau să se furnizeze garanții, cu aprobarea lui Publius
Maevius, hotărârea trebuie respectată. Pedius, de asemenea, adoptă această opinie pentru a evita continuarea
arbitrajului și pentru a împiedica ca acesta să fie uneori transferat altor arbitri ostili părților; și este necesar, ca
arbitrul să-și pronunțe hotărârea în așa fel încât să pună capăt controversei, deoarece aceasta nu se va încheia
atunci când arbitrajul este fie amânat, fie transferat altui arbitru. De asemenea, el spune că hotărârea depinde în
parte de tipul de garanție constituită și de caracterul garanțiilor și că acest lucru nu poate fi delegat, cu excepția
cazului în care s-a convenit ca arbitrul să stabilească prin intermediul cărui arbitru trebuie să se constituie garanția.
380. În plus, dacă arbitrul dispune ca cineva să fie asociat cu el, iar acest lucru nu a fost inclus în convenția de
arbitraj, nu se consideră că este vorba de o hotărâre; deoarece hotărârea ar trebui să se refere la chestiunea
menționată în convenție, dar nu s-a făcut niciun aranjament de acest fel.
381. În cazul în care doi comitenți au stipulat unul cu celălalt și doresc ca agenții lor să conducă procedura în fața
arbitrului, acesta poate dispune ca și comitenții să fie prezenți.
382. În cazul în care în convenția de arbitraj se face mențiunea unui moștenitor, arbitrul poate dispune ca și
moștenitorul să fie prezent.
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383. Este inclusă în atribuția arbitrului determinarea modului în care trebuie să se facă predarea liberei posesii.
Poate acesta să dispună, de asemenea, să se prezinte o garanție că principalul va ratifica actele agentului său?
Sextus Pedius consideră că acest lucru nu este rezonabil, deoarece, dacă comitentul nu ratifică actul, el poate fi
acționat în justiție în baza stipulației.
384. Un arbitru nu poate face nimic dincolo de ceea ce este prevăzut în convenția de arbitraj; și, prin urmare, este
necesar să se adauge că el are dreptul de a prelungi termenul stabilit prin convenție; în caz contrar, ordinul său
poate fi nesocotit cu impunitate.
385. Papinianus, Întrebări, Cartea I.
Un arbitru care este ales printr-o convenție de arbitraj cu înțelegerea că poate prelungi termenul, poate face acest
lucru; dar dacă părțile se opun, el nu poate amâna procedura.
386. Paulus, Despre edict, Cartea a XIII-a.
În cazul în care există doi debitori sau creditori comuni și unul dintre ei supune o chestiune arbitrajului, iar
hotărârea îi interzice să dea în judecată sau să nu fie dat în judecată, trebuie să se analizeze dacă se va produce o
sancțiune dacă una dintre părți dă în judecată sau este dată în judecată de cealaltă. Aceeași chestiune se pune atunci
când există doi bancheri care sunt creditori comuni și poate că am putea să-i punem pe picior de fideiusori, dacă
sunt parteneri; în caz contrar, nu se poate intenta nicio acțiune împotriva dumneavoastră, nici eu nu pot intenta o
acțiune și nici nu se poate intenta o acțiune în numele meu, chiar dacă este intentată împotriva dumneavoastră.
387. Sunt de părere că arbitrajul se încheie cu totul atunci când sancțiunea a fost o dată angajată; și nici nu poate fi
angajată din nou, cu excepția cazului în care părțile au convenit în mod expres ca răspunderea pentru aceasta să fie
angajată de câte ori se ivește ocazia.
388. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a V-a.
În cazul în care un tutore încheie un acord de arbitraj fără consimțământul tutorelui său, arbitrul nu este obligat să
pronunțe o hotărâre, deoarece, dacă aceasta este pronunțată, tutorele nu va fi răspunzător pentru sancțiune, cu
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excepția cazului în care a furnizat o garanție de la care sancțiunea poate fi colectată printr-o acțiune; și aceasta a
fost și opinia lui Julianus.
389. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXVII.
Atunci când un arbitru pronunță o hotărâre sub constrângerea pretorului, într-o zi de sărbătoare, și este intentat un
proces pentru pedeapsa din cauza arbitrajului; este stabilit că nu este posibilă o excepție, cu excepția cazului în
care, prin vreo lege, este exceptată sărbătoarea în care a fost pronunțată hotărârea.
390. Celsus, Digest, Cartea a II-a.
Deși arbitrul poate să fi interzis uneia dintre părți să se îndrepte împotriva celeilalte și, în ciuda acestui fapt, un
moștenitor introduce o acțiune în justiție, el va fi răspunzător pentru penalitate; căci se recurge la arbitri nu pentru
a amâna un litigiu, ci pentru a-l încheia în mod absolut.
391. Modestinus, Reguli, Cartea a VI-a.
Atunci când se intentează o acțiune în justiție pentru penalitatea rezultată în urma unui arbitraj, va fi obligat să o
plătească cel care a angajat răspunderea pentru aceasta; și nici nu contează dacă a fost sau nu în interesul celeilalte
părți ca hotărârea arbitrului să fie respectată.
392. Javolenus, Despre Cassius, cartea XI.
Nu în toate cazurile în care decizia arbitrului nu este respectată este angajată răspunderea pentru sancțiunea
rezultată din arbitraj, ci numai în cele care se referă la plata unei sume de bani sau la prestarea unui serviciu.
Javolenus afirmă, de asemenea, că un arbitru poate pedepsi contumacia unui litigant prin obligarea acestuia la plata
unei sume de bani către adversarul său; dar o parte nu trebuie inclusă printre persoanele contumace în cazul în care
nu a dat numele martorilor săi în conformitate cu decizia arbitrului.
393. Dacă un arbitru dispune prelungirea termenului fixat pentru arbitraj, atunci când îi este permis să facă acest
lucru, lipsa uneia dintre părți nu va permite ca sancțiunea să fie încasată de cealaltă parte.
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394. Pomponius, Diverse extrase, cartea XI.
Un arbitru a ordonat părților să se prezinte la calendele lui ianuarie, dar a murit înainte de această zi, iar una dintre
părți nu s-a prezentat. În acest caz, nu se pune problema că nu a fost aplicată pedeapsa, deoarece Aristo spune că la auzit pe Cassius afirmând că, în cazul în care un arbitru nu s-a prezentat el însuși, nu există niciun motiv pentru
plata pedepsei, iar Servius spune, de asemenea, că, dacă stipulantul este vinovat de faptul că nu a primit banii, nu
se aplică nicio pedeapsă.
395. Callistratus, Monitory Edict, Cartea I.
Așa cum este prevăzut de Lex Julia că un minor sub douăzeci de ani nu poate fi obligat să acționeze ca judecător;
de asemenea, nimănui nu îi este permis să aleagă un minor sub douăzeci de ani pentru a servi ca judecător într-un
arbitraj; și, prin urmare, nu se încurcă în niciun caz o pedeapsă prin hotărârea pronunțată de acesta. Numeroase
autorități au afirmat că, în cazul în care o parte are peste douăzeci de ani și mai puțin de douăzeci și cinci și se
angajează în mod nechibzuit să judece o cauză de arbitraj, într-un caz de acest gen ar trebui să se acorde o măsură
de protecție.
396. Papinianus, Opinii, Cartea II.
Un arbitru a ordonat ca anumiți sclavi să fie restituiți într-un termen specificat și, întrucât nu au fost restituiți, a
ordonat părții să plătească o penalitate la Trezorerie, în conformitate cu termenii convenției de arbitraj. Trezoreria
nu dobândește niciun drept în urma unei astfel de hotărâri, dar există totuși o obligație de plată a penalității în
temeiul stipulației, deoarece decizia arbitrului nu a fost respectată.
397. Scaevola, Opinii, Cartea I.
Lucius Titius și Maevius Sempronius au încheiat o convenție de a supune toate litigiile lor arbitrajului; dar, din
greșeală, unele chestiuni nu au fost incluse de Lucius Titius în cererea sa și nici arbitrul nu a pronunțat vreo
hotărâre cu privire la acestea. S-a pus întrebarea dacă aceste lucruri care au fost omise puteau face obiectul unei
noi cereri? Răspunsul a fost că acest lucru se putea face și că nu se impunea nicio sancțiune ca urmare a
arbitrajului; dar dacă partea a comis actul cu rea intenție, deși, într-adevăr, putea face o nouă cerere, ar fi fost
pasibilă de sancțiune.
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398. Același, Digest, Cartea a II-a.
Între Castelliannus și Seius s-a iscat o controversă cu privire la granițe și a fost ales un arbitru pentru ca problema
să fie rezolvată prin hotărârea sa; acesta a pronunțat decizia sa în prezența părților și a stabilit granițele. S-a pus
întrebarea dacă, în cazul în care hotărârea nu a fost respectată de Castellianus, a fost angajată răspunderea pentru
sancțiunea rezultată din arbitraj? Am răspuns că sancțiunea a fost angajată în cazul în care arbitrul nu a fost
respectat într-o chestiune pe care a decis-o în prezența ambelor părți.
399. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVIII.
Atunci când, într-o convenție de arbitraj, se precizează că hotărârea va fi pronunțată de o anumită persoană, acest
lucru nu poate fi extins și la alții.
400. Paulus, Despre Sabinus, Cartea XII.
Un arbitru poate pronunța o hotărâre cu referire la chestiuni, conturi și litigii, care la început au existat între părțile
care și-au supus afacerile arbitrajului, dar nu și cu referire la chestiuni care au avut loc ulterior.
401. Julianus, Digest, Cartea a IV-a.
În cazul în care un acord de arbitraj a fost în următorii termeni: "ca arbitrul să pronunțe o hotărâre atunci când
ambele părți sau moștenitorii lor sunt prezenți"; și unul dintre părțile litigante a murit, lăsând ca moștenitor un
minor, se consideră că hotărârea nu va fi valabilă, cu excepția cazului în care se acordă consimțământul tutorelui.
402. Aceeași regulă se va aplica în cazul în care una dintre părți devine nebună;
48. Modestinus, Reguli, Cartea a IV-a.
Căci, în acest caz, un arbitru nu este obligat să pronunțe o hotărâre. 49. Julianus, Digest, Cartea a IV-a.
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Și chiar i se poate ordona să nu o pronunțe, deoarece nimic nu poate fi făcut legal în prezența unui nebun. Dacă,
totuși, nebunul are un curator sau dacă este numit unul în timp ce procesul este în curs, hotărârea poate fi
pronunțată în prezența curatorului.
403. Un arbitru poate ordona părților să se prezinte fie prin intermediul unui mesager, fie prin scrisoare.
404. În cazul în care se face mențiunea unui moștenitor numai cu referire la una dintre părți, arbitrajul va fi abrogat
prin moartea oricăruia dintre părțile litigante; așa cum ar fi fost cazul dacă nu s-ar fi făcut nicio mențiune cu privire
la moștenitorul uneia dintre ele.
405. Alfenus, Digest, Cartea a VII-a.
Un arbitru a fost ales în temeiul unei convenții de arbitraj și, neputând să pronunțe hotărârea în termenul menționat
în convenție, a dispus prelungirea termenului de judecată. Una dintre părți nu a vrut să se supună ordinului; prin
urmare, s-a cerut o opinie cu privire la faptul dacă se poate intenta o acțiune împotriva sa pentru sancțiunea
rezultată din arbitraj? Am răspuns că acest lucru nu se poate face, deoarece arbitrul nu a fost autorizat să
prelungească termenul.
406. Marcianus, Reguli, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva a fost numit arbitru într-o chestiune în care el însuși este interesat, el nu poate pronunța o
hotărâre, pentru că și-ar ordona să facă ceva sau și-ar interzice să intenteze o acțiune în justiție; pentru că nimeni
nu-și poate ordona să facă un act sau își poate interzice să-l facă.
407. Același, Reguli, Cartea a IV-a.
În cazul în care o parte este obligată de către un arbitru să plătească o sumă de bani în conformitate cu clauzele
arbitrajului și nu o face, ea trebuie să plătească sancțiunea în conformitate cu convenția, dar dacă ulterior face
plata, va fi eliberată de sancțiune.
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Tit. 9. Marinarii, hangiștii și proprietarii de grajduri trebuie să restituie bunurile care le-au
fost încredințate
408. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIV.
Pretorul spune: "Când marinarii, hangiștii și proprietarii de grajduri au primit bunuri pentru a le păstra, voi acorda
o acțiune împotriva lor dacă nu le restituie".
409. Acest Edict este extrem de util, pentru că este foarte frecvent necesar să se acorde încredere unor persoane de
acest fel și să li se încredințeze îngrijirea bunurilor. Nimeni nu trebuie să creadă că acest Edict le impune vreo
dificultate, deoarece ei au posibilitatea de a alege să refuze să primească pe cineva; și, dacă nu s-ar stabili această
regulă, li s-ar da ocazia să coopereze cu hoții împotriva celor pe care îi primesc ca oaspeți; deoarece, chiar și acum,
ei nu se abțin de la acte frauduloase de acest gen.
410. Prin urmare, să ne gândim cine sunt cei care sunt răspunzători. Pretorul spune: "Marinarii". Trebuie să
înțelegem prin "marinar" persoana care are în grijă corabia, deși sunt numiți marinari toți cei care se află la bordul
vasului în scopul navigării acestuia, dar pretorul îl are în vedere doar pe proprietar; căci Pomponius spune că
acesta din urmă nu ar trebui să fie răspunzător pentru fapta unui vâslaș sau a unui subpilot, ci doar pentru ceea ce
face el însuși sau pentru fapta căpitanului; deși dacă el însuși ar ordona cuiva să încredințeze ceva în grija unui
marinar, el însuși ar fi fără îndoială răspunzător.
411. Există, de asemenea, persoane care ocupă posturi la bordul navelor în scopul îngrijirii mărfurilor, cum ar fi
nanfulaceV, adică paznici și stewarzi marini. Prin urmare, dacă vreunul dintre aceștia ar primi ceva, cred că ar
trebui să se acorde o acțiune împotriva proprietarului navei, deoarece cel care a numit persoane de acest fel în
funcții permite ca bunurile să fie puse în grija lor; chiar dacă căpitanul, sau comandantul face ceea ce se numește
ceirembolon, adică "a lua bunurile în mâinile sale". Dar chiar dacă nu face acest lucru, proprietarul navei va fi
totuși răspunzător pentru ceea ce a primit.
412. Nu se prevede nimic cu referire la cei care au în grijă plute sau bărci, dar Labeo spune că aceeași regulă se
aplică și în cazul lor; și aceasta este practica noastră.

333

413. Înțelegem prin termenii "hangiu" și "grăjdar", cei care conduc un han sau un grajd, sau agenții lor. Nu sunt
însă incluse persoanele care se ocupă cu ocupații mărunte, cum ar fi, de exemplu, portarii, bucătarii și alții
asemenea lor.
414. Pretorul spune: "Acolo unde au primit bunurile cuiva pentru a le păstra în siguranță"; adică orice articol sau
orice fel de bunuri. De aceea, se afirmă în Vivianus că acest Edict se referă și la lucruri care nu intră sub incidența
mărfii; ca, de exemplu, hainele care sunt purtate la bordul navelor și alte lucruri de care persoanele se folosesc
zilnic.
415. Mai mult, Pomponius spune în Cartea a treizeci și patra că nu prea contează dacă aducem bunurile noastre sau
ale altora, dacă avem un interes ca acestea să fie păstrate în siguranță, căci bunurile trebuie să ne fie returnate nouă
și nu celor cărora le-au aparținut; și, prin urmare, dacă accept o marfă ca gaj pentru banii împrumutați pe un risc
maritim, proprietarul navei va fi răspunzător față de mine și nu față de debitor, dacă el a primit anterior bunurile de
la mine. (8) "Primește bunul în vederea păstrării", doar în cazul în care, după ce a fost plasat la bordul navei, i-a
fost încredințat, sau dacă nu este astfel încredințat, se consideră că l-a primit tot în acest scop, dacă a fost doar
plasat la bordul navei? Consider că acesta primește întotdeauna bunurile pentru a le păstra în siguranță atunci când
sunt plasate la bord și că ar trebui să fie răspunzător nu numai pentru actele marinarilor, ci și pentru cele ale
pasagerilor:
416. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a V-a.
La fel cum hangiul este răspunzător pentru faptele călătorilor.
417. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIV.
Pomponius spune, în Cartea a XXXIV-a, același lucru cu referire la actele călătorilor. De asemenea, el cere ca, în
cazul în care bunurile nu au fost încă plasate la bordul unei nave, ci au fost pierdute pe uscat, acestea să fie pe
riscul proprietarului vasului care la început s-a ocupat de ele.
418. Preotul spune: "Nu, nu, nu: Dacă nu îl restituie, voi acorda o acțiune împotriva lor. Acțiunea care decurge din
acest Edict este una in factum. Să ne gândim, totuși, dacă acest lucru este necesar, deoarece este vorba de un caz în
care o parte poate acționa printr-o acțiune civilă; adică, dacă este vorba de vreo despăgubire, va fi vorba de o
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acțiune bazată pe leasing sau închiriere. Dar dacă întreaga navă a fost închiriată, partea care a făcut acest lucru
poate intenta o acțiune pe acest temei, chiar și pentru articolele care lipsesc; dar dacă comandantul a contractat
transportul mărfurilor, o acțiune pe motiv de închiriere poate fi intentată împotriva lui; iar dacă a primit mărfurile
cu titlu gratuit, Pomponius spune că va exista o acțiune pe bază de depozit. Prin urmare, el este surprins de faptul
că a fost introdusă o acțiune pretoriană, din moment ce acțiunile civile sunt aplicabile; cu excepția cazului în care,
așa cum afirmă el, a fost cu scopul de a face cunoscut faptul că pretorul dorea să controleze necinstea persoanelor
de acest fel, și pentru că în cazurile de leasing și închiriere, o persoană este responsabilă pentru neglijență, dar în
cazurile de depozit, doar pentru fraudă; dar, conform acestui Edict, partea care a primit bunurile este absolut
responsabilă, chiar dacă bunurile au fost pierdute, sau dacă au rezultat daune fără vina sa, cu excepția cazului în
care s-a întâmplat ceva care a cauzat un prejudiciu inevitabil. Prin urmare, Labeo susține că, în cazul în care ceva
se pierde prin naufragiu sau prin violența piraților, nu este nepotrivit să se acorde proprietarului o excepție. Același
lucru trebuie spus și în cazul în care se folosește o forță irezistibilă într-un grajd sau într-un han.
419. Hangiștii și proprietarii de grajduri sunt, de asemenea, răspunzători dacă, în cadrul activității lor, se ocupă de
bunuri; dar nu sunt răspunzători dacă fac acest lucru în afara activității lor.
420. În cazul în care fiul unei familii sau un sclav primește un bun în custodie, cu consimțământul tatălui sau al
stăpânului, se poate intenta o acțiune împotriva acestuia pentru întreaga sumă. Mai mult, dacă un sclav al
proprietarului vasului a furat bunul sau l-a rănit, nu se va intenta o acțiune noxală, pentru că proprietarul poate fi
acționat în justiție direct, din cauza faptului că a primit bunurile; dar dacă fiul de familie, sau sclavul a acționat fără
consimțământul superiorilor săi, se va acorda o acțiune De Peculio.
421. Această acțiune, după cum afirmă Pomponius, are ca obiect recuperarea bunurilor; și de aceea este acordată
perpetuu și împotriva unui moștenitor.
422. În cele din urmă, să ne gândim dacă se poate intenta o acțiune pretoriană pe motiv de bunuri primite, dar și pe
cel de furt, pentru aceleași bunuri. Pomponius se îndoiește că se poate, dar cea mai bună opinie este că partea
trebuie să se mulțumească cu una sau alta dintre cele două proceduri, adică fie cu o cerere la tribunal, fie cu o
excepție pe motiv de fraudă.
423. Paulus, Despre Edict, Cartea XIII.
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Dar însuși căpitanul navei, care și-a asumat riscul, are dreptul la acțiune pe motiv de furt, cu excepția cazului în
care el însuși a furat bunul, iar apoi acesta i-a fost furat, sau altcineva l-a furat, unde căpitanul nu este solvabil.
424. Atunci când căpitanul unei nave a primit spre păstrare bunurile unui alt căpitan; sau proprietarul unui grajd,
pe cele ale unui alt proprietar; sau un hangiu, pe cele ale unui alt hangiu; toți sunt la fel de responsabili.
425. Vivianus afirmă că acest Edict se referă, de asemenea, la bunurile care s-au aflat la bord după ce marfa al
cărei transport a fost convenit a fost încărcată, chiar dacă nu se datorează nimic pentru transportul ei, ca de
exemplu, îmbrăcăminte sau provizii pentru consumul zilnic; pentru motivul că aceste lucruri sunt incluse ca
adaosuri la cele pentru care s-a plătit o compensație.
426. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a V-a.
Proprietarul unei nave, hangiul și proprietarul unui grajd primesc o plată, dar nu pentru păstrarea bunurilor;
proprietarul navei o primește pentru transportul de pasageri; hangiul pentru că permite călătorilor să rămână în
hanul său; proprietarul unui grajd pentru că permite ca animalele de povară să fie adăpostite în hambarul său; cu
toate acestea, toți sunt responsabili pentru păstrarea bunurilor. Un tăbăcar sau un cizmar primește salariu nu pentru
păstrarea bunurilor, ci pentru munca lor; și ei sunt, de asemenea, răspunzători în cazul unei acțiuni de închiriere
pentru păstrarea bunurilor.
427. Ceea ce am spus cu referire la furt trebuie înțeles ca fiind la fel de aplicabil și în cazul prejudiciului, deoarece
nu se poate pune la îndoială faptul că se consideră că o parte care primește un bun pentru a-l păstra în siguranță
face acest lucru pentru a-l proteja împotriva furtului, precum și împotriva prejudiciului.
428. Paulus, Despre edict, cartea XXII.
Cu toate că poți fi transportat pe o corabie fără plată sau poți fi găzduit gratuit într-un han, totuși, o acțiune in
factum nu îți va fi refuzată dacă bunurile tale sunt deteriorate în mod ilegal.
429. Dacă sclavul meu vă îngrijește la bordul unei nave sau într-un han și îmi deteriorează proprietatea sau o fură;
deși voi avea dreptul la acțiuni pe motiv de furt sau de deteriorare a proprietății, totuși, în acest caz, acțiunea,
pentru că este in factum, poate fi introdusă împotriva dumneavoastră, chiar și din cauza faptei sclavului meu.
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Aceeași regulă se aplică și în cazul în care sclavul este proprietatea noastră comună; cu toate acestea, indiferent de
ceea ce îmi plătești pentru ceea ce a făcut el, fie că ai fost răspunzător într-o acțiune de partaj, fie într-o acțiune pe
bază de parteneriat, fie că ai închiriat doar o parte din sclavul respectiv, fie că l-ai închiriat în întregime, mă poți
trage la răspundere și pe baza contractului.
430. Dar în cazul în care a fost comis un prejudiciu împotriva sclavului respectiv de către altcineva, pe aceeași
navă sau în han, ale cărui acte pretorul obișnuiește să le cerceteze, Pomponius nu crede că această acțiune poate fi
intentată pe seama sclavului.
431. Un hangiu este, de asemenea, pasibil de acțiunea in factum, în contul celor care au găzduit în han, dar această
regulă nu se aplică unei părți care este găzduită ca oaspete de trecere, ca, de exemplu, un călător.
432. De asemenea, putem recurge la o acțiune pentru furt sau pentru daune-interese împotriva marinarilor, dacă
putem dovedi fapta unei anumite persoane; dar trebuie să ne mulțumim cu o singură acțiune, iar dacă procedăm
împotriva proprietarului navei, trebuie să-i cedăm dreptul nostru de acțiune; deși o acțiune bazată pe închiriere va
fi în favoarea sa împotriva celeilalte părți. Cu toate acestea, în cazul în care proprietarul este exonerat de
răspundere în această acțiune, iar partea vătămată se îndreaptă apoi împotriva marinarului: o excepție va fi
acordată acestuia din urmă, pentru a preveni desfășurarea unor procese frecvente din cauza comportamentului
aceluiași om. Pe de altă parte, în cazul în care se inițiază un proces din cauza comportamentului unui singur om și,
ulterior, se introduce o acțiune in factum împotriva proprietarului, se va acorda o excepție.
433. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Proprietarul unei nave va fi responsabil pentru faptele tuturor marinarilor săi, fie că sunt liberi, fie că sunt sclavi, și
nu fără motiv, deoarece el însuși i-a angajat pe riscul său. Dar el nu este responsabil decât dacă paguba a fost
comisă la bordul vasului; căci dacă se întâmplă în afara vasului, chiar dacă a fost comisă de marinari, el nu va fi
răspunzător. Mai mult, dacă el avertizează că fiecare pasager trebuie să fie responsabil pentru bunurile sale și că nu
va fi răspunzător pentru daune, iar pasagerii sunt de acord cu termenii avertismentului, el nu poate fi dat în
judecată.
434. Această acțiune in factum este pentru daune duble.
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435. Atunci când oricare dintre marinari cauzează daune bunurilor unuia dintre ei, acest lucru nu afectează
proprietarul navei. Dar acolo unde cineva este atât marinar cât și comerciant, el va fi responsabil, iar acolo unde
partea vătămată este unul dintre cei numiți în mod obișnuit nanlepibatae, adică unul care își lucrează pasajul,
proprietarul va fi răspunzător și față de el; și el va fi responsabil pentru faptele unei astfel de persoane, deoarece și
el este marinar.
436. În cazul în care sclavul unui marinar cauzează daune, chiar dacă el însuși nu este marinar, este perfect corect
să se acorde o acțiune pretoriană împotriva proprietarului vasului.
437. Proprietarul navei este răspunzător în nume propriu în această acțiune, adică el însuși este vinovat pentru că a
angajat persoane de acest fel și, prin urmare, chiar dacă ar muri, el nu va fi exonerat de răspundere. În cazul în
care, totuși, el devine responsabil prin comportamentul propriului său sclav, poate fi intentată doar o acțiune
noxală; pentru că, atunci când angajează sclavii altora, el trebuie să se asigure dacă aceștia sunt credincioși și
demni de încredere, dar este scuzabil din cauza propriilor săi sclavi, indiferent de tipul de sclavi pe care i-a angajat
pentru a echipa nava sa.
438. În cazul în care există mai mulți proprietari ai unei nave, oricare dintre ei poate fi acționat în justiție în limita
interesului pe care îl are asupra acesteia.
439. Aceste acțiuni, deși sunt onorifice, sunt totuși perpetue, dar nu sunt acordate împotriva unui moștenitor; prin
urmare, dacă un sclav are controlul unei nave și moare, o acțiune De Peculio nu va fi acordată împotriva stăpânului
său, nici măcar în decurs de un an; dar atunci când un sclav sau un fiu administrează o navă cu acordul tatălui său
sau al stăpânului său, sau are în grijă un han sau un grajd; sunt de părere că vor fi obligați să se apere în proces
pentru întreaga sumă a daunelor, presupunând că și-au asumat întreaga responsabilitate pentru tot ceea ce s-ar
putea întâmpla.
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Cartea V
1. Cu privire la procese și la locul în care oricine ar trebui să intenteze un proces sau să fie dat în judecată.
2. Cu privire la testamentele inoficiale.
3. Cu privire la acțiunea pentru recuperarea unei moșteniri.
4. Cu privire la acțiunile în vederea recuperării unei părți dintr-o moștenire.
5. Cu privire la acțiunile posesorii pentru recuperarea succesiunilor.
6. În ceea ce privește acțiunile în vederea recuperării succesiunilor fiduciare.

************************************

Tit. 1. Privind procesele și locul unde oricine trebuie să intenteze sau să fie acționat în
judecată
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a II-a.
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Atunci când persoanele sunt de acord în mod voluntar să se supună jurisdicției unei anumite instanțe, atunci acest
caz poate fi judecat de orice judecător care prezidează respectiva instanță, sau are jurisdicție în ea, în măsura în
care părțile consimțitoare sunt implicate.
(2) Același, Despre Edict, Cartea a III-a.
Se consideră că "a fi de acord" înseamnă că părțile care sunt conștiente că nu se supun jurisdicției unui anumit
judecător, consimt totuși ca acesta să prezideze. Dacă, cu toate acestea, ele cred că el are jurisdicție, nu o va avea,
doar din acest motiv, pentru că, (așa cum spune Julianus în Cartea I a Digestului), greșeala justițiabililor nu
constituie un acord; sau, în cazul în care ei cred că o persoană este pretor și nu este, această greșeală nu conferă, de
asemenea, jurisdicție, și nici nu există jurisdicție atunci când unul dintre justițiabili refuză să se conformeze
deciziei pretorului și este obligat cu forța să o facă.
1. Este suficient ca părțile private să se înțeleagă între ele sau este necesar și acordul pretorului? Lex Julia privind
procesele spune: "Pentru a împiedica persoanele private să ajungă la un acord". Prin urmare, dacă persoanele
private se pun de acord, iar pretorul nu știe că au făcut acest lucru și el crede că are jurisdicție, nu ar trebui să se
analizeze dacă au fost respectate sau nu cerințele legii? Și cred că se poate considera că are jurisdicție.
2. În cazul în care cineva este numit judecător pentru un anumit timp, și toți justițiabilii sunt de acord ca timpul pe
care el l-a ordonat pentru a audia cauza să fie prelungit, acest lucru poate fi făcut; cu excepția cazului în care o
prelungire a timpului a fost interzisă în mod special prin ordinul împăratului.
3. Dreptul este acordat deputaților de a avea un caz transferat la locul de reședință al lor, unde a fost încheiat un
anumit contract de către ei înainte de a fi numiți; și privilegii similare sunt acordate celor care au fost citați să
depună mărturie, sau au fost trimiși sau numiți să meargă în vreo provincie pentru a prezida ca judecători. În cazul
în care o parte a apelat ea însăși, nu este obligată să răspundă în procedurile inițiate de alții în timpul apelului său
la Roma sau în altă parte; pentru că Celsus afirmă că, în acest caz, cazul poate fi transferat la locul de reședință,
deoarece a venit la Roma pentru un alt scop. Această opinie a lui Celsus este una rezonabilă. Pentru că Divinul
Pius a declarat într-un Rescript către Plotius Celsianus, că o parte pe care el a chemat-o la Roma cu scopul de a da
socoteală de o tutelă nu poate fi obligată să se alăture problemei într-un caz care implică o altă tutelă în care nu a
fost chemată. De asemenea, el a declarat în Rescriptul către Claudius Flavianus că un minor cu vârsta sub douăzeci
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și cinci de ani care cerea restituirea completă împotriva unui Asinianus care venise la Roma pentru alte afaceri, nu
avea dreptul de a fi audiat acolo.
4. Toate aceste persoane pot obține transferul cauzelor lor la locurile unde își au domiciliul, dacă nu au contractat
acolo unde a fost intentat procesul împotriva lor. Dacă, totuși, au încheiat contractul acolo, nu au dreptul de a fi
mutate; cu excepția trimișilor care, deși au contractat la Roma, cu condiția să o fi făcut înainte de misiunea lor, nu
sunt obligați să se apere în acel oraș, atâta timp cât rămân acolo ca trimiși. Acest lucru îl susținea și Julianus, iar
Divinul Pius a afirmat într-un Rescript. Este evident că dacă au rămas la Roma după ce misiunea lor a fost
încheiată, atunci, așa cum a afirmat Divinul Pius într-un Rescript, procesul poate fi intentat împotriva lor acolo.
5. Mai mult, dacă au încheiat un contract în afara propriei lor provincii, dar nu în Italia, se pune întrebarea: pot fi ei
dați în judecată la Roma? Marcellus afirmă că ei pot folosi privilegiul de a avea un caz transferat la locul de
reședință, doar dacă au încheiat contractul în propriul oraș sau, în orice caz, în propria lor provincie; ceea ce este
adevărat. Dar dacă ei înșiși deschid o acțiune, ei trebuie să se apere împotriva tuturor celorlalți; dar nu și atunci
când deschid o acțiune în justiție pentru un prejudiciu care le-a fost făcut, sau pentru furt, sau pentru daunele pe
care le-au suferit în timpul absenței lor de acasă; altfel, așa cum spune foarte corect Julianus, ar trebui să îndure
insulte și pierderi fără a putea obține o reparație; sau oricine, atacându-i, ar avea puterea de a-i supune jurisdicției
de îndată ce ar cere o reparație.
6. Dacă, totuși, ar apărea vreun dubiu dacă cineva, într-un caz de acest fel, poate sau nu să obțină transferul la locul
de reședință, pretorul ar trebui să decidă chestiunea după o anchetă. Dacă acesta stabilește că partea are dreptul de
a obține transferul cauzei la locul de reședință, aceasta trebuie să ia măsuri pentru a se prezenta în instanță pentru
proces, după ce pretorul a fixat ziua în care se va prezenta. Marcellus se îndoiește dacă ar trebui să execute doar un
simplu angajament de a se prezenta sau să dea o garanție în acest sens, iar mie mi se pare că doar promisiunea sa ar
fi suficientă, iar acest lucru l-a declarat și Mela; în caz contrar, el ar fi obligat să se alăture problemei în loc să
găsească persoane care să dea garanții pentru el.
7. În toate cazurile în care se prelungește termenul, acest lucru ar trebui să se facă fără a cauza vreo pierdere
creditorilor prin trecerea timpului.
8. Dreptul de a impune o amendă este conferit celor care dețin funcția de judecători publici și nu altora, cu excepția
cazului în care acest lucru le este acordat în mod special.
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3. Același, Despre Edict, Cartea a IV-a.
9. Nu se presupune că o persoană se ascunde pentru a evita un proces, dacă, chiar dacă ar fi fost prezentă, nu ar fi
putut fi obligată să se alăture problemei.
(4) Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea I.
Nu avem dreptul legal de a intenta o acțiune împotriva unei persoane care se află sub controlul nostru, decât cu
referire la castrense peculium.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a V-a.
În cazul în care o parte este chemată în fața pretorului dintr-o altă jurisdicție, ea trebuie să se prezinte, așa cum
afirmă Pomponius și Vindius; deoarece este de datoria pretorului să decidă dacă are jurisdicție, iar cei care sunt
convocați nu trebuie să trateze cu dispreț "autoritatea pretorului; pentru că trimișii și alte persoane care au dreptul
de a le fi transferate cauzele în locurile în care locuiesc, sunt într-o astfel de poziție încât trebuie să se prezinte,
după ce au fost convocați, pentru a-și expune privilegiile.
6. Același, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Un orb poate îndeplini atribuțiile unui judecător.
(7) Același, Despre Edict, Cartea a VII-a.
În cazul în care cineva a devenit soldat sau supus unei alte jurisdicții după ce a fost citat să se prezinte în instanță,
nu va avea dreptul de a i se transfera cauza, deoarece a fost, ca să zicem așa, anticipat.
8. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a II-a.
Atunci când cineva, în timpul misiunii sale, se angajează să facă plata unei obligații pe care a contractat-o înainte
de a deveni trimis, el nu poate fi obligat să se apere în locul unde a făcut promisiunea.
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(9) Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Insulele care aparțin Italiei sunt o parte a Italiei, iar insulele adiacente sunt o parte a fiecărei provincii.
10. Același, Despre Edict, Cartea X.
Se înțelege că o parte "se dezice" nu atunci când amână cauza, ci atunci când o abandonează cu totul; căci a se
dezice înseamnă a renunța la orice procedură pe care a început-o în scopul de a deranja.
1. Este evident că, dacă cineva, după ce a constatat faptele din cauză, renunță la ea, nefiind dispus să persevereze
într-o acțiune care este nedreaptă și pe care nu a inițiat-o cu scopul de a provoca o supărare, nu se consideră că a
desistat.
11. Același, Despre Edict, Cartea a XII-a.
Dacă cineva este arogat de către mine care s-a alăturat anterior problemei într-un proces pe care el l-a intentat
împotriva mea, sau pe care eu l-am intentat împotriva lui, Marcellus spune în Cartea a treia a Digestului că
procesul este încheiat, deoarece nu ar fi putut exista la început nici un proces între noi.
12. Paulus, Despre Edict, Cartea XVII.
Atunci când pretorul interzice uneia dintre mai multe persoane să prezideze ca judecător, se consideră că le-a
permis celorlalte să o facă.
1. Aceste autorități pot numi un judecător căruia îi este acordat acest drept printr-o lege, sau printr-o constituție,
sau printr-un decret al Senatului. Printr-o lege; de exemplu, acest drept poate fi conferit unui proconsul. De
asemenea, acesta poate numi un judecător căruia i-a fost delegată competența, ca, de exemplu, adjuncții
proconsulilor. Mai mult, pot face acest lucru cei cărora le-a fost permis prin cutumă, din cauza autorității imperiale
de care se bucură, de exemplu, prefectul orașului și alți magistrați de la Roma.
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2. Cei care au dreptul de a numi judecători nu-i pot numi fără discernământ, deoarece unele persoane sunt
împiedicate de lege să devină judecători, altele sunt împiedicate de natură, iar altele, în continuare, de cutumă. Prin
natură; cum ar fi persoanele surdo-mute și cele care au o nebunie incurabilă, precum și băieții minori, pentru că au
deficiențe de judecată. Este împiedicat prin lege un partid care a fost exclus din Senat. Femeile și sclavii sunt
împiedicați prin cutumă, nu pentru că au deficiențe de judecată, ci pentru că s-a stabilit că nu pot îndeplini
îndatoririle care aparțin funcțiilor civile.
3. Atunci când persoanele sunt eligibile ca judecători, nu contează dacă se află sub controlul altuia sau sunt proprii
lor stăpâni.
13. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
În următoarele trei acțiuni, și anume: cele de partajare a unei moșii, de împărțire a bunurilor deținute în comun și
de stabilire a limitelor, se pune întrebarea cine trebuie considerat reclamant, deoarece condiția tuturor părților pare
a fi aceeași? Cea mai bună opinie este că ar trebui considerat reclamant cel care face cererea în instanță.
14. Ulpianus, Disputații, Cartea a II-a.
Totuși, atunci când ambele părți se adresează instanței, se obișnuiește să se stabilească problema prin tragere la
sorți.
15. Același, Despre Edict, Cartea XXI.
În cazul în care fiul unei familii este judecător și își însușește cauza, el este răspunzător pentru o sumă egală cu
valoarea peculium-ului său în momentul în care a pronunțat decizia.
1. Se înțelege că un judecător își însușește cauza atunci când, cu rea intenție, pronunță o hotărâre încălcând legea.
Se consideră că el face acest lucru cu rea intenție, atunci când se dovedește în mod clar că fie favoarea, fie
dușmănia, fie chiar corupția, l-au influențat; și, în aceste circumstanțe, el poate fi obligat să plătească adevărata
sumă a chestiunii în controversă.
(16) Același, Despre Edict, Cartea a V-a.
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Julianus crede că, atunci când un judecător își însușește un caz, o acțiune poate fi intentată împotriva
moștenitorului său; dar această opinie nu este corectă și a fost respinsă de multe autorități.
17. 17. The Same, On the Edict, Book XXII.
Iulianus spune: "Nu, nu, nu: Că, dacă una dintre părți face dintr-un judecător moștenitorul său, fie că este vorba de
întreaga sa avere, fie de o parte a acesteia, trebuie să se recurgă la un alt judecător; deoarece este nedrept ca cineva
să fie făcut judecător al propriei sale cauze.
(18) Același, Despre Edict, Cartea XXIII.
Dacă trebuie să treacă mult timp până când judecătorul care a fost desemnat să poată judeca cauza, pretorul ordonă
schimbarea acestuia; și acest lucru se întâmplă, de exemplu, atunci când unele treburi îl ocupă pe judecător și îl
împiedică să acorde atenție procesului; de exemplu, atunci când este atacat de o boală sau este obligat să plece întro călătorie, sau când proprietatea sa privată este în pericol.
1. În cazul în care fiul unei familii dorește să inițieze o acțiune în vederea reparării unui prejudiciu din cauza căruia
tatăl său are un drept de acțiune, îi permitem să intenteze o acțiune doar în cazul în care nu există nimeni care să
poată face acest lucru în numele tatălui său; deoarece Julianus este de părere că, dacă fiul unei familii este absent
într-o ambasadă sau pentru a-și continua studiile și suferă un furt sau o pagubă ilicită la adresa proprietății sale, el
are dreptul de a intenta o acțiune pretoriană; deoarece, dacă ar aștepta ca tatăl său să intenteze o acțiune, actul
răuvoitor ar rămâne nepedepsit, deoarece tatăl său ar putea să nu vină sau cel care a comis greșeala ar putea să
lipsească înainte de sosirea sa. De aceea, am fost întotdeauna de părere că, atunci când cauza acțiunii nu a apărut
dintr-un act răuvoitor, ci dintr-un contract, fiul ar trebui să introducă o acțiune pretoriană; ca, de exemplu, atunci
când dorește să recupereze un depozit, să dea în judecată un mandat sau să ceară bani pe care i-a împrumutat; și, în
acest caz, dacă tatăl său ar fi în provincie, iar el s-ar afla la Roma, pentru a-și continua studiile sau pentru un alt
motiv întemeiat, iar noi nu i-am acorda acțiunea, ar fi, în consecință, fraudat cu impunitate și ar trăi la Roma în
sărăcie, pentru că nu a obținut bunurile pe care tatăl său le-a destinat pentru cheltuielile sale. Și să presupunem că
fiul unei familii în cauză este senator și că are un tată în provincie; nu ar fi oare echitatea acestei acțiuni sporită de
rangul său?
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(19) Același, Despre Edict, Cartea LX.
Atunci când moștenitorul este absent, el trebuie să își facă apărarea în locul unde defunctul a contractat datoria și
trebuie să fie acționat în judecată acolo dacă poate fi găsit; și nu poate invoca niciun privilegiu special cu titlu de
scutire.
1. În cazul în care cineva a gestionat o tutelă sau o curatelă, sau o afacere, sau o activitate bancară, sau orice
altceva din care decurg obligații, într-un anumit loc, el trebuie să se apere acolo, chiar dacă acela nu este domiciliul
său; iar dacă nu se apără și nu are un domiciliu acolo, trebuie să permită punerea în posesie a bunurilor sale.
2. În mod similar, dacă el a vândut o marfă într-un anumit loc, sau a dispus de ea în alt mod, sau a cumpărat-o; se
consideră că el trebuie să se apere acolo, cu excepția cazului în care s-a convenit ca el să facă acest lucru în altă
parte. Să spunem atunci că o parte care a făcut cumpărături de la un comerciant străin sau a vândut bunuri cuiva
despre care știa că va pleca imediat, nu are dreptul de a obține posesia proprietății sale, ci trebuie să îl urmeze pe
acesta din urmă în locul în care locuiește; în timp ce dacă cineva face o achiziție de la o persoană care a închiriat
un magazin sau un depozit într-un anumit loc, este el într-o astfel de poziție încât poate fi dat în judecată acolo?
Această concluzie este cea mai rezonabilă, deoarece atunci când o parte vine într-un loc cu speranța de a-l părăsi în
curând, puteți face o achiziție de la el la fel ca și de la un călător sau de la cineva care face o călătorie fie pe uscat,
fie pe mare; și ar fi o mare dificultate ca, indiferent unde călătorește un om, fie pe uscat, fie pe mare, să poată fi dat
în judecată și să fie obligat să se apere. Dar dacă rămâne oriunde, nu mă refer la domiciliu, ci pentru că a închiriat
o mică prăvălie, sau o cabină, sau o grânărie, sau un depozit, sau un birou, și vinde marfă acolo, atunci va fi obligat
să se apere în acel loc.
3. Întrebarea este ridicată de Labeo, dacă un om aparținând unei provincii are un sclav care acționează ca agent al
său cu scopul de a vinde mărfuri la Roma, orice contract încheiat cu respectivul sclav trebuie considerat ca și cum
ar fi fost încheiat cu stăpânul său; și, prin urmare, partea trebuie să se apere la Roma.
4. Trebuie amintit că o persoană care este obligată să facă plata în Italia, dacă reședința sa este într-o provincie,
poate fi acționat în judecată în ambele locuri; și această opinie este adoptată și de Julianus și de mulți alții.
20. Paulus, Despre Edict, Cartea LVIII.
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Trebuie să se considere că orice obligație ar trebui să fie considerată ca fiind bazată pe un contract, astfel încât, ori
de câte ori cineva se obligă, se consideră că a încheiat un contract, chiar dacă tranzacția nu a fost una de îndatorare
rezultată dintr-un împrumut.
21. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
Atunci când doresc să inițiez o procedură împotriva unui debitor, cursul aprobat este că, dacă acesta recunoaște că
datorează banii și declară că este gata să-i plătească, trebuie să fie audiat și trebuie să i se acorde timp pentru a face
plata sub o garanție suficientă; deoarece nu poate rezulta un prejudiciu mare din întârzierea pentru o perioadă de
timp rezonabilă.
1. Prin "termen rezonabil" trebuie să se înțeleagă cel care este acordat pârâților pentru plată, după ce a fost
pronunțată o hotărâre împotriva lor.
22. Paulus, Despre Plautius, Cartea a III-a.
2. Atunci când o parte nu este obligată să se apere într-o anumită localitate; dacă ea însăși introduce o acțiune
acolo, poate fi obligată să se apere și în fața aceluiași judecător.
23. Același, Despre Plautius, Cartea a VII-a.
Tot ceea ce apare după ce problema a fost conexată nu poate fi considerat ca fiind în fața instanței; și de aceea va fi
necesar să se facă o nouă cerere.
(24) Același, Despre Plautius, Cartea XVII.
Nici o acțiune nu va fi intentată la Roma împotriva persoanelor pe care împăratul le-a convocat acolo, cu excepția
cazului în care acestea încheie un contract în timpul șederii lor.
1. Trimișii sunt obligați să răspundă în procesele de la Roma pentru infracțiunile comise în timpul cât se află acolo
în această calitate, indiferent dacă le comit ei înșiși sau sclavii lor.
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2. În cazul în care se cere o acțiune reală împotriva unui trimis, iar respectiva acțiune este întemeiată pe posesia
actuală, va fi acordată? Cassius a declarat că regula care trebuie respectată este că, dacă acțiunea ar face ca trimisul
să fie privat de toți sclavii săi, nu ar trebui să fie acordată; dar dacă se referă doar la un singur sclav din mai mulți,
nu ar trebui să fie refuzată. Julianus spune, fără să facă vreo distincție, că acțiunea ar trebui refuzată, iar acest lucru
este rezonabil, deoarece acțiunea nu este acordată pentru ca partea să nu fie deturnată de la îndatoririle funcției pe
care și-a asumat-o.
25. Julianus, Digest, Cartea I.
În cazul în care un om, în timp ce se află în misiune, cumpără un sclav sau orice altă proprietate, sau, din orice alt
motiv intră în posesia acesteia, el nu este obligat pe nedrept să se alăture problemei într-un proces care se referă la
această proprietate; în caz contrar, se va da putere trimișilor sub acest pretext să ducă la casele lor proprietatea
altora.
26. Paulus, Despre Plautius, cartea XVII.
Cassius afirmă, cu referire la un trimis care a intrat pe o proprietate, că, chiar și atunci când intră pe ea la Roma, nu
se poate intenta o acțiune împotriva lui, de teamă să nu se intervină în misiunea sa; și acest lucru este adevărat. O
acțiune nu este acordată nici măcar legatarilor împotriva lui, dar aceștia pot fi puși în posesia bunurilor care aparțin
moștenirii, cu excepția cazului în care el oferă garanții, regulă care se aplică și creditorilor moștenirii.
27. Julianus, Digest, Cartea I.
Căci ce îl va împiedica pe un trimis să își îndeplinească îndatoririle funcției sale în timp ce există un agent care se
află în posesia bunurilor succesiunii pentru a se ocupa de acestea?
(28) Paulus, Despre Plautius, Cartea XVII.
Dar în cazul în care o proprietate îi este predată în conformitate cu Decretul Trebellian, o acțiune împotriva lui nu
va fi acordată, indiferent dacă moștenitorul a intrat în proprietate în mod voluntar sau sub constrângere; pentru că
este cu siguranță mai convenabil ca proprietatea să îi fie predată lui; prin urmare, ar trebui să fie considerat ca și
cum el însuși ar fi intrat în proprietate.
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1. Pe de altă parte, în cazul în care un trimis, în timpul misiunii sale, intră pe o moștenire și o predă, se va acorda o
acțiune împotriva beneficiarului fiduciei; nu va fi posibilă nici o excepție în temeiul legii Trebelliene, din cauza
poziției trimisului; deoarece aceasta este în beneficiul personal al acestuia din urmă.
2. În acele cazuri în care un trimis nu este obligat să se alăture la o acțiune, el nu poate fi obligat să depună
jurământul că nu este obligat să plătească, pentru motivul că jurământul său ține loc de o asociere a problemei.
3. Un trimis trebuie să promită repararea prejudiciului amenințat sau să permită vecinului său să intre în posesia
clădirii.
4. În cazul în care termenul de introducere a unei acțiuni este pe cale să expire, pretorul va permite ca aceasta să fie
introdusă împotriva trimisului, dacă se dovedește un motiv întemeiat, pentru ca problema să poată fi conexată, iar
cauza să fie transferată la locul de reședință al trimisului.
5. În cazul în care capul unei familii moare și lasă un fiu, iar văduva sa este însărcinată, fiul nu poate încasa în mod
legal de la debitori jumătate din banii împrumutați acestora, chiar dacă ulterior se va naște un fiu; deoarece s-ar fi
putut naște mai mulți, întrucât, în natura lucrurilor, era sigur că se va naște un singur copil. Sabinus și Cassius,
însă, sunt de părere că o a patra parte din datorii ar putea fi încasată, pentru că nu se știe sigur dacă nu s-ar fi născut
trei, și că nu trebuie să acordăm atenție naturii lucrurilor acolo unde toate sunt sigure, întrucât tot ceea ce urmează
să se întâmple se întâmplă; dar ar trebui să luăm în considerare propria noastră ignoranță.
29. Același, Despre Plautius, cartea VIII.
Partea care face prima cerere este reclamantul.
30. Marcellus, Digest, Cartea I.
Oriunde se unește problema, acolo trebuie să se încheie și procesul.
31. Celsus, Digest, Cartea XXVII.

349

În cazul în care un reclamant moare și lasă mai mulți moștenitori, iar unul dintre ei inițiază un proces, nu este
adevărat că tot ceea ce a fost implicat în cauză până în acel moment se află în instanță; pentru că nimeni nu poate
conduce în instanță un proces care a fost deja început de un altul, dacă coeredele său nu este de acord.
32. Ulpianus, Despre funcția de proconsul, Cartea I.
În cazul în care judecătorul desemnat să pronunțe o hotărâre într-un anumit termen moare și un altul este numit în
locul său, înțelegem că același termen este stabilit și în ceea ce-l privește pe acesta din urmă, deși magistratul nu a
menționat în mod expres acest lucru atunci când a făcut numirea; cu condiția ca termenul prevăzut de lege să nu fie
depășit.
33. Modestinus, Reguli, Cartea a III-a.
Nu se consideră că o parte a acceptat un anumit judecător care îi cere adversarului său să expună natura cauzei sale
în fața acelui judecător.
34. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a XV-a.
Atunci când o parte moare după ce și-a unit problema la Roma, moștenitorul său, chiar dacă locuiește dincolo de
mare, trebuie să apere cauza la Roma, deoarece el succede în locul celui de către care a fost numit moștenitor.
35. Același, Epistole, Cartea a X-a.
Nu este adevărat că, așa cum obligația unei cauțiuni poate fi lăsată să depindă de circumstanțe sau contractată
pentru un moment viitor, tot așa și un proces poate fi contingent sau în astfel de termeni încât o obligație poate fi
contractată ulterior; pentru că nu cred că cineva s-ar îndoi că o cauțiune poate fi acceptată înainte ca obligația
debitorului principal să fie contractată, dar problema nu poate fi alăturată înainte de apariția unor datorii.
(36) Callistratus, Inquietări, Cartea I.
Uneori, audierile sunt amânate din motive întemeiate și din cauza anumitor părți; ca, de exemplu, atunci când se
spune că documentele referitoare la o cauză se află în posesia unor persoane care vor fi absente pentru afaceri
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publice. De aceea, Divinii Frați au declarat următoarele într-un Rescript: "Umanitatea cere ca amânarea să fie
acordată din cauza unor nenorociri accidentale; de exemplu, atunci când un tată care era parte în proces și-a pierdut
fiul sau fiica; sau o soție pe soțul ei; sau un fiu pe părintele său; și în cazuri similare, audierea ar trebui amânată
pentru un timp rezonabil."
1. În cazul în care un senator se angajează în mod voluntar să se ocupe de afacerile altuia într-o provincie, el nu
poate refuza să apere o acțiune pe motiv de afaceri tranzacționate; iar Julianus spune că el trebuie să apere
acțiunea, deoarece și-a asumat în mod voluntar această obligație.
(37) Același, Anchete, Cartea a V-a.
Atunci când se face o anchetă cu privire la violență și la existența posesiei, trebuie să se facă o anchetă cu privire la
violență înainte de a se lua în considerare proprietatea proprietății; în conformitate cu un Rescript al Divinului
Hadrian în limba greacă adresat Comunității din Tesalia.
38. Licinnius Rufinus, Reguli, Cartea IV.
În cazul în care proprietatea este lăsată prin moștenire și se intentează un proces pentru a o recupera printr-o
acțiune in personam, aceasta trebuie să fie predată acolo unde se află, cu excepția cazului în care a fost îndepărtată
cu rea intenție de către moștenitor; și atunci trebuie să fie predată acolo unde se intentează un proces pentru ea. De
asemenea, o moștenire care constă în obiecte care pot fi cântărite, numărate sau măsurate trebuie să fie predată în
cazul în care se intentează o acțiune în justiție pentru aceasta, cu excepția cazului în care se adaugă următoarele
cuvinte: "O sută de măsuri de porumb de la un astfel de grânar" sau "atâtea amfore de la un astfel de butoi". Cu
toate acestea, în cazul în care, prin intermediul unei acțiuni in rem, se introduce o acțiune pentru un legat, aceasta
trebuie să fie introdusă și acolo unde se află proprietatea. În cazul în care acesta este mobil, o acțiune pentru
producerea acestuia va fi introdusă împotriva moștenitorului pentru a-l obliga să îl producă, pentru că atunci
legatarii pot fi acționați în justiție pentru recuperarea acestuia.
39. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
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În cazul în care un nebun este numit judecător, procesul nu va fi împiedicat pentru că el nu poate prezida în acel
moment; astfel încât, atunci când va pronunța o hotărâre după ce își va fi recăpătat uzul facultăților, aceasta va
putea fi menținută. În desemnarea unui judecător nu este necesară nici prezența, nici cunoștințele sale.
1. În cazul în care o parte vine la Roma în misiune, ea poate deveni fideiusor în orice caz; deoarece nu poate face
uz de privilegiul său atunci când încheie un contract în Italia.
(40) Același, Întrebări, Cartea a IV-a.
Nu orice act care poate fi îndeplinit prin autoritatea unui judecător este supus restricțiilor legii.
1. Dacă un judecător, în exercitarea funcțiilor sale, omite cu rea intenție ceva care este contrar normelor de drept,
el se face vinovat de o infracțiune împotriva legii.
41. Același, Întrebări, Cartea a XI-a.
2. În toate acțiunile de bună credință, atunci când ziua plății banilor nu a sosit și oricine face cerere de executare a
unei cauțiuni, aceasta va fi admisă dacă se prezintă un motiv întemeiat.
(42) The Same, Questions, Book XXIV.
În cazul în care soția unui trimis divorțează la Roma, s-a considerat că soțul ei trebuie să își facă apărarea la Roma,
atunci când este vorba de recuperarea zestrei sale.
43. The Same, Questions, Book XXVII.
Atunci când o persoană stipulează că o casă va fi construită pentru el la Capua într-un anumit interval de timp; s-a
stabilit că, atunci când timpul s-a scurs, el poate intenta o acțiune în despăgubiri pentru valoarea dobânzii sale,
oriunde.
44. Același, Opinii, Cartea a II-a.
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Funcțiile unui judecător nu sunt perturbate de faptul că, după ce a fost intentat un proces împotriva tuturor
tutorilor, unii dintre ei au fost absenți pentru treburi publice; deoarece administrația celor prezenți poate fi distinsă
și cercetată separat de cea a celor care nu sunt apărați.
1. În cazul în care se constată ulterior că o persoană în numele căreia a fost intentată o acțiune de către un mandatar
este un sclav, debitorul ar trebui să fie eliberat; dar mandantul nu va fi împiedicat din acest motiv, dacă ulterior va
decide să intenteze el însuși acțiunea.
45. The Same, Opinii, Cartea a III-a.
Un bancher trebuie să fie acționat în judecată acolo unde contractul a fost încheiat cu el și, într-un astfel de caz, nu
se va acorda o amânare decât pentru motive întemeiate; ca, de exemplu, pentru a permite ca registrele sale să fie
aduse dintr-o provincie. Aceeași regulă se aplică și în cazul unei acțiuni în tutelă.
1. În cazul în care tutorele unei tutele de sex feminin are o decizie pronunțată împotriva lor într-o provincie,
curatorii tutelei pot fi constrânși să se conformeze decretului de la Roma, în cazul în care mama tutelei a
împrumutat banii, iar fiica ei era moștenitoarea ei.
46. Paulus, Întrebări, Cartea a II-a.
Atunci când un judecător a fost numit, el rămâne în funcție chiar dacă devine nebun, deoarece el a fost numit
judecător în mod corespunzător la început; dar o boală gravă îl scuză să prezideze și, prin urmare, cineva trebuie să
fie numit în locul lui.
47. Callistratus, Întrebări, Cartea I.
Trebuie să se aibă grijă să nu fie numită judecător o persoană pe care una dintre părți o cere în mod expres;
deoarece Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript că acest lucru ar oferi un precedent rău dacă nu ar fi permis în
mod special de către împărat din respect pentru cel a cărui numire a fost cerută.
48. Paulus, Opinii, Cartea II.
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Următoarea este o porțiune dintr-o scrisoare a Divinului Hadrian: "Magistrații, în timpul anului de mandat, nu pot
iniția nici un proces juridic propriu, nici ca reclamanți, nici ca pârâți; nici nu pot acționa oficial în vreo chestiune în
care sunt interesați pe motiv de tutelă sau curatelă. Dar de îndată ce termenul magistraturii lor va fi expirat, va fi
just și potrivit ca acțiunile să fie intentate atât pentru cât și împotriva lor".
(49) Același, Opinii, Cartea III.
Un vânzător care a fost chemat de un cumpărător pentru a-l apăra într-un proces intentat de o parte care pretindea
proprietatea în calitate de proprietar, a declarat că are dreptul de a avea propriul judecător. S-a pus întrebarea dacă
el putea să mute cauza de la tribunalul judecătorului în fața căruia fusese începută procedura între reclamant și
cumpărător la cel al propriului său judecător. Paulus a răspuns că se obișnuiește ca vânzătorul să se prezinte în fața
judecătorului cumpărătorului.
(50) Ulpianus, Trusts, cartea VI.
În cazul în care o acțiune pentru executarea unui trust este intentată de oricine, iar pârâtul susține că cea mai mare
parte a proprietății este situată în altă parte, el nu poate fi obligat să execute trustul; și este prevăzut de multe
constituții că atunci când o acțiune este intentată pentru a impune respectarea unui trust, acest lucru trebuie să se
facă acolo unde este situată cea mai mare parte a proprietății; cu excepția cazului în care se dovedește că testatorul
a dorit ca trustul să fie executat acolo unde a fost intentată acțiunea.
1. A fost ridicată întrebarea cu privire la banii împrumutați; dacă atunci când cea mai mare parte a datoriei se află
în provincia în care este intentată acțiunea pentru a pune în aplicare un trust, acțiunea poate fi transferată în alt loc,
deoarece cea mai mare parte a proprietății se află în altă parte? Cu toate acestea, s-a stabilit în acest caz că faptul că
îndatorarea nu are nicio importanță, deoarece nu depinde de locul, ci de întregul patrimoniu; pentru că o datorie
este o diminuare a întregului patrimoniu, și nu a activelor dintr-o anumită localitate. Dar dacă această parte a
patrimoniului ar fi grevată de o anumită sarcină, ca de exemplu, pentru a asigura întreținerea pe care testatorul a
ordonat să fie făcută la Roma, sau de impozite; sau de orice alte sarcini inevitabile; în aceste cazuri, partea ar fi
îndreptățită să obțină transferul cauzei? Cred că se poate spune cu mare dreptate că da.
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2. Cu toate acestea, a fost declarat într-un rescript că procesul ar trebui să fie intentat pentru a pune în aplicare un
trust în locul unde locuiește moștenitorul. Dar, ori de câte ori cineva începe să facă plata în conformitate cu
termenii fiduciei, nu poate ulterior să se folosească de această resursă:
51. Marcianus, Institutes, cartea VIII.
Chiar dacă moștenirea ar fi coborât la un om care își are domiciliul într-o provincie. Divinii Severus și Antoninus
au precizat însă într-un Rescript că, dacă partea ar consimți să se achite de încredere în altă parte, este obligată să o
facă în locul convenit.
52. Ulpianus, Trusts, Cartea a VI-a.
Dar dacă moștenitorul se prezintă într-o acțiune pe baza fiduciei și se folosește de alte mijloace de apărare, dar o
neglijează pe aceasta, el nu poate recurge ulterior la ea, chiar înainte de pronunțarea unei hotărâri.
1. În cazul în care un testator dispune în testamentul său ca biletele pentru cereale să fie cumpărate pentru cei
eliberați ai săi; atunci, deși cea mai mare parte a proprietății se află într-o provincie, totuși, trustul trebuie să fie
executat la Roma; aceasta este opinia corectă, deoarece este evident că a fost intenția testatorului ca acest lucru să
fie făcut, din cauza naturii achiziției.
2. Mai mult, dacă ar trebui să propuneți următorul caz, și anume: că o anumită cantitate de argint sau de aur a fost
lăsată moștenire unor astfel de persoane ilustre și că există o parte suficientă din moștenire la Roma pentru a
executa trustul, chiar dacă cea mai mare parte a moștenirii este situată într-o provincie; ar trebui să se considere că
trustul trebuie executat la Roma; deoarece nu este foarte probabil ca un testator care a intenționat să arate onoare
celor cărora le-a lăsat moșteniri atât de moderate în cadrul trustului, să fi dorit ca acestea să fie plătite în provincie.
3. În cazul în care bunurile lăsate în temeiul unui trust sunt la îndemână, trebuie să se considere că oricine care
introduce o acțiune în justiție pentru acestea nu poate fi împiedicat de o excepție pe motiv că cea mai mare parte a
bunurilor se află în altă parte.
4. Cu toate acestea, în cazul în care bunurile care fac obiectul fiduciei nu trebuie să fie acționate în justiție acolo
unde se află, ci trebuie să se constituie o garanție pentru executarea fiduciei; trebuie să se analizeze dacă poate fi
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invocată o excepție (și nu cred că se poate) și, într-adevăr, chiar dacă nu există bunuri acolo, totuși partea trebuie
să fie obligată să constituie o garanție. Căci de ce să se teamă, din moment ce, dacă nu oferă garanții, adversarul
său va fi pus în posesie pentru a proteja trustul?
53. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
Există doar câteva cazuri în care sclavilor li se permite să se înfățișeze împotriva stăpânilor lor; și unul dintre ele
este cel în care ei declară că un anumit testament, prin care susțin că li s-a lăsat libertatea, a fost suprimat. Sclavilor
li se permite, de asemenea, să dea informații împotriva stăpânilor lor în cazul în care aceștia din urmă au reținut
livrări de cereale aparținând poporului roman, precum și declarații de proprietate pentru impozitare, dar și pentru
contrafacere. În plus, ei pot iniția proceduri pentru a-și obține libertatea care le-a fost lăsată printr-un contract de
încredere, precum și în cazul în care susțin că au fost cumpărați cu banii lor și nu au fost mantuiți, încălcând buna
credință a contractului. De asemenea, în cazul în care un sclav a fost declarat liber prin testament atunci când își dă
socotelile, el poate cere în mod legal un arbitru împotriva stăpânului său, în scopul examinării conturilor sale. În
cazul în care cineva s-a bazat pe buna credință a altuia, înțelegând că ar trebui să fie cumpărat cu banii celui dintâi
și că va fi manuntit după ce îi va restitui, iar partea spune că nu dorește să primească banii atunci când sunt oferiți,
sclavului i se acordă puterea de a dezvălui termenii înțelegerii.
54. Paulus, Opinii, Cartea I.
O chestiune de o importanță mai mare nu trebuie să fie prejudiciată de una de o importanță inferioară; căci
chestiunea mai importantă o atrage pe cea care are o greutate mai mică.
55. Același, Despre biroul evaluatorilor.
O citație emisă de un fost judecător trebuie considerată ca fiind una dintre cele trei prescrise. Este evident, chiar
dacă întregul număr a fost completat de respectivul judecător, că obiceiul cere succesorului său să emită un altul.
56. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
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Deși este adevărat că un agent autentic poate aduce orice în fața unei instanțe, totuși, atunci când o parte care nu
este un agent se alătură emiterii, iar principalul său confirmă ulterior ceea ce a făcut; se consideră că, prin efectul
retroactiv, chestiunea a fost prezentată în mod corespunzător instanței.
57. Același, Despre Sabinus, Cartea XLI.
O acțiune poate fi intentată împotriva fiului unei familii cu referire atât la contracte, cât și la infracțiuni, dar în
cazul în care un fiu moare după ce s-a unit în cauză, dreptul la acțiune va fi transferat tatălui său; numai, totuși, cu
referire la peculium sau la orice avantaj pe care acesta l-ar fi obținut. Este evident că, dacă fiul unei familii se
angajează să se apere în calitate de agent al altei persoane, atunci, în cazul în care moare, dreptul la acțiune va fi
transferat părții pe care a apărat-o.
58. Paulus, Despre Sabinus, cartea XIII.
Un proces este încheiat atunci când partea care a cerut să fie audiată interzice continuarea lui; sau, de fapt, o face
oricine are o autoritate superioară în aceeași jurisdicție; sau chiar atunci când judecătorul însuși este învestit cu o
autoritate egală cu cea a celui care l-a numit.
59. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea LI.
Dacă, în numirea unui judecător, nu este menționat locul în care acesta trebuie să își îndeplinească atribuțiile, se
consideră că el este numit să acționeze în acel loc unde poate face acest lucru fără a crea inconveniente pentru
justițiabili.
60. Paulus, Despre Sabinus, cartea XIV.
Atunci când un judecător moare, cel care îi succede trebuie să urmeze același curs care a fost stabilit pentru
predecesorul său.
(61) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVI.
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De obicei, obișnuim să spunem că problema în fața instanței este cea asupra căreia au căzut de acord părțile în
litigiu; dar Celsus afirmă că este periculos să se ceară pârâtului informații în acest sens, pentru că el va spune
întotdeauna că nu s-a făcut niciun acord, pentru a nu-și pierde procesul. Ce trebuie făcut atunci? Este mai bine să
se considere că obiectul procesului nu este ceea ce părțile au convenit; dar nu este obiect al procesului ceea ce s-a
convenit în mod expres să nu fie.
1. Un judecător care are competență în cazuri de furt nu poate să cunoască și să judece acțiuni în care sunt
implicați bani.
62. Același, Despre Edict, Cartea LIX.
2. O acțiune nu poate avea loc între doi justițiabili decât atunci când unul dintre ei este reclamantul, iar celălalt
posesorul bunului; pentru că trebuie să existe cineva care să poarte povara reclamantului, iar altul care să se bucure
de avantajul posesiei.
63. Același, Despre Edict, Cartea XLIX.
O apărare legitimă este aceea în care partea se alătură problemei, fie ea însăși, fie prin altcineva, dar întotdeauna
oferind garanții; și nu se consideră că face o apărare legală cel care nu plătește ceea ce i se ordonă de către instanță.
(64) The Same, Disputations, Cartea I.
O estimare a daunelor pentru fraudă nu este făcută de judecător în funcție de interesul părții care introduce
acțiunea, ci se bazează pe ceea ce aceasta jură în instanță; și nu există nicio îndoială că și un hoț are dreptul la
acțiune pe motiv de depozit sau de împrumut pentru folosință.
1. Atunci când cineva este pe cale să intenteze un proces de un anumit tip și acceptă garanția că hotărârea va fi
respectată, iar apoi introduce un alt tip de proces; o acțiune nu poate fi introdusă pe baza stipulației, deoarece pare
să fi fost făcută cu referire la altceva.
65. Același, Despre Edict, Cartea XXXIV.
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O femeie trebuie să intenteze o acțiune pentru zestrea ei acolo unde soțul ei își are reședința, și nu acolo unde a fost
încheiat contractul dotal; pentru că acesta nu este un astfel de contract încât să fie necesar să se ia în considerare
localitatea în care a fost executat actul respectiv, cât locul în care femeia însăși, în conformitate cu condiția
căsătoriei, s-ar fi întors întotdeauna ca domiciliu.
66. Același, Disputații, Cartea II.
Atunci când cineva face uz de un limbaj ambiguu sau când intenția sa este îndoielnică, trebuie să fie înțeles în
sensul care îi este cel mai favorabil.
67. The Same, Disputations, Book VI.
În cazul în care un sclav declară că a fost cumpărat cu banii săi și dovedește acest lucru, el va fi liber din momentul
în care a fost cumpărat; deoarece Constituția imperială nu dispune ca el să fie declarat liber, ci ordonă ca libertatea
să îi fie redată, prin urmare stăpânul său poate fi obligat să manunțeze un sclav care se cumpără cu banii săi; dar
dacă stăpânul se ascunde, trebuie urmate precedentele derivate din decretele Senatului referitoare la acordarea
libertății în baza unui trust.
68. Același, Disputații, Cartea VIII.
În cazul unei citații peremptorii trebuie respectată următoarea regulă; partea care introduce acțiunea poate solicita
o singură citație dacă adversarul său este absent, iar ulterior o a doua:
69. Același, Despre toate tribunalele, Cartea a IV-a. După un interval de timp nu mai mic de zece zile;
70. 70. The Same, Disputations, Book VIII.
Și apoi o a treia; și după ce acestea au fost emise, el poate obține ulterior o citație peremptorie. Acest termen este
folosit pentru că pune capăt controversei, adică nu-i permite adversarului să mai întârzie.
71. Același, Despre toate tribunalele, Cartea a IV-a.
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În citația peremptorie, magistratul care o emite notifică faptul că va asculta și va decide cauza chiar dacă cealaltă
parte este absentă.
72. Același, Disputații, Cartea a VIII-a.
Această citație este uneori acordată după ce celelalte trei au precedat-o, alteori după ce a fost emisă doar una, sau
două, iar alteori este acordată deodată și este desemnată "una pentru toți". Calea care trebuie urmată este stabilită
de cel care exercită jurisdicția, iar acesta trebuie să aranjeze ordinea citațiilor sau să le reglementeze în funcție de
circumstanțele cauzei, ale persoanei sau ale timpului.
73. Același, Despre toate tribunalele, Cartea a IV-a.
După ce s-a obținut o citație peremptorie, și de îndată ce sosește ziua menționată în ea, partea absentă trebuie
chemată; și fie că răspunde, fie că nu, cazul trebuie să continue și să se pronunțe, dar nu întotdeauna în favoarea
părții care este prezentă; căci uneori partea absentă poate prevala dacă are un caz bun.
1. Dar dacă partea care a obținut citația peremptorie este absentă în ziua stabilită pentru audiere, iar cel împotriva
căruia a fost obținută este prezent, citația peremptorie trebuie să fie anulată, iar cauza nu va fi audiată și nici nu se
va pronunța o hotărâre în favoarea părții care este prezentă.
2. În cazul în care citația este anulată, să ne întrebăm dacă pârâtul poate fi acționat din nou în judecată și dacă
dreptul la acțiune rămâne în continuare sau dacă este anulată doar procedura referitoare la această citație? Cea mai
bună opinie este că numai citația este anulată și că părțile pot să se judece din nou.
3. Ar trebui să se țină cont de faptul că, atunci când o parte absentă are o hotărâre pronunțată împotriva sa în
temeiul unei citații peremptorii și face apel, nu trebuie să fie audiată, adică dacă a fost absentă prin contumacie; dar
dacă nu a fost, trebuie să fie audiată.
74. Julianus, Digest, Cartea a V-a.
Un judecător poate fi obligat să pronunțe o hotărâre cu privire la orice chestiune de care a luat cunoștință.
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(1) Un judecător desemnat să pronunțe o hotărâre pentru o anumită sumă poate decide și cu referire la o sumă mai
mare, deoarece acest lucru este convenit de către părțile în litigiu.
(2) În cazul în care, odată, am consimțit să apăr o parte absentă și m-am alăturat problemei atunci când pârâtul era
deja mort, iar eu am fost învins și am plătit daunele; s-a pus întrebarea dacă moștenitorul a fost eliberat și, de
asemenea, ce fel de acțiune aveam dreptul împotriva lui? Am răspuns că decizia nu era valabilă, deoarece debitorul
era deja mort atunci când a fost introdusă problema și, prin urmare, moștenitorul nu a fost eliberat; dar dacă partea
care a efectuat apărarea ar fi efectuat plata în conformitate cu hotărârea, deși nu ar fi putut recupera banii, totuși, ar
fi existat o acțiune în favoarea sa împotriva moștenitorului pe baza afacerii tranzacționate; și cu siguranță
moștenitorul s-ar fi putut proteja printr-o excepție bazată pe rea-credință, în cazul în care ar fi fost intentat un
proces împotriva sa de către reclamant.
75. The Same, Digest, cartea XXXVI.
Atunci când pretorul a ordonat să se prezinte o parte împotriva căreia este intentată o acțiune pentru o datorie; și
numărul citațiilor este epuizat; și el decide că partea absentă datorează datoria, și se intentează o acțiune pentru a
executa hotărârea; judecătorul care judecă cauza nu poate examina decretul pretorului, altfel citațiile de acest fel și
decretele pretorilor ar fi iluzorii. Marcellus spune într-o notă: "În cazul în care reclamantul declară ceva cu bună
știință și în mod fals, cu intenție răuvoitoare, și este clar stabilit că în acest fel a obținut o hotărâre în favoarea sa de
la pretor; cred că judecătorul ar trebui să admită plângerea pârâtului". Paulus spune într-o notă că, dacă pârâtul nu a
putut fi prezent pentru că a fost împiedicat de boală, sau a fost angajat în vreo afacere pentru stat, este de părere că
în acest caz ar trebui refuzată o acțiune de executare a hotărârii împotriva lui, sau pretorul nu ar trebui să permită
emiterea unei executări.
76. Alfenus, Digest, Cartea VI.
A fost sugerat următorul caz. Anumiți judecători au fost numiți pentru a audia aceeași acțiune, unii dintre ei fiind
scuzați după ce aceasta a fost judecată, alții au fost numiți în locul lor; și s-a pus întrebarea dacă schimbarea unor
judecători individuali a lăsat cazul în aceeași stare sau l-a plasat în alta? Am răspuns că nu numai unul sau doi
puteau fi schimbați, ci și toți, și că acțiunea ar fi continuat să fie aceeași ca și înainte, și de fapt acesta nu a fost
singurul caz în care, deși părțile au fost schimbate, lucrul în sine a fost considerat a fi același, dar acest lucru s-a
întâmplat în multe alte cazuri. Căci o legiune este considerată a fi aceeași, chiar dacă mulți dintre cei care îi aparțin
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au fost uciși, iar alții au fost puși în locul lor; și oamenii sunt considerați a fi aceiași acum ca acum o sută de ani,
chiar dacă nici unul dintre ei nu mai trăiește în prezent; și, de asemenea, atunci când o navă a fost reparată atât de
des încât nu a mai rămas nici măcar o singură scândură care să nu fie nouă, ea este considerată în continuare
aceeași navă. Și dacă cineva ar crede că, dacă i se schimbă părțile, un articol ar deveni un lucru diferit, rezultatul ar
fi că, potrivit acestei reguli, noi înșine nu am mai fi aceleași persoane care eram acum un an, deoarece, după cum
ne informează filosofii, cele mai mici particule din care suntem constituiți se desprind zilnic din corpul nostru, iar
altele din exterior le sunt înlocuite. Prin urmare, atunci când aspectul exterior al unui lucru rămâne nealterat, lucrul
în sine este considerat același.
77. Africanus, Întrebări, Cartea a III-a.
În afacerile private, un tată poate acționa ca judecător atunci când fiul său este interesat, și invers:
78. Paulus, Despre Plautius, Cartea a XVI-a. De vreme ce a judeca este o slujbă publică.
79. Ulpianus, Despre funcția de proconsul, Cartea a V-a.
79. Dacă se dovedește că o parte și-a chemat adversarul la tribunal fără un motiv întemeiat, va fi obligată să-i
restituie cheltuielile de deplasare, precum și cheltuielile de judecată.
1. Atunci când judecătorii sunt perplecși cu referire la lege, se obișnuiește ca guvernatorii să își expună opiniile,
dar atunci când aceștia sunt consultați cu privire la o chestiune de fapt, nu sunt obligați să facă acest lucru și
trebuie să ordone judecătorilor să dea o decizie, așa cum le dictează conștiința lor; deoarece, atunci când se dau
opinii în astfel de circumstanțe, se provoacă uneori scandal și se oferă o oportunitate pentru părtinire sau solicitare
coruptă.
(80) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea II.
În cazul în care se face o greșeală în ceea ce privește numele sau prenumele unui judecător, Servius era de părere
că, dacă judecătorul a fost numit printr-un acord al părților în litigiu, el trebuie să acționeze ca judecător pe care îl
aveau în vedere ambele părți în litigiu.
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81. Ulpianus, Opinii, Cartea a V-a.
Nu poate acționa ca judecător oricine care nu este investit cu jurisdicție, sau care nu are autoritatea acordată de
împărat, sau care nu este numit de un funcționar care are dreptul de a numi judecători, sau care nu este ales prin
acord pentru arbitraj, sau care nu este confirmat de vreo lege.
82. Același, Despre funcția de proconsul, Cartea I.
Uneori, magistrații poporului roman obișnuiesc să numească în mod expres pe asistenții de la tribunal arbitri, ceea
ce trebuie făcut foarte rar și numai atunci când cazul este urgent.

Tit. 2. Cu privire la testamentele inoficiale
(1) Ulpianus, Despre edict, Cartea a IV-a.
Trebuie ținut cont de faptul că plângerile se fac frecvent cu referire la testamentele inoficiose, deoarece este legal
ca orice persoană, fie că este vorba de părinți sau de copii, să atace un testament inoficios. Acele rude care sunt
dincolo de gradul de frați vor face mai bine, totuși, să nu se deranjeze făcând cheltuieli inutile, deoarece nu au
nicio speranță de reușită.
2. Marcianus, Institutes, Cartea a IV-a.
În cazul unui testament inoportun, se inițiază un proces pe motiv că testatorul nu era în deplinătatea facultăților
mintale atunci când a făcut testamentul. Prin aceasta nu se înțelege că era efectiv nebun sau dement când și-a
executat testamentul, ci că l-a făcut conform legii, dar nu în conformitate cu dictaturile afecțiunii paterne sau
filiale; căci dacă ar fi fost efectiv nebun sau dement, testamentul său ar fi fost nul.
3. Marcellus, Digest, Cartea III.
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A spune că un testament este inoportun înseamnă a susține că partea nu ar fi trebuit să fie dezmoștenită sau trecută
în neființă; deoarece se întâmplă în general ca, atunci când părinții sunt influențați în mod necorespunzător să-și
dezmoștenească sau să-și treacă în neființă copiii, acest lucru să se datoreze unor reprezentări false.
4. Gaius, Despre Lex Glitia.
Părinților nu ar trebui să li se permită să își nedreptățească copiii prin voința lor, deoarece în cea mai mare parte
fac acest lucru pentru că au prejudecăți rău intenționate împotriva propriului sânge prin lingușirea și instigarea
mamelor vitrege.
(5) Marcellus, Digest, Cartea III.
De asemenea, cei care nu descind din testator pe linie masculină au dreptul de a intenta o acțiune în justiție, așa
cum o pot face în cazul testamentului unei mame; și reușesc foarte des. Forța termenului "inoficios" este, (așa cum
am precizat deja), de a arăta că partea a fost trecută nemeritat și, prin urmare, în mod necorespunzător, sau chiar
exclusă prin dezmoștenire, iar în instanță se invocă faptul că testatorul nu pare să fi fost în deplinătatea facultăților
mintale atunci când a executat un testament nedrept.
6. Ulpianus, Despre edict, cartea XIV.
Un fiu postum poate invoca faptul că un testament este inoportun în cazul în care testatorul a fost unul căruia i-ar fi
putut fi moștenitor de drept sau de drept, dacă el nu era născut la momentul morții primului. El are, de asemenea,
dreptul de a ataca testamentele cognaților, deoarece, în acest caz, ar putea obține posesia bunurilor în caz de ab
intestat. Ce se întâmplă atunci? Ar trebui să i se reproșeze testatorului că nu a murit ab intestat? Dar nimeni nu ar
putea obține consimțământul unui judecător în cazul în care o astfel de propunere ar fi avansată; pentru că părților
de acest fel nu le este interzis să facă testamente. De acest lucru, însă, i se poate reproșa în mod clar, și anume:
faptul că nu a numit partea moștenitorul său, deoarece un moștenitor care a fost numit poate fi pus în posesie în
conformitate cu clauza prin care se poate acorda posesia mamei unui copil nenăscut; iar dacă acesta s-ar fi născut,
ar fi avut dreptul la posesie în conformitate cu dispozițiile testamentului. Consider că, în mod similar, plângerea
poate fi introdusă de o parte care, după ce a fost făcut testamentul mamei sale, a fost scoasă din pântecele acesteia
prin operația cezariană.
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1. În cazul în care o persoană care nu are dreptul la succesiunea ab intestat introduce o acțiune în justiție pe motiv
că testamentul este inoportun și nimeni nu îi contestă acest drept și se întâmplă să reușească, succesul său nu îi va
aduce niciun beneficiu, ci doar celor care au dreptul la succesiunea ab intestat, deoarece îl face ab intestat pe fostul
cap de familie.
2. În cazul în care cineva moare după ce a inițiat o acțiune pe motiv de inoportunitate, își transferă dreptul de
plângere moștenitorului său? Papinianus a răspuns (și acest lucru este de asemenea afirmat în mai multe
rescripturi) că dacă partea moare după ce a obținut deja posesia bunurilor succesorale, dreptul de a continua
acțiunea trece la moștenitor; iar acolo unde nu se cere posesia bunurilor, dar controversa a început deja sau este în
curs de pregătire, sau dacă partea moare după ce a sosit cu scopul de a depune o plângere pe motiv de
inoficiositate; cred că dreptul trece la moștenitorul său.
(7) Paulus, On the Jurisdiction of the Septemvirs.
Să analizăm în ce mod se poate considera că o parte și-a pregătit cauza, astfel încât să poată transmite dreptul la
acțiune. Să presupunem că el se afla sub controlul testatorului, astfel încât posesia bunurilor nu ar fi fost necesară
pentru el, iar intrarea pe moștenire ar fi fost superfluă; și dacă el doar a notificat că intenționează să facă o astfel de
acuzație și procedează la notificarea sau la depunerea petiției, el va transmite dreptul de a acționa în justiție
moștenitorului său; și acest lucru l-a afirmat Divinul Pius într-un Rescript cu referire la notificarea actelor și la
notificare. Ce curs ar trebui urmat în cazul în care partea nu se afla sub controlul defunctului? Dreptul la acțiune ar
fi fost transmis moștenitorului său? Dacă a făcut lucrurile pe care le-am menționat mai sus, se pare că și-a pregătit
în mod corespunzător cazul.
8. Ulpianus, Despre edict, Cartea XIV.
Papinianus spune foarte corect în Cartea a cincea a întrebărilor, că un tată nu poate intenta o acțiune pe motiv de
inoportunitate în favoarea fiului său, dacă acesta din urmă nu vrea; pentru că greșeala a fost comisă împotriva
fiului. El afirmă imediat după aceea că, dacă fiul său ar muri după ce a obținut posesia proprietății, cu scopul de a
proceda în mod regulat cu cazul, plângerea pentru inoportunitate este încheiată; pentru că aceasta nu a fost
acordată tatălui însuși, ci în contul fiului său.
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1. Atunci când o parte abandonează cauza după ce a inițiat o acțiune pentru inoportunitate, aceasta nu mai poate fi
ulterior audiată.
2. În rescrieri s-a afirmat foarte des că atunci când împăratul este numit moștenitor, testamentul poate fi declarat
inoficios.
3. Papinianus, în Cartea a doua a opiniilor, spune că o plângere pentru un testament inoportun poate fi introdusă
împotriva capului de familie care este veteran, chiar dacă singura proprietate pe care o deține este cea obținută în
serviciul militar.
4. În cazul în care un soldat face un testament în timp ce se află în armată și moare la un an după ce a fost lăsat la
vatră, mă îndoiesc că o plângere pentru inoportunitate va fi admisă, deoarece testamentul său este valabil până la
acest moment, în conformitate cu legea militară, și se poate spune că o plângere pe motiv de inoportunitate nu este
disponibilă.
5. O mamă nu poate pretinde că testamentul fiului său minor este inoficios, deoarece tatăl său l-a făcut pentru el; și
Papinianus a dat această opinie; nici fratele tatălui său nu poate face acest lucru, deoarece este testamentul fiului;
prin urmare, nici fratele minorului nu poate face acest lucru, dacă nu s-a opus testamentului propriului său tată.
Totuși, dacă testamentul tatălui este atacat cu succes, cel al fiului său va fi nul, cu excepția cazului în care a fost
încălcat numai cu referire la tatăl său, căci atunci partea pupilară va rămâne valabilă.
6. În cazul în care cineva face o donație mortis causa fiului său a patra parte din ceea ce i s-ar fi cuvenit dacă
testatorul ar fi murit intestat, sunt de părere că testamentul său este sigur.
7. În cazul în care un om a prevăzut un substitut pentru fiul său, care este minor, făcând un legat secundar, nu
putem, din acest motiv, permite ca minorul însuși să depună o plângere pentru inoportunitate.
8. Deoarece a patra parte din partea care se cuvine este suficientă pentru a exclude plângerea, ar trebui să se
analizeze dacă un copil dezmoștenit, care nu se opune, ar trebui să fie inclus, ca, de exemplu, în cazul în care există
doi fii dezmoșteniți; și fără îndoială că ar trebui să fie inclus, așa cum afirmă Papinian; și dacă celălalt ar spune că
testamentul este inoficios, el nu poate pretinde întreaga avere, ci doar jumătate din aceasta. Astfel, pentru același
motiv, atunci când există nepoți, urmașii a doi fii, de exemplu, trei de către unul dintre ei, și numai unul de către
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celălalt; fiul care este singur va fi exclus din plângere obținând trei douăzeci și patru din moștenire, iar oricare
dintre ceilalți obținând o douăzeci și patru din aceasta.
9. Această a patra parte va fi, desigur, estimată după ce vor fi deduse datoriile și cheltuielile de înmormântare; dar
trebuie să ne întrebăm dacă acordarea testamentară a libertății va diminua a patra parte și dacă o diminuează? Căci
dacă cineva este numit unic moștenitor, el nu poate pretinde că testamentul este inoportun, deoarece a primit partea
falcidiană; dar Lex Falcidia nu se aplică manumisiunilor testamentare, și se poate considera că a patra parte trebuie
să fie înscrisă după ce se deduce ceea ce se pierde prin manumisiune; prin urmare, întrucât s-a stabilit că a patra
parte este diminuată prin manumisiune, va rezulta că, atunci când averea unei persoane este formată din sclavi,
prin emanciparea lor, ea barează o plângere pentru testament inoportun; cu excepția cazului în care, poate, fiul său,
dacă nu a fost sub controlul său după ce a fost numit moștenitor al tatălui său, poate respinge în mod corespunzător
moștenirea și, după ce a transmis-o substitutului, poate începe o procedură pentru inoficiositate, astfel încât să
obțină moștenirea pe motiv de ab intestat fără a fi pasibil de pedeapsa prevăzută de Edict.
10. În cazul în care un testator i-a ordonat moștenitorului său să îndeplinească o anumită condiție care se referă la
fiul său sau la o altă persoană care avea dreptul de a face aceeași plângere, iar acesta a acceptat cu bună știință
acest lucru, ar trebui să se analizeze dacă este împiedicat să facă o plângere pentru inoficiositate, deoarece a
acceptat testamentul defunctului. Cazul este același dacă cel care i-a făcut donația a fost un legatar sau un statutar;
și se poate spune că fiul este împiedicat, și mai ales dacă testatorul a ordonat moștenitorului să facă donația; dar
dacă a fost un legatar, nu este oare adevărat că, atunci când dreptul de a face plângere pentru inoportunitate a fost
odată dobândit, oferirea de către legatar nu îl va anula? Căci de ce am stabilit în mod absolut acest principiu în
cazul moștenitorului? Pentru că niciun drept de a depune plângere nu se naște înainte ca el să fi intrat în
succesiune. Cred că, în acest caz, trebuie urmărit evenimentul, astfel încât, dacă ceea ce a rămas a fost oferit fiului
înainte ca acesta să intenteze o acțiune în justiție, atunci se pare că acesta are tot ceea ce i se cuvine, deoarece
donația a fost oferită în conformitate cu voința testatorului.
11. Prin urmare, dacă cineva a fost numit moștenitor, de exemplu la o jumătate din moștenire, când o șesime i-ar fi
revenit din bunurile testatorului dacă acesta ar fi murit intestat, și i se cere să predea moștenirea după un anumit
timp; se poate considera în mod rezonabil că nu poate intenta o acțiune, deoarece ar putea avea partea care i se
cuvenea, precum și profiturile din aceasta, deoarece este bine stabilit că profiturile sunt de obicei incluse în partea
falșificată. Prin urmare, în cazul în care, la început, un moștenitor a fost numit la jumătate din moștenire și,
ulterior, i se cere să renunțe la moștenire după expirarea a zece ani; nu există niciun motiv pentru a face plângere,
367

deoarece el ar fi putut, în acest timp, cu ușurință, să încaseze partea care i se cuvenea împreună cu profiturile
acesteia.
12. În cazul în care o parte susține că un testament este nul, viciat și inoportun, trebuie să i se dea posibilitatea de a
alege ce pretenție dorește să facă mai întâi.
13. În cazul în care un fiu care a fost dezmoștenit este în posesia moștenirii, iar partea care a fost desemnată
moștenitor introduce o acțiune în justiție pentru a o recupera; fiul poate depune plângerea prin acțiune incidentală,
la fel cum ar face dacă nu ar fi în posesia moștenirii, dar ar introduce o acțiune în revendicare.
14. Trebuie reținut că, în cazul în care o parte invocă în mod abuziv faptul că un testament este inoportun și pierde
procesul, va pierde și ceea ce i-a fost lăsat prin testament, iar acesta poate fi recuperat în cadrul unui proces de
către Trezorerie ca bun de care a fost lipsit pentru că a fost nedemn de el. Cu toate acestea, el este privat doar de
ceea ce i-a fost lăsat prin testament, în cazul în care, fără nici un motiv, a continuat să urmărească cauza până la
pronunțarea hotărârii. În schimb, în cazul în care a renunțat sau a murit înainte de judecată, el nu va fi privat de
ceea ce i-a fost lăsat. Prin urmare, dacă, în timp ce el era absent, o hotărâre a fost pronunțată în favoarea celeilalte
părți, care era prezentă, se poate spune că el poate păstra ceea ce i-a fost lăsat. Cu toate acestea, o parte nu poate
pierde ceva decât atunci când bucuria îi aparține; iar dacă i se cere să o cedeze altei persoane, nu ar trebui să i se
aducă niciun prejudiciu. De aceea, Papinianus afirmă, nu în mod greșit, în Cartea a doua a opiniilor, că atunci când
o parte este numită moștenitor și i se cere să predea averea, iar apoi, după ce depune plângere pentru inoficiositate,
nu reușește, pierde doar ceea ce ar fi putut obține în conformitate cu Lex Falcidia.
15. În cazul în care un minor a fost arogat, și este una dintre acele persoane care pot face plângere pentru un
testament inoficios fără a depinde de adopție sau emancipare pentru a face acest lucru; cred că va fi împiedicat,
deoarece are dreptul la o a patra parte din moștenire, conform Constituției Divinului Pius. Dacă, totuși, va intenta
un proces și nu va obține o hotărâre, va pierde această a patra parte? Eu sunt de părere că nu ar trebui să i se
permită să conteste testamentul pe motiv de inoportunitate sau dacă ar trebui să i se permită, chiar dacă nu câștigă
procesul, să i se acorde a patra parte ca datorie care i se cuvine.
16. În cazul în care un judecător investighează o cauză bazată pe un testament inoportun și pronunță o hotărâre
împotriva testamentului, iar testamentul nu este atacat cu recurs, acesta este anulat de drept, iar partea care succede
va deveni moștenitor direct sau posesor al bunurilor în conformitate cu termenii hotărârii; concesiile testamentare
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de libertate vor deveni nule de drept; moștenirile nu vor fi datorate; iar dacă au fost plătite, acestea pot fi
recuperate fie de cel care le-a plătit, fie de cel care a avut câștig de cauză (prin intermediul unei acțiuni pretoriene).
În general, totuși, în cazul în care au fost plătite înainte de inițierea procedurilor, cel care a avut câștig de cauză ar
trebui să intenteze o acțiune în justiție pentru recuperarea lor; așa cum au afirmat Divinul Hadrian și Divinul Pius
într-un Rescript.
17. Este cert că, dacă cererea de inoportunitate este invocată pentru o cauză foarte justă după cinci ani,
manumisiunile care au avut deja loc, sau care ar putea fi cerute, nu pot fi revocate; dar douăzeci de aurei ar trebui
să fie plătite de fiecare sclav eliberat părții care a câștigat procesul.
(9) Modestinus, Despre testamentele inofensive.
Acolo unde cineva inițiază o acțiune în termen de cinci ani, manumisiunea nu va rămâne în picioare. Paulus spune,
totuși, că acolo unde libertatea este acordată în baza unui contract de încredere, ea va fi permisă; și, desigur, în
acest caz, douăzeci de aurei trebuie să fie plătite de fiecare individ.
10. Marcellus, Digest, Cartea III.
Atunci când, în cazul unui testament inoportun, o parte dintre judecători au pronunțat o decizie împotriva lui și o
parte în favoarea lui, ceea ce se întâmplă uneori; va fi mai uman să se adopte opinia celor care au favorizat
testamentul, cu excepția cazului în care este clar evident că au pronunțat o decizie nedreaptă în favoarea părții care
a fost numită moștenitor.
(1) Este bine cunoscut faptul că oricine acceptă o moștenire nu poate invoca în mod corect faptul că testamentul
este inoportun, cu excepția cazului în care a transferat întreaga moștenire unei alte persoane.
11. Modestinus, Opinii, Cartea a III-a.
(2) Am afirmat ca opinie că, chiar și atunci când o parte reușește pe motiv că un testament este inoportun, orice
donații pe care testatorul, în timpul vieții, pare să le fi făcut în favoarea moștenitorului desemnat, nu sunt din acest
motiv anulate; și nici nu va exista o acțiune pentru a recupera o parte din ceea ce i-a fost dat cu titlu de zestre.
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(12) Același, Despre prescripții, cartea XII.
Nu contează dacă un fiu dezmoștenit acceptă o moștenire care i-a fost lăsată, sau o obține prin intermediul fiului
sau sclavului său, căruia i-a fost lăsată; în ambele cazuri, va fi împiedicat de o excepție. De asemenea, dacă sclavul
său este numit moștenitor, iar fiul îl manumitează înainte de a-i da ordin să intre în moștenire, astfel încât acesta să
poată face acest lucru de bunăvoie, iar fiul face acest lucru cu intenție frauduloasă, el va fi împiedicat să continue
acțiunea sa.
1. În cazul în care un fiu care a fost dezmoștenit solicită unui statutar banii care i se cuvin, se consideră că acesta a
acceptat testamentul tatălui său.
2. În cazul în care un fiu introduce o acțiune în justiție pentru a obține o moștenire care a fost revocată și, după ce a
eșuat, recurge la o plângere pentru inoportunitate, nu va fi împiedicat de o excepție; deși prin simplul fapt că a
introdus acțiunea a aprobat testamentul, totuși, o anumită vină ar trebui să fie atribuită testatorului, astfel încât
cererea fiului nu poate fi respinsă în mod rezonabil.
3. În cazul în care fiul unui testator, împreună cu Titius, a fost debitor pentru o anumită sumă de bani, iar Titius a
fost eliberat prin clauzele testamentului, fiul nu va fi exonerat de răspundere din cauza eliberării lui Titius; de
asemenea, dreptul său de a introduce o acțiune în justiție pentru testament inoportun va fi prescris.
13. Scaevola, Opinii, Cartea a III-a.
Titia și-a numit fiica moștenitoare, i-a lăsat fiului său o moștenire și a prevăzut prin același testament că: "Toate
acele lucruri pe care am ordonat mai sus să fie date sau făcute, doresc să fie date și făcute de orice persoană care va
deveni moștenitorul meu sau posesorul bunurilor mele, chiar și în caz de moștenire ab intestat". De asemenea, tot
ceea ce aș putea dispune de acum înainte să fie dat sau făcut, las în încredere persoanei menționate să se asigure că
este dat și făcut." S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care o soră a câștigat un proces la Curtea Centumvirală,
trustul trebuie să fie executat în conformitate cu clauza anterioară? Răspunsul meu la întrebarea dacă o parte poate
impune în mod legal un trust asupra celor care crede că îi vor succeda la moștenirea ab intestat, fie ca moștenitori,
fie ca posesori ai bunurilor sale, a fost că poate face acest lucru. Paulus afirmă într-o notă că aprobă opinia
conform căreia trusturile impuse de o parte care moare intestat nu trebuie să fie executate, deoarece ar părea că au
fost ordonate de o persoană lipsită de discernământ.
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14. Papinianus, Întrebări, Cartea a V-a.
Un tată și-a emancipat fiul și și-a păstrat nepotul sub controlul său; ulterior, fiul a mai avut un fiu, iar apoi a murit,
după ce i-a dezmoștenit pe ambii fii și a omis orice mențiune despre propriul tată în testamentul său. În cadrul unei
anchete pentru a stabili dacă testamentul a fost sau nu inoportun, interesul fiilor trebuie să aibă prioritate, iar
intențiile tatălui defunctului rămân de luat în considerare; dar dacă se pronunță o hotărâre împotriva fiilor, atunci
plângerea tatălui poate fi examinată și acesta poate intenta o acțiune.
15. Același, Întrebări, cartea XIV.
Pentru că, deși părinții nu au dreptul de a succeda la moștenirea copiilor lor, totuși, din cauza voinței părinților și a
afecțiunii lor naturale pentru copiii lor, atunci când ordinea regulată a mortalității este tulburată, o moștenire
trebuie lăsată, pe motiv de afecțiune, nu mai puțin părinților decât copiilor.
1. În cazul în care o parte, după ce a intentat o acțiune pentru a declara inoportun un testament, se răzgândește și
apoi moare, nu se va acorda moștenitorului său o plângere pe motiv de inoportunitate, deoarece nu este suficient ca
o acțiune să fi fost inițiată dacă reclamantul nu continuă să o continue.
2. În cazul în care un fiu introduce o acțiune pe motiv de moștenire inoficiosă împotriva a doi moștenitori și obține
decizii diferite din partea judecătorilor, învingând un moștenitor și fiind învins de celălalt, el poate acționa în
justiție pe debitorii moștenirii și el însuși poate fi acționat în justiție de către creditori în măsura cotei sale din
aceasta, putând recupera bunurile și împărți moștenirea; pentru că este adevărat că are dreptul la o acțiune de
partaj, deoarece considerăm că el devine moștenitor de drept pentru o parte din moștenire și, prin urmare, o parte a
acesteia rămâne supusă clauzelor testamentare și nu pare absurd ca testatorul să fie considerat ca fiind mort parțial
intestat.
(16) Același, Opinii, Cartea II.
În cazul în care un fiu a inițiat deja o acțiune pe motiv de inoportunitate a testamentului mamei sale, împotriva
fratelui său care a fost desemnat moștenitor al unei părți din moștenire, și îi câștigă procesul; o fiică care nu a
intentat acțiune sau nu a reușit, nu poate participa în mod legal la moștenire cu fratele său.
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1. Un tată a obținut posesia bunurilor fiului său prin dreptul de manumisiune, în opoziție cu prevederile
testamentului, și privește posesia bunurilor; ulterior, o fiică a defunctului, pe care o dezmoștenise, a intentat în mod
foarte corect o acțiune pe motiv că testamentul era inoportun, iar apoi posesia obținută de tată a fost anulată;
deoarece, în cadrul procedurii anterioare, problema care trebuia soluționată era poziția juridică a tatălui, și nu
legalitatea testamentului; prin urmare, era necesar ca întreaga proprietate să fie restituită fiicei împreună cu
profiturile aferente.
(17) Paulus, Întrebări, Cartea II.
În cazul în care cineva cu intenția de a respinge succesiunea nu atacă testamentul ca fiind inoportun, partea la care
are dreptul nu se opune altora care ar dori să inițieze o acțiune în acest scop. Prin urmare, atunci când unul dintre
cei doi copii dezmoșteniți inițiază o acțiune pentru ca testamentul tatălui lor să fie declarat inoficios - căci dacă
testamentul este anulat, celălalt fiu va avea dreptul la succesiune pe motiv de ab intestat și, prin urmare, nu poate
intenta în mod legal o acțiune pentru a recupera întreaga moștenire -, dacă va avea câștig de cauză, el se poate
prevala de autoritatea de lucru judecat, deoarece Centumviri, atunci când l-au declarat ab intestat pe autorul
testamentului, ar fi crezut că acesta este singurul fiu în viață.
1. Atunci când se pronunță o hotărâre împotriva unui testament pe motiv de inoficiositate, se consideră că
defunctul nu a avut competența de a face testament. Această opinie nu este de aprobat atunci când se pronunță o
hotărâre în favoarea reclamantului și moștenitorul nu se apără; deoarece, în acest caz, nu se înțelege că legea este
stabilită prin hotărârea Curții și, prin urmare, se susțin manumisiunile și se pot intenta acțiuni pentru moșteniri.
18. Același, Despre testamentele inofensive.
Există o Constituție a Fraților Divini pe această temă, care recunoaște o distincție de acest fel.
19. The Same, Questions, Book II.
O mamă, pe cale să moară, a numit un străin moștenitor a trei pătrimi din averea sa, iar o fiică moștenitoare a unui
sfert din aceasta, trecând pe lângă o altă fiică; atunci aceasta din urmă a intentat o acțiune pentru a declara
testamentul inoficios și a avut câștig de cauză. Întreb la ce ajutor are dreptul fiica care a fost numită moștenitoare?
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Am răspuns că fiica care a fost trecută la moștenire ar trebui să intenteze o acțiune pentru a recupera ceea ce ar fi
primit dacă mama sa ar fi murit fără testament. Prin urmare, se poate spune că cea care a fost trecută pe linie
moștenitoare, chiar dacă introduce o acțiune în justiție pentru întreaga moștenire ab intestat și reușește, va avea
dreptul la succesiunea exclusivă, la fel ca și în cazul în care cealaltă fiică ar fi renunțat la partea sa legală. Totuși,
nu trebuie să se admită că cea dintâi poate fi audiată împotriva surorii sale, dacă aceasta inițiază o acțiune pe motiv
de inoportunitate.
1. În plus, trebuie spus că sora care a intrat în succesiune în conformitate cu dispozițiile testamentului nu se află în
aceeași situație cu cea care a fost trecută, și, prin urmare, aceasta din urmă trebuie să intenteze o acțiune în justiție
pentru a recupera jumătate din succesiune de la un străin; și se poate considera că, în acest mod, ea poate recupera
jumătate, deoarece întreaga jumătate îi aparține. Conform acestui lucru, întregul testament nu este anulat, dar
testatara devine intestatară într-o anumită măsură, chiar dacă instanța declară testamentul nul ca fiind executat de o
persoană care era nebună.
2. Dar dacă cineva ar crede că, în cazul în care o fiică obține câștig de cauză, întregul testament este anulat, trebuie
să se considere că sora care a fost desemnată moștenitoare ab intestat poate intra în moștenire, deoarece, din
moment ce ea intră în conformitate cu termenii testamentului, pe care îl credea valabil, nu se poate considera că a
respins partea sa legală din moștenire, la care, într-adevăr, nu știa că are dreptul; deoarece atunci când persoanele
își cunosc drepturile, nu le pierd, dacă aleg o cale pe care cred că o pot urma. Acest lucru se întâmplă atunci când
un patron, indus de o opinie greșită, acceptă testamentul unui libert decedat; căci nu se consideră că a respins
posesia moștenirii în contradicție cu testamentul. De aici reiese că fiica care a fost trecută pe linie moartă nu poate
intenta în mod legal o acțiune în justiție pentru a recupera întreaga moștenire, deoarece, dacă testamentul a fost
anulat, dreptul celui desemnat moștenitor de a intra în posesia moștenirii rămâne nealterat.
20. Scaevola, Întrebări, Cartea a II-a.
Atunci când cineva dorește să obțină declararea unui testament inoficios, deși se poate nega că este fiul
defunctului, el nu are dreptul la posesia carbonară a bunurilor, căci acest lucru este permis numai atunci când, dacă
partea ar fi fost într-adevăr fiul, el ar fi fost moștenitorul sau posesorul legal al bunurilor; astfel încât, dacă între
timp ar obține posesia și ar fi întreținut, drepturile sale nu ar fi prejudiciate de acțiunile care ar putea fi intentate de
el. În cazul în care o parte face o cerere de inoportunitate, aceasta nu poate introduce nicio acțiune, cu excepția

373

uneia de obținere a moștenirii, și nu are niciun drept de întreținere. Acest lucru se face pentru a se evita ca el să se
afle într-o poziție mai bună decât dacă adversarul său l-ar fi recunoscut ca fiind fiul testatorului.
(21) Paulus, Opinii, cartea III.
În cazul în care o parte care a inițiat o acțiune pe motiv că un testament este inoportun, renunță la acțiune, din
cauza afirmației frauduloase a moștenitorului desemnat, care pretinde că este obligat în mod tacit să îi dea o treime
din moștenire; nu se consideră că a renunțat la dreptul său la acțiune și, prin urmare, nu i se poate interzice să reia
procesul pe care l-a început.
1. S-a întrebat, de asemenea, dacă un moștenitor ar trebui să fie ascultat, atunci când cere ca ceea ce a plătit înainte
de introducerea acțiunii în constatarea inoportunității testamentului, să i se restituie? Răspunsul a fost că cel care,
cunoscând faptele, a plătit bani în virtutea unui trust cu care nu avea nici o legătură, nu va avea, din acest motiv,
dreptul la o acțiune de recuperare.
2. Același jurist a opinat că, atunci când partea care a fost desemnată moștenitor este lipsită de succesiune printr-o
acțiune în justiție pentru a declara un testament inoportun, totul ar trebui să decurgă ca și cum succesiunea nu ar fi
fost introdusă; și, prin urmare, moștenitorul desemnat ar avea un drept complet de acțiune împotriva părții care a
câștigat cauza, pentru a colecta orice datorie, precum și un drept de compensare împotriva tuturor datoriilor.
22. Tryphoninus, Disputations, Cartea XVII.
Un fiu nu este împiedicat să atace testamentul mamei sale ca fiind inoportun, în cazul în care tatăl său a primit o
moștenire prin testamentul mamei sau a intrat pe moștenire, chiar dacă respectivul fiu se afla încă sub controlul
tatălui său; și am afirmat că tatălui nu îi este interzis să atace testamentul în numele fiului său, pentru că indignarea
îi este aplicată acestuia din urmă.
1. De asemenea, a fost întrebat dacă fiul nu reușește să atace testamentul, dacă ceea ce a rămas tatălui va fi
confiscat în favoarea statului? Pentru că, întrucât acesta nu ar fi beneficiat de succesul său, iar în acest caz datoria
tatălui nu era în nici un fel în cauză, ci totul depindea de meritul fiului, trebuie să înclinăm spre părerea că tatăl nu
pierde ceea ce i-a fost lăsat, dacă se pronunță o hotărâre în favoarea testamentului.
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2. Cu atât mai mult este cazul în care un testator mi-a lăsat o moștenire, iar fiul său, după ce a inițiat o acțiune pe
motiv că testamentul era inoportun, a murit, lăsându-mă moștenitor, iar eu continui totuși acțiunea împotriva
moștenirii și sunt înfrânt, nu pierd ceea ce mi-a fost lăsat prin testament; dacă, desigur, defunctul începuse deja
acțiunea.
3. Mai mult, dacă adopt o persoană după ce aceasta a intentat deja o acțiune în constatarea inoportunității
testamentului, prin care îmi fusese lăsată o moștenire, și dacă eu conduc procesul în numele fiului meu adoptiv și
nu reușesc; nu ar trebui să pierd moștenirea pentru că m-am făcut vinovat de ceva pentru care ar trebui să fiu privat
de către Trezorerie de ceea ce mi-a fost lăsat; pentru că nu am intentat acțiunea în nume propriu, ci în contul unui
anumit tip de succesiune legală.
23. Paulus, Despre testamentele inofensive.
Dacă presupunem cazul unui fiu emancipat care a fost trecut la cele veșnice și al nepotului său care a continuat sub
controlul testatorului și care este numit moștenitor; fiul poate intenta o acțiune împotriva propriului său fiu, care
este nepotul testatorului, pentru posesia bunurilor, dar nu poate intenta o acțiune pe motiv că testamentul este
inoficuu. Cu toate acestea, dacă fiul emancipat a fost dezmoștenit, el poate introduce acțiunea, iar apoi poate fi
asociat cu fiul său și va obține averea împreună cu acesta.
1. În cazul în care copiii dezmoșteniți au cumpărat o moștenire sau orice bun aparținând acesteia de la persoanele
care au fost numite moștenitori, știind că sunt astfel, sau au închiriat terenuri de la acestea, sau au făcut orice
altceva de acest fel, sau au plătit datoriile moștenitorilor pe care le aveau față de testator, se consideră că au
acceptat testamentul defunctului și sunt excluși de la acțiune.
2. În cazul în care doi fii sunt dezmoșteniți și ambii introduc o acțiune în justiție pe motiv că testamentul este
inoportun, iar unul dintre ei decide ulterior să nu mai acționeze în justiție, partea sa va aparține celuilalt prin
acreție. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care acesta este prescris prin trecerea timpului.
(24) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLVIII.
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Se întâmplă frecvent, cu referire la procesele pentru inoportunitate, să se pronunțe decizii diferite în unul și același
caz. Căci ce se întâmplă dacă fratele care inițiază acțiunea și moștenitorii desemnați sunt persoane care ocupă
poziții juridice diferite? În acest caz, se consideră că defunctul a murit parțial testamentar și parțial intestat.
25. Același, Disputații, Cartea II.
Atunci când o donație este făcută nu mortis causa, ci intervivos și, în orice caz, cu înțelegerea că va fi inclusă în al
patrulea, se poate spune că nu se poate intenta un proces pe motiv de inoficiositate, dacă partea primește al patrulea
în donație; sau, dacă primește mai puțin, suma care lipsește, va fi compensată conform arbitrajului vreunui bun
cetățean; sau, în orice caz, ceea ce a fost donat trebuie să fie pus în fondul comun.
1. În cazul în care o persoană care nu are dreptul de a intenta o acțiune în justiție pe motiv de testament inoportun,
este autorizată să o facă și încearcă să obțină anularea parțială a testamentului, alegând un moștenitor anume
împotriva căruia să introducă acțiunea; trebuie spus că, întrucât testamentul este parțial valabil, iar părțile care
aveau dreptul de preferință față de reclamant sunt excluse, acesta din urmă a introdus în mod corect acțiunea.
(26) Același, Disputații, cartea VIII.
În cazul în care un moștenitor a fost desemnat cu o condiție, de exemplu, dacă ar trebui să-l manumită pe Stichus,
și el îl manumitează, iar ulterior testamentul este declarat inoportun sau nedrept; este însă corect ca el să obțină o
reparație, adică să recupereze de la el valoarea sclavului după manumitere, pentru a evita să-l piardă cu totul.
27. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Dacă, după ce un testament a fost atacat ca fiind inoportun, părțile au încheiat un acord de compromis, iar clauzele
compromisului nu sunt respectate de către moștenitor, se stabilește că acțiunea intentată pe motiv de inoportunitate
rămâne încă nealterată.
1. În cazul în care cineva susține că este fiul testatorului care a negat acest lucru în testamentul său și, cu toate
acestea, l-a dezmoștenit, motivul pentru o acțiune în inoficiositate rămâne în continuare valabil.
2. Un soldat nu poate afirma că testamentul unui alt soldat este inoportun.
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3. În cazul în care un nepot a inițiat o acțiune pe motiv că o anumită parte a unui testament este inoficios, împotriva
unchiului său patern sau a unei alte persoane care a fost desemnată moștenitor, și a câștigat procesul, dar
moștenitorul testamentar a făcut recurs; între timp, s-a hotărât ca, din cauza sărăciei minorului, să i se acorde o
alocație de întreținere proporțională cu bunurile succesorale (pentru o parte a căror acțiune a fost intentată de el în
cadrul atacului asupra testamentului ca fiind inoportun) și ca adversarul său să fie obligat să îi asigure cele
necesare până la încheierea procesului.
4. O plângere poate fi introdusă pe motiv de inoportunitate în cazul testamentului unei mame care, crezând că fiul
său a murit, a desemnat un alt moștenitor.
(28) Paulus, Despre jurisdicția septemvirilor.
În cazul în care o mamă a auzit o informație falsă potrivit căreia fiul ei, care era soldat, era mort, și a desemnat alți
moștenitori prin testamentul său, divinul Hadrian a decretat ca moștenirea să aparțină fiului, pe motiv că trebuie
menținute concesiile testamentare de libertate și moștenirile. Ceea ce a fost adăugat cu referire la concesiile de
libertate și moșteniri ar trebui să fie notat cu atenție, pentru că acolo unde un testament este decis ca fiind
inoportun, nimic din ceea ce conține nu este valabil.
29. Ulpianus, Opinii, Cartea a V-a.
În cazul în care legatarii suspectează că există o conivență între moștenitorii desemnați și persoana care introduce o
acțiune împotriva testamentului ca fiind inoficios, s-a stabilit că legatarii au dreptul de a se înfățișa și de a apăra
testamentul defunctului și, de asemenea, li se permite să facă apel, dacă se pronunță o hotărâre împotriva
testamentului.
1. Copiii nelegitimi pot, de asemenea, să se opună în mod similar testamentului mamei lor pe motiv de
inoportunitate.
2. Atunci când se atacă un testament pe motiv de inoficiositate, deși cauza poate fi soluționată prin compromis,
testamentul rămâne în continuare în vigoare și produce efecte depline; și, prin urmare, orice acord testamentar de
libertate și orice moștenire conținută în acesta continuă să fie valabilă în măsura permisă de Lex Falcidia.
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3. Deoarece o femeie nu poate adopta niciodată un fiu fără consimțământul împăratului, niciun bărbat nu poate
iniția o acțiune pe motiv de inoportunitate împotriva testamentului femeii pe care a considerat în mod eronat că
este mama sa adoptivă.
4. Acțiunile pe motiv de inoficiositate a unui testament trebuie să fie inițiate în provincia în care moștenitorii
testamentari își au reședința.
(30) Marcianus, Institutes, Cartea a IV-a.
Un tată natural poate introduce în mod legal o acțiune împotriva testamentului fiului său dat în adopție, pe motiv că
respectivul testament este inoportun.
1. Divinii Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript că tutorii erau autorizați, în numele pupilelor lor, să
inițieze acțiuni pe motiv că un testament este inoportun sau falsificat, fără riscul de a pierde ceea ce le-a fost lăsat
prin testament.
31. Paulus, Despre jurisdicția septemvirilor.
În cazul în care o persoană care are dreptul de a ataca un testament nu dorește sau nu poate face acest lucru, trebuie
să se analizeze dacă cel care este următorul în succesiune va fi autorizat să inițieze o acțiune în acest scop; și s-a
stabilit că poate face acest lucru, deoarece este vorba de succesiune.
(1) În ceea ce privește acțiunea în inoportunitate intentată de copii sau de părinți, nu are nicio importanță cine
poate fi desemnat moștenitor, dacă unul dintre copii, un străin sau un locuitor al aceluiași oraș.
(2) Dacă devin moștenitorul unei părți care a fost el însuși desemnat moștenitor prin testamentul pe care doresc să
îl dovedesc inoficios, acest fapt nu mă va împiedica, mai ales dacă nu am posesia părții de moștenire în litigiu sau
dacă o dețin doar în nume propriu.
(3) Spunem că situația este diferită în cazul în care o parte mi-a lăsat bunurile pe care el însuși le-a primit în
temeiul testamentului; pentru că, dacă le accept, sunt exclus să atac testamentul.
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(4) Ce trebuie spus atunci dacă accept testamentul testatorului într-un alt mod; de exemplu, dacă, după moartea
tatălui meu, scriu pe testament că sunt de acord cu el? În acest caz, sunt împiedicat să îl atac.
32. Același, Despre testamentele inofensive.
În cazul în care un fiu dezmoștenit acționează ca avocat sau își asumă funcția de agent pentru o parte care
introduce o acțiune în justiție pentru o moștenire în temeiul testamentului, nu i se va permite să atace testamentul;
deoarece cel care aprobă orice moștenire a defunctului este considerat că a acceptat testamentul acestuia.
(1) În cazul în care un fiu dezmoștenit devine moștenitorul unui legatar și introduce o acțiune pentru moștenire, să
analizăm dacă nu i se interzice să atace testamentul, deoarece testamentul defunctului este cert și, pe de altă parte,
este adevărat că nu i s-a lăsat nimic prin testament. Cu toate acestea, el va fi mai în siguranță dacă se va abține de
la a introduce o acțiune pentru moștenire.

Tit. 3. Cu privire la acțiunea pentru recuperarea unei moșteniri
1. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
2. O moștenire poate aparține fie prin legea veche, fie prin legea recentă; prin legea veche, în conformitate cu
dispozițiile celor douăsprezece table, sau prin testament legal executat:
2. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XV-a.
Fie că devenim moștenitori direct prin actele noastre, fie prin cele ale altora;
3. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a VI-a.
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De exemplu, dacă îi ordonăm unei persoane aflate sub controlul nostru să accepte o moștenire la care a fost
desemnat moștenitor. În cazul în care o persoană devine moștenitorul lui Titius, iar el însuși este moștenitorul lui
Seius, se poate spune că, așa cum este moștenitorul lui Seius, tot așa poate pretinde și averea lui Titius. O parte
poate deveni moștenitor prin moștenire ab intestat, ca de exemplu, atunci când este moștenitorul direct al
defunctului, sau un agnat, sau atunci când l-a mancurtizat pe defunct, sau tatăl său l-a mancurtizat. Persoanele
devin moștenitori conform noii legi atunci când au un drept la moștenire derivat din decretele Senatului sau din
Constituțiile împăraților.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea I.
Dacă deschid o acțiune pentru recuperarea unei moșteniri împotriva unei părți care are în posesie doar acea parte a
acesteia care face obiectul controversei, i se va cere să renunțe la tot ceea ce obține ulterior în posesie.
5. Ulpianus, Despre edict, cartea XIV.
Divinul Pius a declarat într-un Rescript că posesorului unei proprietăți care este în litigiu ar trebui să i se interzică
să dispună de orice parte a acesteia înainte de inițierea unei proceduri; cu excepția cazului în care preferă să ofere o
garanție pentru întreaga sumă a proprietății sau pentru restituirea bunurilor care îi aparțin. Cu toate acestea,
pretorul a declarat într-un edict că: "În cazul în care se arată un motiv întemeiat, el va permite ca o parte a
proprietății să fie înstrăinată, chiar și atunci când nu se oferă o astfel de garanție, ci doar angajamentul obișnuit
după ce a fost inițiată o procedură; de teamă că, dacă se împiedică înstrăinarea unei părți din proprietatea unei
moșii, aceasta ar putea împiedica, într-un fel sau altul, luarea altor măsuri avantajoase; ca, de exemplu, în cazul în
care ar fi nevoie de ceva pentru cheltuielile de înmormântare; (pentru că el permite o diminuare a patrimoniului în
contul cheltuielilor de înmormântare), și va face acest lucru și atunci când un gaj urmează să fie vândut dacă o
sumă de bani nu este plătită într-o anumită perioadă de timp. O diminuare a proprietății aparținând unei moșii
devine de asemenea necesară pentru a asigura hrana familiei, iar pretorul trebuie să permită și vânzarea de articole
perisabile care în scurt timp ar fi distruse.
1. Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript către Trebius Sergianus că Aelius Asiaticus ar trebui să dea garanție
pentru o moștenire, pentru a recupera; care proces a fost intentat împotriva lui, iar apoi poate invoca faptul că
testamentul este falsificat. Acest lucru se face pentru ca procedura de recuperare să rămână în suspensie în timp ce
se investighează acuzația de falsificare.
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2. Autoritatea acțiunii introduse pentru recuperarea succesiunii este de așa natură încât nu se permite ca nicio altă
procedură judiciară să îi aducă atingere.
6. Același, Despre Edict, Cartea LXXV.
3. În cazul în care se pretinde că un testament este falsificat și se intentează o acțiune în justiție pentru o moștenire
în temeiul acestuia, aceasta trebuie plătită după ce s-a depus o cauțiune, sau trebuie să se deschidă o anchetă pentru
a se stabili dacă este datorată. În cazul în care se pretinde că testamentul este falsificat, nu trebuie să se plătească
niciun legat părții care îl atacă din acest motiv, dacă problema a fost adusă în instanță.
7. Același, Despre edict, cartea XIV.
În cazul în care cineva declară că are dreptul la libertate în temeiul unui testament, judecătorul nu ar trebui să
decidă chestiunea libertății sale, pentru a nu prejudicia vreun decret pronunțat cu referire la testament; și această
lege a fost adoptată de Senat. Divinul Traian a declarat într-un rescript că procesul pentru a determina libertatea lui
trebuie amânat până când procesul pe motiv de inoportunitate va fi fie respins, fie încheiat.
(1) Procesele privind libertatea sunt însă suspendate numai dacă a avut loc o conexare a cauzei în cadrul unui
proces pentru testament inoportun, dar dacă acest lucru nu s-a făcut, procesul privind chestiunea libertății nu se
amână. Acest lucru l-a afirmat Divinul Pius într-un Rescript, pentru că atunci când un anume Licinnianus a fost
adus în instanță pentru a se stabili statutul său și, pentru a preveni o decizie prea timpurie cu privire la ceea ce era,
el a refuzat să se prezinte la procesul în care urma să se judece chestiunea libertății sale, spunând că va uni
problema privind inoficiozitatea testamentului și apoi va intenta o acțiune pentru a recupera averea; pentru că a
susținut că atât libertatea, cât și averea i-au fost conferite prin testament. Divinul Pius a spus că dacă Licinnianus ar
fi fost în posesia proprietății, ar fi avut un drept mai bun de a fi audiat, deoarece atunci ar fi putut să se alăture în
numele proprietății, și era la discreția părții care pretindea că este stăpânul său să procedeze pe motiv că
testamentul era inoportun; dar Licinnianus nu ar fi trebuit să rămână în sclavie timp de cinci ani sub pretextul
inoportunității testamentului, punct asupra căruia el însuși nu se alăturase. În cele din urmă, împăratul a permis
judecătorului să stabilească în general dacă procesul cu referire la testament a fost cerut cu bună credință și, dacă a
constatat că da, să i se acorde un termen rezonabil; iar dacă problema nu a fost alăturată înainte de expirarea
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acestuia, judecătorul ar trebui să primească ordin să își îndeplinească îndatoririle în procesul care implică problema
libertății.
(2) Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că ori de câte ori cineva este obligat să apere un caz care implică propria
libertate și moștenirea unei proprietăți, dar în care nu susține că a fost făcut liber în temeiul testamentului, ci întrun alt mod - ca de exemplu, că a fost manumit de către testator în timpul vieții sale - atunci procesul care implică
problema libertății nu ar trebui să fie amânat, chiar dacă s-a anticipat că va fi intentată o acțiune cu referire la
testament. El a adăugat în mod clar în Rescript: "Cu condiția ca judecătorul care urma să decidă problema libertății
să fi fost notificat să nu audă nicio declarație în favoarea libertății care să se bazeze pe testament".
8. Paulus, Despre Edict, Cartea XVI.
Nu este interzis unei persoane să intenteze o acțiune în justiție pentru recuperarea unei moșteniri legale, deoarece a
îndeplinit intenția defunctului într-un moment în care nu știa dacă testamentul era valabil sau nu.
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XV-a.
Ar trebui să se stabilească ca regulă obișnuită că: "Singura persoană care poate fi acționată în justiție pentru
recuperarea unei moșteniri este cea care are un drept fie ca moștenitor, fie ca posesor la o parte din aceasta".
10. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a. Oricât de mică ar fi aceasta.
(1) Prin urmare, atunci când o parte este moștenitor al unei întregi proprietăți sau al unei părți din aceasta, ea
susține că proprietatea este a sa fie în întregime, fie în parte, dar că doar aceea care i-a fost predată prin hotărâre
judecătorească și pe care adversarul său a avut-o în posesie; adică întreaga proprietate, dacă este moștenitor, sau
partea din aceasta la care are dreptul ca moștenitor.
11. Ulpianus, Despre edict, cartea XV.
O persoană este în posesie "ca moștenitor" atunci când se consideră moștenitor. Dar, se poate întreba, cum este cu
cel care știe că nu este moștenitor și totuși deține posesia în această calitate? Arrianus, în Cartea a doua despre

382

Interdicte, este de părere că el este răspunzător; iar Proculus afirmă că aceasta este practica noastră, deoarece se
consideră că un posesor al proprietății unei moșii este considerat ca posedând-o în calitate de moștenitor.
(1) Un depredator, de fapt, deține moșia "în calitate de posesor",
12. Același, Despre edict, Cartea LXVII.
Care, atunci când este întrebat de ce are dreptul la posesie, va răspunde: "Pentru că sunt"; și nu va susține că este
moștenitor, nici măcar pe cale de falsă reprezentare:
13. Același, Despre Edict, Cartea XV.
Sau oricine care nu poate invoca vreun drept de posesiune; și de aceea hoții și tâlharii sunt pasibili de o acțiune
pentru recuperarea unei moșteniri.
(1) Din nou, acest titlu "ca posesor" este atașat și, ca să zicem așa, unit cu toate celelalte titluri. Prin urmare, poate
fi atașat la titlul de "cumpărător"; deoarece, dacă cumpăr de la un nebun, știind că este nebun, dețin proprietatea
"ca posesor". De asemenea, cu referire la titlul "ca donatar", se pune întrebarea dacă partea deține în calitate de
posesor, de exemplu, o soție sau un soț; și adoptăm opinia lui Iulianus că oricare dintre ei deține proprietatea în
calitate de posesor, prin urmare el sau ea ar fi răspunzător într-un proces de recuperare a proprietății. Din nou, titlul
"prin dreptul de dotare" ia forma posesiei; ca de exemplu, atunci când mă căsătoresc cu o fată sub douăzeci de ani
și accept proprietatea ca zestre, fiind conștient de vârsta ei. Mai mult, dacă mi se plătește o moștenire pe motive pe
care le știu false, este sigur că dețin proprietatea "în calitate de posesor".
(2) Dar cel care predă un bun în temeiul unui contract de fiducie nu poate fi tras la răspundere într-un proces de
recuperare a acestuia, cu excepția cazului în care a acționat în mod fraudulos, adică dacă știa că nu trebuia să fie
predat și, cu toate acestea, l-a predat; deoarece chiar și frauda comisă anterior trebuie să fie luată în considerare
într-un proces de recuperare a unui bun, deoarece partea a renunțat în mod fraudulos la posesie.
(3) Neratius, în Cartea a șasea a pergamentelor, spune că un proces pentru recuperarea unei moșteniri poate fi
intentat împotriva unui moștenitor, chiar dacă acesta nu știa că defunctul deținea moștenirea fie în calitate de
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moștenitor, fie în calitate de posesor. În Cartea a șaptea, el afirmă că aceeași regulă se aplică chiar și în cazul în
care moștenitorul credea că bunul revendicat aparținea unei proprietăți la care avea dreptul.
(4) Cum ar fi dacă o persoană ar fi cumpărat o moștenire? Ar trebui să se acorde o acțiune pretoriană pentru
recuperarea proprietății împotriva sa pentru a evita ca aceasta să fie deranjată de procese separate? Este cert că
vânzătorul este răspunzător. Dar să presupunem că nu apare niciun vânzător sau că acesta dispune de proprietate
pentru o sumă mică de bani și că a fost un posesor de bună credință; se poate recurge la cumpărător? Gaius Cassius
consideră că ar trebui să se acorde o acțiune pretoriană.
(5) Aceeași regulă trebuie să se considere că se aplică în cazul în care un moștenitor, după ce a primit ordin să
vândă proprietatea pentru o sumă mică, a dispus de ea către Titius. Papinianus consideră că ar trebui să se
considere că o acțiune ar putea fi acordată împotriva beneficiarului fiduciei, deoarece nu este oportun ca o acțiune
să fie intentată împotriva moștenitorului atunci când acesta a primit o sumă nesemnificativă.
(6) Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care moștenitorului i s-a cerut să renunțe la moștenire după ce a reținut
o anumită sumă. Este evident că, dacă, după ce a primit o anumită sumă, i s-a cerut să predea restul, acea acțiune în
revendicare nu poate fi intentată împotriva sa; (și aceasta este opinia susținută de Papinianus), deoarece ceea ce a
primit moștenitorul pentru a îndeplini o condiție nu este posedat de el. Sabinus, însă, susține diferit în cazul unui
sclav care trebuie să fie liber condiționat, și aceasta este cea mai bună opinie, deoarece banii aparțin moștenirii.
(7) Această regulă este aplicabilă atunci când o parte reține doar profiturile moștenirii, iar el este, de asemenea,
pasibil de o acțiune de recuperare a moștenirii.
(8) În cazul în care cineva cumpără cu bună știință o moștenire care aparține altuia, el o deține în calitate de
posesor, unele autorități consideră că o acțiune de recuperare poate fi introdusă împotriva sa; dar nu cred că această
opinie este corectă, deoarece nimeni nu este un depredator care plătește un preț, totuși, fiind un cumpărător al
întregii moșii, el este pasibil de o acțiune pretoriană.
(9) Mai mult, în cazul în care cineva cumpără o moșie de la Trezorerie, înțelegând că aceasta nu are proprietar; este
perfect corect ca o acțiune pretoriană să fie acordată împotriva sa.
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(10) Marcellus afirmă în Cartea a patra a Digestului că, atunci când o femeie dă o proprietate cu titlu de zestre,
soțul este în posesia acesteia prin dreptul de zestre, dar este pasibil de o acțiune pretoriană pentru recuperarea
acesteia. Marcellus, însă, spune că femeia însăși este pasibilă de o acțiune directă, mai ales dacă a avut loc deja un
divorț.
(11) De asemenea, s-a stabilit că moștenitorul bunurilor pe care defunctul le-a posedat în calitate de cumpărător
este pasibil de o acțiune pentru recuperarea acestora, pentru motivul că moștenitorul deține posesia "în calitate de
moștenitor", deși este pasibil și de o acțiune pentru bunurile pe care defunctul le-a posedat, fie în calitate de
moștenitor, fie în cea de posesor.
(12) În cazul în care cineva se află în posesia unui bun în numele unei persoane absente și nu se știe dacă aceasta
din urmă îi va ratifica sau nu actele; cred că acțiunea în revendicare poate fi introdusă în numele părții absente, dar
cu siguranță nu în nume propriu; pentru că nu se consideră că un om care deține un bun în calitate de "moștenitor"
sau doar "posesor", care deține un bun în calitate de reprezentant al altei persoane; cu excepția cazului în care
cineva ar trebui să spună că, deoarece principalul nu și-a ratificat actele, agentul este, într-o anumită măsură, un
depredator, pentru că atunci poate fi tras la răspundere pe cont propriu.
(13) Acțiunea de recuperare a unei moșteniri poate fi introdusă nu numai împotriva persoanei care posedă bunuri
care aparțin moștenirii, ci chiar dacă nu posedă nimic; și ar trebui să se analizeze dacă, în cazul în care nu posedă
nimic și se oferă să se apere singur în proces, dacă nu cumva se face el însuși răspunzător. Celsus afirmă în Cartea
a patra a Digestului, că el este răspunzător pe motiv de fraudă; pentru că oricine care, el însuși, se oferă să apere un
proces de acest fel acționează fraudulos. Această opinie este în general aprobată de Marcellus în comentariile sale
asupra lui Julianus, căci el spune că oricine se oferă să apere un proces pentru recuperarea unei proprietăți este
răspunzător ca și cum ar fi în posesia acesteia.
(14) Mai mult, atunci când cineva se face vinovat de fraudă pentru a evita să fie în posesie, el va fi răspunzător în
cadrul unei acțiuni pentru recuperarea unei moșteniri. Cu toate acestea, în cazul în care pierd posesia prin fraudă,
iar un altul o obține și este gata să apere o acțiune, Marcellus, în Cartea a patra a Digestului, discută problema dacă
dreptul la daune-interese nu este stins față de o parte care a încetat să mai fie în posesie; și mai spune că este stins
dacă reclamantul nu are un interes într-o decizie contrară. El afirmă în mod pozitiv că, dacă partea este dispusă să
predea proprietatea, dreptul la acțiune în despăgubiri este fără îndoială stins; dar dacă cel care renunță la posesie în
mod fraudulos este dat în judecată înaintea celuilalt, posesorul nu va fi exonerat de răspundere.
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(15) Acțiunea de recuperare a unui bun poate fi introdusă și împotriva unui debitor al acestuia, pe baza principiului
că acesta este posesorul unui drept; și este stabilit că acțiunea de recuperare a unui bun poate fi introdusă împotriva
posesorului unui drept.
14. Paulus, Despre edict, cartea XX.
Nu contează dacă persoana este debitoare din cauza unei infracțiuni pe care a comis-o sau din cauza unui contract.
Termenul "debitor al unei moșii" este înțeles ca incluzând o persoană care a contractat o anumită datorie față de un
sclav aparținând moșiei, sau una care a făcut un anumit prejudiciu înainte de a fi intrat în posesia acesteia,
15. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
Sau cineva care a furat ceva de pe moșie.
16. 16. Ulpianus, Despre edict, Cartea a XV-a.
Totuși, atunci când persoana împotriva căreia se introduce acțiunea pentru recuperarea moștenirii este debitor
pentru o sumă care trebuie plătită într-un anumit termen și sub anumite condiții, nu trebuie pronunțată o hotărâre
împotriva sa. Este clar că momentul în care este pronunțată hotărârea ar trebui să fie luat în considerare de către
instanță pentru a determina dacă a sosit ziua plății, conform opiniei lui Octavenus, așa cum a fost precizată de
Pomponius; ceea ce ar fi, de asemenea, cazul într-o stipulație condiționată. Cu toate acestea, dacă ziua plății nu a
sosit, pârâtul ar trebui, prin ordinul judecătorului, să ia măsuri pentru plata datoriei la momentul potrivit sau atunci
când condiția este îndeplinită.
(1) De asemenea, cel care se află în posesia prețului unui bun aparținând masei succesorale sau care a încasat o
creanță de la un debitor al masei succesorale este răspunzător în cadrul unei acțiuni de recuperare a masei
succesorale.
(2) De aceea, afirmă Julianus în Cartea a șasea a Digestului, o acțiune pentru recuperarea unei moșteniri poate fi
introdusă împotriva unei părți care o revendică și ea și care a încasat despăgubiri în cadrul unui proces.
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(3) O acțiune pentru recuperarea unei moșteniri poate fi introdusă nu numai împotriva unui debitor al defunctului,
ci și împotriva unui debitor al moștenirii. Atât Celsus, cât și Iulianus susțin că poate fi introdusă de oricine care a
făcut afaceri cu moștenirea; dar în cazul în care partea a făcut afaceri pentru moștenitor, acest lucru nu se poate
face, deoarece nicio acțiune de recuperare a unei moșteniri nu poate fi introdusă de cineva îndatorat moștenitorului.
(4) Julianus afirmă că, dacă o persoană care este în posesie în calitate de moștenitor este expulzată cu forța,
acțiunea poate fi intentată de către aceasta ca posesor al unui drept împotriva moștenirii; din motivul că are dreptul
la interdicția Unde vi, pe care trebuie să o cedeze dacă este învins; dar partea care l-a expulzat este, de asemenea,
pasibilă de o acțiune de recuperare, deoarece este în posesia "în calitate de posesor" a bunurilor aparținând
moștenirii.
(5) Julianus mai spune că, atunci când cineva vinde bunuri aparținând unei proprietăți, indiferent dacă este în
posesie sau dacă a primit sau nu banii de achiziție, sau dacă are dreptul de a intenta o acțiune în justiție pentru
acestea, el este, și în acest caz, obligat să cedeze drepturile sale de acțiune.
(6) De asemenea, el spune că un patron nu poate intenta o acțiune în justiție pentru o moșie împotriva unei părți
căreia libertul său a făcut fraudulos un transfer, deoarece acesta este răspunzător față de Acțiunea calvină, la
cererea respectivului patron, deoarece este debitorul acestuia din urmă, și nu debitorul moșiei. Prin urmare, nici o
acțiune pentru recuperarea unei moșteniri nu va putea fi intentată împotriva celui căruia i s-a făcut o donație mortis
causa.
(7) Julianus spune întotdeauna că, atunci când cineva transferă o moștenire sau predă anumite articole aparținând
acesteia, în conformitate cu un trust, se poate intenta o acțiune în justiție împotriva sa pentru recuperare; deoarece
are dreptul de a intenta o acțiune personală pentru a recupera bunurile transferate din acest motiv și este, ca să
spunem așa, posesorul unui drept. De asemenea, el afirmă că, în cazul în care a plătit banii de achiziție a obiectelor
pe care le-a vândut în conformitate cu trustul, se poate intenta împotriva sa o acțiune pentru recuperarea bunurilor,
deoarece el însuși poate recupera banii. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, moștenitorul trebuie doar să cedeze
drepturile sale la acțiune, deoarece bunul există, iar reclamantul poate, de asemenea, să îl recupereze printr-o
acțiune reală.
17. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.

387

Dacă posesorul unei moșii ar trebui să plătească moșteniri cu banii săi, pentru că el credea că este moștenitor prin
testament, și cineva îl privează de moștenire pe motiv de ab intestat - deși se poate considera că posesorul este
prejudiciat, pentru că nu a prevăzut pentru el însuși, făcând o stipulație că dacă moștenirea va fi dobândită de o altă
persoană, moștenirile ar trebui să îi fie returnate - totuși, deoarece s-ar putea întâmpla ca el să fi plătit moștenirile
într-un moment în care nu exista nicio controversă cu privire la proprietatea succesiunii și, din acest motiv, nu a
reușit să obțină o garanție, se stabilește într-un caz de acest fel că, dacă el pierde moștenirea, ar trebui să i se
acorde o acțiune pentru recuperarea a ceea ce a plătit. Dar, în cazul în care nu a fost oferită nicio garanție, iar o
astfel de acțiune este acordată, există pericolul ca el să nu poată recupera nimic din cauza sărăciei părții căreia i-a
fost plătită moștenirea; și, prin urmare, în conformitate cu un decret al Senatului, el are dreptul de a fi despăgubit și
poate să se plătească prin păstrarea bunurilor care aparțin moștenirii; dar trebuie să cedeze drepturile sale de
acțiune reclamantului, astfel încât acesta să poată iniția o acțiune pe riscul său.
18. Ulpianus, Despre edict, cartea XV.
De asemenea, ar trebui să se analizeze, atunci când posesorul unei proprietăți face o vânzare prin intermediul unui
intermediar, iar acesta din urmă pierde banii, dacă el este pasibil de o acțiune în justiție pentru recuperare, din
moment ce nu are nimic și nu poate obține nimic? Labeo crede că este răspunzător, deoarece a avut încredere în
mod nechibzuit în broker pe riscul său. Octavenus spune însă că nu trebuie să cedeze nimic altceva decât drepturile
sale de acțiune, pentru că este pasibil de un proces de recuperare a acestor drepturi. Mi se pare că opinia lui Labeo
este corectă în cazul unei părți care deține posesia cu rea-credință, dar că cea a lui Octavenus este cea care trebuie
adoptată atunci când posesorul este de bună-credință.
(1) În cazul în care o acțiune este intentată împotriva unei părți pentru recuperarea unui bun, care nu este la
momentul respectiv posesorul nici al bunului, nici al vreunui drept, dar care ulterior a obținut posesia oricăruia
dintre acestea, poate fi considerată răspunzătoare în cadrul unei astfel de acțiuni? Celsus, în Cartea a patra a
Digestului, afirmă foarte corect că o decizie ar trebui să fie pronunțată împotriva lui, chiar dacă la început nu avea
nimic în posesie.
(2) Să analizăm acum ce lucruri sunt incluse în acțiunea pentru recuperarea unei proprietăți. Se consideră că o
astfel de acțiune include toate bunurile care aparțin unei moșteniri, indiferent dacă acestea constau în drepturi sau
în bunuri materiale.
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19. Paulus, Despre edict, cartea XX.
Și, într-adevăr, ea cuprinde nu numai bunurile corporale care aparțin succesiunii, ci și cele care nu fac parte din ea,
dar care se află totuși în riscul moștenitorului; ca de exemplu, obiectele date în gaj defunctului, împrumutate sau
depuse la el. De fapt, în ceea ce privește obiectele lăsate în gaj, există o acțiune specială pentru recuperarea lor,
chiar dacă sunt incluse în acțiunea succesorală, la fel ca acele obiecte care fac obiectul acțiunii publice. Dar, deși o
acțiune nu poate fi introdusă cu ușurință cu referire la obiectele care au fost împrumutate sau depuse, este totuși
just ca acestea să fie restituite, deoarece părțile sunt supuse riscului în contul lor.
(1) Dar atunci când termenul necesar pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, în calitate de
cumpărător, a fost împlinit de către moștenitor, adică de către reclamant, bunul nu va fi inclus în acțiunea de
reconstituire a patrimoniului și nici nu se va acorda vreo excepție posesorului.
(2) Sunt incluse în acțiunea în revendicare a unei moșteniri și acele obiecte pe care posesorul are dreptul de a le
reține, deși nu și dreptul la acțiune pentru a le recupera; de exemplu, dacă defunctul a jurat că bunul nu aparține
reclamantului, iar apoi a murit, trebuie să fie restituit și acest lucru. Ba mai mult, în cazul în care posesorul bunului
l-a pierdut din vina sa, el va fi responsabil din acest motiv. Aceeași regulă se va aplica și în cazul unui depredator,
deși acesta nu este răspunzător din neglijență, deoarece nu ar fi trebuit să rețină proprietatea.
(3) Am precizat că servituțile nu sunt incluse în restituirea bunurilor aparținând unei moșteniri, deoarece nu există
nimic de restituit cu acest titlu, ca în cazul lucrurilor materiale și al profiturilor lor; dar dacă proprietarul terenului
nu permite celeilalte părți să treacă fără obstacole, o acțiune adecvată poate fi introdusă împotriva sa.
20. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XV-a.
De asemenea, acele lucruri care au fost dobândite în contul proprietății sunt de asemenea cuprinse într-un proces
pentru recuperarea acesteia; ca de exemplu, sclavii, vitele și orice altceva care a fost obținut în mod necesar în
beneficiul proprietății. În cazul în care, într-adevăr, acestea au fost cumpărate cu bani aparținând proprietății, sunt
fără îndoială incluse în această acțiune. Dar dacă banii nu au făcut parte din moștenire, ar trebui să se analizeze
dacă acesta este cazul; și cred că acestea ar trebui să fie incluse dacă au fost de mare folos pentru moștenire, iar
moștenitorul trebuie să returneze prin toate mijloacele prețul plătit pentru ele.

389

(1) Cu toate acestea, tot ceea ce a fost cumpărat cu bani aparținând unei moșteniri nu trebuie să fie inclus într-o
acțiune pentru recuperarea acesteia. Căci Julianus spune în Cartea a șasea a Digestului că, dacă posesorul a
cumpărat un sclav cu bani aparținând proprietății, iar procesul este intentat împotriva lui pentru recuperarea
acestuia, sclavul va fi inclus în activele proprietății doar dacă a fost în interesul acesteia ca el să fie cumpărat; dar
dacă posesorul l-a cumpărat pentru uz propriu, atunci prețul plătit pentru el trebuie inclus.
(2) În mod similar, dacă posesorul a vândut un teren aparținând moștenirii fără niciun motiv întemeiat, nu numai
terenul, ci și culturile sale vor fi incluse într-un proces de recuperare a moștenirii; dar dacă a făcut acest lucru în
scopul de a plăti o datorie datorată de moștenire, nu va fi inclus decât prețul care a fost plătit.
(3) Din nou, nu numai bunurile care existau la momentul decesului, ci și cele care au fost adăugate ulterior la
moștenire, trebuie incluse în acțiunea de recuperare a acesteia; deoarece o moștenire admite atât creșterea, cât și
diminuarea activelor sale. Sunt de părere că tot ceea ce se adaugă la o moștenire după ce aceasta a fost înregistrată
- dacă, de fapt, provine din moștenirea însăși - ar trebui să facă parte din aceasta; dar dacă provine dintr-o altă
sursă, nu, deoarece aceste bunuri au aparținut posesorului în persoană. Toate recoltele constituie, de asemenea, o
creștere a proprietății, indiferent dacă au fost obținute înainte sau după intrarea în proprietate, iar descendenții
sclavilor de sex feminin cresc, fără îndoială, valoarea unei proprietăți.
(4) Întrucât am menționat anterior că toate drepturile de acțiune aparținând unei proprietăți pot fi incluse într-un
proces intentat pentru recuperarea acesteia, se pune întrebarea dacă acestea aduc cu ele caracterul lor propriu sau
nu; de exemplu, atunci când valoarea daunelor într-o acțiune este mărită prin refuzul pârâtului, o astfel de acțiune
include această creștere sau este intentată doar pentru daune simple, ca în temeiul Lex Aquilia? Julianus spune, în
Cartea a șasea a Digestului, că răspunderea există doar pentru daune simple.
(5) Aceeași autoritate susține foarte corect că, atunci când posesorul a fost judecat într-o acțiune noxală în favoarea
defunctului, nu poate fi eliberat prin predarea a ceea ce a cauzat daunele; deoarece pârâtul are dreptul de a preda
bunul în acest scop doar până la intentarea unei acțiuni împotriva sa pentru executarea hotărârii; dar după ce
aceasta a fost intentată, el nu se poate elibera printr-o astfel de predare; și, într-adevăr, o astfel de procedură a fost
intentată împotriva sa în acest caz prin depunerea unei cereri de recuperare a bunurilor.
(6) În plus față de aceste puncte, găsim multe altele discutate cu referire la procesele de recuperare a succesiunilor;
la vânzarea de bunuri aparținând unor persoane decedate; la frauda care a fost comisă; și la profituri. Întrucât,
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totuși, o regulă a fost stabilită printr-un decret al Senatului, cea mai bună cale va fi să redăm conținutul decretului
însuși în propriile sale cuvinte și apoi să îl interpretăm: "În ziua dinaintea zilelor de Sânziene ale lunii martie,
Quintus Julius Balbus și Publius Juventius Celsus, Titius Aufidius și Oenus Severianus, fiind consuli, au făcut
declarații cu referire la acele chestiuni pe care împăratul Caesar, fiul lui Trajanus Parthicus, nepotul divinului
Nerva, Hadrianus Augustus, cel mai mare dintre suverani, le-a propus și a inclus într-o comunicare scrisă în a
cincea zi a Sânzienelor din martie ceea ce dorea să se facă, și după aceea au adoptat următoarele rezoluții: Întrucât,
înainte de a fi intentat un proces de către Trezorerie pentru o anumită parte a proprietății lui Rusticus confiscată în
favoarea statului, cei care se credeau moștenitori ai acestei proprietăți au vândut-o; Noi decretăm că nu trebuie să
se perceapă dobândă la prețul proprietății vândute și că aceeași regulă trebuie să fie respectată în cazuri similare.
Mai mult, hotărâm că, în cazul în care se pronunță o hotărâre judecătorească împotriva părților care au fost
acționate în justiție pentru recuperarea unei moșteniri, prețul oricărui bun aparținând acestei moșteniri trebuie să fie
rambursat de către acestea, chiar dacă acest bun a fost distrus sau și-a depreciat valoarea înainte ca acțiunea de
recuperare să fie introdusă. În plus, dacă unele părți au intrat în posesia bunurilor unei succesiuni, deși știau că
acestea nu le aparțineau, chiar dacă acest lucru a fost făcut înainte de a se introduce o acțiune, pentru a evita să fie
în posesia acestora, se va pronunța o hotărâre împotriva lor ca și cum ar fi fost în posesia bunurilor respective; dar
dacă au avut motive întemeiate să creadă că au dreptul la aceste bunuri, vor fi răspunzătoare doar în măsura în care
au profitat de pe urma faptei lor. "Senatul a fost de părere că acțiunea de recuperare a bunurilor trebuie considerată
ca fiind introdusă de Trezorerie de îndată ce partea a știut că a fost chemată în judecată; adică de îndată ce a fost
notificată sau citată fie printr-o scrisoare, fie printr-o citație." Trebuie să dăm acum interpretarea corectă a
termenilor separați din decretul Senatului.
(7) Senatul spune: "Înainte de a fi intentată o acțiune în justiție de către Trezorerie pentru o anumită parte din
bunurile confiscate în favoarea statului". Ceea ce s-a întâmplat a fost că Trezoreria a intentat o acțiune în justiție
pentru o anumită parte confiscată a unei proprietăți, dar dacă întreaga proprietate ar fi fost revendicată, decretul
Senatului ar fi fost, de asemenea, aplicabil; și în cazul în care o acțiune a fost intentată de Trezorerie pentru bunuri
nerevendicate sau bunuri la care avea dreptul din orice alt motiv întemeiat, s-ar aplica aceeași regulă.
(8) Același decret al Senatului se va aplica în cazul în care o acțiune este introdusă de o municipalitate.
(9) În cazul în care o parte privată introduce o acțiune, nimeni nu se îndoiește de faptul că decretul Senatului se va
aplica, de asemenea, deși aceasta este făcută în legătură cu o chestiune publică.
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(10) Nu numai că ne folosim de acest decret al Senatului în chestiunile referitoare la succesiuni, ci și în cele care
fac referire la peculium castrense, sau la orice alt agregat de bunuri.
(11) În ceea ce privește clauza: "Acțiunea de recuperare a bunurilor trebuie considerată ca fiind introdusă de îndată
ce" etc., aceasta înseamnă de îndată ce partea știe că i se cere bunul, deoarece de îndată ce află acest lucru devine
imediat posesor de rea-credință, adică "De îndată ce a fost notificat". Care ar fi însă cazul dacă ar fi fost la curent
cu acest fapt și totuși nimeni nu l-a notificat? Va deveni el obligat să restituie dobânda pentru banii primiți pentru
vânzarea proprietății? Eu cred că da, deoarece atunci devine un posesor de rea-credință. Dar să presupunem că a
fost notificat, dar nu a fost conștient de acest lucru, deoarece notificarea nu i-a fost comunicată lui însuși, ci
agentului său? Senatul cere ca el însuși să fie notificat și, prin urmare, nu va fi afectat decât dacă partea căreia i s-a
dat notificarea îl informează; dar dacă agentul putea să facă acest lucru și nu a făcut-o, nu va fi răspunzător.
Senatul nu a precizat de către cine trebuie să fie notificată partea, și, prin urmare, oricine o face îl va face
răspunzător pe cel pe care l-a notificat.
(12) Aceste lucruri se referă la posesorii de bună-credință, deoarece Senatul i-a menționat pe cei "care, crezând că
sunt moștenitori"; dar în cazul în care o parte vinde o proprietate despre care știe că nu îi aparține, atunci, fără
îndoială, nu numai banii de achiziție ai proprietății, ci și proprietatea însăși și profiturile acesteia sunt incluse în
acțiunea de recuperare. Cu toate acestea, împăratul Severus, într-o epistolă către Celer, pare să fi aplicat această
regulă și posesorilor de rea-credință; deși Senatul i-a menționat doar pe cei care se credeau moștenitori; dacă nu
cumva ne referim la acele obiecte pe care era oportun să le vândă pentru că erau o povară, mai degrabă decât un
beneficiu pentru moștenire, astfel încât ar putea fi la discreția reclamantului să aleagă ce socoteală ar putea da
împotriva posesorului de rea-credință; dacă ar cere de la el proprietatea și profiturile acesteia, sau banii de
cumpărare și dobânda, după ce a fost inițiată o procedură.
(13) Deși Senatul îi menționează pe cei care se consideră moștenitori, totuși, dacă se consideră posesori ai bunului
sau orice alți posesori legitimi, sau dacă moștenirea le-a fost predată, aceștia vor ocupa aceeași poziție.
(14) Papinianus afirmă, în Cartea a treia a întrebărilor, că dacă posesorul unei proprietăți nu se ocupă de banii
găsiți printre bunurile acesteia, un proces pentru dobânzi nu poate, în niciun caz, să fie intentat împotriva sa.
(15) Decretul Senatului spune: "Pe banii de cumpărare primiți pentru bunurile vândute". Trebuie să înțelegem prin
"bani de achiziție primiți", nu numai ceea ce a fost deja obținut, ci și ceea ce ar fi putut fi obținut, dar nu a fost.
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(16) Ce trebuie făcut în cazul în care posesorul a vândut un bun după ce a fost intentat un proces de recuperare a
proprietății? Atunci se va include proprietatea însăși și profiturile acesteia. Cu toate acestea, dacă proprietatea ar fi
de natură să fie neproductivă sau susceptibilă de a fi distrusă prin trecerea timpului și a fost vândută la valoarea sa
reală, poate că reclamantul poate alege să primească banii de achiziție și dobânda aferentă acestora.
(17) Senatul spune că se decretează că: "În cazul în care se intentează un proces împotriva unor persoane pentru
recuperarea unei proprietăți și se pronunță o hotărâre împotriva lor, banii de cumpărare pe care i-au primit pentru
vânzarea bunurilor aparținând respectivei proprietăți trebuie să fie predați de către acestea; chiar dacă aceste bunuri
au fost distruse sau și-au diminuat valoarea înainte de intentarea procesului". În cazul în care un posesor de bună
credință vinde proprietatea unei moșteniri, indiferent dacă a primit sau nu banii de achiziție, trebuie să restituie
prețul, deoarece are un drept de acțiune; dar în cazul în care are un drept de acțiune, va fi suficient ca acesta să
cedeze acest drept.
(18) Dar, în cazul în care a vândut un bun și a plătit suma pe care a primit-o pentru el adevăratului proprietar în
urma unei hotărâri judecătorești pentru acesta, nu se consideră că a intrat în mâinile sale; chiar dacă s-ar putea
spune că, la început, banii de cumpărare nu au fost incluși în proces, deoarece ceea ce a fost vândut nu făcea parte
din moștenire. Dar, deși Senatul a făcut mențiune nu de bunuri care aparțineau succesiunii, ci de articole incluse în
aceasta, el nu va fi obligat să restituie, deoarece nimic nu a rămas în mâinile sale. Julianus afirmă în Cartea a șasea
a Digestului, că o parte nu va fi obligată să restituie ceea ce a încasat și pe care de fapt nu îl datorează; și nici nu va
avea dreptul la credit pentru banii pe care i-a plătit și care nu erau datorate.
(19) Dar, în cazul în care bunurile au fost restituite, atunci acestea sunt cu siguranță o parte a moștenirii, iar prețul
acestora care a fost restituit nu va fi inclus într-un proces de recuperare a moștenirii.
(20) În cazul în care posesorul unei proprietăți este răspunzător față de cumpărător din cauza vânzării, trebuie să se
considere că acesta este protejat de garanție.
(21) Posesorul trebuie să restituie banii de cumpărare, indiferent dacă proprietatea este distrusă sau dacă valoarea
ei este diminuată. Dar, este el obligat să restituie fără distincție, dacă este posesor de bună credință sau chiar de rea
credință? Dacă bunul există încă și se află în posesia cumpărătorului și nu a fost distrus sau deteriorat, atunci, fără
îndoială, posesorul de rea-credință trebuie să restituie bunul efectiv sau, dacă este absolut incapabil să îl recupereze
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de la cumpărător, trebuie să plătească suma pe care bunul a jurat că o valorează în instanță. Cu toate acestea, în
cazul în care proprietatea este pierdută sau deteriorată, trebuie plătită valoarea reală, deoarece, dacă reclamantul ar
fi garantat proprietatea, ar fi putut să o vândă și nu ar fi putut pierde valoarea reală a acesteia.
21. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VI.
Se înțelege că proprietatea este distrusă, atunci când a încetat să mai existe; și pierdută, atunci când titlul de
proprietate a fost dobândit prin uzucapiune și, din acest motiv, a fost scoasă din patrimoniul succesoral.
22. Paulus, Despre edict, cartea XX.
În cazul în care un posesor de bună credință a obținut atât proprietatea, cât și banii de achiziție pentru aceasta; de
exemplu, pentru că a cumpărat un lucru identic, ar trebui să fie ascultat dacă preferă să predea proprietatea și nu
banii de achiziție? Noi considerăm că, în cazul unui depredator, reclamantul ar trebui să aibă posibilitatea de a
alege; dar, în acest caz, posesorul are un drept mai bun de a fi ascultat, dacă dorește să predea bunul în sine, chiar
dacă acesta este deteriorat; dar dacă reclamantul dorește să primească banii din cumpărare, nu ar trebui să fie
ascultat, deoarece o astfel de dorință este nesăbuită; sau vom considera că, din moment ce cumpărătorul s-a
îmbogățit cu bunurile incluse în succesiune, ar trebui să le predea cu surplusul de bani din cumpărare peste
valoarea lor actuală? Într-o Adresă a divinului Hadrian apar următoarele: "Părinții Conscripți examinează dacă este
mai echitabil ca posesorul să nu obțină un profit, ci să predea banii de cumpărare pe care i-a primit pentru vânzarea
unei proprietăți aparținând altuia, deoarece se poate decide că banii de cumpărare iau locul proprietății imobiliare
care a fost vândută și, într-o anumită măsură, devin o parte din bunurile acestei proprietăți". Prin urmare, posesorul
este obligat să predea reclamantului nu numai proprietatea în sine, ci și profitul pe care l-a obținut prin vânzarea
acesteia.
23. Ulpianus, Despre edict, Cartea XV.
Ar trebui să se analizeze dacă un posesor de bună-credință este obligat să predea toți banii din cumpărare sau dacă
trebuie să facă acest lucru doar în cazurile în care s-a îmbogățit cu ei; să presupunem, de exemplu, că după ce i-a
primit, fie i-a pierdut, fie i-a cheltuit, fie i-a dat. Clauza "a ajuns în mâinile sale" are o semnificație îndoielnică,
dacă se aplică doar la ceea ce a existat la început sau la ceea ce a rămas; și cred că următoarea clauză din decretul
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Senatului este, de asemenea, ambiguă, și că nu se poate face nicio revendicare decât în cazul în care partea este
avantajată pecuniar.
(1) Prin urmare, dacă ceea ce ajunge în mâinile sale nu este doar banii de achiziție, ci și o penalitate suferită din
cauza întârzierii plății; se poate considera că și aceasta a fost inclusă, deoarece partea s-a îmbogățit cu această
sumă întreagă, deși Senatul a menționat doar banii de achiziție.
24. Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
În cazul în care posesorul este expulzat cu forța, el nu este obligat să renunțe la o pedeapsă suferită, deoarece
reclamantul nu are niciun drept asupra acesteia. El nu este obligat nici să renunțe la o penalitate pe care adversarul
său i-a promis-o dacă nu va fi prezent la proces.
25. Ulpianus, Despre edict, Cartea XV.
În plus, dacă a vândut o parte din bunuri în baza unui acord condiționat, trebuie să se precizeze că se aplică aceeași
regulă și trebuie să predea profitul pe care l-a obținut în aceste condiții.
(1) Din nou, dacă a vândut o proprietate și a cumpărat alte proprietăți cu banii de cumpărare, acestea din urmă vor
fi incluse într-un proces pentru recuperarea proprietății; dar nu și proprietatea pe care a adăugat-o la propriile sale
bunuri. Dar, în cazul în care bunul cumpărat a avut o valoare mai mică decât cea plătită pentru el, se va considera
că s-a îmbogățit doar cu valoarea acestui bun, așa cum, dacă l-a folosit, nu se va considera că s-a îmbogățit cu
întreaga sa valoare.
(2) Atunci când Senatul spune: "Nu este vorba de un bun care a fost cumpărat, ci de un bun care nu a fost
cumpărat: "În cazul în care părțile au intrat în posesia unui bun despre care știu că nu le aparține, chiar dacă au
făcut acest lucru înainte de a se aduna problema, pentru a evita să fie în posesia acestuia; hotărârea va fi pronunțată
împotriva lor, ca și cum ar fi fost în posesia lor"; acest lucru trebuie înțeles ca însemnând că frauda care a fost
comisă, precum și neglijența, pot fi invocate în acțiunea de recuperare a bunurilor; și, prin urmare, se poate intenta
o acțiune împotriva unei părți care nu a încasat o datorie a bunurilor de la o altă parte, sau chiar de la el însuși, dacă
a fost eliberată prin trecerea timpului, adică dacă a fost în măsură să încaseze datoria.
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(3) În ceea ce privește ceea ce spune Senatul, și anume: "În cazul în care au intrat în posesia bunurilor", aici se face
referire la jefuitori, adică la cei care știu că moștenirea nu le aparține și își însușesc bunurile; în orice caz, atunci
când nu au niciun motiv întemeiat pentru a intra în posesia acesteia.
(4) Cu toate acestea, în ceea ce privește profitorii, decretul prevede că aceștia vor trebui să predea nu numai ceea
ce au obținut, ci și ceea ce ar fi trebuit să obțină.
(5) În acest caz, Senatul se referă la o parte care și-a însușit bunuri aparținând unei proprietăți în scopul de a o
jefui. Cu toate acestea, în cazul în care, la început, a avut motive întemeiate pentru a lua în posesie, iar ulterior,
conștientizând că niciuna dintre proprietăți nu-i aparținea, a acționat în mod prădalnic, Senatul nu pare să se refere
la el; totuși, sunt de părere că intenția decretului se referă și la el; deoarece nu contează prea mult dacă un om s-a
comportat fraudulos în legătură cu o proprietate la început sau a început să facă acest lucru ulterior.
(6) În ceea ce privește clauza "Cine știe că proprietatea nu îi aparține"; se consideră că aceasta se aplică celui care
este conștient de fapte sau celui care a făcut o greșeală cu referire la lege? Pentru că el poate să fi crezut că un
testament a fost executat în mod corespunzător, când acesta era nul; sau că el avea dreptul la moștenire mai
degrabă decât un alt agnate care l-a precedat. Nu cred că ar trebui clasificat drept jefuitor cel care nu are intenții
frauduloase, chiar dacă a greșit în raport cu legea.
(7) Decretul spune: "Chiar dacă ar face acest lucru înainte de a se aduna problema"; și acest lucru a fost adăugat
din motivul că, după ce problema a fost adusă, toți posesorii sunt considerați responsabili pentru rea-credință; și,
într-adevăr, acest lucru se întâmplă după ce a fost inițiată procedura. Deși în decretul Senatului se face referire la
conexarea chestiunii, totuși, de îndată ce a fost inițiată procedura, toți posesorii sunt pe aceeași treaptă și sunt
răspunzători ca jefuitori, iar noi folosim această regulă în prezent. Prin urmare, de îndată ce partea este chemată să
dea socoteală, ea devine conștientă că proprietatea pe care o deține nu îi aparține; și, într-adevăr, atunci când un om
este un jefuitor, el va fi tras la răspundere pe motiv de fraudă înainte de a fi introdusă problema, deoarece aceasta
ar fi o specie de fraudă care a fost deja comisă.
(8) "Prin urmare", se mai spune în decret, "ar trebui să se pronunțe o hotărâre împotriva lor ca și cum ar fi fost în
posesie". Acest lucru este rezonabil, deoarece o parte care acționează în mod fraudulos pentru a evita să fie în
posesie ar trebui să se pronunțe o hotărâre judecătorească împotriva sa, la fel ca și cum ar fi fost posesorul real;
ceea ce trebuie înțeles ca însemnând dacă renunță în mod fraudulos la posesie sau dacă, cu intenție frauduloasă,
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refuză să intre în posesie. Această clauză se aplică indiferent dacă proprietatea este în posesia altei persoane sau
dacă a încetat să mai existe în mod absolut; prin urmare, dacă altcineva este posesorul, acțiunea pentru recuperarea
proprietății poate fi introdusă împotriva oricărei părți, iar în cazul în care posesia a trecut prin mai multe persoane,
toate vor fi răspunzătoare.
(9) Va fi răspunzător pentru profituri doar cel care este în posesie sau va fi răspunzător și cel care a acționat în mod
fraudulos pentru a evita să fie în posesie? Trebuie spus, după decretul Senatului, că ambii sunt responsabili.
(10) Aceste cuvinte ale Decretului permit ca un jurământ să fie depus, chiar și împotriva părții care nu este în
posesie; deoarece cel care a acționat în mod fraudulos pentru a evita să fie în posesie poate jura în instanță asupra
sumei, la fel cum poate face și pârâtul care este în posesie.
(11) Senatul a încercat să-i favorizeze pe posesorii de bună credință, pentru a evita ca aceștia să fie supuși pierderii
întregii sume, urmând să fie trași la răspundere doar în măsura în care s-au îmbogățit; prin urmare, indiferent de
cheltuielile pe care le-au cauzat moștenirii, fie prin risipirea sau pierderea vreunui bun, dacă au crezut că risipesc
ceea ce le aparținea, nu vor fi obligați să restituie; de asemenea, în cazul în care au dat ceva, nu se va considera că
s-au îmbogățit, chiar dacă au pus pe cineva sub o obligație naturală de a-i remunera. Este clar că, dacă au acceptat
vreo recompensă în schimb, trebuie să se considere că s-au îmbogățit în limita a ceea ce au primit, deoarece acesta
ar fi un anumit tip de schimb.
(12) În cazul în care cineva se folosește de bunurile sale într-un mod mai generos din cauza faptului că are dreptul
la o moștenire, Marcellus consideră, în Cartea a cincea a Digestului, că nu va avea dreptul la nicio deducere din
moștenire dacă nu a folosit nimic din ea.
(13) În mod similar, dacă a împrumutat bani ca și cum ar fi fost bogat și s-a înșelat pe sine, se va aplica același
principiu.
(14) În cazul în care, cu toate acestea, el a pus în gaj o parte din bunurile succesiunii, ar trebui să se ia în
considerare dacă a folosit vreunul dintre aceste bunuri? Aceasta este o întrebare la care este dificil de răspuns,
deoarece el însuși este răspunzător.
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(15) Este atât de adevărat că nu este responsabil cel care nu s-a îmbogățit, încât, dacă cineva, având impresia că
este unicul moștenitor, risipește jumătate dintr-o moștenire fără intenție frauduloasă, Marcellus, tratând acest punct
în Cartea a patra a Digestului, se întreabă dacă este responsabil; întrucât ceea ce și-a însușit provine din bunuri care
nu-i aparțineau lui, ci coerezilor săi; căci dacă un om care nu este moștenitor risipește tot ceea ce se află sub
controlul său, fără îndoială că nu va fi responsabil, întrucât nu s-a îmbogățit. În întrebarea propusă, însă, sunt
implicate trei opinii: una, prima menționată; următoarea, a doua, și anume că s-ar putea spune că este obligat să
predea toate bunurile rămase, deoarece și-a risipit partea sa; și a treia, că ceea ce s-a risipit ar trebui să fie imputat
amândurora; iar el spune că, cu siguranță, ar trebui să se renunțe la ceva, dar se îndoiește dacă ar trebui să se
restituie totul sau doar o parte. Cu toate acestea, părerea mea este că nu ar trebui să se renunțe la întregul sold, ci
doar la jumătate din acesta.
(16) În cazul în care cineva a cheltuit o parte dintr-o moștenire trebuie să piardă totul, sau o parte din pierdere va fi
luată din patrimoniul său? Ca, de exemplu, atunci când a băut toată rezerva de vin aparținând moșiei; trebuie ca
moșia să suporte toată cheltuiala sau o parte din ea va fi imputată în patrimoniul său? Aceasta ar fi în ipoteza în
care el ar fi considerat că este mai bogat în măsura în care obișnuia să cheltuiască pentru vin înainte de a primi
moștenirea; astfel încât, dacă a fost mai generos în cheltuielile sale din cauza moștenirii, nu s-ar considera că a
devenit mai bogat în măsura excesului, dar s-ar considera că s-a îmbogățit în ceea ce privește cheltuielile sale
obișnuite; deoarece, dacă ar fi adevărat, nu ar fi făcut cheltuieli atât de mari; totuși, ar fi cheltuit ceva pentru
subzistența sa zilnică. Divinul Marcus, în cazul unui anume Pythodorus, căruia i se ceruse să renunțe la cât de mult
din moșie rămăsese sub controlul său, a decretat că ceea ce fusese înstrăinat fără intenția de a diminua încrederea și
al cărui preț nu crescuse proprietatea privată a lui Pythodorus, ar trebui returnat și ar trebui să fie imputat la
proprietatea privată a lui Pythodorus și la moșie, și nu doar la moșie. Prin urmare, trebuie să se analizeze dacă, în
conformitate cu Rescriptul Divinului Marcus, cheltuielile obișnuite ar trebui să fie scoase din moștenire sau din
proprietatea privată a părții menționate mai sus; și cea mai bună opinie este că cheltuielile pe care le-ar fi făcut,
dacă nu ar fi fost moștenitor, trebuie plătite din propria sa moștenire.
(17) În plus, dacă posesorul de bună credință a vândut bunuri din moștenire și nu s-a îmbogățit cu banii din
cumpărare, are reclamantul dreptul să recupereze anumite articole de la cumpărător, dacă nu a dobândit încă titlul
de proprietate asupra lor prin uzucapiune? Și, în cazul în care introduce o acțiune în justiție pentru recuperarea
acestora, nu poate fi împiedicat de această excepție; ("Întrucât patrimoniul nu ar trebui să fie prejudiciat de nicio
problemă care apare între reclamant și partea care a efectuat vânzarea, pe motiv că prețul bunurilor respective nu
este considerat a fi inclus în acțiunea introdusă pentru recuperarea unui patrimoniu"), și chiar dacă cumpărătorul
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pierde procesul, are dreptul la rambursare de la partea care a efectuat vânzarea? Sunt de părere că bunul poate fi
recuperat, cu excepția cazului în care cumpărătorul poate recurge la posesorul de bună credință. Dar ce se întâmplă
dacă cel care a efectuat vânzarea este pregătit să se apere, pentru a se permite să fie acționat în judecată, ca și cum
ar fi în posesia sa? În acest caz, se aplică o excepție din partea cumpărătorului. Este cert că, dacă proprietatea a fost
vândută la un preț scăzut și reclamantul o recuperează, indiferent de valoarea acesteia, atunci cu atât mai mult se
poate spune că va fi împiedicată de o excepție. Pentru că dacă posesorul colectează ceva de la debitorii moștenirii
și plătește banii reclamantului, Julianus spune în Cartea a patra a Digestului că debitorii respectivi sunt exonerați
de răspundere, indiferent dacă cel care a colectat datoriile de la ei a fost un posesor de bună credință sau un
jefuitor, și că ei sunt exonerați prin efectul legii.
(18) Un proces de recuperare a unei moșteniri, deși se află într-o acțiune reală, include totuși unele obligații
personale; ca, de exemplu, plata fondurilor primite de la debitori, precum și banii de achiziție a unei proprietăți
care a fost vândută.
(19) Acest decret al Senatului, deși a fost adoptat pentru a facilita procedurile de recuperare a unei moșteniri, este
bine stabilit că se aplică, de asemenea, unei acțiuni în partaj; în caz contrar, s-ar stabili principiul absurd conform
căruia o acțiune ar putea fi introdusă pentru recuperarea bunurilor, dar nu și în scopul împărțirii lor.
(20) Puii de turme și de vite fac parte din creșterea unei proprietăți.
26. Paulus, Despre edict, cartea XX.
Iar dacă se nasc miei, iar ulterior se nasc alții din aceștia, aceștia din urmă trebuie de asemenea să fie dați ca o
creștere a proprietății.
27. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XV-a.
Descendența sclavilor de sex feminin și descendenții copiilor de sex feminin ai acestora nu sunt considerați
profituri, deoarece nu este obișnuit ca sclavii de sex feminin să fie achiziționați în scopuri de reproducere;
descendenții lor sunt, totuși, o creștere a moștenirii; și din moment ce toate acestea fac parte din moștenire, nu
există nicio îndoială că posesorul trebuie să le predea, fie că este posesorul real, fie că, după ce a fost intentat un
proces, a acționat în mod fraudulos pentru a evita să fie în posesie.
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(1) În plus, chiriile care au fost încasate de la persoane care au închiriat clădiri sunt incluse în acțiune; chiar dacă ar
fi fost încasate de la un bordel, deoarece bordelurile sunt ținute în incinta multor persoane de renume.
28. Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
Căci, potrivit Decretului Senatului, trebuie să se considere că orice specie de profit ar trebui să fie inclusă,
indiferent dacă este obținută de la un posesor de bună credință sau de la un prădător.
29. Ulpianus, Despre edict, Cartea a XV-a.
Este evident că orice plată primită în urma unor testamente trebuie să fie considerată ca fiind profit. Despăgubirile
pentru munca sclavilor sunt în aceeași clasă cu chiriile, la fel ca și plățile făcute pentru transportul cu corăbiile și
animalele de povară.
30. Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
Julianus afirmă că un reclamant ar trebui să aleagă dacă va cere doar principalul sau și dobânda, asumându-și o
cesiune a drepturilor de acțiune pe riscul său. Dar, conform acestei afirmații, nu vom observa ceea ce Senatul a
intenționat să se întâmple, și anume că un posesor de bună credință ar trebui să fie răspunzător pentru suma cu care
s-a îmbogățit; și care ar fi cazul dacă reclamantul ar alege să ia banii pe care pârâtul nu a putut să-i rețină? Prin
urmare, trebuie spus, în ceea ce privește un posesor de bună credință, că acesta este obligat să plătească fie
principalul și dobânda, dacă a primit ceva, fie să cedeze dreptul la acțiune pentru ceea ce i se datorează în
continuare în temeiul acesteia; dar, desigur, pe riscul reclamantului.
31. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XV.
Dacă posesorul a plătit vreun creditor, el va avea dreptul să includă aceste plăți, chiar dacă nu a eliberat efectiv
partea care a intentat acțiunea de recuperare; căci atunci când cineva face o plată în nume propriu și nu în numele
debitorului, nu îl eliberează pe debitor. De aceea, Julianus spune în Cartea a șasea a Digestului, că posesorul poate,
în astfel de circumstanțe, să fie creditat doar dacă dă garanții că îl va apăra pe reclamant împotriva creditorilor. Dar
trebuie analizat dacă un posesor de bună credință este obligat să dea garanții că reclamantul va fi apărat, pentru că
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nu pare să se fi îmbogățit prin plățile pe care le-a făcut; cu excepția cazului în care ar fi putut avea un drept de
acțiune pentru a le recupera și, în acest sens, pare să se fi îmbogățit, pentru că poate intenta o acțiune în justiție
pentru a recupera banii; de exemplu, atunci când crede că este moștenitorul și a plătit ceea ce era datorat pe cont
propriu. Julianus mi se pare că se gândea doar la un jefuitor care ar trebui să dea garanții, și nu la un posesor de
bună credință; acesta din urmă, totuși, trebuie să își cedeze dreptul la acțiune. În cazul în care reclamantul este
acționat în judecată de către creditori, el ar trebui să facă uz de o excepție.
(1) În cazul în care ceva era datorat jefuitorului însuși, el nu ar trebui să deducă acest lucru; mai ales dacă este
vorba de o datorie datorată printr-o obligație naturală. Dar ce se întâmplă dacă reclamantul a fost avantajat de plata
datoriei, pentru că aceasta a fost contractată cu o penalizare sau pentru un alt motiv? În acest caz, se poate afirma
că el însuși a plătit sau ar fi trebuit să o facă.
(2) Un posesor legal ar trebui, fără îndoială, să deducă ceea ce i se cuvine.
(3) Așa cum poate deduce cheltuielile pe care le-a făcut, tot așa, dacă ar fi trebuit să facă cheltuieli și nu a făcut-o,
trebuie să răspundă pentru neglijența sa, cu excepția cazului în care este un posesor de bună credință; și atunci,
deoarece și-a neglijat propria afacere, ca să spunem așa, nu i se poate intenta o acțiune împotriva sa înainte de acest
moment pentru recuperarea proprietății; dar după acest moment, el însuși este un jefuitor.
(4) Este evident că un jefuitor nu poate fi tras la răspundere pentru că a permis debitorilor să fie exonerați de
răspundere sau să devină săraci, în loc să îi dea în judecată imediat, deoarece nu avea dreptul la acțiune.
(5) Să vedem dacă un posesor este obligat să restituie ceea ce i-a fost plătit. Indiferent dacă a fost sau nu un
posesor de bună credință, este stabilit că el trebuie să restituie, iar dacă o face, (așa cum afirmă Cassius și Julianus,
de asemenea, în Cartea a șasea) debitorii sunt eliberați prin efectul legii.
32. Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
Proprietatea care este dobândită prin intermediul unui sclav trebuie să fie predată moștenitorului. Această regulă se
aplică și în cazul moștenirii unui om liber și în cazul în care se inițiază o procedură pe motiv de testament
inoportun, atunci când, pentru moment, sclavul este inclus în proprietatea moștenitorului:
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33. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XV.
Cu excepția cazului în care sclavul a intrat într-o stipulație bazată pe proprietatea respectivului moștenitor.
(1) Julianus spune că atunci când un posesor a vândut un sclav, dacă acesta nu era necesar pentru moștenire, i se
poate cere în acțiunea de recuperare să plătească banii de cumpărare, așa cum i s-ar fi imputat dacă nu l-ar fi
vândut; dar dacă sclavul a fost cerut de succesiune, el însuși trebuie predat, dacă este în viață, dar dacă este mort,
poate că nici măcar prețul plătit pentru el nu ar trebui predat; dar el spune că judecătorul care are jurisdicție în
acest caz nu va permite posesorului să își însușească banii de cumpărare, iar aceasta este cea mai bună opinie.
34. Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
Eu sunt de părere că atunci când averea fiului unei familii, care este soldat, este lăsată oricui prin testament, se
poate intenta o acțiune pentru recuperarea acesteia.
(1) În cazul în care un sclav sau fiul unei familii are în posesie un bun aparținând unei moșii, se poate intenta o
acțiune în justiție pentru moștenire fie de către tată, fie de către stăpân, dacă partea are puterea de a renunța la acest
bun. Este evident, dacă stăpânul a obținut banii de cumpărare a bunurilor aparținând moștenirii, ca parte din
peculium-ul sclavului, că atunci, așa cum susține Julianus, acțiunea de recuperare poate fi introdusă împotriva
stăpânului ca posesor al unui drept.
35. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
De asemenea, Julianus spune că "Un proces de recuperare a unei proprietăți poate fi intentat împotriva stăpânului,
ca posesor al unui drept, chiar și atunci când sclavul nu a primit încă banii de achiziție a proprietății, pentru
motivul că el are un drept de acțiune prin care poate recupera banii; acest drept de acțiune poate fi dobândit de
oricine, chiar dacă nu este conștient de acest fapt".
36. Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
37. În cazul în care acțiunea pentru recuperarea unei moșteniri este intentată împotriva proprietarului unui sclav
sau a tatălui, care are banii de cumpărare, ar trebui ca acțiunea să fie inițiată în termen de un an de la moartea fiului
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sau a sclavului, sau după ce sclavul a fost manuntit sau fiul a fost emancipat? Julianus afirmă că cea mai bună
opinie este (și în aceasta Proculus este de acord și el), că ar trebui să se acorde o acțiune perpetuă și că nu este
necesar ca datoria proprie a părții să fie dedusă, deoarece procedurile nu se referă la peculium, ci procesul este
intentat pentru recuperarea unei proprietăți. Acest lucru este corect în cazul în care sclavul sau fiul are banii de
cumpărare; dar dacă procesul este intentat împotriva proprietarului sclavului, deoarece debitorul însuși este sclav,
acțiunea ar trebui să fie luată ca și cum peculium ar fi implicat în acest caz. Mauricianus spune că aceeași regulă se
aplică și în cazul în care sclavul sau fiul risipește banii obținuți ca preț, dar poate fi compensat într-un alt mod din
peculium-ul său.
(1) Cu toate acestea, nu există niciun dubiu că un proces pentru recuperarea unei proprietăți poate fi intentat
împotriva fiului unei familii, deoarece el are puterea de a o preda; la fel cum trebuie să o producă în instanță. Cu
mult mai mult motiv putem spune că o acțiune de recuperare poate fi introdusă împotriva fiului de familie care,
atunci când era capul unei gospodării și în posesia moșiei, a permis să fie arogat.
(2) Dacă posesorul ar ucide un sclav care aparține proprietății, și acesta poate fi inclus în acțiunea de recuperare;
dar Pomponius spune că reclamantul trebuie să aleagă dacă dorește ca hotărârea să fie pronunțată în favoarea sa
împotriva posesorului, cu condiția să dea garanții că nu va proceda în temeiul Lex Aquilia, sau dacă preferă ca
dreptul său de acțiune în temeiul Lex Aquilia să rămână neafectat și să nu aibă o evaluare a proprietății făcută de
instanță. Acest drept de alegere se aplică în cazul în care sclavul a fost ucis înainte de intrarea în posesie; deoarece,
dacă acest lucru a fost făcut ulterior, atunci dreptul de acțiune devine al său și nu poate fi inclus în procesul de
recuperare a proprietății.
(3) În cazul în care un jefuitor renunță în mod fraudulos la posesie, iar proprietatea este distrusă în același mod în
care ar fi fost distrusă dacă ar fi rămas în posesie în aceleași circumstanțe; atunci, având în vedere cuvintele din
Decretul Senatului, poziția jefuitorului este preferabilă celei a posesorului de bună credință; deoarece primul, dacă
a renunțat în mod fraudulos la posesie, poate avea o hotărâre judecătorească pronunțată împotriva sa la fel ca și
cum ar fi fost încă în posesie, iar aceasta nu este adăugată în decret: "În cazul în care proprietatea ar fi distrusă".
Cu toate acestea, nu există nicio îndoială că poziția jefuitorului nu ar trebui să fie mai bună decât cea a posesorului
de bună credință. Prin urmare, în cazul în care bunul a adus mai mult decât valora, reclamantul ar trebui să aibă
dreptul de a alege dacă va lua sau nu banii de achiziție; în caz contrar, jefuitorul va profita într-o anumită măsură.
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(4) Sunt exprimate unele îndoieli cu privire la momentul în care un posesor de bună credință s-a îmbogățit; dar cea
mai bună opinie este că, în acest caz, ar trebui să se ia în considerare momentul în care a fost decisă cauza.
(5) În ceea ce privește profiturile, se înțelege că ar trebui deduse cheltuielile suportate pentru producerea,
colectarea și conservarea profiturilor în sine, iar acest lucru este cerut în mod pozitiv nu numai din motive de
justiție naturală în cazul posesorilor de bună credință, ci și în cazul jefuitorilor, așa cum a susținut și Sabinus.
37. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XV.
În cazul în care o persoană a făcut cheltuieli și nu a realizat niciun profit, este perfect corect ca aceste cheltuieli să
fie luate în considerare în cazul posesorilor de bună credință.
38. Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
În cazul altor cheltuieli necesare și utile, este evident că acestea pot fi separate, astfel încât posesorii de bună
credință pot primi credit pentru acestea, dar jefuitorul nu poate fi învinuit decât dacă a cheltuit cu bună știință bani
pe proprietatea altuia. Cu toate acestea, este mai îngăduitor să se considere că, în acest caz, ar trebui să se admită
contul cheltuielilor sale, deoarece reclamantul nu ar trebui să profite de pe urma pierderii altuia, iar o parte din
datoria judecătorului este să se ocupe de acest lucru; pentru că nu este necesară nicio excepție pe motiv de fraudă.
Este clar că între părți poate exista următoarea diferență, deoarece posesorul de bună credință poate, în toate
circumstanțele, să își deducă cheltuielile, chiar dacă chestiunea în care au fost efectuate nu mai există, la fel cum
un tutore sau un curator poate obține o indemnizație pentru ale sale; dar un jefuitor nu poate face acest lucru, cu
excepția cazului în care proprietatea este îmbunătățită prin această cheltuială.
39. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VI.
Cheltuielile sunt considerate utile și necesare atunci când sunt efectuate în scopul reparării clădirilor sau în
pepinierele de copaci, sau atunci când se plătesc daune în contul sclavilor, deoarece este mai avantajos să se facă
plata decât să se predea sclavul; și este clar că trebuie să existe multe alte cauze pentru cheltuieli de acest fel.
(1) Să examinăm, totuși, dacă nu putem beneficia de asemenea de o excepție pe motiv de fraudă în ceea ce privește
cheltuielile pentru tablouri, statui și alte lucruri cumpărate de plăcere, atâta timp cât suntem posesori de bună
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credință; căci, deși se poate spune foarte corect unui jefuitor că nu ar fi trebuit să facă cheltuieli inutile pentru
proprietatea altuia, totuși, el ar trebui să aibă întotdeauna puterea de a îndepărta ceea ce poate fi luat fără a aduce
atingere proprietății în sine.
40. Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
De asemenea, afirmația care este conținută în adresa divinului Hadrian, și anume "Că după ce s-a unit problema,
trebuie să i se predea reclamantului ceea ce ar fi avut dacă i s-ar fi predat proprietatea în momentul în care a
intentat procesul", implică uneori greutăți. Căci ce se întâmplă dacă, după ce a fost atribuită problema, sclavii,
animalele de povară sau vitele mor? În acest caz, partea care respectă termenii adresei trebuie să îl despăgubească
pe reclamant, deoarece acesta din urmă ar fi putut să le vândă în cazul în care moștenirea ar fi fost predată.
Proculus susține că acest lucru ar fi potrivit în cazul în care procesul este intentat pentru recuperarea unor obiecte
specifice, dar Cassius este de altă părere. Opinia lui Proculus este corectă atunci când este vorba de un jefuitor, iar
cea a lui Cassius este corectă în cazul posesorilor de bună-credință; deoarece un posesor nu este obligat să ofere o
garanție împotriva morții sau, de teama unui astfel de accident, să lase în mod nechibzuit dreptul său neapărat
apărat.
(1) Jefuitorul nu are dreptul la niciun profit pe care îl obține, dar acesta sporește proprietatea; și, prin urmare,
trebuie să predea tot ceea ce este câștigat prin profitul în sine. În cazul unui posesor de bună-credință, acele
profituri numai prin intermediul cărora posesorul s-a îmbogățit vor fi incluse în restituire ca o creștere a masei
succesorale.
(2) În cazul în care posesorul a obținut drepturi de acțiune, el trebuie să le predea dacă este evacuat din moștenire;
de exemplu, în cazul în care i s-a acordat un interdict Unde vi sau Quod precario.
(3) Pe de altă parte, de asemenea, în cazul în care posesorul a dat garanții pentru prevenirea prejudiciului
amenințat, el trebuie să fie despăgubit.
(4) Acțiunile noxale sunt, de asemenea, incluse în competența judecătorului, astfel încât, dacă posesorul este
dispus să predea un sclav din cauza vreunui prejudiciu pe care l-a comis împotriva moșiei sau pentru că s-a făcut
vinovat de furt, el va fi exonerat de răspundere, așa cum se procedează în interdictul Quod vi aut clam.
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41. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
Dacă în momentul în care a fost intentat procesul împotriva posesorului moșiei, acesta deținea doar puține bunuri
aparținând acesteia și ulterior a obținut și posesia mai multor bunuri, el va fi obligat să le predea și pe acestea, dacă
pierde procesul, indiferent dacă a obținut posesia lor înainte sau după ce a fost introdusă problema. În cazul în care
garanțiile pe care le-a furnizat nu sunt suficiente pentru suma în cauză, proconsulul îi va cere să furnizeze altele
care sunt adecvate. Pe de altă parte, dacă intră în posesia unei cantități de bunuri mai mici decât cea pe care o avea
la început, cu condiția ca acest lucru să se întâmple fără fraudă din partea sa, el ar trebui să fie exonerat de
răspundere în ceea ce privește bunurile pe care a încetat să le dețină.
(1) Julianus spune că trebuie să fie incluse și profiturile obținute din bunurile pe care defunctul le deținea ca gaj.
42. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVII.
În cazul în care un debitor al moștenirii refuză să plătească, nu pentru că spune că este moștenitor, ci pentru
motivul că neagă sau se îndoiește că moștenirea aparține părții care intentează o acțiune pentru recuperarea
acesteia, el nu va fi răspunzător în cadrul acțiunii de recuperare.
43. Paulus, Despre Plautius, Cartea a II-a.
După ce am acceptat o moștenire de la tine, am intentat o acțiune pentru recuperarea bunurilor. Atilicinus spune că
a fost considerat de anumite autorități că nu am dreptul la o acțiune de recuperare împotriva ta, decât dacă restitui
moștenirea. Totuși, să ne gândim dacă reclamantul care introduce o acțiune de recuperare a moștenirii este obligat
să returneze moștenirea doar în cazul în care i se oferă garanția că, dacă se va pronunța o hotărâre împotriva lui în
acest caz, moștenirea îi va fi restituită; deoarece este nedrept ca în acest caz posesorul să rețină o moștenire pe care
a plătit-o, și mai ales când adversarul său nu a introdus acțiunea în scopul de a deranja, ci din cauza unei greșeli;
iar Laelius aprobă această opinie. Împăratul Antoninus, cu toate acestea, a declarat într-un Rescript că atunci când
un om reținea o moștenire în temeiul unui testament, o acțiune pentru recuperarea bunurilor ar trebui să îi fie
refuzată, atunci când se arată o cauză adecvată; adică atunci când intenția de a provoca supărare era evidentă.
44. Javolenus, Despre Plautius, Cartea I.
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În cazul în care o parte care a primit o moștenire în temeiul unui testament introduce o acțiune pentru recuperarea
bunurilor și, dintr-un motiv sau altul, moștenirea nu este restituită, este de datoria judecătorului să determine
predarea bunurilor către reclamant, după deducerea sumei pe care a primit-o.
45. Celsus, Digest, Cartea a IV-a.
În cazul în care cineva se oferă voluntar în apărarea unei cauze fără a avea bunurile în posesia sa, se va judeca
împotriva sa; cu excepția cazului în care poate demonstra prin cele mai clare dovezi că reclamantul, încă de la
începutul procesului, știa că nu era în posesia bunurilor; deoarece, în aceste circumstanțe, el nu a fost înșelat, iar
cel care s-a oferit voluntar în apărarea acțiunii de recuperare va fi răspunzător pentru fraudă; și, desigur, daunele
trebuie să fie estimate în funcție de interesul pe care l-a avut reclamantul de a nu fi înșelat.
46. Modestinus, Diferențe, Cartea a VI-a.
Trebuie să se înțeleagă că este, în toate privințele, un jefuitor, care acceptă tacit să predea averea cuiva care nu are
niciun drept asupra ei.
47. Același, Opinii, Cartea a VIII-a.
Un anume Lucius Titius nereușind să obțină anularea testamentului unei rude ca fiind fals; întreb dacă nu ar putea
să depună o plângere împotriva testamentului ca fiind executat în mod necorespunzător și nesigilat? Răspunsul a
fost că nu ar fi împiedicat să inițieze o procedură pentru a demonstra că testamentul nu a fost executat conform
legii, doar pentru că nu a reușit să obțină anularea acestuia ca fiind falsificat.
48. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a IV-a.
În estimarea valorii unei proprietăți, trebuie să fie inclusă suma de bani obținută pentru vânzarea acesteia, precum
și adăugarea a tot ceea ce a mai valorat, dacă aceasta a fost făcută în contul unei afaceri; dar atunci când se dispune
de ea în conformitate cu termenii unui trust, nu se va include nimic mai mult decât ceea ce partea a dobândit cu
bună credință.
49. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
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În cazul în care un posesor de bună credință dorește să inițieze o acțiune împotriva debitorilor unei moșteniri sau a
părților care dețin bunuri aparținând acesteia, ar trebui, prin toate mijloacele, să fie ascultat, dacă există pericolul
ca vreun drept de acțiune să fie pierdut prin întârziere. Cu toate acestea, reclamantul poate introduce o acțiune in
rem pentru recuperarea succesiunii fără a se teme că se va lovi de o excepție. Dar ce se întâmplă, de exemplu, dacă
posesorul bunurilor este neglijent sau știe că nu are niciun drept legal?
50. Același, Întrebări, Cartea a VI-a.
O moștenire poate exista în temeiul legii chiar dacă nu cuprinde nimic corporal.
(1) În cazul în care un posesor de bună-credință ridică un monument în cinstea unei persoane decedate, în scopul
de a respecta o condiție, se poate spune, deoarece în această privință se respectă dorința defunctului, că, dacă
cheltuiala pentru ridicarea monumentului nu depășește o sumă rezonabilă sau mai mult decât cea ordonată de
testator pentru a fi cheltuită în acest scop, partea de la care se recuperează moștenirea va avea dreptul de a reține
suma cheltuită, invocând o excepție bazată pe fraudă; sau poate să recupereze această sumă printr-o acțiune în
justiție pe motiv de afaceri efectuate sau, ca să spunem așa, pentru a se ocupa de chestiuni legate de succesiune. Cu
toate că, în conformitate cu regula strictă a legii, moștenitorii nu sunt pasibili de nicio acțiune care să-i oblige să
ridice un monument, totuși, ei pot fi obligați de o autoritate imperială sau pontificală să respecte ultima voință a
defunctului.
51. Același, Opinii, Cartea II.
Moștenitorul unui nebun va fi obligat să despăgubească substitutul sau o rudă de gradul următor pentru profiturile
din timpul intermediar prin intermediul cărora se pare că respectivul nebun s-a îmbogățit prin intermediul
curatorului său; cu excepția cheltuielilor care au fost făcute fie în mod necesar, fie în mod benefic cu referire la
succesiune. Cu toate acestea, în cazul în care, totuși, orice cheltuială necesară a fost făcută în numele nebunului,
aceasta trebuie, de asemenea, să fie exceptată, cu excepția cazului în care nebunul a avut alte bunuri suficiente prin
care să se poată întreține.
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(1) Dobânzile pentru profiturile încasate după ce a fost introdusă acțiunea de recuperare a unei moșteniri nu trebuie
să fie plătite. O regulă diferită se aplică în cazul în care acestea au fost primite înainte de introducerea acțiunii de
recuperare a succesiunii și, din acest motiv, au mărit activul.
52. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
În cazul în care un posesor a obținut profituri dezonorante dintr-o moștenire, el va fi obligat să le predea și pe
acestea, pentru ca o interpretare strictă să nu-i dea beneficiul unor profituri dobândite în mod neonorabil.
53. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Înstrăinarea bunurilor de către posesor este necesară, nu numai pentru plata datoriilor de către succesiune, ci și
atunci când posesorul a făcut cheltuieli în contul succesiunii sau când bunurile riscă să fie distruse sau deteriorate
prin întârziere.
54. Julianus, Digest, Cartea a VI-a.
În cazul în care o parte cumpără de la Trezorerie anumite părți dintr-o moștenire sau întreaga moștenire, nu este
nedrept să i se acorde un drept de acțiune prin care să poată acționa în justiție pentru întreaga proprietate; la fel
cum un drept de acțiune pentru recuperare este acordat oricărei persoane căreia i s-a predat o moștenire în
conformitate cu Decretul Trebellian al Senatului.
(1) Nu există niciun dubiu că moștenitorul unui debitor poate, printr-o acțiune de recuperare a bunurilor, să obțină
posesia obiectelor gajate de către defunct.
(2) În cazul în care clădirile și terenurile s-au deteriorat din cauza neglijenței posesorului; de exemplu, atunci când
viile, livezile sau grădinile au fost cultivate într-un mod care nu era asemănător cu cel folosit de proprietarul
decedat; posesorul trebuie să permită o evaluare a daunelor în instanță în măsura în care bunurile au fost diminuate
în valoare.
55. The Same, Digest, Cartea LX.
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Atunci când o proprietate a fost recuperată prin proces, posesorul de bună credință va fi obligat să predea tot ceea
ce a încasat în temeiul Lex Aquilia, nu numai în măsura valorii simple, ci până la dublul sumei; căci el nu trebuie
să facă un profit din ceea ce a încasat în contul proprietății.
56. Africanus, Întrebări, Cartea a IV-a.
Atunci când se intentează o acțiune pentru recuperarea unei proprietăți, toate profiturile dobândite de posesor
trebuie să fie predate, chiar și atunci când reclamantul însuși nu le-ar fi obținut.
57. 57. Neratius, Pergamente, Cartea a VII-a.
Atunci când aceeași parte se apără în două acțiuni împotriva aceleiași proprietăți și se pronunță o hotărâre în
favoarea uneia dintre ele, se pune uneori problema dacă proprietatea ar trebui să fie apoi cedată celui care a
câștigat procesul, la fel cum s-ar fi procedat dacă nu s-ar fi făcut nicio apărare împotriva celeilalte; astfel încât, de
fapt, dacă ulterior s-ar pronunța o hotărâre în favoarea celeilalte părți, pârâtul ar fi exonerat de răspundere;
deoarece nu era în posesia bunurilor și nici nu a acționat în mod fraudulos pentru a evita să fie în posesia lor,
deoarece a predat bunurile atunci când a pierdut procesul; sau deoarece era posibil ca celălalt reclamant să poată
obține o hotărâre în favoarea sa, pârâtul nu ar trebui să fie obligat să predea bunurile, cu excepția cazului în care i
se oferă o garanție, pentru motivul că a fost obligat să apere acțiunea de recuperare a bunurilor împotriva celeilalte
părți. Cea mai bună opinie este că ar trebui să fie de datoria judecătorului să vină în ajutorul părții învinse prin
intermediul unei garanții sau al unei cauțiuni, deoarece în acest fel proprietatea rămâne în beneficiul celui care
întârzie să își revendice drepturile împotriva reclamantului care a avut succes și care l-a precedat.
58. Scaevola, Digest, Cartea a III-a.
Un fiu care a fost emancipat de tatăl său, în conformitate cu o condiție din testamentul mamei sale, a intrat pe
moșia pe care tatăl său o avea în posesie înainte de a-l emancipa pe fiul său și din care obținuse și profiturile, și a
cheltuit o parte din ele în onoarea fiului său, care era senator. S-a pus întrebarea, deoarece tatăl era dispus să
renunțe la moștenire, după ce și-a rezervat suma pe care o cheltuise pentru fiul său, dacă acesta din urmă, în cazul
în care ar fi persistat în continuare în acțiunea sa de recuperare a moștenirii, ar fi putut fi împiedicat printr-o
excepție pe motiv de fraudă? Am răspuns că, chiar dacă tatăl nu s-a prevalat de această excepție, obligația impusă
judecătorului ar putea soluționa suficient de bine problema.
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Tit. 4. În ceea ce privește acțiunile pentru recuperarea unei părți din succesiune
1. Ulpianus, Despre edict, Cartea a V-a.
După acțiunea pe care pretorul promite să o acorde unei părți care pretinde că întreaga moștenire îi aparține,
rezultă că el trebuie să acorde o acțiune celui care cere o parte din moștenire.
(1) Atunci când cineva intentează o acțiune pentru o moștenire sau pentru o parte din ea, el nu își întemeiază
cererea pe suma pe care o deține posesorul, ci pe dreptul său propriu; și, prin urmare, dacă este unicul moștenitor,
va pretinde întreaga moștenire, chiar dacă cealaltă parte poate fi în posesia unui singur lucru; iar dacă este
moștenitor al unei părți din ea, va cere o parte, chiar dacă cealaltă parte poate fi în posesia întregii moșteniri.
(2) Ba chiar mai mult, atunci când două părți sunt în posesia unei proprietăți, iar alte două părți susțin că anumite
părți le aparțin, acestea din urmă nu sunt obligate să se mulțumească să își formuleze pretențiile împotriva celor
două părți aflate în posesie; cum ar fi, de exemplu, primul reclamant împotriva primului posesor, sau al doilea
împotriva celui de-al doilea posesor, ci amândoi trebuie să se îndrepte împotriva primului, și amândoi împotriva
celui de-al doilea; deoarece unul nu are posesia părții revendicate de primul, iar celălalt posesia celei revendicate
de al doilea, ci amândoi sunt în posesia părților fiecăruia dintre ceilalți, în calitate de moștenitori. În cazul în care
posesorul și reclamantul au amândoi posesia moștenirii, fiecare dintre ei susținând că are dreptul la jumătate din
aceasta, trebuie să se acționeze unul împotriva celuilalt, pentru a-și obține părțile lor din bun; sau, dacă nu ridică
nicio controversă pe motiv de moștenire, trebuie să se acționeze pentru partajarea moștenirii.
(3) În cazul în care eu pretind că sunt moștenitorul unei părți dintr-o moștenire, iar coeredele meu, împreună cu un
străin, este în posesia acesteia, întrucât coeredele meu nu are mai mult decât partea sa, se pune întrebarea dacă
trebuie să intentez o acțiune în justiție pentru recuperarea bunurilor doar împotriva străinului sau și împotriva
coeredelui meu? Se spune că Pegasus a fost de părere că ar trebui să intentez acțiunea doar împotriva străinului și
că acesta trebuie să predea tot ceea ce are în posesie; și poate că acest lucru ar trebui să fie ordonat de către instanță
la cerere. Rațiunea, însă, sugerează că ar trebui să intentez acțiune în justiție pentru recuperarea proprietății
411

împotriva amândurora, adică și împotriva coeredoarei mele, iar aceasta din urmă ar trebui să se îndrepte împotriva
posesorului care este străin. Opinia lui Pegasus este însă cea mai echitabilă.
(4) Mai mult, dacă pretind că sunt moștenitorul a jumătate din moștenire și sunt în posesia unei treimi din aceasta,
iar eu doresc să obțin a șasea parte rămasă, să ne gândim ce plan ar trebui să adopt. Labeo afirmă că ar trebui să
intentez o acțiune în justiție împotriva fiecăruia pentru jumătate, astfel încât rezultatul va fi că voi obține o a șasea
parte de la fiecare dintre ei, și voi avea atunci două treimi. Consider că acest lucru este corect, dar eu însumi voi fi
nevoit să renunț la o șesime din treimea pe care o dețineam anterior; prin urmare, judecătorul, în îndeplinirea
îndatoririlor sale, trebuie să-mi dea indicații pentru a compensa ceea ce posed, în cazul în care coerezii mei sunt
părțile de la care pretind moștenirea.
(5) Pretorul acordă uneori permisiunea de a intenta o acțiune în justiție pentru o parte a unei moșteniri care nu este
cu siguranță stabilită, atunci când există o cauză adecvată; de exemplu, atunci când există un fiu al unui frate
decedat, iar soțiile supraviețuitoare ale altor frați decedați sunt însărcinate. În acest caz, nu se știe cu certitudine ce
parte din succesiune poate revendica fiul fratelui decedat, deoarece nu se știe câți copii se vor naște din ceilalți frați
decedați. Prin urmare, este perfect corect ca fiul să poată revendica o parte care nu este cunoscută; astfel încât nu
este prea mult să spunem că, atunci când cineva are îndoieli rezonabile cu privire la partea pe care ar trebui să o
recupereze, ar trebui să i se permită să revendice o parte care este încă incertă.
2. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
În cazul în care aceeași proprietate aparține mai multor persoane, dintre care unele intră în ea, iar altele deliberă cu
privire la acceptarea ei, se consideră că, dacă cei care intră introduc o acțiune în justiție pentru a recupera
proprietatea, ei nu ar trebui să acționeze în justiție pentru o parte mai mare decât ar fi avut dacă ceilalți ar fi intrat
în ea; și nici nu va fi un avantaj pentru ei dacă ceilalți nu intră. Dar, dacă ceilalți nu intră, ei pot intenta atunci o
acțiune în justiție pentru acțiunile celor din urmă, cu condiția să aibă dreptul la ele.
3. Paulus, Despre Plautius, cartea XVII.
Autoritățile antice erau atât de preocupate să mențină interesul unui copil nenăscut, care ar fi fost liber la naștere,
încât i-au rezervat toate drepturile nestingherite până în momentul în care urma să se nască. Acest lucru este
evident în dreptul succesoral cu privire la cei care se află într-un grad de rudenie mai îndepărtat decât copilul
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nenăscut și care nu sunt admiși la succesiune, atâta timp cât nu se știe dacă se va naște sau nu un copil. Atunci
când, totuși, există și alții în același grad de rudenie cu cel nenăscut, atunci s-a pus problema ce parte din
succesiune trebuie să rămână în suspensie, deoarece este imposibil de stabilit câți se pot naște; de aceea, există atât
de multe relatări diverse și incredibile date cu referire la această chestiune, încât ele sunt de obicei clasificate cu
fabule. Se spune că unei femei căsătorite i s-au născut patru fiice la o singură naștere; de asemenea, unii scriitori,
care nu sunt de rea-credință, au afirmat că unei femei din Peloponez i s-au născut cinci copii în patru ocazii diferite
și că multe femei egiptene au avut mai mulți copii deodată. Am văzut trei frați, Horațiu, senatori, de o singură
naștere, încununați pentru luptă; iar Laelius afirmă că a văzut pe Dealul Palatin o femeie liberă care fusese adusă
din Alexandria pentru a fi arătată lui Hadrian cu cei cinci copii ai ei, dintre care patru, susține el, ar fi născut dintro dată, iar al cincilea la patru zile după aceea. La ce concluzie trebuie să se ajungă atunci? Autorii învățați în drept
au urmat o cale de mijloc, și anume, au luat în considerare ceea ce s-ar putea întâmpla nu foarte rar; și cum s-ar
putea întâmpla să se nască trei la un loc, ei au atribuit o a patra parte fiului deja născut; căci (după cum spune
Teofrastus) ceea ce se întâmplă o dată sau de două ori, legiuitorii nu acordă atenție, și de aceea, dacă o femeie este
de fapt pe cale să nască un singur copil, moștenitorul care trăiește va avea dreptul nu la jumătate din moștenire, ci
doar la o a patra parte din aceasta:
4. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XV-a.
Iar în cazul în care se naște un număr mai mic de copii, partea lui va crește proporțional, iar dacă se nasc mai mult
de trei, se va produce o scădere a părții la care a devenit moștenitor.
5. Paulus, Despre Plautius, Cartea XVII.
Trebuie avut în vedere următorul lucru, și anume că, dacă o femeie nu este însărcinată, dar se crede că este, fiul ei
între timp este unicul moștenitor al averii, deși nu știe că este astfel.
(1) Aceeași regulă se aplică și în cazul unui străin, în cazul în care acesta este desemnat moștenitor al unei anumite
părți dintr-o moștenire, iar copiii post mortem la restul. Dar dacă se întâmplă ca desemnarea moștenitorilor să fie
făcută în următorii termeni "Toți copiii născuți de mine, împreună cu Lucius Titius, vor fi moștenitori la cote
egale", se poate ridica îndoiala dacă nu poate intra în moștenire, la fel ca unul care nu știa la ce cotă-parte are
dreptul conform testamentului. Cu toate acestea, este mai avantajos ca el să poată intra în moștenire dacă nu știe la
ce cotă-parte din aceasta are dreptul, cu condiția să nu ignore alte aspecte pe care ar trebui să le cunoască.
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6. Ulpianus, Opinii, Cartea a VI-a.
În cazul în care s-a decis că o soră este co-moștenitoare împreună cu cei patru frați ai săi la moștenirea mamei lor,
trebuie să i se acorde o a cincea parte din fiecare dintre părțile pe care aceștia le dețineau, astfel încât ei nu îi vor da
mai mult decât a cincea parte din fiecare dintre cele patru părți separate la care se credeau îndreptățiți anterior.
(1) În cazul în care cheltuielile sunt suportate în mod echitabil din cauza pasivului unei succesiuni, acestea trebuie
calculate proporțional împotriva părții care a obținut o parte din succesiune prin dreptul de patron.
7. Julianus, Digest, cartea VIII.
O parte nu poate obține ceea ce a obținut printr-o hotărâre pronunțată în cadrul unei acțiuni de partaj prin
intermediul unei acțiuni în revendicare a unei moșteniri, comunitatea de coproprietate fiind desființată, deoarece
competența judecătorului se extinde doar la posibilitatea de a dispune ca o parte indivizibilă din moștenire să fie
livrată părții care o solicită.
8. Același, Digest, cartea XLVIII.
Posesorul unei moșteniri ar trebui să fie autorizat să se apere în acțiunea în ceea ce privește predarea unei părți din
aceasta; căci nu îi este interzis să dețină întreaga moștenire, deoarece este conștient că jumătate din ea îi aparține și
nu ridică nicio controversă cu privire la cealaltă jumătate.
9. Paulus, Epitomele Digestului lui Alfenus, cartea III.
În cazul în care au fost numiți mai mulți moștenitori, iar unul dintre ei se afla la momentul respectiv în Asia,
agentul său a făcut o vânzare și a păstrat banii ca parte a mandantului său. Ulterior, s-a constatat că moștenitorul
care se afla în Asia murise anterior, după ce îl desemnase pe agentul său moștenitor pentru jumătate din partea sa și
o altă parte pentru cealaltă jumătate; și s-a pus întrebarea în ce mod putea fi introdusă o acțiune pentru recuperarea
banilor proveniți din succesiune? Răspunsul a fost că aceasta ar trebui să fie introdusă pentru întreaga moștenire
împotriva părții care fusese mandatar, deoarece banii aparținând moștenirii au intrat în posesia respectivului
mandatar prin vânzare; cu toate acestea, trebuie să introducă o acțiune împotriva acestui coerede pentru jumătate
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din moștenire. Rezultatul ar fi că, în cazul în care toți banii se aflau în posesia celui care a fost mandatar, aceștia ar
putea recupera întreaga sumă de la acesta, cu ajutorul instanței; sau dacă acesta a returnat jumătate din ei
coproprietarului său, ar putea să se pronunțe împotriva lui pentru jumătate, iar împotriva coproprietarului său
pentru cealaltă jumătate.
10. Papinianus, Întrebări, Cartea a VI-a.
În cazul în care fiul unei persoane care a fost desemnată moștenitoare a unei anumite părți dintr-o moștenire nu
cunoștea faptul că tatăl său murise în timpul vieții testatorului, a asistat la partea de moștenire în numele tatălui
său, ca și cum acesta ar fi fost absent, și, după ce a vândut anumite bunuri, a încasat banii de achiziție ai acestora; o
acțiune de recuperare nu putea fi introdusă împotriva sa, deoarece nu deținea banii de achiziție, nici ca moștenitor,
nici ca posesor, ci ca fiu care a făcut afaceri pentru tatăl său; dar o acțiune pe motiv că a făcut afaceri ar fi fost
acordată celorlalți coerezi, cărora le aparținea o parte din averea defunctului. Ceea ce urmează, prin urmare, nu ar
trebui să dea naștere la îngrijorare, adică faptul că fiul ar trebui să fie considerat responsabil față de moștenitorii
tatălui său (de către care poate că a fost dezmoștenit), deoarece el se ocupa, ca și cum ar fi fost, de afacerile lor
care erau legate de moștenire; deoarece chestiunea în care era angajat nu aparținea moștenirii tatălui său; pentru că
este corect ca, atunci când o acțiune bazată pe afacerile negociate este introdusă în numele altcuiva, ceea ce este
colectat pentru altcineva ar trebui să fie cedat părții îndreptățite la aceasta. Dar, în cazul de față, afacerea nu
aparținea tatălui, deoarece acesta încetase să mai existe, și nici succesiunii paterne, deoarece provenea din
patrimoniul altuia. Cu toate acestea, atunci când fiul devine moștenitorul tatălui său și invocă faptul că tatăl său a
murit după ce el a devenit moștenitor, se pune întrebarea dacă se poate considera că a schimbat caracterul dreptului
său de posesie? Cu toate acestea, întrucât o parte care a desfășurat o afacere cu o moștenire și a devenit îndatorată
din această cauză, iar ulterior ridică o controversă cu privire la succesiune, poate fi acționată în justiție în calitate
de posesor al unui drept, trebuie să se considere că, în acest caz, aceeași regulă este aplicabilă și fiului.

Tit. 5. Cu privire la acțiunile posesorii pentru recuperarea succesiunilor
1. Ulpiamis, Despre edict, cartea XV.
Se obișnuiește ca pretorul să ia în considerare acele părți pe care le constituie moștenitori efectivi, adică celor
cărora li se acordă posesia moșiei, după ce acțiunile civile au fost propuse moștenitorilor:
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2. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
Și, prin intermediul acestei acțiuni de recuperare a unei proprietăți, posesorul bunului obține tot atât cât poate
obține și asigura un moștenitor prin intermediul acțiunilor civile menționate mai sus.

Tit. 6. Cu privire la acțiunile pentru recuperarea bunurilor fiduciare
1. Ulpianus, Despre edict, cartea XVI.
Urmează, în ordine, acțiunea deschisă părților cărora li se predă o moștenire. Oricine primește o moștenire care a
fost livrată în conformitate cu un decret al Senatului în temeiul căruia se transmit drepturi de acțiune, poate face uz
de acțiunea de recuperare a unei moșteniri fondate pe un trust:
2. Paulus, Despre edict, cartea XX.
Iar această acțiune are același efect ca și o acțiune civilă pentru recuperarea unui imobil.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
Nici nu contează dacă o persoană a fost solicitată să îmi predea proprietatea mie sau celui căruia îi sunt moștenitor;
și dacă sunt posesorul proprietății unui alt succesor al părții căreia i-a fost lăsată în încredere, pot proceda prin
intermediul acestei acțiuni.
(1) Trebuie reținut faptul că această acțiune nu se va îndrepta împotriva oricărei persoane care predă bunurile.
(2) Aceste acțiuni care îmi sunt acordate pot fi intentate atât în favoarea moștenitorului meu, cât și împotriva
acestuia.
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Cartea VI
1. Cu privire la acțiunile pentru recuperarea bunurilor specifice.
2. Cu privire la acțiunea publică in rem.
3. Cu privire la acțiunile de recuperare a terenurilor care au fost închiriate cu titlu perpetuu (..)

****************************************

Tit. 1. Cu privire la acțiunile în revendicare de bunuri specifice
1. Ulpianus, Despre edict, cartea XVI.
După acțiunile care sunt deschise pentru recuperarea unei sume întregi, se adaugă acțiunea pentru recuperarea unor
bunuri determinate.
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(1) Această acțiune reală pentru recuperarea unor bunuri determinate este aplicabilă tuturor bunurilor mobile, atât
animalelor, cât și lucrurilor lipsite de viață, precum și celor în care este vorba de pământ.
(2) Prin intermediul acestei acțiuni, însă, nu se poate revendica nimic pentru persoanele care sunt libere, dar asupra
cărora avem un anumit control, cum ar fi, de exemplu, copiii care sunt supuși autorității părintești; de aceea,
procedurile instituite în numele lor sunt fie anchete ale unui magistrat, fie interdicții, fie procese intentate în fața
pretorului; și, după cum spune Pomponius în Cartea a treizeci și șaptea: "Cu excepția cazului în care partea declară
natura pretenției sale"; ca atunci când își revendică fiul ca aparținându-i, sau fiind sub controlul său, în
conformitate cu legea Romei. În acest caz, mi se pare mie, precum și lui Pomponius, că metoda sa de procedură
este adecvată, pentru că el spune că o parte poate, conform legii care guvernează cetățenia romană, să introducă o
acțiune de recuperare atunci când își declară temeiul cererii sale.
(3) Prin intermediul acestei acțiuni nu numai că pot fi recuperate bunuri specifice, dar, Pomponius, în Cartea a
douăzeci și cincea a pasajelor, spune că o acțiune poate fi intentată pentru o turmă, dar și pentru o herghelie de
vite, și pentru un armăsar de cai, de asemenea, și se poate spune că pentru toate celelalte animale care sunt ținute
împreună în turme. Este suficient ca turma în sine să ne aparțină, chiar dacă capetele individuale ale acesteia nu
sunt ale noastre, deoarece turma este cea care este revendicată, și nu indivizii care o constituie.
2. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
Atunci când un număr egal de exemplare dintr-o turmă aparține la două părți, nici una dintre ele nu are dreptul să
intenteze o acțiune pentru întreaga turmă, nici măcar pentru jumătate din ea. Totuși, atunci când unul dintre ei are
un număr mai mare decât celălalt, astfel încât, dacă cele care nu-i aparțin sunt îndepărtate, el poate totuși revendica
turma, cele care nu-i aparțin nu vor fi incluse printre cele care trebuie predate.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XVI-a.
Marcellus afirmă în Cartea a patra a Digestului, că un om avea o turmă de trei sute de capete din care a pierdut o
sută, și a cumpărat un număr egal de alte animale de la o persoană care le deținea sau era posesorul de bună
credință, deși acestea aparțineau altcuiva; și aceste animale, spune el, vor fi incluse în procesul de recuperare; și
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chiar și atunci când nu au mai rămas altele, cu excepția celor care au fost cumpărate, el le poate include în
continuare în procesul său de recuperare a turmei.
(1) Obiectele care compun echipamentul unei nave trebuie să fie acționate în judecată separat, iar acțiunea pentru
barca care aparține navei trebuie, de asemenea, să fie introdusă în același mod.
(2) Pomponius spune că, atunci când obiecte de aceeași descriere sunt atât de confuze și amestecate încât nu pot fi
detașate și separate, trebuie intentată o acțiune pentru a recupera nu toate, ci o parte din ele; ca de exemplu, atunci
când argintul meu și al tău este topit într-o singură masă, acesta va fi proprietatea noastră comună; și oricare dintre
noi poate intenta o acțiune pentru recuperarea unei sume proporționale cu greutatea pe care o deține în masa
respectivă, chiar dacă nu se știe cu certitudine la ce greutate are dreptul fiecare dintre noi.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
În acest caz, se poate intenta și o acțiune pentru împărțirea bunurilor comune, dar o parte va fi pasibilă de o acțiune
pentru furt, precum și de una pentru producerea de bunuri în instanță, dacă reușește în mod fraudulos să facă să fie
amestecat argintul; deoarece într-o acțiune pentru producerea de bunuri trebuie să se ia în considerare valoarea, iar
într-o acțiune pentru împărțirea bunurilor comune sau într-una de recuperare, partea al cărei argint a avut o valoare
mai mare va obține cel mai mult.
5. Ulpianus, Despre edict, cartea XVI.
Pomponius spune, de asemenea, că, în cazul în care grânele aparținând la două persoane au fost amestecate fără
consimțământul lor, fiecare dintre ele va avea dreptul la o acțiune in rem pentru o cantitate din grămadă care pare
să-i aparțină; dar, în cazul în care grânele au fost amestecate cu consimțământul lor, atunci vor fi considerate ca
fiind în comun și va exista o acțiune pentru împărțirea bunurilor deținute în comun.
(1) De asemenea, el spune că, dacă un amestec ar fi făcut din mierea mea și vinul vostru, unele autorități consideră
că și acesta devine proprietate comună; dar eu susțin că cea mai bună opinie este aceea (și el însuși a menționat-o)
că amestecul aparține părții care l-a făcut; deoarece nu își păstrează caracterul său original. Cu toate acestea, atunci
când plumbul este amestecat cu argintul, pentru motivul că poate fi separat, nu va deveni proprietate comună și
nici nu se poate intenta o acțiune pentru împărțirea proprietății comune; dar va exista o acțiune in rem, deoarece
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metalele pot fi separate. Dar el spune că, în cazul în care nu pot fi separate, ca de exemplu, atunci când bronzul și
aurul sunt amestecate, acțiunea în revendicare trebuie să fie intentată proporțional cu suma implicată; iar ceea ce sa afirmat cu referire la amestecul de miere și vin nu se va aplica, deoarece, deși ambele materiale sunt amestecate,
ele rămân în continuare.
(2) De asemenea, el afirmă că, în cazul în care armăsarul tău a fecundat iapa mea, mânzul nu va fi al tău, ci al meu.
(3) Referitor la un copac care a fost transplantat pe câmpul altuia și care a aruncat rădăcini, Varus și Nerva au
acordat o acțiune echitabilă in rem; căci dacă nu a prins încă rădăcini, nu va înceta să fie al meu.
(4) În cazul în care se inițiază o acțiune in rem, iar părțile sunt de acord cu privire la bunurile solicitate, dar se face
o greșeală în ceea ce privește numele acestora din urmă, se consideră că acțiunea este introdusă în mod corect.
(5) În cazul în care există mai mulți sclavi cu același nume, de exemplu, mai mulți numiți Eros, și nu se vede la
care dintre ei se referă acțiunea, Pomponius spune că nu se poate pronunța nicio decizie.
6. Paulus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Atunci când cineva introduce o acțiune in rem, este obligat să desemneze lucrul și, de asemenea, să precizeze că
introduce acțiunea pentru tot sau pentru o parte din acesta; deoarece cuvântul "lucru" nu înseamnă ceva în natură,
ci un articol specific. Octavenus spune, cu referire la aceasta, că o parte trebuie să indice greutatea materiei prime,
iar în cazul în care proprietatea este ștampilată, numărul, iar în cazul în care bunurile au fost fabricate, natura
acestora.
(1) De asemenea, trebuie indicate dimensiunile, atunci când articolul poate fi măsurat. Dacă introducem o acțiune
în justiție în care pretindem că anumite articole de îmbrăcăminte sunt ale noastre sau că acestea trebuie să ne fie
livrate, suntem obligați să precizăm numărul articolelor și, de asemenea, culoarea? Cea mai bună opinie este că
trebuie să se facă ambele lucruri, deoarece ar fi o dificultate să ne obligăm să spunem dacă hainele noastre sunt
uzate sau noi.
(2) O dificultate apare ocazional cu referire la ustensilele de uz casnic, și anume, dacă este necesar să menționăm
doar o farfurie sau dacă trebuie să adăugăm dacă este pătrată sau rotundă, simplă sau ornamentată, deoarece este
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dificil să inserăm aceste adăugiri în plângere; nici cerințele nu ar trebui să fie atât de rigide, deși într-o acțiune de
recuperare a unui sclav ar trebui menționat numele acestuia, precum și dacă este băiat sau bărbat în toată firea și,
cu orice preț, acest lucru ar trebui făcut dacă sunt mai mulți. Dar, dacă nu cunosc numele lui, trebuie să mă
folosesc de o descriere a lui; ca de exemplu, că este o parte dintr-o anumită proprietate sau fiul unei anumite femei.
În mod similar, atunci când un om introduce o acțiune în justiție pentru un teren, el trebuie să precizeze numele
acestuia și locul unde este situat.
7. Același, Despre Edict, Cartea XI.
În cazul în care un om care se oferă să conducă apărarea unei acțiuni pentru recuperarea unui teren, pierde
procesul, el are, totuși, un drept de acțiune bine întemeiat pentru a-l recupera de la posesor, așa cum spune Pedius.
8. Același, Despre Edict, Cartea XII.
Pomponius adoptă următoarea opinie în Cartea a Treizeci și șasea. Dacă tu și cu mine deținem împreună o bucată
de pământ, iar tu și Lucius Titius sunteți în posesia ei, nu ar trebui să intentez o acțiune împotriva ta pentru ambele
sferturi, ci împotriva lui Titius, care nu este proprietar, pentru întreaga jumătate. Ar fi altfel dacă amândoi ați fi
avut în posesie părți diferite din respectiva suprafață; pentru că atunci, fără îndoială, aș fi fost obligat să vă dau în
judecată pe dumneavoastră și pe Titius pentru părțile respective din întreaga suprafață; pentru că, întrucât părțile de
teren au fost deținute separat, o anumită parte din ele trebuie să fie în mod necesar a mea; și, prin urmare,
dumneavoastră trebuie să intentați o acțiune împotriva lui Titius pentru un sfert din aceasta. Această distincție nu
se aplică bunurilor mobile și nici unei acțiuni în justiție pentru recuperarea unei proprietăți; pentru că, în aceste
cazuri, nu poate exista o posesie a proprietății pentru o parte divizată.
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
În această acțiune, datoria judecătorului ar fi să afle dacă pârâtul este sau nu în posesie; dar nu este important sub
ce titlu deține posesia; pentru că atunci când eu am dovedit că proprietatea este a mea, posesorul va fi obligat să o
predea, dacă nu invocă vreo excepție. Anumite autorități, totuși, și Pegasus printre ele, susțin că singurul tip de
posesie implicat în această acțiune, este cel care se aplică atunci când se solicită un interdict Uti possidetis sau
Utrubi; așa cum spune el că atunci când proprietatea este depusă la cineva, sau împrumutată lui; sau atunci când a
închiriat-o; sau se află în posesia acesteia pentru a asigura plata moștenirilor sau a unei zestre; sau în numele unui
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copil nenăscut; sau atunci când nu a fost dată o garanție pentru prevenirea unui prejudiciu amenințat; din moment
ce niciunul dintre aceste cazuri nu admite posesia, nu poate fi introdusă o acțiune de recuperare. Cu toate acestea,
cred că acțiunea poate fi introdusă împotriva oricărei persoane care deține bunuri și are puterea de a le preda.
10. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
Atunci când se intentează o acțiune pentru bunuri mobile, unde trebuie predate, adică dacă nu se află efectiv în
mâinile posesorului? Nu este o reglementare greșită, atunci când un posesor de bună-credință este partea acționată
în judecată, ca bunul să fie predat fie acolo unde se află, fie acolo unde este intentată acțiunea de recuperare a
acestuia; dar acest lucru trebuie să se facă pe cheltuiala reclamantului, care a fost suportată prin călătoria pe uscat
și pe mare, pe lângă costul întreținerii,
11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
Cu excepția cazului în care reclamantul preferă ca bunurile să fie predate pe cheltuiala și pe riscul său, acolo unde
se pronunță hotărârea; căci atunci se vor lua măsuri, cu garanții, pentru livrare.
12. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
În cazul în care, într-adevăr, pârâtul este un posesor de rea-credință care a obținut bunul în alt loc, se aplică aceeași
regulă; dar dacă l-a scos din locul în care a fost alăturată emisiunea și l-a luat în altă parte, el ar trebui, pe
cheltuiala sa, să îl predea în locul de unde l-a scos.
13. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
Nu numai că bunul trebuie să fie predat, dar judecătorul trebuie să ia în considerare orice deteriorare pe care acesta
ar fi putut-o suferi. Să presupunem, de exemplu, că este predat un sclav care a fost slăbit, sau biciuit, sau rănit;
judecătorul trebuie să ia în considerare în ce măsură a fost diminuată valoarea lui, deși posesorul poate fi dat în
judecată în cadrul unei acțiuni în temeiul Lex Aquilia. Prin urmare, se pune întrebarea dacă judecătorul nu ar trebui
să estimeze valoarea prejudiciului cauzat, cu excepția cazului în care se renunță la dreptul la acțiune în temeiul Lex
Aquilia? Labeo consideră că reclamantul este obligat să dea garanții că nu va intenta o acțiune în justiție în temeiul
Lex Aquilia; și această opinie este cea corectă.
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14. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI
Dacă, totuși, reclamantul preferă să se folosească de acțiunea în temeiul Lex Aquilia, posesorul trebuie să fie
exonerat de răspundere. Prin urmare, reclamantului i se oferă posibilitatea de a alege să obțină nu daune-interese
triple, ci duble.
15. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
Din nou, dacă pârâtul predă sclavul după ce acesta a fost biciuit, Labeo spune că reclamantul are dreptul și la o
acțiune pentru prejudiciu.
(1) Atunci când cineva vinde o proprietate prin necesitate, poate că va fi de datoria judecătorului să-l ușureze astfel
încât să fie obligat să livreze doar banii de cumpărare; căci dacă a strâns recoltele și le-a vândut pentru a evita ca
ele să se strice, în acest caz nu va fi obligat să livreze nimic mai mult decât prețul.
(2) Mai mult, dacă a existat un câmp pentru care s-a intentat un proces și acesta a fost atribuit soldaților, în
schimbul unei sume mici plătite posesorului, trebuie ca acesta din urmă să livreze și acest lucru? Părerea mea este
că trebuie să facă acest lucru.
(3) În cazul în care este intentat un proces pentru un sclav sau pentru un animal care a murit fără ca moartea sa să
fie cauzată de răutatea sau neglijența posesorului, mai multe autorități susțin că prețul nu trebuie plătit. Totuși, cea
mai bună opinie este că, atunci când reclamantul ar fi vândut bunul dacă l-ar fi obținut, atunci valoarea trebuie
plătită dacă partea a fost în întârziere, deoarece, dacă l-ar fi predat, celălalt ar fi putut să-l vândă și ar fi profitat de
preț.
16. Paulus, Despre edict, cartea XXI.
Cu toate acestea, fără îndoială, chiar și în cazul în care un sclav moare, trebuie să se ia o hotărâre cu privire la
profit și la urmașii unei sclave și să se încheie o stipulație care să prevadă evacuarea; deoarece posesorul, după ce
s-a unit problema, nu este cu siguranță responsabil pentru nenorocire.
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(1) Nu se înțelege că este un caz de neglijență atunci când posesorul a expediat o navă, care face obiectul unui
litigiu, pe mare la un moment potrivit, chiar dacă ea s-ar fi putut pierde; cu excepția cazului în care a încredințat-o
în grija unor persoane incompetente.
17. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
Iulianus spune în Cartea a șasea a Digestului că, dacă cumpăr un sclav de la Titius, care aparținea lui Maevius, iar
mai târziu, când Maevius introduce o acțiune împotriva mea pentru a-l recupera, îl vând, iar cumpărătorul îl ucide,
nu este decât corect să plătesc prețul primit pentru el lui Maevius.
(1) De asemenea, Julianus afirmă în aceeași Carte că, dacă posesorul nu a predat un sclav, iar acesta moare, trebuie
să se țină cont de profiturile acumulate până în momentul în care s-a decis cazul. Julianus mai spune că nu numai
profiturile trebuie predate, ci și tot ceea ce este legat de proprietatea în sine; și, prin urmare, descendenții unei
sclave, precum și profiturile obținute de aceasta din urmă. Acest principiu se extinde atât de departe, încât Iulian
afirmă în Cartea a șaptea că, dacă posesorul ar dobândi dreptul de acțiune prin intermediul sclavului în temeiul Lex
Aquilia, el ar trebui să fie obligat să îl cedeze. Dar dacă posesorul ar fi renunțat în mod fraudulos la posesie, iar
cineva a ucis sclavul pe nedrept, el poate fi obligat fie să plătească valoarea sclavului, fie să cedeze propriul drept
de acțiune, după cum preferă reclamantul. De asemenea, el trebuie să renunțe la orice profit pe care l-ar fi obținut
de la un alt posesor, deoarece nu poate realiza nimic prin intermediul unui sclav al cărui titlu de proprietate este în
litigiu. Cu toate acestea, el nu este obligat să predea profiturile obținute în perioada în care sclavul a fost în posesia
părții care l-a recuperat în cadrul unui proces. Ceea ce afirmă Julianus cu privire la o acțiune în temeiul Lex
Aquilia este aplicabil în cazul în care posesorul a dobândit un drept asupra sclavului prin uzucapiune, după ce
problema a fost conexată, deoarece atunci începe să aibă un titlu perfect.
18. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
În cazul în care posesorul a obținut un drept asupra unui sclav prin uzucapiune, după ce s-a unit problema, el
trebuie să renunțe la el și să dea o garanție pentru a-l despăgubi pe reclamant împotriva fraudei, în ceea ce îl
privește; pentru că există pericolul ca el să-l fi gajat sau să-l fi manelizat.
19. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
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Labeo spune că pârâtul trebuie, de asemenea, să garanteze că totul a fost tranzacționat în mod corespunzător în
ceea ce privește bunurile în cauză; de exemplu, atunci când a furnizat o garanție pentru prevenirea unei amenințări
de prejudiciu.
20. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Din nou, posesorul trebuie să predea și tot ceea ce ar fi putut obține prin intermediul sclavului după ce s-a unit
problema, dar nu și ceea ce a dobândit prin intermediul propriilor sale bunuri, în care sunt incluse moștenirile și
legatele obținute de el prin intermediul sclavului; pentru că nu este suficient ca doar corpul său să fie predat, ci este
necesar ca tot ceea ce este legat de proprietate să fie, de asemenea, predat; adică, reclamantul trebuie să aibă tot
ceea ce ar fi intrat în posesia sa dacă sclavul i-ar fi fost predat în momentul în care s-a unit problema. Prin urmare,
descendenții unei sclave trebuie să fie predați, chiar dacă s-au născut după ce posesorul a dobândit proprietatea
mamei prin uzucapiune, adică după ce a avut loc eliberarea, caz în care predarea și constituirea unei garanții
împotriva fraudei trebuie să aibă loc atât în ceea ce privește descendenții, cât și în ceea ce privește mama.
21. Paulus, Despre edict, cartea XXI.
În cazul în care un sclav fuge de la un posesor de bună credință, ne putem întreba dacă sclavul era unul care ar fi
trebuit să fie păzit? Căci dacă părea să fi avut o bună reputație, astfel încât nu ar fi trebuit să fie ținut în custodie,
posesorul trebuie să fie exonerat de răspundere; dar dacă, între timp, a obținut proprietatea asupra lui prin
uzucapiune, el trebuie să cedeze drepturile sale de acțiune reclamantului și să predea profiturile obținute în timp ce
se afla în posesia sclavului. Cu toate acestea, dacă nu a obținut încă proprietatea asupra lui prin uzucapiune, el
trebuie eliberat fără a da garanții, astfel încât nu trebuie să se oblige față de reclamant să urmărească sclavul,
deoarece reclamantul însuși poate face acest lucru; dar, între timp, în timp ce sclavul este în fugă, poate deveni
proprietarul lui prin uzucapiune? Pomponius spune în Cartea a treizeci și nouă a Edictului, că acest lucru nu este
nedrept. Dacă, totuși, sclavul ar fi fost păzit, posesorul va fi răspunzător pentru sclav; astfel încât, chiar dacă nu ar
fi dobândit proprietatea asupra lui prin uzucapiune, reclamantul trebuie să-i cedeze drepturile sale de acțiune.
Julianus, totuși, consideră că în cazuri de acest fel, atunci când posesorul sclavului este eliberat de răspundere din
cauza fugii sale, deși nu este obligat să ofere o garanție pentru a-l urmări, el trebuie să dea o garanție că, dacă îl va
asigura, îl va preda. Pomponius aprobă această opinie în Cartea a treizeci și patra a diferitelor pasaje, și este cea
mai bună.
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22. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XVI-a.
În cazul în care sclavul scapă prin frauda posesorului, se va judeca împotriva lui ca și cum ar fi fost în posesie.
23. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
O persoană este îndreptățită la o acțiune in rem atunci când a devenit proprietar al unui bun fie prin dreptul
popoarelor, fie prin dreptul civil.
(1) Locurile sacre și religioase nu pot fi acționate în justiție prin acțiuni in rem, ca și cum ar fi proprietatea unor
persoane fizice.
(2) În cazul în care cineva atașează la proprietatea sa ceva care aparține altuia, astfel încât devine o parte a
acesteia; ca de exemplu, atunci când cineva adaugă la o statuie a sa un braț sau un picior care aparține altuia, sau
un mâner sau un fund la o cupă, sau o figură în relief la un sfeșnic, sau un picior la o masă, majoritatea autorităților
afirmă foarte corect că el devine proprietarul întregului și că poate spune cu adevărat că statuia sau cupa este a lui.
(3) Mai mult, tot ceea ce este scris pe hârtia mea sau pictat pe tabla mea, devine imediat al meu; deși anumite
autorități au gândit altfel din cauza valorii picturii; dar acolo unde un lucru nu poate exista fără celălalt, acesta
trebuie în mod necesar să fie dat împreună cu el.
(4) Prin urmare, în toate aceste cazuri în care proprietatea mea atrage la sine, prin superioritate, proprietatea altuia,
ea devine a mea; și dacă deschid un proces pentru a o recupera, pot fi obligat, printr-o excepție pe motiv de fraudă,
să plătesc valoarea crescută a obiectului.
(5) Din nou, orice este unit sau adăugat la altceva face parte din acesta prin accesiune, iar proprietarul nu poate
intenta o acțiune în justiție pentru a-l recupera atâta timp cât cele două articole rămân atașate; dar el poate iniția o
procedură pentru ca acestea să fie prezentate în instanță, pentru a le separa și pentru a intenta o acțiune în justiție
pentru recuperare, cu excepția, desigur, a cazului menționat de Cassius, în care articolele sunt sudate împreună;
pentru că el spune că, dacă un braț este sudat de statuia căreia îi aparține, este absorbit de unitatea părții celei mai
mari și că orice lucru care a devenit odată proprietatea altuia nu poate reveni la fostul proprietar, chiar dacă ar fi
rupt. Aceeași regulă nu se aplică la tot ceea ce este lipit cu plumb; deoarece sudarea provoacă o amestecare a
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aceluiași material, dar lipirea nu face acest lucru. Prin urmare, în toate aceste cazuri, este necesară o acțiune in
factum, adică acolo unde nu există o acțiune de producție sau o acțiune in rem. Dar, în ceea ce privește obiectele
care constau din obiecte distincte, este evident că părțile separate își păstrează caracterul lor specific; de exemplu,
sclavii separați și oile separate; și, prin urmare, pot intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea unei turme de oi,
ca atare, chiar dacă berbecul tău se află printre ele, iar tu însuți poți intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea
berbecului tău. Regula nu este aceeași în cazul în care un articol este format din părți coerente, deoarece dacă
atașați brațul statuii unei alte persoane la o statuie a mea, nu se poate spune că brațul este al dumneavoastră,
deoarece întreaga statuie este cuprinsă într-o singură concepție.
(6) În cazul în care materialele de construcție ale unei persoane au fost folosite în casa altei persoane, nu se poate
intenta o acțiune pentru recuperarea acestora din cauza Legii celor douăsprezece table; nici nu se poate intenta o
acțiune pentru producerea lor, decât împotriva părții care a folosit cu bună știință materialele altei persoane în
construcția propriei case; ci trebuie să se recurgă la acțiunea veche intitulată de tigno juncto, care este pentru daune
duble și care derivă din Legea celor douăsprezece table.
(7) Mai mult, în cazul în care cineva construiește o casă pe terenul său cu piatră aparținând altuia, el poate, întradevăr, să intenteze o acțiune pentru a recupera casa; dar fostul proprietar poate, de asemenea, să intenteze o
acțiune pentru a recupera piatra, dacă aceasta este scoasă, chiar dacă casa a fost demolată după ce a trecut timpul
necesar pentru uzucapiune, ulterior datei la care casa intră în posesia unui cumpărător de bună credință; deoarece
pietrele individuale nu sunt dobândite prin uzucapiune, chiar dacă clădirea devine proprietatea altuia prin trecerea
timpului.
24. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
O parte care intenționează să intenteze o acțiune pentru recuperarea unei proprietăți ar trebui să se gândească dacă
poate obține posesia acesteia prin intermediul vreunui interdict; deoarece este mult mai convenabil ca el însuși să
fie în posesia ei și să îl oblige pe adversarul său să își asume sarcina de reclamant, decât să intenteze el însuși un
proces în timp ce acesta din urmă este în posesie.
25. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
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În cazul în care o persoană își asumă apărarea unui caz fără niciun motiv întemeiat, deoarece nu este în posesie și
nu a acționat în mod fraudulos pentru a evita să fie în posesie, Marcellus spune că nu poate obține respingerea
cazului, dacă reclamantul nu este informat despre fapte, iar această opinie este cea corectă; aceasta, totuși, se
bazează pe prezumția că problema a fost conexată. Dar atunci când o parte, înainte ca problema să fie conexată,
afirmă că nu este în posesie, când de fapt nu este, și nu îl înșeală pe reclamant și pleacă, nu se poate considera că sa angajat să apere cauza.
26. Paulus, Despre Plautius, Cartea a II-a.
Căci dacă reclamantul este conștient de fapte, atunci nu este înșelat de altcineva, ci de el însuși; și, prin urmare,
pârâtul va fi eliberat.
27. Același, Despre Edict, Cartea XXI.
Dar dacă, atunci când vreau să-l dau în judecată pe Titius, cineva declară că este în posesie, iar apoi se oferă
voluntar în apărarea cauzei, iar eu dovedesc acest lucru prin mărturii în timpul procesului, judecata trebuie să se
pronunțe în mod incontestabil împotriva celeilalte părți.
(1) O parte ar trebui să fie în posesie nu numai atunci când se introduce problema, ci și atunci când se pronunță
hotărârea. Dacă era în posesie în momentul în care problema a fost conexată, dar a pierdut-o fără fraudă din partea
sa atunci când cauza a fost decisă, ar trebui să fie exonerată de răspundere. Din nou, dacă nu era în posesia sa în
momentul în care problema a fost conexată, dar avea posesia atunci când cauza a fost decisă, trebuie acceptată
opinia lui Proculus, și anume: că, în orice caz, trebuie pronunțată o hotărâre împotriva sa și, prin urmare, toate
profiturile din momentul în care a dobândit posesia vor fi incluse în hotărâre.
(2) În cazul în care un sclav pentru care este intentat un proces și-a depreciat valoarea din cauza răutății
posesorului, iar ulterior moare, nu din vina primului, ci din altă cauză; nu se va face o estimare a valorii diminuării
valorii sale, deoarece aceasta nu are nicio importanță pentru reclamant. Totuși, acest lucru se referă doar la
acțiunea in rem; pentru că dreptul la acțiune în temeiul Lex Aquilia continuă.
(3) O parte care, înainte de a fi fost conexată problema, a renunțat în mod fraudulos la posesia unui bun, este
pasibilă de o acțiune in rem; și acest lucru poate fi dedus dintr-un decret al Senatului prin care se prevede, așa cum
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am afirmat deja, că frauda comisă anterior este inclusă în acțiunea pentru recuperarea unui bun; deoarece dacă
frauda care a fost comisă este cuprinsă într-o astfel de acțiune, care este ea însăși una in rem, prin urmare este
absurd ca frauda deja comisă să fie inclusă într-o acțiune in rem pentru recuperarea unui anumit articol.
(4) În cazul în care un tată sau proprietarul unui sclav este în posesie prin intermediul fiului său sau al sclavului, iar
oricare dintre aceștia din urmă ar trebui să fie absent în momentul în care se pronunță hotărârea, fără vina tatălui
sau a proprietarului respectiv; ar trebui fie acordat timp, fie furnizată o garanție pentru predarea posesiei.
(5) Atunci când posesorul suportă orice cheltuială cu privire la bunurile pentru care este intentată o acțiune, înainte
de a fi conexată problema, ar trebui să se țină cont de această cheltuială prin intermediul unei excepții pe motiv de
intenție frauduloasă; dacă reclamantul perseverează în acțiunea de recuperare a bunurilor sale, fără a rambursa
cheltuielile. Aceeași regulă se va aplica atunci când posesorul apără un sclav într-o acțiune de noxe și, după ce a
pierdut procesul, plătește daunele; sau, din greșeală, construiește o casă pe un teren nelocuit care aparține
reclamantului, cu excepția cazului în care acesta din urmă îi va permite să îndepărteze clădirea. Anumite autorități
au afirmat că acest lucru ar trebui să fie făcut și de către instanța care judecă o cauză pentru recuperarea unei zestre
care implică un teren dat soției. Dar dacă îi dai instrucțiuni sclavului tău în timp ce se află în posesia ta, Proculus
consideră că această regulă nu ar trebui respectată; deoarece nu trebuie să fiu privat de sclavul meu și nu se poate
aplica același remediu la care ne-am referit mai sus în cazul terenului.
28. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Să presupunem, de pildă, că l-ați învățat să fie artist sau copist; se consideră că nu se poate obține o estimare prin
cerere la tribunal:
29. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea XXI.
Cu excepția cazului în care țineți sclavul pentru vânzare și ați obține un preț mai bun pentru el datorită profesiei
sale;
30. 30. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a VII-a.
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Sau reclamantul a fost înștiințat în prealabil să plătească cheltuiala, iar el, încercând să evite acest lucru, a fost
invocată o excepție pe motiv de fraudă de către pârât.
31. Paulus, Despre edict, Cartea XXI.
Dar atunci când se cere profit în cazul unui sclav pentru a cărui recuperare este intentată o acțiune, trebuie să se ia
în considerare nu numai pubertatea sclavului, ci și ce servicii ar putea să presteze, chiar dacă nu ar fi ajuns la
această vârstă. Cu toate acestea, ar fi dezonorant ca reclamantul să ceară socoteală pentru profiturile care ar fi putut
fi obținute prin îndemânarea sclavului, pentru că acesta a obținut acest lucru pe cheltuiala posesorului.
32. Modestinus, Diferențe, Cartea a VIII-a.
Dacă, totuși, el a învățat sclavul unele meserii, atunci, după ce acesta a împlinit vârsta de douăzeci și cinci de ani,
cheltuielile făcute în acest sens pot fi compensate.
33. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
Trebuie estimate nu numai profiturile care au fost încasate, ci și cele care ar fi putut fi încasate în mod cinstit; de
aceea, dacă bunurile care fac obiectul litigiului se pierd fie din cauza fraudei, fie din neglijența posesorului,
Pomponius consideră că opinia lui Trebatius este cea mai bună, și anume că trebuie să se țină cont de profituri în
măsura în care acestea ar fi existat dacă bunurile nu ar fi fost distruse, adică până la momentul pronunțării
hotărârii; și această opinie este acceptată și de Julianus. Conform acestei reguli, dacă proprietarul simplei
proprietăți introduce o acțiune și uzufructul este pierdut din cauza întârzierii, trebuie calculat un cont al profiturilor
din momentul în care uzufructul a fost separat de simpla proprietate.
34. Julianus, Digest, cartea VII.
Aceeași regulă se aplică în cazul în care un teren se adaugă la alt teren prin aluviune.
35. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
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Și, pe de altă parte, dacă reclamantul lasă uzufructul unor bunuri, după ce s-a unit chestiunea, unele autorități sunt
de părere, foarte corect, că nu trebuie să se țină cont de profituri după momentul în care uzufructul a fost separat de
proprietate.
(1) Atunci când deschid o acțiune pentru un teren care nu-mi aparține, iar judecătorul declară în decizia sa că este
al meu, el ar trebui să pronunțe o hotărâre și împotriva posesorului pentru profituri; deoarece acesta trebuie să fie
obligat să predea profiturile din aceeași greșeală, deoarece reclamantul nu ar trebui să renunțe la profituri în
beneficiul posesorului, care a pierdut procesul; altfel, așa cum spune Mauricianus, judecătorul nu poate decide că
trebuie să se facă livrarea proprietății; și de ce ar trebui ca posesorul să dețină ceea ce nu ar fi putut deține dacă ar
fi renunțat imediat la posesie?
(2) Un reclamant care a acceptat estimarea proprietății nu este obligat să îl asigure pe posesor împotriva evicțiunii;
pentru că posesorul trebuie să se învinovățească singur dacă nu a predat proprietatea.
(3) În cazul în care proprietatea nu poate fi împărțită fără a fi ruinată, este stabilit că se poate introduce o acțiune
pentru o parte din aceasta.
36. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Atunci când o persoană inițiază o acțiune în revendicare, pentru a nu o face în zadar, trebuie să se intereseze dacă
pârâtul împotriva căruia introduce acțiunea este posesorul sau a renunțat în mod fraudulos la posesie.
(1) O parte care este acționată în justiție in rem poate fi condamnată și pentru neglijență; și posesorul unui sclav
împotriva căruia a fost intentată o acțiune pentru recuperarea acestuia se face vinovat de neglijență dacă permite ca
acesta să apară în arenă, iar acesta este ucis; de asemenea, atunci când sclavul era un fugar, iar el nu l-a pus în
siguranță și acesta a evadat; sau atunci când este intentată o acțiune pentru o navă, iar el a expediat-o pe vreme rea
și aceasta a fost pierdută prin naufragiu.
37. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVII.
38. Julianus spune în Cartea a opta a Digestului că, dacă eu construiesc pe terenul altuia, al cărui cumpărător de
bună credință sunt, dar fac acest lucru într-un moment în care știam că terenul aparținea altuia, ar trebui să vedem
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dacă nu am dreptul la o excepție; dacă nu cumva cineva ar putea spune că am dreptul la o excepție pe motiv că am
anticipat o pierdere. Cred, totuși, că o astfel de parte nu are dreptul la o excepție; pentru că, de îndată ce a fost
sigur că terenul aparținea altuia, nu ar fi trebuit să ridice clădirea; dar ar trebui să i se acorde permisiunea de a
îndepărta clădirea pe care a ridicat-o, dacă face acest lucru fără a cauza pierderi proprietarului terenului.
38. Celsus, Digest, Cartea a III-a.
Pe terenul altuia, pe care l-ai cumpărat fără investigație, ai construit sau ai plantat, iar apoi ai fost evacuat. În acest
caz, un bun judecător va decide în diferite moduri, în funcție de condiția juridică a părților și de circumstanțele
cauzei. Să presupunem că proprietarul a făcut același lucru, atunci, pentru a-și recupera terenul, el trebuie să vă
ramburseze cheltuielile, dar numai în măsura în care acesta a devenit mai valoros; iar dacă ceea ce s-a adăugat la el
se ridică la mai mult decât banii de cumpărare, el va trebui să plătească numai ceea ce a fost cheltuit. Să
presupunem că partea este săracă și, dacă este obligată să plătească această sumă, trebuie să-și sacrifice bunurile de
uz casnic și mormintele strămoșilor săi; atunci va fi suficient să vi se permită să îndepărtați cât mai mult din ceea
ce ați construit, cu condiția ca terenul să nu fie făcut mai rău decât ar fi fost dacă nu s-ar fi ridicat nicio clădire pe
el în primul rând. Cu toate acestea, am decis că, dacă proprietarul este dispus să vă plătească o sumă egală cu ceea
ce ar fi avut posesorul dacă aceste lucruri ar fi fost îndepărtate, va avea puterea de a face acest lucru. Dar nu vi se
va permite să acționați cu rea intenție, cum ar fi, de exemplu, să zgâriați tencuiala pe care ați pus-o sau să distrugeți
picturile, ceea ce nu ar avea alt efect decât acela de a provoca neplăceri. Să presupunem că proprietarul este o parte
care se așteaptă să vândă bunul imediat ce îl recuperează; atunci, dacă nu livrează suma pe care am precizat deja că
trebuie să o livreze în primul exemplu, daunele pentru care a fost pronunțată o hotărâre împotriva dumneavoastră
trebuie plătite după ce aceasta este dedusă.
39. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVII.
Antreprenorii care construiesc cu propriile materiale transferă imediat proprietatea asupra acestora celor care dețin
terenul pe care au ridicat clădirea.
(1) Julianus spune foarte corect în Cartea a XII-a a Digestului, că o femeie care dă un teren în gaj ca garanție
pentru datoria altuia, poate recupera același lucru printr-o acțiune in rem, chiar dacă terenul a fost vândut de către
creditor:
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40. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Pentru că se consideră că creditorul a vândut un gaj care era nul.
41. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVII.
Atunci când cineva cumpără o proprietate cu condiția ca, dacă o altă parte oferă mai mult, să renunțe la achiziție,
de îndată ce condiția este îndeplinită, el nu mai poate face uz de o acțiune in rem; dar atunci când un teren a fost
transferat unei părți sub o astfel de condiție, el poate face uz de o acțiune in rem pentru a-l recupera înainte de a fi
oferit un preț mai mare, dar nu poate face acest lucru ulterior.
(1) În cazul în care un sclav sau un fiu de familie îmi vinde și îmi predă o suprafață de teren, am dreptul la o
acțiune reală pentru a o recupera, dacă el a avut administrarea liberă a peculium-ului său. Aceeași regulă se aplică
și în cazul în care un sclav livrează proprietatea stăpânului său cu consimțământul acestuia din urmă; la fel cum, în
cazul în care un agent face o vânzare sau livrează o proprietate cu consimțământul mandantului său, voi avea
dreptul la o acțiune in rem.
42. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVI.
În cazul în care este intentată o acțiune in rem, moștenitorul posesorului - dacă el însuși nu este în posesie - va fi
eliberat; totuși, dacă a fost angajată vreo răspundere personală a defunctului, aceasta trebuie, prin toate mijloacele,
să fie inclusă în hotărâre.
43. Același, Despre Edict, Cartea XXVII.
Tot ceea ce este atașat obiectelor religioase este el însuși religios; și, prin urmare, pietrele care au făcut parte dintro structură religioasă nu pot fi recuperate, chiar și după ce au fost îndepărtate; totuși, reclamantul va avea dreptul la
o reparație extraordinară printr-o acțiune in factum, iar cel care a îndepărtat pietrele va fi obligat să le restituie.
Însă, în cazul în care, pietrele aparținând altei persoane au fost folosite pentru construirea unui monument fără
consimțământul proprietarului și, înainte ca monumentul să fie folosit, sunt detașate și îndepărtate pentru a fi
folosite în altă parte, ele pot fi recuperate de către proprietar. Și chiar dacă au fost îndepărtate pentru a fi înlocuite
în aceeași structură, se stabilește că proprietarul acesteia poate, în același mod, să le recupereze.
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44. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXIX.
Fructele atârnate de un copac sunt considerate ca făcând parte din sol.
45. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
În cazul în care un sclav este restituit reclamantului după ce a fost intentată o acțiune pentru recuperarea sa, iar
acest lucru a fost făcut de un posesor de bună credință, cred că acesta ar trebui să dea garanție numai împotriva
răutății, dar și alți posesori ar trebui să dea garanție împotriva neglijenței; iar un posesor de bună credință trebuie să
fie inclus printre ei, după ce problema a fost conexată.
46. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
În cazul în care bunurile pentru care se intentează un proces printr-o acțiune reală sunt estimate la suma pe care
reclamantul o depune jurământ în instanță, proprietatea acestora trece imediat la posesor; căci se consideră că am
compromis și am aranjat cu el, pe baza pe care el însuși a stabilit-o.
47. Același, Despre Plautius, cartea XVII.
Acesta este cazul când bunul este la îndemână, dacă este în altă parte, el trece, când posesorul îl obține prin
consimțământul reclamantului; și de aceea nu este contrar regulii ca estimarea judecătorului să se facă numai
atunci când reclamantul dă garanții, "că nu va face nimic pentru a împiedica predarea posesiei bunului".
48. Papinianus, Opinii, Cartea II.
În cazul în care un posesor de bună credință a făcut cheltuieli cu privire la o suprafață de teren care se pare că
aparține altcuiva, el nu poate intenta o acțiune pentru a recupera aceste cheltuieli de la cel care i-a prezentat terenul
sau de la proprietarul acestuia; dar, cu ajutorul unei excepții pe motiv de fraudă, el poate fi rambursat pentru aceste
cheltuieli, printr-o hotărâre judecătorească, pe baza unor considerente de echitate, și anume atunci când cheltuielile
depășesc valoarea profiturilor colectate înainte de a fi fost introdusă problema, deoarece, în cazul în care este
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permisă o compensare, proprietarul va trebui să restituie suma la care cheltuielile depășesc profiturile, dacă terenul
a fost beneficiat.
49. Celsus, Digest, cartea XVIII.
Eu sunt de părere că terenul pe care se află o casă este o parte a acesteia; și nu doar un simplu suport, așa cum este
marea pentru corăbii.
(1) Tot ceea ce rămâne din proprietatea mea, pe care am dreptul să o recuperez în fața legii, este al meu.
50. Callistratus, Monitory Edict, Cartea a II-a.
În cazul în care un câmp aparține cuiva prin dreptul de cumpărare, nu se poate iniția în mod corespunzător o
acțiune de acest fel înainte ca câmpul să fi fost predat și posesia acestuia să fie pierdută.
(1) Un moștenitor poate intenta în mod corect o acțiune în justiție pentru ceea ce i se cuvine din moștenire, chiar
dacă nu a obținut încă posesia acestuia.
51. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XVI.
(2) În cazul în care se introduce o acțiune reală și se pronunță o hotărâre împotriva moștenitorului posesorului,
neglijența și frauda moștenitorului în această chestiune trebuie luate în considerare la pronunțarea hotărârii.
52. Julianus, Digest, Cartea LV.
În cazul în care posesorul unei suprafețe de teren a renunțat în mod fraudulos la posesia acesteia înainte de a se fi
alăturat problema, moștenitorii săi nu pot fi obligați să își asume apărarea în acțiunea in rem; dar ar trebui să se
acorde o acțiune in factum împotriva lor prin care să fie obligați să predea suma de care au profitat prin intermediul
proprietății.
53. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXI.
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În cazul în care posesorul unui teren l-a cultivat sau l-a plantat, iar terenul este ulterior recuperat printr-un proces,
el nu poate îndepărta ceea ce a plantat.
54. Ulpianus, Opinii, Cartea a VI-a.
Există o mare diferență între îndatoririle unui avocat și apărarea propriului caz; și atunci când o parte constată
ulterior că o anumită proprietate îi aparține, nu își va pierde proprietatea asupra acesteia, deoarece, în timp ce
ignora acest fapt, a ajutat pe altul care a intentat un proces pentru a o recupera.
55. Julianus, Digest, Cartea LV.
În cazul în care posesorul unui teren moare înainte de a se reuni problema, lăsând doi moștenitori, iar o acțiune
pentru recuperarea întregii proprietăți este introdusă împotriva unuia dintre ei, care era în posesie, nu există nicio
îndoială că trebuie să se pronunțe o hotărâre împotriva lui pentru întreaga proprietate.
56. Același, Digest, Cartea LXXVIII.
O acțiune pentru recuperarea unui peculium nu va fi admisă, așa cum se întâmplă în cazul unei turme; dar o parte
căreia i-a fost lăsat un peculium trebuie să intenteze o acțiune pentru articolele separate care îl compun.
57. Alfenus, Digest, Cartea VI.
O parte împotriva căreia a fost intentat un proces pentru recuperarea unui teren, a fost din nou dată în judecată de o
altă parte pentru același teren; și s-a pus întrebarea dacă el ar trebui să predea terenul unuia dintre reclamanți prin
ordinul instanței și, ulterior, să se pronunțe o hotărâre în favoarea celuilalt reclamant, cum ar evita să suporte o
dublă pierdere? Am răspuns că oricare dintre judecători a decis primul cazul trebuie să ordone ca terenul să fie
predat reclamantului cu condiția ca acesta să execute o garanție sau să dea o garanție posesorului că, în cazul în
care cealaltă parte recuperează terenul, el îl va preda.
58. Paulus, Epitomele Digestului lui Alfenus, Cartea a III-a.
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În cazul în care un om a fost dat în judecată pentru recuperarea unui sclav și, de asemenea, pentru un furt comis de
respectivul sclav; s-a pus întrebarea ce ar fi necesar să facă în cazul în care s-ar pronunța o hotărâre împotriva sa în
ambele cazuri, dacă sclavul a fost recuperat de la el în primul rând? Răspunsul a fost că judecătorul nu ar trebui să
îl oblige să predea sclavul, cu excepția cazului în care i s-a garantat în prealabil că, în cazul în care ar fi plătit
daune-interese, i se va rambursa în totalitate, deoarece a fost implicat într-un caz care implică același sclav. Cu
toate acestea, în cazul în care mai întâi s-a pronunțat o hotărâre în cauza privind furtul, iar el a predat sclavul cu
titlu de despăgubire, iar apoi s-a pronunțat o altă hotărâre în favoarea reclamantului în acțiunea de recuperare a
sclavului, judecătorul nu ar trebui să facă o estimare a daunelor pentru că sclavul nu a fost predat, deoarece nu i se
poate atribui părții neglijență sau răutate pentru că nu a predat sclavul.
59. Julianus, Despre Minicius, Cartea a VI-a.
Un om care locuia într-o casă aparținând altuia a pus în ea ferestre și uși, iar acestea au fost îndepărtate de
proprietarul clădirii după ce a trecut un an. Întreb dacă cel care le-a pus acolo poate intenta o acțiune pentru
recuperarea acelor uși și ferestre? Răspunsul a fost că da, deoarece tot ceea ce este atașat la clădirea altuia face
parte integrantă din aceasta atâta timp cât continuă să fie așa, dar imediat ce este îndepărtat, revine la starea sa
anterioară.
60. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXIX.
În cazul în care un posesor care este un copil sau un nebun distruge sau strică ceva, nu poate fi pedepsit.
61. Julianus, Despre Minicius, Cartea a VI-a.
Minicius, în cazul în care un om a folosit materiale aparținând altuia pentru a-și repara propria navă, fiind întrebat
dacă nava va rămâne în continuare proprietatea aceluiași om, a răspuns că da; dar dacă a făcut acest lucru în timp
ce construia nava, nu ar fi cazul. Julianus afirmă într-o notă că proprietatea asupra întregii corăbii urmează poziția
chilei.
62. Papinianus, Întrebări, Cartea a VI-a.
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În cazul în care este intentat un proces pentru o navă împotriva unui posesor de rea-credință, trebuie să se facă o
estimare a profiturilor, la fel ca în cazul magazinelor și al terenurilor care sunt închiriate în mod obișnuit. Acest
lucru nu este contrar regulii conform căreia un moștenitor nu este obligat să plătească dobânzi pentru banii care au
fost depozitați, dar pe care nu îi manevrează; căci, deși este adevărat că transportul de marfă, ca și dobânda, nu
provine din natură, ci este perceptibil prin lege; totuși, transportul de marfă poate fi cerut în acest caz, deoarece
posesorul navei nu este obligat să fie răspunzător față de reclamant pentru risc, dar banii sunt împrumutați cu
dobândă pe riscul celui care îi împrumută.
(1) În general, totuși, atunci când se ridică o problemă privind estimarea profiturilor, este stabilit că trebuie să se ia
în considerare nu dacă posesorul de rea-credință s-a bucurat de ele, ci dacă reclamantul ar fi putut să se bucure de
ele, dacă i s-ar fi permis să fie în posesia bunului. Julianus a adoptat, de asemenea, această opinie.
63. Același, Întrebări, Cartea a XII-a.
În cazul în care cineva pierde posesia din neglijență, dar nu din cauza unei fraude, deoarece trebuie să permită să se
facă o estimare, el va avea dreptul să fie ascultat de către instanță, dacă va cere ca adversarul său să fie obligat să
cedeze dreptul său de acțiune; și cum pretorul îi va acorda ajutor în orice moment în care altcineva este în posesie,
nu va fi avantajat în niciun fel. Ar trebui să i se acorde ajutor, chiar dacă partea care a primit suma evaluată este în
posesie; și acesta din urmă nu va fi ușor de ascultat dacă dorește să restituie banii după ce i-a primit odată în baza
deciziei judecătorului, pe riscul pârâtului.
64. Același, Întrebări, Cartea XX.
Atunci când se introduce o acțiune reală, este cert că profiturile trebuie să fie predate chiar și cu referire la acele
lucruri care sunt doar păstrate pentru uz și nu pentru a fi folosite și nu pentru a se bucura de ele.
65. Același, Opinii, Cartea a II-a.
Dacă cineva care a cumpărat un teren de la cineva care nu era proprietarul său opune o excepție pe motiv de
fraudă, el nu va fi obligat să predea terenul proprietarului, decât dacă banii care au fost plătiți unui creditor care a
deținut terenul în gaj pentru datorii, împreună cu dobânzile pentru timpul intermediar sunt recuperați de el, adică,
cu condiția ca dobânzile să fie mai mari decât profiturile pe care le-a recuperat înainte de intentarea acțiunii,
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deoarece acestea nu pot fi compensate decât cu dobânzile datorate recent pentru principal; deoarece este just ca
cheltuielile să fie admise ca în cazul îmbunătățirilor funciare.
(1) În cazul în care un bărbat i-a dăruit fiicei sale, care era o sclavă, nu cu titlu de zestre, ci ca parte din peculium;
atunci, dacă nu îi lasă nimic ca peculium, sclava trebuie inclusă printre activele succesiunii. Cu toate acestea, în
cazul în care un tată și-a dezmoștenit fiica în schimbul zestrei și a peculiumului și, din acest motiv, fie nu i-a lăsat
nimic prin testament, fie i-a lăsat mult mai puțin, o apărare bazată pe intenția tatălui său o va proteja pe fiică.
66. Paulus, Întrebări, Cartea a II-a.
Nu avem mai puțin dreptul de a intenta o acțiune în justiție pentru a recupera ceva ce ne aparține, deoarece se
așteaptă să pierdem proprietatea asupra acelui lucru, dacă se respectă condiția de care depinde o moștenire sau o
concesiune de libertate.
67. Scaevola, Opinii, Cartea I.
Un om care a cumpărat o casă de la tutorele unui minor a trimis un tâmplar să o repare, iar acesta a găsit în ea niște
bani. Se pune întrebarea: cui aparțin acei bani? Am răspuns că, dacă nu erau bani ascunși, ci unii care s-au pierdut
sau pe care partea căreia îi aparțineau nu i-a scos din greșeală, ar trebui, totuși, să continue să fie ai celui căruia îi
aparțineau inițial.
68. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LI.
În cazul în care unei persoane i se ordonă să predea un bun și nu se supune ordinului instanței, declarând că nu este
în măsură să o facă; dacă, într-adevăr, are bunul, posesia va fi transferată cu forța de la el la cererea judecătorului,
iar singura decizie care va fi luată în această chestiune va fi cu referire la profituri. Cu toate acestea, în cazul în
care nu este în măsură să predea bunul și a acționat în mod fraudulos pentru a evita acest lucru, trebuie să fie
obligat să plătească atât cât jură adversarul său, fără nicio limitare; dar dacă nu este în măsură să predea bunul și nu
a acționat în mod fraudulos pentru a evita acest lucru, poate fi obligat să plătească cel mult ceea ce valorează
acesta, și anume valoarea dobânzii adversarului său. Acesta este principiul general și se aplică în toate cazurile în
care bunurile trebuie predate prin ordin judecătoresc, indiferent dacă este vorba de interdicții sau de acțiuni in rem
sau in personam.
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69. Paulus, Despre Sabinus, cartea XIII.
În cazul în care o persoană a acționat în mod fraudulos pentru a evita să fie în posesie, ea poate fi pedepsită în acest
mod, și anume: reclamantul nu va fi obligat să îi dea garanții că îi va ceda drepturile de acțiune pe care le are în
cauză:
70. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXIX.
Și este stabilit că nu i se poate acorda nici măcar o acțiune publică, pentru ca nu cumva să poată obține un bun prin
violență și împotriva voinței proprietarului, prin plata unui preț corect.
71. Paulus, Despre Sabinus, Cartea XIII.
În cazul în care un posesor a renunțat în mod fraudulos la posesie, dar reclamantul nu dorește să depună jurământ
și preferă ca adversarul său să fie condamnat la plata valorii reale a bunului, dorința sa trebuie să fie aprobată.
72. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
Dacă ați cumpărat terenul lui Sempronius de la Titius și, după ce prețul a fost plătit, acesta vă este livrat, iar apoi
Titius devine moștenitorul lui Sempronius și vinde și livrează același teren unei alte părți, este corect ca
dumneavoastră să fiți preferat; deoarece chiar dacă vânzătorul însuși ar intenta o acțiune împotriva dumneavoastră
pentru a recupera proprietatea, puteți să-i interziceți prin excepție; dar dacă el însuși era în posesia terenului și ați
intenta o acțiune împotriva lui, ați putea face uz de o replică împotriva unei excepții pe motiv de proprietate.
73. Același, Despre Edict, Cartea XVII.
Într-o acțiune intentată pentru recuperarea unor bunuri determinate, posesorul nu este obligat să declare ce parte
din ele îi aparține, deoarece aceasta este obligația reclamantului, și nu a posesorului. Aceeași regulă este observată
și în acțiunea publică.
(1) Pentru un superficiar,
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74. Paulus, Despre edict, cartea XXI.
(Adică cel care are dreptul de a ocupa suprafața de teren aparținând altuia, cu condiția de a plăti pentru aceasta o
anumită chirie),
75. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
Pretorul promite o acțiune in rem atunci când se prezintă o cauză corespunzătoare.
76. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a VII-a.
Principiile care au fost enunțate cu referire la o acțiune pentru recuperarea întregii proprietăți trebuie să se
înțeleagă că se aplică în mod egal la recuperarea unei părți din aceasta; și este de datoria judecătorului să ordone ca
acele lucruri care ar trebui să fie predate să fie, de asemenea, predate în proporție, în același timp în care partea în
sine este predată.
(1) O acțiune pentru recuperarea unei părți care nu este încă stabilită va fi admisă, dacă există un motiv întemeiat
pentru aceasta. Este o cauză bună atunci când, de exemplu, Lex Falcidia este aplicabilă în cazul unui testament, din
cauza sumei incerte care trebuie rezervată din moșteniri, atunci când instanța nu a făcut o cercetare amănunțită. În
cazul în care un legatar căruia i-a fost lăsat un sclav ignoră cu desăvârșire care este partea din sclavul respectiv
pentru care ar trebui să intenteze o acțiune în justiție; o astfel de acțiune va fi admisă. Înțelegem că aceeași regulă
se aplică și în alte domenii.
77. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVII.
O anumită femeie a dat prin scrisoare o suprafață de pământ unui bărbat care nu era soțul ei, iar apoi a închiriat
același teren de la el. S-ar putea susține că el avea dreptul la o acțiune in rem, deoarece a dobândit posesia prin
intermediul ei, la fel ca și prin intermediul unui chiriaș. S-a afirmat că el a fost într-adevăr pe terenul care i-a fost
donat atunci când scrisoarea a fost trimisă; și acest lucru a fost suficient pentru a constitui o livrare a posesiei, chiar
dacă închirierea terenului nu a avut loc.
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78. Labeo, Epitome de probabilități de Paulus, Cartea a IV-a.
Dacă nu ai recoltat recoltele de pe un teren aparținând altuia, pe care ești doar în posesie, nu ești obligat să predai
nimic din ceea ce produce terenul respectiv. Paulus, pe de altă parte, întreabă dacă recoltele devin proprietatea
posesorului pentru că le-a cules pe cont propriu? Trebuie să înțelegem prin culesul culturilor nu numai atunci când
acestea sunt culese în întregime, ci și atunci când acest lucru a început și s-a desfășurat până la punctul în care
culturile au încetat să mai fie susținute de pământ; ca, de exemplu, atunci când au fost culese măsline sau struguri,
dar nimeni nu a făcut vin sau ulei; căci, în acest caz, cel care a cules culturile este considerat, din acel moment, că
le-a obținut.
79. Același, Epitome de probabilități de Paulus, cartea a VI-a.
Dacă intentați un proces împotriva mea pentru a recupera un sclav, iar acesta moare după ce s-a unit problema,
profiturile trebuie să fie estimate în timpul cât a trăit. Paulus spune: "Cred că acest lucru este valabil numai în cazul
în care sclavul nu s-a îmbolnăvit încă atât de mult încât să facă serviciile sale inutile; căci chiar dacă ar fi continuat
să trăiască în această stare de sănătate precară, nu ar fi potrivit ca profiturile să fie estimate în această perioadă".
80. Furius Anthiannus, Despre edict, Cartea I.
Nu suntem obligați să îndurăm o acțiune in rem, deoarece oricine are voie să susțină că nu este în posesie, astfel
încât, dacă adversarul său poate dovedi că cealaltă parte este de fapt în posesia bunului, poate obține transferul
posesiei către el printr-o hotărâre judecătorească; chiar dacă nu dovedește că bunul este al său.

Tit. 2. Cu privire la acțiunea publică in rem

1. Ulpianus, Despre edict, cartea XVI.
Pretorul spune: "În cazul în care cineva dorește să intenteze o acțiune pentru a recupera un bun care i-a fost predat
pentru un motiv întemeiat și al cărui titlu nu a trecut încă prin uzucapiune, îi voi acorda o acțiune".
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(1) Pretorul spune, și foarte corect, "În cazul în care titlul nu a trecut încă prin uzucapiune"; căci, dacă acest lucru a
avut loc odată, are dreptul la o acțiune civilă și nu are nevoie de una onorifică.
(2) Dar de ce s-a limitat să menționeze doar livrarea și uzucapiunea, când există numeroase dispoziții legale prin
care oricine poate obține dreptul de proprietate, ca, de exemplu, în cazul unui legat?
2. Paulus, Despre edict, cartea XIX.
Sau donațiile făcute mortis causal Pentru Publician Acțiunea poate fi introdusă în cazul în care s-a pierdut posesia,
deoarece aceasta se obține în același mod ca și în cazul unui legat.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XVI-a.
Și există multe alte prevederi ale legii în același sens.
(1) Pretorul spune: "El poate intenta o acțiune pentru un motiv întemeiat"; și nu numai că Acțiunea Publiciană este
disponibilă de către un cumpărător de bună-credință, ci și de către alții; ca de exemplu, de către cineva căruia i s-a
transferat proprietatea cu titlu de zestre, și care nu a fost încă dobândită prin uzucapiune; pentru că există un foarte
bun motiv de acțiune, indiferent dacă proprietatea dată cu titlu de zestre a fost evaluată sau nu. De asemenea, în
cazul în care proprietatea este transferată în temeiul unei hotărâri judecătorești:
4. Paulus, Despre edict, cartea XIX. Sau în scopul plății unei datorii,
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XVI-a.
Sau pentru predarea unui sclav în loc de despăgubiri, indiferent dacă existau sau nu motive întemeiate pentru
aceasta.
6. 6. Paulus, Despre Edict, Cartea a XIX-a.
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Mai mult, într-o acțiune noxală, în care nu s-a făcut nicio apărare, pot să îndepărtez sclavul prin ordinul pretorului
și dacă, după ce l-am îndepărtat, pierd posesia lui, mă pot prevala de acțiunea publiciană.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XVI-a.
Dar dacă proprietatea mi-a fost adjudecată, pot să intentez Acțiunea Publiciană.
(1) În cazul în care valoarea proprietății este estimată în instanță, aceasta se aseamănă cu o sclavie; iar Julianus
spune în Cartea a XXII-a a Digestului că, dacă pârâtul oferă suma estimată, se va putea recurge la Acțiunea
Publiciană.
(2) Marcellus, în Cartea a douăzeci și șaptea a Digestului, spune că, în cazul în care cineva cumpără o proprietate
de la o persoană care este nebună de legat, neștiind că acesta a fost cazul, o poate dobândi prin uzucapiune; și, prin
urmare, va avea dreptul la Acțiunea Publiciană.
(3) În cazul în care cineva obține o proprietate ca donație, el are dreptul la Acțiunea Publiciană; care, de asemenea,
va fi îndreptată împotriva unui donator; deoarece reclamantul este un posesor legal atunci când acceptă o donație.
(4) Atunci când o parte cumpără bunuri de la un minor, ignorând că acesta este minor, are dreptul la Acțiunea
Publiciană.
(5) De asemenea, în cazul în care s-a făcut un schimb, aceeași acțiune va fi fondată.
(6) Acțiunea Publiciană nu se întemeiază pe chestiunea posesiei, ci pe cea a proprietății.
(7) Dacă îmi depuneți un jurământ într-un proces pe care l-am intentat pentru recuperarea unui bun, iar eu jur că
respectivul bun este al meu, am dreptul la Acțiunea Publiciană, dar numai împotriva dumneavoastră; deoarece
singura persoană care poate fi prejudiciată de jurământ este partea care l-a depus. Dacă, însă, jurământul este depus
posesorului, iar acesta jură că bunul nu aparține reclamantului, el poate face uz de excepție numai împotriva
acestuia din urmă; căci ea nu operează în măsura în care îi conferă un drept la acțiune.
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(8) În cadrul acțiunii publice, trebuie respectate toate acele reguli pe care le-am menționat în cadrul acțiunii în
revendicare de bunuri.
(9) Această acțiune se află în favoarea unui moștenitor, precum și a succesorilor pretorieni.
(10) Dacă eu nu fac o achiziție, dar sclavul meu o face, am dreptul la acțiunea publiciană. Aceeași regulă se aplică
și în cazul în care agentul meu, tutorele, curatorul sau oricine altcineva care se ocupă de afacerile mele face o
achiziție.
(11) Pretorul spune: "Cine cumpără cu bună-credință"; prin urmare, nu orice achiziție poate beneficia de acțiune, ci
numai una făcută cu bună-credință; prin urmare, este suficient dacă sunt un cumpărător de bună-credință, chiar
dacă nu cumpăr de la proprietar, chiar dacă acesta mi-a făcut vânzarea cu intenție frauduloasă; căci frauda unui
vânzător nu mă va prejudicia.
(12) În această acțiune nu mă va dezavantaja dacă sunt succesorul cumpărătorului și am acționat în mod fraudulos,
în cazul în care însuși cel căruia i-am succedat a făcut achiziția cu bună-credință; și nu mă va avantaja dacă nu mam făcut vinovat de fraudă, în cazul în care cumpărătorul căruia i-am succedat s-a făcut vinovat de fraudă.
(13) Dacă, totuși, sclavul meu a făcut achiziția, trebuie să se ia în considerare frauda lui, și nu a mea; și invers.
(14) Acțiunea Publiciană se referă la momentul cumpărării și, prin urmare, Pomponius susține că nimic din ceea ce
a fost făcut în mod fraudulos, fie înainte, fie după ce a fost făcută cumpărarea, nu poate deveni subiect de cercetare
în această acțiune.
(15) Această acțiune face referire doar la buna credință a cumpărătorului.
(16) Prin urmare, pentru ca acțiunea publiciană să fie disponibilă, trebuie să existe următoarele condiții: persoana
care a făcut achiziția trebuie să fi acționat cu bună-credință, iar bunul cumpărat trebuie să îi fi fost livrat cu această
înțelegere. Dar chiar dacă a făcut achiziția cu bună-credință, nu poate face uz de Acțiunea Publiciană înainte de
livrare.
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(17) Julianus a afirmat în Cartea a șaptea a Digestului că livrarea bunului cumpărat trebuie să fie făcută cu bunăcredință; și, prin urmare, dacă partea se preface cu bună știință în posesia unui lucru care aparține altuia, nu se
poate folosi de Acțiunea Publiciană, deoarece nu va putea dobândi proprietatea prin uzucapiune. De asemenea,
nimeni nu trebuie să creadă că, după părerea noastră, este suficient ca, la începutul livrării, cumpărătorul să nu știe
că bunul aparținea altuia, pentru a se putea folosi de Acțiunea Publiciană, ci este necesar ca și la acel moment să
fie un cumpărător de bună credință.
8. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
Cu toate acestea, nu se precizează nimic cu privire la plata sumei de cumpărare; de aceea trebuie să se conchidă că
nu este de părere pretorul că trebuie să se întrebe dacă prețul a fost plătit sau nu.
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
Acțiunea Publiciană este la fel de disponibilă indiferent dacă bunul este predat cumpărătorului sau moștenitorului
său.
(1) În cazul în care o parte cumpără un bun care i-a fost depozitat, împrumutat sau gajat, acesta trebuie considerat
ca fiind livrat, dacă rămâne în posesia sa după cumpărare.
(2) Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care livrarea a precedat cumpărarea.
(3) Mai mult, dacă eu cumpăr o proprietate, iar anumite bunuri aparținând acesteia mi-au fost livrate și pentru care
doresc să intentez o acțiune în justiție, Neratius afirmă că voi avea dreptul la acțiunea publiciană.
(4) În cazul în care cineva vinde aceeași proprietate separat către doi cumpărători de bună credință, să vedem care
dintre ei are mai mult dreptul la Acțiunea Publiciană: cel căruia i-a fost livrată mai întâi proprietatea, sau cel care
doar a cumpărat-o? Julianus, în Cartea a șaptea a Digestului, afirmă: "În cazul în care nu este vorba despre o
proprietate publică, nu este vorba despre o proprietate publică: "Că, dacă părțile au făcut achiziția de la aceeași
persoană care nu era proprietar, va fi preferat cel căruia i s-a făcut prima livrare; dar dacă ei cumpără proprietatea
respectivă de la persoane diferite care nu erau proprietari, cel care a intrat în posesie este într-o poziție juridică mai
bună decât cel care introduce acțiunea; și această opinie este corectă."
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(5) Această acțiune nu este disponibilă cu referire la bunurile care nu pot fi dobândite prin uzucapiune; ca, de
exemplu, în cazul articolelor care au fost furate sau al sclavilor fugari.
(6) În cazul în care un sclav care aparține unei moșteniri achiziționează o proprietate înainte ca moștenirea să fi
intrat în posesia acesteia și, după predare, pierde posesia acesteia; moștenitorul, în mod foarte corect, are dreptul la
acțiunea publică, la fel ca și cum el însuși ar fi fost în posesia acesteia. Membrii unei comune, de asemenea, în
cazul în care un bun a fost predat sclavului lor, se vor afla în aceeași situație;
10. Paulus, Despre Edict, Cartea a XIX-a.
Indiferent dacă sclavul a cumpărat respectiva proprietate cu referire la propriul său peculium, sau nu.
11. 11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
În cazul în care am făcut o achiziție, iar proprietatea a fost livrată unei alte părți la cererea mea, împăratul Severus
a declarat într-un Rescript că acțiunea Publiciană trebuie să i se acorde.
(1) Acțiunea Publiciană este acordată în cazul în care se intentează o acțiune pentru recuperarea unui uzufruct care
a fost predat și, de asemenea, în cazul în care servituțile proprietăților urbane au fost create prin predare, sau prin
suferință; de exemplu, atunci când o parte a permis construirea unui apeduct prin casa sa. Aceeași regulă se aplică
și în cazul servituților rustice, deoarece s-a stabilit că, în acest caz, predarea și suportarea le protejează.
(2) Descendența unei sclave furate, care a fost concepută în timp ce se afla în posesia unui cumpărător de bună
credință, poate fi recuperată prin intermediul acestei acțiuni; chiar dacă copilul nu se afla în posesia părții care a
cumpărat-o; însă moștenitorul hoțului nu are dreptul la această acțiune, deoarece el este succesorul titlului
defectuos al defunctului.
(3) Uneori, totuși, chiar dacă mama care a fost furată nu a fost vândută, ci mi-a fost prezentată (eu ignorând acest
fapt) și ea a conceput și a născut ulterior în timp ce se afla în posesia mea, am dreptul la o Acțiune Publică pentru a
recupera copilul, așa cum spune Julianus; cu condiția ca, în momentul în care intentez acțiunea, să nu știu că mama
a fost furată.
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(4) Julianus afirmă, de asemenea, într-un mod general, că indiferent de modul în care aș fi putut dobândi mama
prin uzucapiune, dacă ea nu ar fi fost furată, pot dobândi copilul în același mod, dacă nu știam că mama a fost
furată. Prin urmare, în toate aceste cazuri, voi avea dreptul la acțiunea publică.
(5) Aceeași regulă se aplică și în cazul copilului fiicei unei sclave, chiar dacă nu s-a născut, dar după moartea
mamei sale a fost extras din pântecele ei prin operație cezariană; așa cum a afirmat Pomponius în Cartea a
Patrazeci.
(6) De asemenea, el spune că, în cazul în care o casă a fost cumpărată și este distrusă, orice adăugire făcută la ea
poate fi recuperată printr-o acțiune de acest gen.
(7) În cazul în care se face o adăugire la un teren prin aluviuni, acesta devine de aceeași natură ca și cel la care este
adăugat; și, prin urmare, din moment ce terenul în sine nu poate fi recuperat printr-o Acțiune Publică, nici
adăugarea nu poate fi; dar dacă poate, porțiunea adăugată prin aluviuni poate fi, de asemenea, recuperată; și acest
lucru a fost menționat de Pomponius.
(8) El adaugă, de asemenea, că, în cazul în care trebuie introdusă o acțiune pentru părți ale unei statui cumpărate
care au fost îndepărtate, o acțiune similară este disponibilă.
(9) El afirmă, de asemenea, că, dacă achiziționez un teren liber și construiesc o casă pe el, pot folosi în mod
corespunzător acțiunea publiciană.
(10) De asemenea, el afirmă că, dacă construiesc o casă, iar terenul devine ulterior vacant, pot, de asemenea, să mă
folosesc de Acțiunea Publiciană.
12. Paulus, Despre Edict, cartea XIX.
În cazul în care un bărbat a prezentat un sclav logodnicei sale și, înainte ca titlul să treacă prin uzucapiune, l-a
primit înapoi cu titlu de zestre; Divinul Pius a declarat într-un Rescript că, dacă părțile divorțează, sclavul ar trebui
returnat, deoarece un dar între două persoane logodnice este valabil; și, prin urmare, ea, în calitate de posesoare, va
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beneficia de o excepție; iar dacă posesia ar fi fost pierdută, Acțiunea Publiciană va fi acordată, indiferent dacă un
străin sau donatorul era în posesia proprietății.
(1) În cazul în care un bun este predat cuiva în temeiul Decretului Trebellian al Senatului, chiar dacă partea nu ar
obține posesia acestuia, ea poate face uz de Acțiunea Publiciană.
(2) În cazul contractelor de arendă perpetuă și al altor bunuri imobile care nu pot fi dobândite prin uzucapiune, se
poate recurge la Acțiunea Publiciană în cazul în care a fost făcută o livrare de bună credință a terenului.
(3) Aceeași regulă se aplică în cazul în care am cumpărat cu bună-credință, de la o persoană care nu este proprietar,
o casă care a dus cu ea suprafața terenului.
(4) Dacă proprietatea este de așa natură încât o lege sau o constituție interzice înstrăinarea ei, în acest caz acțiunea
publică nu va fi admisă, deoarece, în astfel de circumstanțe, pretorul nu oferă protecție nimănui pentru a împiedica
încălcarea legii.
(5) Putem face uz de Acțiunea Publiciană chiar și în cazul unui sclav copil mai mic de un an.
(6) În cazul în care cineva dorește să recupereze o parte dintr-o anumită proprietate, se poate folosi de Acțiunea
Publiciană.
(7) De asemenea, poate folosi în mod corespunzător această acțiune și cel care a avut posesia doar pentru o clipă.
13. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Ori de câte ori o proprietate este dobândită legal de noi în orice mod și este pierdută, această acțiune ne va fi
acordată în scopul recuperării acestei proprietăți.
(1) Uneori, însă, acțiunea publică nu poate fi introdusă de persoanele care au obținut legal posesia; pentru că
posesia obținută din gaj și din donații precare este legală; dar, desigur, de obicei nu se admite un drept la acțiune în
cazuri de acest fel, pentru motivul că nici creditorul, nici cel care are un titlu precar nu obține posesia cu
înțelegerea că se va crede proprietar.
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(2) Atunci când cineva face o achiziție de la un minor, trebuie să dovedească faptul că a făcut-o cu consimțământul
tutorelui său și nu cu încălcarea legii. Dar atunci când a făcut achiziția prin înșelăciunea unui pretinși tutore, se
consideră că a acționat cu bună-credință.
14. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
Papinianus afirmă în Cartea a șasea a întrebărilor, că atunci când un om interzice livrarea sau dă un aviz, iar
proprietatea a fost vândută de către agentul său la cererea sa, iar agentul a livrat-o în ciuda acestui fapt; pretorul îl
va proteja pe cumpărător, fie că este în posesie, fie că introduce o acțiune pentru a recupera proprietatea. Dar
atunci când mandatarul este obligat să facă plata către cumpărător din cauza unei acțiuni bazate pe cumpărare,
primul poate recupera în cadrul unei acțiuni reconvenționale pe mandat; pentru că s-ar putea întâmpla ca bunul să
poată fi recuperat de la cumpărător de către cel care a dat ordinul de vânzare, pentru că, din ignoranță, nu a făcut
uz de excepția pe care ar fi trebuit să o invoce, de exemplu: "Dacă partea cu care am negociat nu a efectuat
vânzarea cu acordul dumneavoastră".
15. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Dacă sclavul meu, în timp ce se află în fugă, cumpără un bun de la cineva care nu este proprietar, acțiunea
publiciană va fi în favoarea mea, chiar dacă nu am obținut posesia, prin intermediul lui, a bunului livrat.
16. Papinianus, Întrebări, Cartea a X-a.
Paulus afirmă într-o notă că o excepție pe motivul proprietății legale poate fi invocată în calea acțiunii publiciene.
17. 17. Neratius, Pergamente, Cartea a III-a.
Acțiunea Publiciană nu a fost inventată cu scopul de a-l priva pe adevăratul proprietar de proprietatea sa (și acest
lucru este dovedit în primul rând pe principii echitabile; și în al doilea rând prin utilizarea excepției: "Dacă bunul
în litigiu nu aparține posesorului"), ci pentru că, în cazul în care un om cumpără ceva cu bună-credință și a intrat în
posesia lui, el, și nu adversarul său, ar trebui să aibă dreptul de a-l deține.
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Tit. 3. Cu privire la acțiunile pentru recuperarea terenurilor care au fost închiriate
perpetuu, adică a terenurilor emfiteutice
1. Paulus, Despre edicte, cartea XXI.
2. Unele terenuri aparținând orașelor se numesc "vectigale", iar altele nu. Se numesc vectigales cele care sunt
închiriate perpetuu, adică în baza unei convenții conform căreia, atâta timp cât se plătește chiria pentru ele, nu va fi
permisă luarea lor de la cei care le-au închiriat sau de la succesorii lor. Nu sunt de această natură terenurile care
sunt închiriate pentru cultivare în condițiile în care noi obișnuim să le închiriem în mod privat în acest scop.
(1) În cazul în care părțile închiriază terenuri de la municipalități în mod perpetuu, deși nu devin proprietari ai
acestora, se stabilește că ele au totuși dreptul la o acțiune reală împotriva unui posesor și chiar împotriva
membrilor municipalității înseși:
2. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVII. Cu condiția, însă, ca ei să plătească întotdeauna chiria.
3. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care au făcut un contract de închiriere pentru o perioadă determinată, iar
termenul convenit nu a expirat încă.

451

Cartea VII
1. Cu privire la uzufruct și la folosirea și bucuria acestuia.
2. Cu privire la acumularea uzufructului.
3. Când se produce dobândirea moștenirii unui uzufruct.
4. În ce moduri se pierde uzufructul sau uzul.
5. Cu privire la uzufructul lucrurilor care se consumă sau se diminuează prin folosință.
6. Cu privire la acțiunea de recuperare a uzufructului și cea prin care acesta este refuzat.
7. Cu privire la serviciile sclavilor.
8. Cu privire la uz și locuire.
9. În ce mod trebuie să dea garanție uzufructuarul.

*******************************************
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Tit. 1. Privind uzufructul și uzul și folosința acestuia
1. Paulus, Despre Vitellius, cartea a III-a.
Uzufructul este dreptul de a folosi și de a se bucura de bunurile altora, păstrând în același timp intactă substanța
acestora.
(2) Celsus, Digest, Cartea XVIII.
Căci uzufructul este un drept asupra părții materiale a unui lucru, astfel încât, dacă aceasta este înlăturată, trebuie
să fie înlăturat și uzufructul însuși.
3. (3) Gaius, Diurnal, sau Chestiuni de aur, Cartea a II-a.
Uzufructul poate fi creat asupra oricărui bun imobil prin intermediul unui legat, astfel încât moștenitorul poate fi
îndrumat să transfere uzufructul către o persoană; și se înțelege că îl transferă dacă îl conduce pe legatar pe teren
sau îi permite să se bucure sau să îl folosească. În cazul în care cineva dorește să creeze un uzufruct, poate face
acest lucru prin intermediul unor acorduri și stipulații, fără a face un testament.
1. Un uzufruct poate fi creat nu numai cu privire la terenuri și clădiri, ci și cu privire la sclavi, animale de povară și
alte bunuri.
2. Cu toate acestea, pentru ca simpla proprietate să nu devină absolut lipsită de valoare din cauza existenței
perpetue a uzufructului, s-a decis că uzufructul poate fi stins în diferite moduri și să revină la simpla proprietate.
3. În plus, indiferent de modul în care se creează și se stinge un uzufruct, simpla folosință poate fi în același mod
creată și stinsă.
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(4) Paulus, Despre edict, Cartea a II-a.
În multe cazuri, uzufructul este o parte a proprietății și este de sine stătător, deoarece poate fi acordat imediat sau
de la o anumită dată.
5. Papinianus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Uzufructul poate fi creat, la început, cu referire la o parte de proprietate, fie că este divizată sau indivizibilă, și
poate fi pierdut și prin trecerea unui termen stabilit de lege; și, pe același principiu, poate fi diminuat prin
operațiunea Lex Falcidia. Cu toate acestea, în cazul în care partea care a promis un uzufruct moare, obligația de a-l
acorda este împărțită proporțional cu cotele succesorale; iar dacă acesta trebuie acordat în cazul unui teren deținut
în comun, iar unul dintre proprietari este pârât într-un proces, transferul se va face proporțional cu cota-parte a
respectivului pârât.
6. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Un uzufruct poate fi creat în mai multe moduri; de exemplu, poate fi lăsat prin moștenire ca un legat. Simpla
proprietate a bunului poate fi lăsată prin moștenire, iar uzufructul să fie rezervat, astfel încât uzufructul să rămână
moștenitorului.
(1) Uzufructul poate fi creat și printr-o acțiune de partaj succesoral sau printr-o acțiune de împărțire a bunurilor
deținute în comun, în care instanța atribuie simpla proprietate unei părți și uzufructul altei părți.
(2) Uzufructul este, de altfel, dobândit pentru noi nu numai prin noi înșine, ci și prin persoanele pe care le avem
sub controlul nostru.
(3) Nimic nu se opune ca sclavul meu să fie numit moștenitor, iar simpla proprietate să fie lăsată ca moștenire,
uzufructul fiind rezervat.
7. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVII.
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În cazul în care un uzufruct este lăsat ca moștenire, toate profiturile proprietății aparțin uzufructuarului. Se poate
lăsa prin moștenire un uzufruct fie de bunuri imobile, fie de bunuri mobile.
(1) Atunci când este lăsat moștenire cel al unui bun imobil, ca de exemplu atunci când se lasă uzufructul unei case,
toate veniturile din acesta aparțin uzufructuarului; de asemenea, tot ceea ce provine din clădiri, incinte și celelalte
lucruri care aparțin casei. Prin urmare, s-a stabilit că un uzufructuar poate fi pus în posesia unei clădiri învecinate,
în vederea prevenirii unei amenințări de prejudiciu; și poate păstra posesia clădirii respective în calitate de
proprietar, dacă cealaltă parte persistă în a nu furniza garanții; și nici nu va pierde nimic atunci când uzufructul se
termină. Pe baza acestui principiu, Labeo afirmă că proprietarul proprietății nu are dreptul de a ridica clădirea sa
dacă nu ești dispus; ca și în cazul în care uzufructul unui teren neocupat a fost lăsat moștenire, el nu poate ridica o
casă pe el; opinie pe care o consider corectă.
(2) Prin urmare, din moment ce toate produsele proprietății aparțin uzufructuarului, el poate, așa cum afirmă
Celsus în Cartea a Optsprezecea a Digestului, să fie obligat, prin cerere la tribunal, să repare casa, numai în măsura
în care, totuși, să o mențină în stare bună, dar dacă o parte din ea ar fi distrusă din cauza vechimii, nici una dintre
părți nu poate fi obligată să o repare; totuși, dacă moștenitorul ar face acest lucru, el trebuie să permită
uzufructuarului să o folosească; de aceea, Celsus întreabă în ce măsură trebuie să fie păstrată în stare de reparație?
Dacă unele părți sunt distruse de vârstă, el nu poate fi obligat să le repare și, prin urmare, este responsabil doar
pentru reparații moderate, deoarece, deoarece uzufructul îi este lăsat, el își asumă și alte sarcini, ca de exemplu,
impozite, tributuri, chirii sau un provizion pentru întreținere perceput asupra proprietății; și acest lucru a fost
afirmat de Marcellus în Cartea a treisprezecea.
(3) Cassius spune, de asemenea, în Cartea a opta a dreptului civil, că un uzufructuar poate fi obligat să facă
reparații prin cerere la tribunal, așa cum este obligat să planteze copaci; iar Aristo afirmă într-o notă că acest lucru
este corect. Neratius spune, de asemenea, în Cartea a patra a Pergamentelor, că unui uzufructuar nu i se poate
interzice să facă reparații, din același motiv pentru care nu poate fi împiedicat să ară sau să cultive pământul; și nu
numai că poate face reparațiile necesare, dar poate face și îmbunătățiri în scopul plăcerii, cum ar fi stucaturi,
pavaje din mozaic și alte lucruri de acest fel; dar nu poate mări clădirile sau îndepărta ceva din ele care este util:
8. Același, Despre Edict, Cartea XL.
chiar dacă intenția lui este de a pune ceva mai bun în locul lor, iar această opinie este cea adevărată.
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9. Același, Despre Sabinus, Cartea XVII.
Mai mult, în cazul în care uzufructul unui teren a fost lăsat moștenire, tot ceea ce se obține de pe urma terenului și
tot ceea ce poate fi colectat de pe urma lui este inclus în profiturile care aparțin legatarului, cu condiția, totuși, ca el
să se folosească de el așa cum ar face un bun cetățean; și într-adevăr, Celsus afirmă în Cartea a XVIII-a a
Digestului că el poate fi obligat să cultive terenul într-un mod adecvat.
1. Dacă pe teren există albine, uzufructul acestora îi aparține și lui.
2. Dar în cazul în care terenul conține cariere de piatră, iar uzufructuarul dorește să taie piatră, sau conține cariere
de cretă sau de nisip; Sabinus spune că el are dreptul să se folosească de toate acestea, așa cum ar face un
proprietar econom; ceea ce cred că este opinia corectă.
3. Chiar și în cazul în care aceste cariere au fost descoperite după legarea uzufructului, când s-a lăsat uzufructul
întregului teren și nu al anumitor părți ale acestuia, ele sunt incluse în moștenire.
4. În legătură intimă cu aceasta este o chestiune care a fost adesea tratată cu privire la accesiunile, făcute la
proprietate; și s-a stabilit că uzufructul solului aluvial aparține, de asemenea, uzufructuarului. Dar atunci când
apare o insulă într-un râu vizavi de un teren, Pegasus spune că uzufructul acesteia nu aparține uzufructuarului
terenului alăturat, deși este o accesiune la proprietate; pentru că este, ca să zicem așa, o parcelă particulară de
proprietate imobiliară la al cărei uzufruct nu ai dreptul. Această opinie nu este lipsită de rațiune, căci acolo unde
sporul nu se observă, uzufructul este sporit, dar acolo unde apare separat, nu contribuie la beneficiul
uzufructuarului.
5. Cassius afirmă în Cartea a opta a dreptului civil că veniturile obținute din capturarea păsărilor și a vânatului
aparțin uzufructuarului, deci și cele din pescuit.
6. Sunt de părere că și producția unei pepiniere aparține uzufructuarului, astfel încât și el are dreptul să vândă și să
planteze; dar este obligat să aibă patul mereu pregătit și să îl reînnoiască în vederea replantării acestuia, ca un fel
de instrument care trebuie folosit în folosul terenului, astfel încât, atunci când uzufructul se termină, să poată fi
restituit proprietarului.
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7. De asemenea, acesta are dreptul la ceea ce produce acest instrument pentru binele pământului, dar nu are puterea
de a-l vinde; căci dacă uzufructul pământului a fost lăsat moștenire și există un câmp de pe care proprietarul
obișnuia să obțină țăruși, osițe sau trestii pentru folosința pământului, uzufructul acestuia a fost lăsat moștenire; Eu
sunt de părere că uzufructuarul poate să se folosească de acesta, cu condiția să nu vândă nimic din el, cu excepția
cazului în care se întâmplă că i s-a lăsat în uzufruct un mănunchi de sălcii, sau pădurea în care se găseau țărușii,
sau patul de stufărișuri; în acest caz, el poate să le vândă. Trebatius spune că uzufructuarul poate tăia țăruși și
trestii așa cum obișnuia să facă proprietarul terenului și le poate vinde, chiar dacă primul nu obișnuia să facă acest
lucru, ci să le folosească el însuși; deoarece condiția uzufructuarului trebuie privită în raport cu cantitatea de
folosit, și nu cu modul de folosire a acesteia.
10. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Uzufructuarul poate să ia dintr-un tufiș țăruș țăruși pentru proptele, iar dintr-o pădure care nu este un tufiș poate
lua ceea ce îi trebuie pentru via sa, cu condiția să nu facă terenul mai puțin valoros.
11. Paulus, Epitomele Digestului lui Alfenus, Cartea a II-a. Dar acolo unde copacii sunt mai mari, el nu poate să-i
taie.
12. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVII.
13. În cazul în care copacii sunt dezrădăcinați sau răsturnați de forța vântului, Labeo spune că uzufructuarul îi
poate recupera pentru uzul său și al gospodăriei sale, dar nu trebuie să folosească lemnul pentru foc, dacă are altul
la dispoziție în acest scop; și cred că această opinie este corectă, altfel, dacă tot terenul ar suferi această nenorocire,
uzufructuarul ar putea îndepărta toți copacii. Labeo, însă, crede că are dreptul să taie atâția copaci câți sunt
necesari pentru repararea casei; la fel cum poate arde var, sau să sape nisip, sau să ia orice altceva care este necesar
pentru construcție.
1. În cazul în care uzufructul unei nave a fost lăsat moștenire, cred că aceasta poate fi trimisă pe mare, chiar dacă
există pericolul de naufragiu; deoarece o navă este construită în scopul navigației.
2. Uzufructuarul poate fie să se bucure de bunul în sine, fie să transfere dreptul de a se bucura altuia, fie să îl
părăsească, fie să îl vândă pe acesta din urmă; pentru că un om care închiriază și unul care vinde folosește și el.
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Dar atunci când îl transferă cuiva pentru a fi deținut pe bază de suferință, sau îl donează, cred că îl folosește și, prin
urmare, păstrează uzufructul acestuia; aceasta a fost opinia lui Cassius și a lui Pegasus, iar Pomponius o adoptă în
Cartea a cincea despre Sabinus. Căci nu numai că eu păstrez uzufructul, dacă îl închiriez, dar și atunci când o altă
persoană care face afaceri cu mine închiriază uzufructul, Julianus afirmă în Cartea a XXXI-a că eu îl păstrez în
continuare. Totuși, atunci când nu îl închiriez, ci, în timp ce sunt absent și ignorant, cineva care se ocupă de
afacerea mea se folosește de el și se bucură de el, eu, totuși, păstrez uzufructul, deoarece am dobândit un drept de
acțiune pe baza afacerii încheiate; și această opinie este aprobată de Pomponius în Cartea a cincea.
3. Pomponius are îndoieli cu privire la următorul caz, și anume: dacă un sclav fugar în care am un uzufruct
stipulează ceva în legătură cu proprietatea mea sau primește ceva prin livrare, păstrez eu uzufructul în aceste
circumstanțe, pe motiv că mă folosesc de el? El recunoaște pe deplin că îl păstrez, deoarece spune că, de foarte
multe ori, chiar dacă nu folosim sclavii în acel moment, păstrăm uzufructul asupra lor; de exemplu, în cazul în care
un sclav este bolnav sau este un copil, iar serviciile sale nu au nicio valoare, sau în cazul în care devine decrepit
din cauza vârstei înaintate. Păstrăm totuși uzufructul dacă arăm un câmp, deși acesta este atât de sterp încât nu
produce nicio recoltă. Cu toate acestea, Julianus afirmă în Cartea a treizeci și cincea a Digestului că, chiar și atunci
când un sclav fugar nu stipulează nimic, uzufructul este totuși păstrat; pentru că, spune el, pe principiul că posesia
este reținută de proprietar atunci când sclavul a fugit, pe același principiu este păstrat și uzufructul.
4. De asemenea, el discută și următoarea chestiune, și anume: în cazul în care cineva dobândește posesia sclavului,
trebuie să se piardă uzufructul, așa cum sclavul încetează să mai fie în posesia simplului proprietar? Și mai întâi
spune că se poate considera că uzufructul se pierde, dar chiar dacă se pierde, trebuie să se considere, de asemenea,
că tot ceea ce sclavul ar fi putut stipula cu referire la proprietatea uzufructuarului, în termenul stabilit de lege,
poate fi dobândit de către uzufructuar. De aici se poate spune că se poate deduce că, chiar dacă sclavul se află în
posesia altei persoane, uzufructul nu se pierde, cu condiția ca sclavul să fi stipulat ceva pentru mine; și nu contează
decât foarte puțin dacă se află în posesia moștenitorului sau a altei persoane, căreia i s-a vândut proprietatea sau
căreia i-a fost lăsată simpla proprietate, sau chiar a unui jefuitor; pentru că va fi suficient ca uzufructul să fie
păstrat dacă există o dorință de a-l deține, iar sclavul îndeplinește un act în numele uzufructuarului; și această
opinie pare a fi rezonabilă.
5. Julianus prezintă următoarea întrebare în Cartea a XXXV-a a Digestului. Dacă un hoț smulge sau taie fructele
coapte care atârnă într-un copac, cine va avea dreptul la un proces împotriva lui pentru recuperarea lor: proprietarul
terenului sau uzufructuarul? Și crede că, întrucât fructele nu aparțin uzufructuarului decât dacă au fost culese de el,
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chiar dacă ar fi fost despărțite de teren de către o altă persoană, proprietarul are mai mult dreptul de a intenta o
acțiune pentru recuperarea lor; uzufructuarul are însă dreptul la o acțiune pentru furt, deoarece era în interesul său
ca fructele să nu fi fost îndepărtate. Marcellus este însă influențat de faptul că, dacă uzufructuarul va intra ulterior
în posesia fructelor, acestea vor deveni poate ale sale; și dacă da, în baza cărei reguli se va întâmpla acest lucru,
dacă nu cumva, între timp, aparținea simplului proprietar, deoarece, de îndată ce uzufructuarul îl asigură, devine al
său, la fel ca și atunci când un bun este lăsat moștenire sub o anumită condiție și, între timp, aparține unui
moștenitor, dar când condiția este îndeplinită, trece la legatar; pentru că este adevărat că simplul proprietar are
dreptul la o acțiune pentru recuperarea lui. Cu toate acestea, atunci când proprietatea este în suspensie, așa cum
spune însuși Julianus într-un caz în care puii animalelor cărora li se permite să crească au murit; și atunci când un
sclav supus unui uzufruct a primit ceva prin livrare pentru care prețul nu a fost încă plătit, dar a fost dată o
garanție; trebuie să se considere că dreptul la acțiune pentru recuperarea sa rămâne în suspensie și că proprietatea
bunului este chiar mai mult în suspensie.
13. Același, Despre Sabinus, cartea XVIII.
În cazul în care uzufructul asupra unui bun a fost lăsat prin moștenire, proprietarul poate cere o garanție pentru
bunul respectiv, iar acest lucru se poate face prin hotărâre judecătorească, deoarece, așa cum uzufructuarul are un
drept de folosință și bucurie, tot așa și simplul proprietar are dreptul de a fi asigurat în legătură cu bunul său. Acest
lucru se aplică, de asemenea, oricărui uzufruct, după cum afirmă Julianus în Cartea a treizeci și opta a Digestului.
În cazul în care un uzufruct a fost lăsat moștenire, o acțiune de recuperare a acestuia nu ar trebui să fie acordată
uzufructuarului decât dacă acesta dă garanții că se va folosi și se va bucura de el așa cum ar întâmpina aprobarea
unui bun cetățean; iar în cazul în care există mai mulți moștenitori care sunt însărcinați cu uzufructul respectiv,
trebuie să se dea garanții pentru fiecare dintre ei în parte.
1. Prin urmare, atunci când se introduce o acțiune cu referire la un uzufruct, nu se va decide numai ce s-a făcut, ci
se va stabili și cum trebuie să se bucure uzufructul în viitor.
2. Uzufructuarul este răspunzător în temeiul Lex Aquilia, pentru prejudiciile deja comise și poate fi ținut sub
interdicția Quod vi aut clam, după cum spune Julianus; și este cert că uzufructuarul este răspunzător și pentru
acțiunile menționate mai sus, dar și pentru cele de furt, la fel ca orice altă parte care s-a făcut vinovată de o astfel
de infracțiune cu referire la proprietatea altuia. Prin urmare, fiind întrebat care este beneficiul pretorului de a
promite o acțiune, când exista deja una în temeiul Lex Aquilia; Iulianus a răspuns că pentru că existau cazuri în
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care acțiunea aquiliană nu putea fi intentată și, prin urmare, a fost numit un judecător pentru ca partea să se
conformeze deciziei sale; pentru că acolo unde cineva nu rupe un câmp, sau nu plantează viță de vie, sau permite
ca apeductele să fie ruinate, el nu este răspunzător în temeiul Lex Aquilia. Aceleași principii sunt aplicabile și în
cazul în care o parte are doar folosința bunurilor.
3. Atunci când apare o controversă între doi uzufructuari, Julianus spune în Cartea a treizeci și opta a Digestului că
este perfect corect să li se acorde o acțiune precum cea de partaj; sau că, prin intermediul unei stipulații, ei ar trebui
să se asigure reciproc cu privire la modul în care vor folosi uzufructul lor; pentru că, întreabă Julianus, de ce,
întreabă Julianus, ar trebui ca pretorul să le permită să procedeze la folosirea forței armate, când el este capabil să
îi rețină prin intermediul autorității sale judiciare? Celsus aprobă, de asemenea, această opinie în Cartea a XX-a a
Digestului și cred că este corectă.
4. Un uzufructuar nu poate înrăutăți starea proprietății, dar o poate îmbunătăți. Dacă uzufructul unui teren a fost
lăsat moștenire, uzufructuarul nu trebuie să taie pomii fructiferi, să demoleze clădirile sau să facă orice altceva în
detrimentul proprietății. Iar dacă proprietatea este una de agrement și are grădini de agrement, alei sau plimbări
umbroase și plăcute, amenajate sub copaci care nu dau roade, el nu trebuie să le taie pentru a face grădini de
zarzavaturi sau orice altceva menit să producă un venit.
5. De aici a apărut întrebarea dacă uzufructuarul însuși poate deschide cariere de piatră, de cretă sau de nisip? Eu
cred că poate face acest lucru, dacă nu folosește în acest scop o parte din terenul necesar pentru altceva. Prin
urmare, el poate căuta locuri pentru cariere și săpături de acest tip și poate exploata orice mină de aur, argint, sulf,
cupru, fier sau alte minerale pe care proprietarul inițial le-a deschis; sau le poate deschide el însuși, dacă acest
lucru nu interferează cu cultivarea solului. Și dacă se întâmplă să obțină prin aceasta un venit mai mare decât cel
pe care îl obține din viile, plantațiile sau livezile de măslini care se află deja acolo, poate că le poate tăia, din
moment ce i se permite să îmbunătățească proprietatea.
6. Totuși, atunci când operațiunile începute de uzufructuar poluează aerul terenului sau necesită un mare număr de
muncitori sau de grădinari, ceea ce este mai mult decât poate suporta simplul proprietar, nu se va considera că
acesta își exercită uzufructul așa cum ar trebui să o facă o persoană atentă. De asemenea, el nu poate ridica o
clădire pe teren, cu excepția celei necesare pentru recoltarea culturilor.
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7. În cazul în care, totuși, uzufructul unei case a fost lăsat moștenire, Nerva, fiul, spune că poate pune ferestre,
poate, de asemenea, să zugrăvească pereții și să adauge tablouri, marmură, statuete și orice altceva care
împodobește o casă; dar nu i se va permite să schimbe camerele, să le adune sau să le despartă, să inverseze
intrările din față și din spate, să deschidă locuri retrase, să schimbe holul sau să modifice în vreun fel grădinile de
agrement; pentru că trebuie să se ocupe de toate lucrurile așa cum le-a găsit, fără a schimba amenajarea clădirii.
Mai mult, Nerva spune că o parte căreia i s-a lăsat uzufructul unei case nu poate ridica înălțimea acesteia, chiar
dacă prin aceasta nu ar trebui să se întunece nici o lumină, pentru că acoperișul ar fi mai ușor de deranjat; iar acest
lucru îl susține și Labeo cu referire la simplul proprietar. Labeo afirmă, de asemenea, că uzufructuarul nu poate
obstrucționa luminile.
8. Din nou, în cazul în care uzufructul unei case este lăsat moștenire, uzufructuarul nu poate închiria camere în ea
și nici nu o poate împărți în apartamente, dar nu există nicio îndoială că o poate închiria, dar trebuie să o facă ca o
singură locuință; de asemenea, nu poate deschide o baie publică acolo. Atunci când se spune că "nu poate închiria
camere în ea"; aceasta trebuie să fie înțeleasă ca însemnând ceea ce se desemnează în mod obișnuit ca fiind
locuințe pentru călători sau magazine pentru batjocoritori. Cu toate acestea, sunt de părere că atunci când există o
baie în casă pentru uzul gospodăriei, iar aceasta este situată într-un loc retras și printre camere plăcute,
uzufructuarul nu ar acționa în mod corect sau în conformitate cu judecata unui om atent dacă ar închiria-o ca baie
publică; la fel cum nu ar face-o nici dacă ar închiria casa ca loc în care să țină animale de povară, sau dacă casa ar
avea o clădire care ar putea fi folosită ca grajd și remiză, ar trebui să o închirieze ca brutărie.
14. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Chiar dacă ar trebui să primească venituri mult mai mici făcând acest lucru.
(15) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XVIII-a.
Dacă, totuși, el ar face vreo adăugire la casă, nu poate ulterior să o îndepărteze sau să o despartă; deși este clar că
poate recupera, ca proprietar, tot ceea ce a fost desprins.
1. În cazul în care uzufructul care este lăsat moștenire constă în sclavi, el nu trebuie să abuzeze de ei, ci trebuie să-i
folosească în conformitate cu condiția lor. Căci dacă trimite un copist la țară și îl obligă să care un coș de var, dacă
pune un actor să îndeplinească sarcinile de îngrijitor al unei băi sau un cântăreț să facă pe portarul, sau dacă ia un
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sclav dintr-o arenă de lupte și îl angajează să curețe bolțile dulapurilor cu apă, se va considera că face o utilizare
necorespunzătoare a bunului.
2. De asemenea, el trebuie să le asigure sclavilor hrană și îmbrăcăminte suficiente, în conformitate cu rangul și
poziția lor.
3. Labeo afirmă ca regulă de aplicare generală că, în cazul bunurilor mobile de orice fel, uzufructuarul trebuie să
respecte un anumit grad de moderație, pentru a nu le strica prin manipulare brutală sau violență, în caz contrar
putând fi intentată o acțiune împotriva sa în temeiul Lex Aquilia.
4. În cazul în care uzufructul hainelor este lăsat moștenire, dreptul neavând referire la cantitate; trebuie spus că el
trebuie să se folosească de ele pentru a nu se uza, dar nu le poate închiria, deoarece un bun cetățean nu le-ar folosi
în acest mod.
5. Prin urmare, dacă i se lasă uzufructul costumelor de teatru, al cortinelor sau al altor obiecte similare, el nu
trebuie să le folosească decât pe scenă. Trebuie să se ia în considerare dacă le poate închiria sau nu; și cred că acest
lucru se poate face, chiar dacă testatorul obișnuia să împrumute aceste articole și nu să le închirieze. Cu toate
acestea, sunt de părere că uzufructuarul poate închiria costume de teatru, precum și cele folosite la înmormântări.
6. Simplul proprietar al bunului nu trebuie să intervină asupra uzufructuarului, atâta timp cât acesta nu folosește
articolul în așa fel încât să înrăutățească starea acestuia. Cu referire la unele articole, apare o îndoială în cazul în
care îi interzice să le folosească, dacă poate face acest lucru în mod legal; ca de exemplu, în cazul butoaielor,
atunci când uzufructul terenului a fost lăsat moștenire. Anumite autorități consideră că, în cazul în care butoaiele
sunt îngropate în pământ, utilizarea lor poate fi interzisă; același lucru se întâmplă și în cazul cuvelor, butoaielor,
borcanelor și sticlelor, precum și în cazul geamurilor, în cazul în care uzufructul unei case este lăsat moștenire. Eu
sunt de părere, totuși, că tot ceea ce aparține terenului și casei este inclus, dacă nu există o intenție contrară.
7. Proprietarul proprietății nu poate supune aceasta unei servituți și nici nu poate permite să se piardă una, dar este
evident că poate dobândi o servitute, chiar dacă uzufructuarul nu vrea, așa cum spune Julianus. În consecință,
conform aceleiași reguli, uzufructuarul nu poate dobândi o servitute asupra terenului, dar poate păstra una, iar dacă
există una și aceasta se pierde din cauza faptului că uzufructuarul nu o folosește, el va fi răspunzător din acest
motiv. Proprietarul nu poate impune o servitute asupra terenului, chiar dacă uzufructuarul își dă acordul,
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(16) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Cu excepția cazului în care condiția uzufructuarului nu se înrăutățește prin aceasta; ca de exemplu, atunci când
proprietarul acordă servitutea unui vecin pentru ca el însuși să nu aibă dreptul de a-și ridica casa.
17. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
El poate face un loc religios cu consimțământul uzufructuarului, iar acest lucru este permis în favoarea religiei.
Uneori, însă, numai proprietarul proprietății poate face ca locul să fie religios; să presupunem că el îl
înmormântează pe testator în acel loc, când nu există un alt loc atât de convenabil pentru înmormântarea sa.
(1) Pornind de la principiul că proprietarul nu trebuie să îl pună pe uzufructuar într-o stare mai proastă, se pune
frecvent întrebarea dacă proprietarul unui sclav îl poate pedepsi? Aristo afirmă, într-o notă către Cassius, că are
perfect dreptul să-l pedepsească, cu condiția să o facă fără răutate; deși uzufructuarul nu poate, prin sarcini
necorespunzătoare sau neobișnuite, sau prin desfigurarea lui cu cicatrici, să trateze sclavul astfel încât să
diminueze valoarea serviciilor sale.
(2) Proprietarul poate, de asemenea, să predea sclavul cu titlu de reparație pentru un prejudiciu comis de el, dacă o
face fără rea intenție; întrucât, o astfel de predare nu pune capăt din punct de vedere juridic uzufructului, așa cum
nu o face nici uzucapiunea unui bun care a avut loc după constituirea uzufructului. Este clar că o acțiune în vederea
recuperării uzufructului trebuie respinsă dacă suma evaluată drept daune nu este oferită de către uzufructuar celui
care a primit sclavul cu titlu de reparație.
(3) În cazul în care cineva ar ucide sclavul, nu am avut niciodată nicio îndoială că uzufructuarul va avea dreptul la
o acțiune pretoriană în același mod ca în temeiul Lex Aquilia.
18. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care uzufructul care este lăsat moștenire constă într-un câmp, alți arbori trebuie să fie substituiți în locul
celor care au murit, iar aceștia din urmă vor aparține uzufructuarului.

463

19. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
20. Proculus consideră că uzufructul unei case poate fi lăsat moștenire în așa fel încât să i se poată impune o
servitute în favoarea unei alte case care aparține moștenirii, după cum urmează: "Îi dau și las moștenire lui Așa și
așa uzufructul unei astfel de case, atâta timp cât aceasta nu va fi construită mai sus decât este acum".
1. În cazul în care copacii sunt doborâți de vânt și proprietarul nu îi îndepărtează, iar uzufructul devine astfel mai
incomod sau o cale de acces este obstrucționată, uzufructuarul poate fi acționat în justiție împotriva acestuia printro acțiune în justiție.
20. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVIII.
În cazul în care cineva face un legat în următorii termeni: "Dau și las moștenire recoltele anuale de pe moșia
Cornelian lui Gaius Maevius"; această clauză trebuie înțeleasă ca având același înțeles ca și cum ar fi fost lăsat
uzufructul moșiei.
21. Același, Despre Sabinus, cartea XVII.
În cazul în care uzufructul unui sclav este lăsat moștenire, tot ceea ce acesta câștigă prin munca sa sau prin
intermediul bunurilor uzufructuarului aparține acestuia din urmă; indiferent dacă sclavul stipulează sau dacă
posesia îi este predată. Dar în cazul în care un sclav a fost numit moștenitor sau primește o moștenire, Labeo face o
distincție în funcție de numele cui este numit moștenitor sau primește moștenirea.
22. Același, Despre Sabinus, Cartea XVIII.
Mai mult, atunci când se dă ceva unui sclav în care altcineva are uzufructul, se pune întrebarea ce trebuie făcut în
acest caz? În toate aceste cazuri, atunci când ceva este lăsat sau dat unui sclav în avantajul uzufructuarului, sclavul
îl dobândește pentru el, dar dacă este dat în avantajul proprietarului, el îl dobândește pentru acesta din urmă, iar
dacă a fost dat în avantajul sclavului însuși, este dobândit de proprietar; pentru că nu luăm în considerare de unde a
cunoscut sclavul cel care a făcut darul sau a lăsat moștenirea, sau ce serviciu a făcut sclavul pentru a o merita. Dar
atunci când un sclav, în care există un uzufruct, dobândește ceva în contul respectării unei condiții și se stabilește

464

că această condiție a fost introdusă în beneficiul uzufructuarului, trebuie să se considere că acesta din urmă are
dreptul la ea; așa cum aceeași regulă se aplică în cazul unei donatio mortis causa.
(23) Același, Despre Sabinus, cartea XVII.
Dar, așa cum sclavul, prin stipulație, dobândește o proprietate pentru uzufructuar, tot astfel, după cum afirmă
Julianus în Cartea a XXX-a a Digestului, el poate, printr-un contract neoficial, să dobândească o excepție pentru
uzufructuar; de asemenea, prin asigurarea unei eliberări, poate obține pentru el o eliberare.
1. Am afirmat anterior că ceea ce se dobândește prin munca sclavului aparține uzufructuarului; dar trebuie ținut
cont de faptul că acesta poate fi obligat să muncească; căci Sabinus a opinat că uzufructuarul poate administra o
pedeapsă moderată, iar Cassius spune, în Cartea a opta a dreptului civil, că nu poate tortura sclavul sau îl poate
biciui.
24. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
În cazul în care cineva care se pregătește să facă un cadou unui uzufructuar, promite un sclav, care este supus
uzufructului prin propria stipulație, el va fi legat de uzufructuar; pentru motivul că este obișnuit ca un sclav să
poată încheia o stipulație în favoarea uzufructuarului.
25. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVIII.
Totuși, în cazul în care o persoană stipulează ceva pentru sine sau pentru Stichus, un sclav supus unui uzufruct, cu
intenția ca acesta, în scopul de a-i face o donație, să treacă la uzufructuar; trebuie să se precizeze că, dacă se
plătesc bani sclavului, aceștia vor fi dobândiți pentru uzufructuar.
1. Uneori, însă, întrebarea pentru cine va dobândi acest sclav, supus unui uzufruct, rămâne în suspensie; ca, de
exemplu, atunci când sclavul cumpără un alt sclav și îl primește prin predare-primire, și nu plătește încă banii de
cumpărare, ci doar oferă o garanție pentru aceasta; între timp, se pune întrebarea: cui aparține sclavul? Julianus
afirmă în Cartea a treizeci și cincea a Digestului că proprietatea sclavului este în suspensie, iar plata prețului va
decide cui aparține; căci dacă acesta este plătit din banii uzufructuarului, sclavul îi va aparține acestuia din urmă
prin efect retroactiv. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care, de exemplu, sclavul face o stipulație de plată a
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banilor; căci plata însăși va determina în beneficiul cui a fost încheiată stipulația. Vedem așadar că proprietatea
este în suspensie până la plata prețului. Care ar fi atunci cazul dacă prețul este plătit după ce uzufructul a încetat?
Julianus spune în Cartea a treizeci și cincea a Digestului că trebuie să se ia în considerare de unde va veni prețul;
dar Marcellus și Mauricianus consideră că, în cazul în care uzufructul este pierdut, proprietatea va fi dobândită de
persoana căreia îi aparține bunul. Opinia lui Iulian este, totuși, cea mai echitabilă. Dacă, totuși, prețul ar trebui
plătit din bunuri aparținând ambelor părți, Julianus spune că proprietatea va aparține ambelor; desigur, proporțional
cu suma plătită de fiecare. Să presupunem însă că sclavul plătește din proprietatea ambelor în același timp; ca de
exemplu, dacă ar datora zece mii de sesterți ca preț, iar el a plătit zece mii din fondurile fiecăruia; pentru care
dintre ele dobândește de fapt sclavul proprietatea? Dacă plătește prin numărarea banilor, punctul important este
cine a fost proprietarul sumei care a fost plătită prima dată, deoarece cealaltă parte poate intenta o acțiune pentru a
recupera ceea ce a fost plătit ulterior; sau dacă banii au fost deja cheltuiți de către cel care i-a primit, poate fi
intentată o acțiune personală pentru recuperarea lor. Dar în cazul în care sclavul a plătit întreaga sumă într-un sac,
cel care a primit-o nu dobândește proprietatea și, prin urmare, proprietatea nu este considerată a fi dobândită de
nimeni, deoarece atunci când sclavul plătește mai mult decât prețul, el nu transferă banii către cel care îi primește.
2. În cazul în care un astfel de sclav își închiriază propriile servicii și stipulează ca o anumită sumă să fie plătită în
fiecare an, această stipulație, în timpul cât durează uzufructul, va fi în beneficiul uzufructuarului, dar beneficiul
stipulației va fi în beneficiul proprietarului în anul următor, deși la început a fost în beneficiul uzufructuarului; cu
toate acestea, nu este obișnuit ca o stipulație, atunci când a fost obținută odată în beneficiul cuiva, să treacă la altul,
decât la moștenitorul său sau la o parte prin care este arogat. Prin urmare, în cazul în care un uzufruct este legat
pentru un anumit număr de ani, iar sclavul își închiriază serviciile și stipulează, așa cum s-a spus mai sus, de câte
ori uzufructul este pierdut prin schimbarea stării uzufructuarului și este ulterior restituit, stipulația va trece de la
unul la altul și, după ce va fi trecut la moștenitor, se va întoarce la uzufructuar.
3. Se poate pune întrebarea dacă ceea ce nu poate fi dobândit de uzufructuar poate fi dobândit de proprietar?
Iulianus, în Cartea a treizeci și cincea a Digestului, afirmă că ceea ce nu poate fi dobândit de uzufructuar aparține
proprietarului. De asemenea, el afirmă că, atunci când un sclav stipulează în legătură cu proprietatea
uzufructuarului pentru proprietar, în mod expres sau la ordinul acestuia, el dobândește pentru acesta din urmă; dar,
pe de altă parte, dacă stipulează pentru uzufructuar, nu în contul proprietății acestuia și nici în schimbul propriei
sale munci, stipulația este nulă.
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4. În cazul în care un sclav supus unui uzufruct stipulează pentru transferul respectivului uzufruct, fie fără a
menționa pe nimeni, fie în mod expres pentru proprietarul său, el face achiziția pentru acesta din urmă; la fel ca în
cazul unui sclav deținut în comun de două părți, care, într-o stipulație contractează pentru unul dintre proprietarii
săi pentru un bun care îi aparține deja, stipulația nu este valabilă; pentru că atunci când oricare dintre părți
stipulează pentru ceea ce îi aparține, stipulația este nulă, dar dacă sclavul stipulează pentru celălalt proprietar, el
dobândește pentru acesta din urmă tot bunul respectiv.
5. Julianus afirmă, de asemenea, în aceeași Carte, că acolo unde un uzufructuar închiriază serviciile unui sclav
celui din urmă, contractul este inoperant, căci el spune că dacă cineva stipulează cu mine pentru proprietatea mea,
stipulația este nulă; pentru că acest lucru nu este mai operativ decât atunci când un sclav aparținând altuia, care mă
servește cu bună credință, face același lucru, el va dobândi proprietatea pentru proprietarul său. În mod similar,
spune el, dacă el închiriază proprietatea mea de la mine, uzufructuarul, acest lucru nu mă va face responsabil.
Principiul general pe care el îl stabilește este că, acolo unde cineva care face o stipulație cu altul ar dobândi
proprietatea pentru mine, dacă el face o stipulație cu mine, actul său este nul; cu excepția cazului în care, întradevăr, adaugă Julianus, el stipulează cu mine sau închiriază de la mine în mod special în beneficiul proprietarului
său.
6. Dacă presupunem cazul a doi uzufructuari, iar sclavul face o stipulație cu referire la proprietatea unuia dintre ei,
se pune întrebarea dacă are dreptul la toată proprietatea sau numai la partea pe care o are în uzufruct? Acest caz
este același cu cel tratat de Scaevola în Cartea a doua a întrebărilor, în ceea ce privește doi posesori de bună
credință; el spune că, în general, se consideră și este în concordanță cu rațiunea că, în cazul în care o stipulație a
fost făcută cu privire la proprietatea unuia dintre ei, atunci o parte din ea este obținută doar pentru el, iar o parte
pentru proprietar. Dar, în cazul în care stipulația este făcută în mod expres, nu ar trebui să existe nicio îndoială,
dacă numele părții este menționat, că aceasta va obține întreaga proprietate. El spune că regula este aceeași atunci
când sclavul stipulează prin ordinul părții, deoarece se înțelege că un ordin ține loc de nume. Aceeași regulă se
aplică și în cazul uzufructuarului; astfel încât, ori de câte ori uzufructuarul nu dobândește întreaga proprietate,
aceasta va fi dobândită de simplul proprietar, deoarece am arătat deja că acesta o poate obține printr-un titlu care
are trimitere la proprietatea uzufructuarului.
7. Întrucât am afirmat anterior că uzufructuarul poate dobândi proprietatea prin ceea ce deține sau prin munca
sclavului, trebuie avut în vedere dacă acest lucru este aplicabil doar în cazul în care uzufructul este creat prin
intermediul unui legat, sau dacă este obținut prin livrare, stipulație sau în orice alt mod. Opinia lui Pegasus este cea
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corectă, pe care Julianus a urmat-o în Cartea a șaisprezecea, și anume: că este dobândit în orice caz de către
uzufructuar.
(26) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Ori de câte ori un sclav supus unui uzufruct își închiriază serviciile și, înainte de expirarea timpului de închiriere,
uzufructul încetează, timpul care rămâne va aparține proprietarului. Dar atunci când, de la început, sclavul
stipulează o sumă determinată în schimbul prestării anumitor servicii, iar uzufructuarul suferă o pierdere a
drepturilor civile, se aplică aceeași regulă.
27. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVIII.
În cazul în care un testator lasă fructe, care erau deja coapte, atârnate într-un copac, uzufructuarul va avea dreptul
la ele dacă le va lua din copac în ziua în care moștenirea sa va fi dobândită; căci chiar și recoltele pe picior aparțin
uzufructuarului.
1. În cazul în care proprietarul obișnuia să folosească magazinele pentru vânzarea mărfurilor sale sau pentru
desfășurarea afacerilor sale, atunci uzufructuarul va fi autorizat să le închirieze chiar și pentru o vânzare de mărfuri
diferite; și numai această precauție va trebui să fie respectată, și anume ca uzufructuarul să nu facă o utilizare
neobișnuită a proprietății, sau să folosească uzufructul într-un mod care să insulte sau să prejudicieze proprietarul.
2. Atunci când uzufructul unui sclav este lăsat moștenire, iar testatorul obișnuia să îl folosească în diferite moduri,
iar uzufructuarul îl educă sau îl învață o anumită meserie; el poate să se folosească de meseria sau de priceperea
obținută în acest mod.
3. În cazul în care se datorează ceva cu titlu de impozite pentru construirea unui canal de canalizare sau trebuie
plătit pentru canalizarea unui curs de apă care traversează terenul, povara acestora trebuie să fie asumată de
uzufructuar; iar în cazul în care trebuie plătit ceva pentru întreținerea unei șosele, cred că și această cheltuială
trebuie să fie suportată de uzufructuar. Prin urmare, în cazul în care se percepe vreo contribuție pentru trecerea
unei armate sau se datorează unei municipalități, deoarece posesorii de proprietăți obișnuiesc să predea
autorităților municipale o anumită parte din recoltele lor la un preț scăzut și să plătească impozite la Trezorerie,
toate sarcinile menționate mai sus trebuie să fie asumate de către uzufructuar.
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4. În cazul în care un teren este supus unei servituți de orice fel, uzufructuarul va fi obligat să o tolereze și, prin
urmare, în cazul în care o servitute este datorată ca urmare a unei stipulații, cred că se va aplica aceeași regulă.
5. Totuși, în cazul în care un sclav a fost vândut, iar cumpărătorului i se interzice, în temeiul unei penalități, să-l
folosească în anumite scopuri, dacă uzufructul asupra sclavului este lăsat moștenire, trebuie ca uzufructuarul să
respecte aceste condiții? Eu cred că trebuie să le respecte; altfel, nu va folosi și nu se va bucura de dreptul său întrun mod care ar fi aprobat de un bun cetățean.
28. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Se poate lăsa moștenire un uzufruct în monede vechi de aur și de argint care sunt folosite în mod obișnuit pentru
podoabe.
29. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVIII.
Celsus, în Cartea a XXXII-a, și Julianus, în Cartea a 61-a a Digestului, afirmă că uzufructul unei întregi proprietăți
poate fi lăsat moștenire, cu condiția ca acesta să nu depășească trei pătrimi din valoarea estimată; și aceasta este
cea mai bună opinie.
30. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care o persoană care are două case lasă moștenire uzufructul uneia dintre ele, Marcellus spune că
moștenitorul poate să stingă lumina uneia dintre ele prin ridicarea înălțimii celeilalte; întrucât casa ar putea fi
locuită chiar dacă ar fi întunecată. Acest lucru trebuie reglementat în așa măsură încât întreaga casă să nu fie
întunecată, ci să aibă o anumită cantitate de lumină care să fie suficientă pentru ocupanți.
31. Același, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Expresia "pe baza bunurilor uzufructuarului" trebuie înțeleasă ca referindu-se la orice lucru pe care uzufructuarul lar fi putut prezenta sau acorda sclavului, sau în cazul în care sclavul a obținut ceva prin tranzacțiile sale
comerciale.
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32. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXIII.
În cazul în care o persoană transferă o casă, care este singura pe care o are, sau o suprafață de teren, ea poate
rezerva o servitute care este personală și nu predială; ca de exemplu, uzul sau uzufructul. Dar dacă face o rezervă
de pășunat sau de drept de ședere, aceasta este valabilă; deoarece se obțin profituri din pășunatul multor suprafețe
de pădure. În cazul în care dreptul de ședere este rezervat, fie că este vorba de o anumită perioadă de timp sau până
la moartea celui care îl rezervă, se consideră că este vorba de o rezervă de folosință.
33. Papinianus, Întrebări, cartea XVII.
În cazul în care uzufructul este lăsat lui Titius și simpla proprietate lui Maevius, iar în timpul vieții testatorului
Titius moare, nu rămâne nimic în mâinile părții desemnate moștenitor; și Neratius a dat și el această părere.
(1) S-a stabilit că, în anumite cazuri, uzufructul nu poate fi considerat ca fiind o parte a proprietății; și, prin urmare,
atunci când se intentează o acțiune pentru o parte din teren sau din uzufruct și pârâtul câștigă procesul, iar ulterior
se introduce o acțiune de recuperare pentru o altă parte care a fost obținută prin acreție, Julianus spune că în
acțiunea pentru proprietate, pe baza unei hotărâri pronunțate anterior, se poate invoca o excepție; dar în acțiunea
privind uzufructul nu poate fi invocată, deoarece partea de teren care a fost adăugată, de exemplu prin aluviune, ar
aparține părții inițiale, dar uzufructul sporit ar reveni persoanei.
34. Julianus, Digest, cartea XXXV.
Ori de câte ori un uzufruct este lăsat moștenire către două persoane în astfel de termeni încât "ei trebuie să
folosească și să se bucure de el în ani alternativi"; ca și cum, de exemplu, legatul ar fi fost făcut către "Titius și
Maevius"; se poate spune că a fost făcut pentru primul an lui Titius, iar pentru al doilea lui Maevius. Cu toate
acestea, în cazul în care există două părți cu același nume, iar termenii legatului sunt următorii: "Dau uzufructul
celor doi Titii, pentru ani alternativi", dacă nu se înțeleg amândoi care dintre ei se va folosi primul, se vor
împiedica unul pe celălalt. Dar, dacă Titiius dobândește proprietatea în timpul unui an în care s-a bucurat de
uzufruct, el nu va avea între timp legatul, ci uzufructul îi va aparține lui Maevius pentru ani alternativi; iar dacă
Titiius înstrăinează proprietatea, el va avea totuși dreptul la uzufructul său; pentru că, chiar dacă uzufructul mi-a
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fost lăsat moștenire sub o anumită condiție și, între timp, am dobândit proprietatea de la moștenitor, dar în timp ce
condiția era încă neîndeplinită, am înstrăinat proprietatea, ar trebui să mi se permită să obțin legatul.
(1) Dacă îi lăsați uzufructul unei suprafețe de teren chiriașului dvs., acesta poate introduce o acțiune în justiție
pentru a recupera uzufructul respectiv și poate intenta o acțiune împotriva moștenitorului dvs. pe baza contractului
de închiriere; prin acest mijloc, el va evita plata chiriei și își va recupera cheltuielile pe care le-a efectuat prin
cultivarea terenului.
(2) În ceea ce privește chestiunea dacă este lăsat uzufructul unei întregi proprietăți sau cel al anumitor obiecte, cred
că este aplicabil în cazul în care, dacă o casă este incendiată, nu se poate introduce o acțiune pentru uzufructul
acesteia - dacă face obiectul unui legat special; dar în cazul în care a fost lăsat uzufructul întregii proprietăți, se
poate introduce o acțiune pentru uzufructul terenului; deoarece se consideră că oricine lasă uzufructul proprietății
sale nu include doar uzufructul lucrurilor de un anumit tip care se află acolo, ci și pe cel al tuturor bunurilor sale,
iar terenul pe care se afla casa face parte din acestea.
35. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea I.
În cazul în care a fost lăsat un uzufruct, iar persoana desemnată moștenitor întârzie intenționat să intre pe
moștenire pentru ca dobândirea moștenirii să fie amânată; acest lucru va trebui să fie contabilizat; așa cum a fost
considerat de Sabinus.
1. Uzufructul unui sclav mi-a fost lăsat moștenire, iar când am încetat să mă mai folosesc și să mă bucur de el, s-a
dispus ca el să fie liber; și ulterior am obținut de la moștenitor un echivalent estimativ al moștenirii în bani.
Sabinus a fost de părere că sclavul nu va deveni liber din acest motiv; pentru că se poate considera că mă bucur de
uzufructul asupra lui, deoarece am obținut alte bunuri în locul lui, iar condiția libertății sale rămâne aceeași, astfel
încât el va deveni liber la moartea mea sau dacă starea mea civilă se va schimba.
36. Africanus, Întrebări, Cartea a V-a.
Un testator a lăsat uzufructul unui teren și a ridicat o casă pe el, iar în timpul vieții sale aceasta a fost demolată sau
incendiată; s-a considerat că uzufructul poate fi cerut. Pe de altă parte, aceeași regulă nu s-ar aplica în cazul în care
uzufructul casei ar fi fost lăsat moștenire, iar terenul ar fi fost ulterior construit. Același lucru s-ar întâmpla dacă ar
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fi fost lăsat uzufructul asupra unor cupe, iar acestea ar fi fost ulterior topite într-o masă și ar fi fost transformate a
doua oară în cupe; deoarece, deși fuseseră readuse în starea lor anterioară de cupe, ele nu mai erau aceleași cu cele
asupra cărora fusese lăsat uzufructul.
(1) Am stipulat cu Titius cu referire la moșia Cornești, uzufructul acesteia fiind rezervat; Titius a murit apoi, și a
fost întrebat ce trebuia să îmi predea moștenitorul său? Răspunsul a fost că principalul punct se referea la intenția
cu care fusese rezervat uzufructul, căci dacă s-a convenit de fapt ca uzufructul să fie stabilit doar în persoana cuiva,
moștenitorul trebuie să transfere nuda proprietate; dar dacă s-a dorit ca uzufructul să fie reținut doar pentru
promitent, moștenitorul său trebuie să transfere proprietatea fără nicio restricție. Că acest lucru este adevărat este
mai clar în cazul unui legat, deoarece dacă un moștenitor care a fost însărcinat cu legarea simplei proprietăți, după
rezervarea uzufructului, moare înainte de a fi fost inițiată o procedură cu referire la testament, există și mai puține
motive de îndoială că moștenitorul va fi obligat să transfere proprietatea completă. Aceeași regulă se aplică în
cazul în care moștenirea este lăsată sub condiție, iar moștenitorul moare în așteptarea îndeplinirii acesteia.
(2) Uzufructul unui sclav a fost lăsat moștenire lui Titius și, înainte ca acesta să fie transferat de către moștenitor,
care a fost intenționat în întârziere, sclavul a murit. Nu se putea ajunge la nicio altă concluzie decât aceea că
răspunderea moștenitorului este proporțională cu valoarea interesului legatarului că nu ar fi trebuit să existe nicio
întârziere, astfel încât valoarea uzufructului să fie evaluată de la data punerii în întârziere până la momentul în care
sclavul a murit. Rezultatul ar fi, de asemenea, că, în cazul în care Titius însuși ar muri, ar trebui, de asemenea, să
fie plătită moștenitorului său o sumă egală cu valoarea uzufructului de la momentul în care a început punerea în
întârziere până în ziua morții sale.
37. Același, Întrebări, Cartea a VII-a.
S-a pus întrebarea: dacă am stipulat cu tine să-mi dai un uzufruct pentru următorii zece ani, iar tu ai neglijat să mi-l
dai și au trecut cinci ani, care ar fi legea? Mai mult, dacă aș fi stipulat cu tine să-mi dai serviciile lui Stichus pentru
următorii zece ani, și ar trece cinci ani, așa cum am spus mai sus, ce ar fi fost? Răspunsul a fost că se poate intenta
un proces atât pentru uzufructul, cât și pentru serviciile sclavului pentru perioada pe care ați permis să treacă fără
să le dați.
38. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
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Nu se consideră că uzufructuarul se folosește de ceva, atunci când nici el și nici altcineva în numele său nu face
acest lucru; ca, de exemplu, atunci când o parte a cumpărat sau a închiriat un uzufruct sau l-a primit ca un cadou,
sau a făcut afaceri cu uzufructuarul. Este evident că trebuie făcută o distincție în acest caz, deoarece dacă vând un
uzufruct, chiar dacă cumpărătorul nu folosește proprietatea, se consideră că eu păstrez uzufructul:
(39) Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
Pentru că cel care se bucură de banii de cumpărare nu este considerat mai puțin posesor al uzufructului decât cel
care se bucură și folosește proprietatea propriu-zisă:
40. 40. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
Dar dacă fac cadou uzufructul, nu-l mai păstrez, dacă cel căruia i s-a dat nu se folosește de el.
41. Același, Institutes, Cartea a VII-a.
Este și mai evident că uzufructul unei statui sau al unui tablou poate fi lăsat moștenire, deoarece obiectele de acest
fel au o anumită utilitate dacă sunt depuse într-un loc potrivit.
1. Deși există anumite bunuri de o asemenea natură încât cheltuim cu ele mai mult decât primim de la ele, totuși,
uzufructul asupra lor poate fi lăsat moștenire.
42. Florentinus, Institutes, cartea XI.
În cazul în care unui om i se lasă moștenire folosința unor bunuri, iar cel care le cedează altora randamentul
acestora, uzufructuarul va obține ceea ce rămâne după satisfacerea pretențiilor celui îndreptățit la folosință, dar el
însuși va avea o anumită cantitate de folosință pentru a se bucura.
1. Este diferit dacă ți se lasă uzufructul unui bun sau valoarea acestuia; căci dacă ți se lasă uzufructul bunului, orice
articol care ți-a fost lăsat în plus trebuie să fie dedus din el, iar tu vei avea dreptul la uzufruct asupra a ceea ce
rămâne; dar în cazul în care vi se lasă uzufructul valorii în bani, și acesta va fi estimat, pentru că este un legat
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suplimentar, deoarece prin legarea aceluiași bun de mai multe ori, testatorul nu mărește moștenirea; dar în cazul în
care a fost lăsat un anumit articol, putem mări moștenirea prin legarea și a valorii estimate a acestuia.
43. Ulpianus, Rules, Book VII.
Se poate lăsa prin legat uzufructul numai al unei părți din moștenire, iar dacă nu se precizează în mod expres ce
parte, se înțelege că este vorba de jumătate din moștenire.
44. 44. Neratius, Pergamente, Cartea a III-a.
Uzufructuarului nu i se permite să pună tencuială proaspătă pe pereții care sunt aspri, deoarece, chiar dacă prin
îmbunătățirea casei ar face mai bună starea proprietarului, el nu poate face acest lucru printr-un drept propriu,
deoarece una este să se îngrijească de ceea ce a primit și alta este să facă ceva nou.
45. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
Așa cum cheltuielile de întreținere a unui sclav al cărui uzufruct aparține cuiva trebuie să fie plătite de acesta din
urmă; tot așa, este evident că cheltuielile de boală trebuie să fie suportate în mod natural de el.
(46) Paulus, Despre Plautius, cartea IX.
În cazul în care un străin este numit moștenitor prin testament, iar un fiu emancipat este trecut în neființă, iar
proprietatea bunurilor este lăsată mamei defunctului, uzufructul fiind reținut; atunci, dacă se intentează un proces
pentru posesia bunurilor în opoziție cu testamentul, întreaga proprietate, pe motiv de datorie filială față de mamă,
trebuie să îi fie predată acesteia.
(1) În cazul în care un testator dispune ca moștenitorul său să repare o casă al cărei uzufruct i-a fost lăsat,
uzufructuarul poate introduce o acțiune în justiție în temeiul testamentului pentru a-l obliga pe moștenitor să o
repare.
47. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a V-a.
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Dacă, totuși, moștenitorul nu face aceste reparații și, din acest motiv, uzufructuarul nu se poate bucura de
proprietate; moștenitorul uzufructuarului va avea dreptul la o acțiune pe acest motiv pentru o sumă de dauneinterese egală cu diferența pe care ar fi făcut-o uzufructuarului dacă moștenitorul nu ar fi omis să facă aceste
reparații; chiar dacă uzufructul a încetat prin moartea uzufructuarului.
48. Paulus, Despre Plautius, cartea IX.
Dacă, în absența uzufructuarului, moștenitorul face reparațiile în calitate de persoană care se ocupă de afacerea sa,
el va avea dreptul la o acțiune împotriva uzufructuarului pe motivul afacerii efectuate, chiar dacă moștenitorul
urmărea propriul său beneficiu viitor. Cu toate acestea, în cazul în care uzufructuarul este gata să renunțe la
uzufruct, nu este obligat să facă reparații și este exonerat de acțiunea în justiție pe baza afacerii efectuate.
1. În cazul în care un tufiș este tăiat, chiar dacă acest lucru se face într-un anotimp nepotrivit al anului, este
considerat ca făcând parte din producția terenului; la fel cum măslinele care sunt culese înainte de a fi coapte și
iarba tăiată înainte de momentul potrivit sunt, de asemenea, considerate ca făcând parte din recoltă.
49. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a VII-a.
În cazul în care un uzufruct ne este lăsat mie și ție pe seama lui Sempronius și Mucius, moștenitorii testatorului, eu
voi avea dreptul la o a patra parte din partea lui Sempronius și la o altă a patra parte din partea lui Mucius; iar tu, în
mod similar, vei avea dreptul la două pătrimi luate din părțile lor respective.
50. Paulus, Despre Vitellius, Cartea a III-a.
Titius a lăsat moșia Tusculana lui Maevius și l-a numit administrator pentru transferul către Titia a uzufructului a
jumătate din această moșie. Maevius a reconstruit o casă care era ruinată de vechime și care era necesară pentru
colectarea și conservarea recoltelor. S-a pus atunci întrebarea dacă Titia era obligată să își asume o parte din
cheltuieli proporțional cu uzufructul său? Scaevola a răspuns că, dacă era necesar să reconstruiască casa înainte ca
uzufructul să fie transferat, Maevius nu ar fi fost obligat să o predea, cu excepția cazului în care ar fi fost admisă o
acțiune pentru cheltuieli.
51. Modestinus, Diferențe, Cartea a IX-a.
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Se înțelege că legatul unui uzufruct către Titius "atunci când moare", este nul; deoarece face referire la momentul
în care trebuie să înceteze să mai aparțină părții în cauză.
52. Același, Reguli, Cartea a IX-a.
Atunci când un uzufruct este lăsat prin testament cu condiția de a plăti impozitele pe proprietate, nu există nicio
îndoială că uzufructuarul trebuie să le plătească; cu excepția cazului în care se dovedește că testatorul a prevăzut în
mod expres, prin intermediul unui trust, ca acestea să fie plătite și de către moștenitor.
53. Javolenus, Epistole, Cartea II.
În cazul în care uzufructul unei case este lăsat moștenire atâta timp cât rămâne o parte din casa respectivă, legatarul
va avea dreptul la un uzufruct pe întregul teren.
54. Același, Epistole, Cartea a III-a.
Uzufructul unui anumit teren a fost lăsat în mod condiționat lui Titius, tu fiind însărcinat cu acesta ca moștenitor,
iar tu mi-ai vândut și mi-ai predat terenul respectiv după ce ți-ai rezervat uzufructul. Vă întreb, în cazul în care
condiția nu ar fi fost îndeplinită, sau dacă ar fi fost îndeplinită și uzufructul ar fi încetat, cui ar fi aparținut acesta?
Răspunsul a fost: "Înțeleg că întrebarea dumneavoastră se referă la uzufructul care a fost lăsat moștenire; prin
urmare, dacă condiția de care depindea moștenirea a fost îndeplinită, nu există nicio îndoială că uzufructul va
aparține legatarului; iar dacă, din întâmplare, acesta îl va pierde, va reveni în proprietatea moștenirii. În cazul în
care, însă, condiția nu este îndeplinită, uzufructul va aparține moștenitorului, deoarece toate regulile care au
legătură cu moștenitorul sunt îndeplinite, așa cum sunt respectate în mod obișnuit cele care țin de pierderea
uzufructului. Dar, într-o astfel de vânzare, trebuie să se țină seama de ceea ce s-a convenit între cumpărător și
vânzător; astfel încât, dacă este evident că uzufructul a fost rezervat în temeiul legatului, chiar dacă condiția nu a
fost îndeplinită, acesta ar trebui să fie restituit de către vânzător cumpărătorului.
55. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXVI.
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Dacă se lasă moștenire doar folosința unui sclav copil, chiar dacă între timp nu se face nici o utilizare a serviciilor
sale, totuși, de îndată ce copilul trece de vârsta copilăriei, aceasta începe să fie operantă.
56. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XVII.
S-a pus întrebarea dacă o acțiune în contul unui uzufruct ar trebui să fie acordată unei municipalități? În acest caz,
pare să existe pericolul ca uzufructul să devină perpetuu, deoarece nu ar putea fi pierdut prin moarte și nici ușor
prin schimbarea stării civile; din acest motiv, proprietatea ar fi lipsită de valoare, deoarece uzufructul ar fi
întotdeauna separat de ea. Cu toate acestea, s-a stabilit că trebuie să se acorde o acțiune. De aici apare o altă
îndoială, și anume, cât timp trebuie să fie protejată o comună în exercitarea uzufructului? S-a stabilit că acesta va fi
protejat timp de o sută de ani, deoarece acesta este termenul celei mai lungi vieți a omului.
57. Papinianus, Opinii, Cartea a VII-a.
Proprietarul unei moșii a lăsat prin testament unui uzufructuar interesul pe care acesta din urmă îl avea asupra ei cu
titlu de uzufruct, iar această moștenire legatarului, după ce a intrat în posesia ei pentru o perioadă de timp, a fost
obligat să o predea fiului testatorului, care a reușit să ducă la bun sfârșit un caz de testament inoportun; din cele
întâmplate ulterior a reieșit că dreptul de uzufruct a rămas nealterat.
(1) În cazul în care recoltele de pe anumite suprafețe de teren au fost lăsate în cadrul unui trust pentru întreținerea
libertății, iar oricare dintre părțile care au dreptul la acestea moare; profiturile din părțile lor revin de la acestea la
simplul proprietar al terenului.
58. Scaevola, Opinii, Cartea a III-a.
O femeie care avea un uzufruct a murit în cursul lunii decembrie, iar toate recoltele care se obținuseră de pe teren
fiind deja scoase de către chiriași, în luna octombrie, s-a pus întrebarea dacă renta trebuie plătită moștenitoarei
uzufructuarei, deși aceasta a murit înainte de calendele din martie, când renta devenea scadentă, sau dacă trebuie
împărțită între moștenitoarea uzufructuarei și municipalitatea căreia i-a fost lăsată proprietatea? Am răspuns că
municipalitatea nu are dreptul la nicio acțiune împotriva chiriașului; dar, conform celor afirmate, moștenitorul
uzufructuarului ar avea dreptul de a încasa întreaga chirie în ziua în care aceasta devine scadentă.
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1. "Dau și las moștenire lui Sempronius o a șasea parte din recoltele de varză și de praz pe care le am pe câmpul
Farrarii". Se pune întrebarea dacă prin aceste cuvinte pare să se lase un uzufruct? Răspunsul meu a fost că nu a fost
lăsat un uzufruct, ci o parte din recolta adunată și menționată în legământ. De asemenea, dacă nu era vorba de un
uzufruct, se punea întrebarea dacă testatorul nu a lăsat moștenire a șasea parte a recoltei, care era recoltată în
fiecare an? Am răspuns că trebuie să se considere că aceasta a fost lăsată în fiecare an, cu excepția cazului în care
moștenitorul a dovedit în mod expres contrariul.
59. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
În cazul în care copacii sunt doborâți de forța unei furtuni fără ca uzufructuarul să fi fost neglijent, s-a decis că
acesta nu este obligat să îi înlocuiască.
(1) Tot ceea ce crește pe teren sau se culege de pe el aparține uzufructuarului, precum și chiria terenurilor deja
închiriate, dacă aceste lucruri sunt incluse în mod expres. Dar, ca și în cazul unei vânzări, dacă nu sunt rezervate în
mod expres chiriile, uzufructuarul poate să-l expulzeze pe locatar.
(2) Tot ceea ce se obține din tăierea trestiilor sau a țărușilor aparține uzufructuarului, oriunde s-a obișnuit să se
considere acest lucru ca fiind o parte a venitului terenului.
60. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Uzufructuarul oricărui tip de teren, dacă este împiedicat în exercitarea plăcerii sale sau expulzat, poate intenta o
acțiune în justiție pentru restituirea a tot ceea ce a fost confiscat în același timp; dar dacă, între timp, uzufructul a
încetat din cauza unui accident, se va acorda o acțiune pretoriană pentru recuperarea recoltelor care au fost culese
anterior.
1. În cazul în care terenul al cărui uzufruct este acționat în justiție nu se află în posesia proprietarului, se va acorda
o acțiune. Prin urmare, dacă există o dispută între două părți cu referire la proprietatea terenului, uzufructuarul are
totuși dreptul de a ocupa locul; și trebuie să i se dea siguranță prin posesie, dacă propriul său drept este contestat,
"că cel căruia i-a fost lăsat uzufructul nu va fi împiedicat să se bucure de acesta, atâta timp cât este angajat în
stabilirea titlului său". Dacă, totuși, dreptul uzufructuarului însuși este contestat, uzufructul său va rămâne în
suspensie; dar proprietarul terenului trebuie să îi ofere garanția de a-i restitui orice recoltă pe care acesta din urmă
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ar fi putut-o culege de pe el, sau, dacă refuză să facă acest lucru, uzufructuarului i se va permite să se bucure de
proprietate.
61. Neratius, Opinii, Cartea a II-a.
Un uzufructuar nu poate atașa un nou jgheab la un zid; iar în cazul în care o clădire nu este finalizată, s-a decis că
uzufructuarul nu o poate termina, chiar dacă nu poate folosi acea porțiune din ea fără a face acest lucru. Și, întradevăr, se consideră că el nu are nici măcar un uzufruct asupra clădirii respective; cu excepția cazului în care,
atunci când aceasta a fost creată sau lăsată moștenire, s-a adăugat în mod expres că poate face oricare dintre cele
două lucruri menționate mai sus.
62. Tryphoninus, Disputations, Cartea a VII-a.
Se consideră foarte corect că un uzufructuar are dreptul de a vâna în pădurile sau pe munții proprietății asupra
căreia are uzufructul; și acolo unde a ucis un mistreț sau un cerb, el nu ia nimic din ceea ce aparține proprietarului
terenului, ci face ca ceea ce a dobândit să fie al său, fie prin dreptul civil, fie prin dreptul popoarelor.
1. În cazul în care animalele sălbatice erau ținute în îngrădiri, atunci când uzufructul devine operațional,
uzufructuarul poate să se folosească de ele, dar nu le poate ucide; dar dacă, la început, le îngrădește prin efortul
său, iar acestea sunt prinse în capcane de către el, sunt ele în mod legal proprietatea uzufructuarului? Cu toate
acestea, din cauza distincției dificile care ar apărea în ceea ce privește drepturile incerte ale uzufructuarului cu
privire la diferitele animale, este mai convenabil să se considere că, la încetarea uzufructului, ar fi suficient să se
predea proprietarului proprietății același număr de animale de diferite feluri care existau în momentul în care
uzufructul a intrat în vigoare.
63. Paulus, Despre dreptul privat.
Putem transfera altora ceea ce nu ne aparține; de exemplu, în cazul în care un om are un teren, chiar dacă nu are
uzufructul, poate totuși să acorde un uzufruct unei alte părți.
64. Ulpianus, Despre edict, cartea LI.
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În cazul în care un uzufructuar este gata să renunțe la uzufructul său, el nu poate fi obligat să repare casa, chiar și
în cazurile în care acest lucru ar fi cerut în mod normal uzufructuarului. Cu toate acestea, după ce problema a fost
conexată, iar uzufructuarul este gata să renunțe la uzufruct, trebuie să se considere că acesta ar trebui să fie
exonerat de răspundere de către instanță.
65. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Dar cum uzufructuarul este obligat să repare tot ceea ce a fost prejudiciat prin fapta sa sau a vreunuia dintre
membrii familiei sale, el nu ar trebui să fie eliberat, chiar dacă este gata să renunțe la uzufruct, pentru că el însuși
este obligat să facă tot ceea ce ar face un cap de familie atent în propria casă.
1. Un moștenitor nu este mai obligat să repare bunurile pe care testatorul le-a lăsat ruinate de vârstă, decât ar fi fost
dacă testatorul ar fi lăsat cuiva proprietatea acestora.
66. Paulus, Despre Edict, Cartea XLVII.
Nu numai că se poate intenta o acțiune împotriva unui uzufructuar în temeiul Lex Aquilia, dar el este răspunzător
și de una pentru demoralizarea unui sclav, precum și pentru prejudiciu, în cazul în care a depreciat valoarea
sclavului prin torturarea acestuia.
67. Julianus, Despre Minicius, Cartea I.
Oricine căruia i-a fost lăsat uzufructul poate să-l vândă unui străin, chiar și fără consimțământul moștenitorului.
(68) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XVII-a.
În antichitate se punea întrebarea dacă emisia unui sclav de sex feminin aparținea uzufructuarului? Părerea lui
Brutus a prevalat, și anume că uzufructuarul nu avea niciun drept asupra ei, deoarece o ființă umană nu poate fi
considerată ca fiind produsul alteia; și din acest motiv uzufructuarul nu poate avea dreptul la un uzufruct asupra
acesteia. Dacă, totuși, uzufructul ar fi fost lăsat în copil înainte de nașterea acestuia, ar avea el dreptul la el?
Răspunsul este că, din moment ce urmașul poate fi lăsat moștenire, poate fi lăsat și uzufructul acestuia.
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1. Sabinus și Cassius sunt de părere că sporul de vite aparține uzufructuarului.
2. Este evident că cel căruia i se lasă uzufructul unei turme sau al unei cirezi trebuie să compenseze orice pierdere
din creștere, adică să le înlocuiască pe cele care au murit,
69. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
sau să furnizeze altele în locul celor care nu au valoare, iar acestea din urmă, după înlocuire, devin proprietatea
uzufructuarului, pentru a evita ca proprietarul să profite de întregul număr. Și cum cele care sunt înlocuite imediat
aparțin proprietarului, tot așa și cele anterioare încetează să îi aparțină, potrivit legii naturale a producției; căci
altfel, sporul aparține uzufructuarului, iar când acesta îl înlocuiește, încetează să mai aparțină.
70. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVII.
Ce trebuie făcut atunci dacă uzufructuarul nu acționează așa cum s-a spus mai sus și nu înlocuiește vitele? Gaius
Cassius spune, în Cartea a X-a a dreptului civil, că el este răspunzător față de proprietar.
1. Între timp, însă, în timp ce se cresc și se înlocuiesc cele moarte, se pune întrebarea: cui aparține sporul? Julianus,
în Cartea a treizeci și cincea a Digestului, susține că proprietatea este în suspensie; căci dacă sunt folosite pentru a
înlocui altele, ele aparțin proprietarului; dar, dacă nu, aparțin uzufructuarului; care opinie este cea corectă.
2. În conformitate cu aceasta, dacă tinerii mor, aceasta va fi pe riscul uzufructuarului și nu pe cel al proprietarului,
și va fi necesar ca acesta să asigure alții. De unde Gaius Cassius afirmă, în Cartea a opta, că carnea oricărui pui
mort aparține uzufructuarului.
3. Acolo unde se afirmă că uzufructuarul trebuie să asigure altele; acest lucru este valabil numai în cazul în care a
fost lăsat uzufructul unei turme, al unei herghelii sau al unui armăsar de cai, adică al unui număr întreg; căci dacă
nu rămân decât anumite capete din acestea, nu va avea ce înlocui.
4. Mai mult, să presupunem că, în momentul în care se nasc puii de animale, nu s-a întâmplat nimic prin care să fi
fost obligat să înlocuiască unii dintre ei, dar după nașterea lor acest lucru a devenit necesar; trebuie să se gândească
dacă trebuie să-i înlocuiască din cei născuți ultimii sau din cei născuți anterior? Cred că cea mai bună opinie este
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aceea că cele care se nasc atunci când turma este completă aparțin uzufructuarului și că acesta va pierde doar din
cauza unor prejudicii ulterioare aduse turmei.
5. Înlocuirea este o chestiune de fapt, iar Iulianus spune foarte corect că înseamnă a separa, a pune deoparte și a
face o anumită împărțire; pentru că proprietatea celor care sunt puși deoparte aparține proprietarului.
71. Marcellus, Digest, cartea XVII.
În cazul în care cineva construiește o casă pe un lot în care o altă persoană are uzufructul, iar casa este îndepărtată
înainte de expirarea timpului în care uzufructul va fi terminat, uzufructul trebuie să fie restaurat; în conformitate cu
opinia autorităților antice.
(72) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVII.
În cazul în care proprietarul unei simple proprietăți lasă prin moștenire un uzufruct, ceea ce Marcianus a afirmat în
Cartea a treia a întrebărilor, despre trusturi, este corect, și anume: că legatul este valabil; și dacă se întâmplă ca
uzufructul să se contopească cu proprietatea în timpul vieții testatorului sau înainte ca moștenirea să intre în
vigoare, acesta va aparține legatarului. Marcianus merge chiar mai departe, deoarece susține că, dacă uzufructul a
fuzionat după intrarea în posesie, acesta devine legal și aparține legatarului.
73. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
În cazul în care uzufructul unui teren neocupat îmi este lăsat moștenire, pot construi acolo o colibă pentru protecția
bunurilor personale de pe terenul respectiv.
74. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
În cazul în care un uzufruct este lăsat sclavului tău Stichus și sclavului meu Pamphilus, o astfel de moștenire este
la fel ca și cum ar fi fost făcută pentru mine și pentru tine; și, prin urmare, nu există nicio îndoială că ne aparține în
mod egal.
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Tit. 2. Cu privire la acumularea uzufructului
(1) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVII.
În cazul în care un uzufruct este lăsat moștenire, dreptul de acredere între uzufructuari nu există decât dacă
uzufructul este lăsat în comun; dar dacă este lăsat separat fiecăruia dintre părți, dreptul de acredere încetează fără
îndoială să existe.
1. De aceea, este întrebat Iulianus în Cartea a treizeci și cincea a Digestului, dacă un uzufruct este lăsat unui sclav
deținut în comun și este dobândit de ambii proprietari, dacă, dacă unul dintre ei respinge sau pierde uzufructul,
celălalt va avea întregul uzufruct? El crede că aparține celuilalt și chiar dacă uzufructul a fost dobândit de
proprietarul sclavului, nu în părți egale, ci în părți corespunzătoare intereselor lor în sclav; totuși, trebuie să se țină
cont de personalitatea sclavului și nu de cea a proprietarilor, astfel încât acesta aparține unuia dintre proprietari și
nu se adaugă la simpla proprietate.
2. De asemenea, el spune că, în cazul în care un uzufruct este lăsat unui sclav deținut în comun și lui Titius separat,
iar uzufructul este pierdut de celălalt coproprietar, acesta nu va aparține lui Titius, ci doar proprietarului rămas,
deoarece el era singurul care avea dreptul la el în comun; și această opinie este cea corectă, deoarece, atâta timp cât
doar unul singur se folosește de proprietate, se poate spune că uzufructul este în starea sa anterioară. Aceeași
regulă se aplică și în cazul în care uzufructul este lăsat la două persoane în comun și la o alta separat.
3. Uneori, însă, chiar dacă părțile nu au fost legatarii comuni, uzufructul lăsat moștenire se atribuie unuia dintre ei
prin cumul; ca, de exemplu, atunci când uzufructul unei întregi proprietăți îmi este lăsat mie separat, iar ție îți este
lăsat în același mod. Căci (după cum afirmă Celsus în Cartea a Optsprezecea, iar Julianus în Cartea a Treizeci și
Cincea a Digestului), noi deținem acțiuni prin concurs; și acest lucru s-ar întâmpla și în ceea ce privește
proprietatea; căci dacă unul ar respinge-o, celălalt ar avea dreptul la întreaga moștenire. Dar există acest punct în
plus cu referire la uzufruct; din moment ce a fost creat și apoi pierdut, dreptul de acumulare, totuși, există, căci toți
autorii citați de Plautius sunt de această părere; și, (așa cum Celsus și Iulian spun foarte corect) un uzufruct este
creat și lăsat în fiecare zi, și nu, ca și proprietatea, doar în momentul în care se poate intenta o acțiune pentru a-l
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recupera. Astfel, de îndată ce una dintre părți nu mai găsește pe nimeni asociat cu ea, ea singură se poate folosi de
întregul uzufruct; și nici nu contează dacă a fost lăsat în comun sau separat.
4. De asemenea, Iulianus afirmă în Cartea a treizeci și cincea a Digestului că, atunci când au fost desemnați doi
moștenitori și s-a lăsat moștenire simpla proprietate, uzufructul fiind rezervat; moștenitorii nu au niciun drept de
acumulare, deoarece se consideră că uzufructul a fost creat, nu împărțit prin concurs;
2. Africanus, Întrebări, Cartea a V-a.
De aceea, orice parte a uzufructului care a fost pierdută revine legatarului care este proprietarul simplului bun.
3. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVII.
Neratius, în Cartea întâi a opiniilor, consideră că dreptul de acredere se stinge în astfel de circumstanțe; iar
principiul enunțat de Celsus este de acord cu această opinie, și anume că dreptul de acredere există atunci când
două părți au întregul uzufruct, iar acesta este împărțit între ele prin asocierea lor.
(1) Prin urmare, Celsus afirmă în Cartea a optsprezecea că, atunci când doi proprietari ai unei proprietăți transmit
proprietatea după ce și-au rezervat uzufructul acesteia, iar unul dintre ei își pierde uzufructul, acesta va reveni la
simpla proprietate, dar nu la întreaga proprietate; deoarece uzufructul fiecăruia se acumulează la partea pe care
fiecare a transmis-o și trebuie să revină la partea din care, la început, a fost separat.
(2) Dar nu numai dreptul de acumulare există în cazul în care uzufructul este lăsat la două părți, ci și în cazul în
care acesta este lăsat unuia, iar moștenirea la altul; căci, dacă cel căruia i-a fost lăsat uzufructul îl pierde, acesta va
aparține celuilalt mai degrabă prin dreptul de acumulare decât prin revenirea la proprietate; și nu este nimic
neobișnuit în această situație, deoarece, atunci când un uzufruct este lăsat moștenire la două persoane și, în timp ce
este deținut de una dintre ele, se contopește cu proprietatea simplă, dreptul de uzufruct nu este pierdut nici de cel
cu care a fost contopit, nici de acesta în beneficiul celuilalt; și indiferent cum și-ar fi pierdut uzufructul înainte de
contopire, îl poate pierde în același mod și acum. Această opinie este susținută de Neratius și Aristo, și este
aprobată de Pomponius.
4. Julianus, Digest, Cartea XXXV.
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În cazul în care simpla proprietate a unei moșii îți este lăsată ție, iar uzufructul aceleiași moșii mie și lui Maevius,
tu, Maevius și eu vom avea fiecare o treime din uzufruct, iar cealaltă treime va fi contopită cu proprietatea. Dar
dacă eu sau Maevius ne pierdem drepturile civile, o a treia parte va fi împărțită între dumneavoastră și unul sau
altul dintre noi, astfel încât cel care nu și-a pierdut drepturile civile va avea jumătate din uzufruct, iar proprietatea
împreună cu jumătatea rămasă din uzufruct vă va aparține dumneavoastră.
5. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Iar dacă transmiteți proprietatea cuiva după ce uzufructul a fost rezervat, Iulianus consideră că, totuși, dreptul de
acumulare va exista; și că nu se consideră că veți dobândi un nou uzufruct.
(6) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVII.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care uzufructul se contopește cu un bun aflat în mâinile unuia dintre cei trei
uzufructuari.
1. Dar în cazul în care un bun este lăsat moștenire cuiva, uzufructul fiind rezervat, iar o parte din uzufruct îmi este
lăsată mie; trebuie să se analizeze dacă între mine și moștenitor există dreptul de acumulare? Cu toate acestea,
opinia corectă este că, dacă cineva pierde uzufructul, acesta revine la proprietate.
2. În cazul în care uzufructul unei proprietăți îmi este lăsat mie în mod absolut, iar ție sub o anumită condiție, se
poate spune că uzufructul întregii proprietăți îmi aparține între timp și că, dacă îmi pierd drepturile civile, întregul
uzufruct va fi pierdut; dar dacă condiția este respectată, întregul uzufruct îți va aparține ție dacă eu îmi pierd
drepturile civile, dar dacă îmi păstrez condiția, uzufructul trebuie împărțit între noi.
7. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care cineva lasă un uzufruct lui Attius și moștenitorilor săi, Attius va avea dreptul la jumătate din
acesta, iar moștenitorii săi la jumătatea rămasă. În schimb, în cazul în care textul este: "lui Attius și Seius împreună
cu moștenitorii mei", uzufructul va fi împărțit în trei părți, din care moștenitorii vor avea una, Attius una și Seius
una; nici nu contează dacă legatul este către A și B împreună cu Maevius sau "către A și B și Maevius".
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(8) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVII.
În cazul în care un uzufruct este lăsat unei femei, "cu copiii ei"; iar aceasta își pierde copiii, ea va avea dreptul la
uzufruct; dar în cazul în care mama moare, copiii ei vor avea, totuși, dreptul la uzufruct prin dreptul de acumulare.
Pentru că, așa cum remarcă Julianus în Cartea a treizecea a Digestului, trebuie să se înțeleagă că aceeași regulă se
aplică atunci când un testator își numește copiii săi unici moștenitori; chiar dacă nu îi numește legatarii, ci doar
dorește să facă mai clar faptul că mama se va bucura de bunuri și că copiii ei se vor bucura de ele împreună cu ea.
Dar Pomponius face o anchetă: "Ce se întâmplă dacă copiii și moștenitorii străini sunt amestecați împreună?". El
spune că trebuie să se înțeleagă că copiii sunt legatarii; și, pe de altă parte, dacă testatorul a dorit ca copiii săi să se
bucure de moștenire împreună cu mama lor, trebuie să se considere că mama trebuie să fie înțeleasă ca fiind
legatar; astfel, în acest caz, efectul legii va fi în toate privințele similar cu cel menționat anterior.
9. Africanus, Întrebări, Cartea a V-a.
În cazul în care simpla proprietate a unei moșteniri este lăsată la două părți, iar uzufructul la una dintre ele, toate
nu au dreptul la a treia parte din uzufruct, ci două dintre ele iau jumătate, iar uzufructuarul cealaltă jumătate. Pe de
altă parte, aceeași regulă se aplică în cazul în care există doi uzufructuari și un singur legatar al succesiunii.
(10) Ulpianus, Despre edict, cartea XVII.
Uneori, o parte din uzufruct este obținută prin cumul de către o parte care nu are o parte a sa, ci a pierdut-o. De
exemplu, dacă un uzufruct este lăsat moștenire la două persoane, iar una dintre ele, după ce s-a unit cu issue, își
pierde uzufructul și, la scurt timp după aceea, colegatul său care nu a unit issue își pierde și el partea sa; atunci cel
care s-a alăturat la proces împotriva celui care s-a oferit să se apere, va obține de la posesor doar jumătatea pe care
a pierdut-o. Colegul său îi va aparține prin cumul, dar nu și proprietarului bunului, deoarece uzufructul revine
persoanei, chiar dacă a fost pierdut.
11. Papinianus, Definiții, Cartea a II-a.
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Atunci când un uzufruct asupra aceluiași lucru este lăsat moștenire unor persoane diferite, în sarcina unor
moștenitori diferiți, uzufructuarii nu sunt considerați mai puțin separați decât dacă uzufructul aceluiași bun ar fi
fost lăsat celor doi în părți egale; de unde rezultă că nu există niciun drept de acumulare între ei:
(12) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVII.
Deoarece fiecare legatar poate intenta o acțiune împotriva unuia dintre moștenitori pentru a recupera uzufructul.

Tit. 3. Când moștenirea unui uzufruct se produce

1. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVII.
Deși uzufructul constă în bucurie, adică în vreun efort depus de cel care se bucură și se folosește de drept, totuși, el
nu se dobândește decât o singură dată, și este diferit de cazul în care se lasă ceva în fiecare lună, sau în fiecare zi,
sau în fiecare an; căci atunci moștenirea se dobândește zilnic, lunar sau anual. De aceea, se poate pune întrebarea:
dacă un uzufruct este lăsat cuiva pentru fiecare zi sau pentru fiecare an, este el dobândit o singură dată? Eu cred că
nu, ci de câte ori este menționat, astfel încât există mai multe moșteniri. Marcellus aprobă această opinie în Cartea
a patra a Digestului, unde un uzufruct este lăsat moștenire oricui pentru zile alternative.
1. Prin urmare, dacă se lasă un uzufruct de care nu se poate bucura în fiecare zi, legatul nu va fi nul, ci va fi
dobândit în ziua în care se poate bucura de el.
2. Cu toate acestea, un uzufruct și, de asemenea, un uzufruct, nu vor fi dobândite înainte de intrarea în patrimoniu,
deoarece uzufructul nu este creat decât atunci când cineva se poate bucura imediat de el. Conform acestei reguli,
dacă uzufructul este lăsat moștenire unui sclav care face parte dintr-o moștenire, Iulianus consideră că, deși alte
moșteniri pot fi dobândite prin moștenire, în cazul unui uzufruct trebuie să așteptăm ca persoana proprietarului să
poată folosi și să se bucure de el.
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3. Mai mult, dacă un uzufruct este lăsat moștenire de la o anumită zi, acesta nu va fi dobândit până la sosirea
acestei zile; căci este stabilit că un uzufruct poate fi lăsat moștenire de la un anumit moment sau până la un anumit
moment.
4. Nu numai că uzufructul nu se dobândește înainte de intrarea în posesie, dar nici dreptul la acțiune bazat pe
uzufruct nu se dobândește; și aceeași regulă se aplică și în cazul în care uzufructul este lăsat după o anumită zi; de
aceea, Scaevola spune că partea care introduce o acțiune înainte de ziua uzufructului nu va câștiga nimic; deși
orice procedură judiciară care este introdusă înainte de momentul potrivit este nulă.

Tit. 4. În ce feluri se pierde uzufructul sau folosința

1. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVII.
S-a stabilit că uzufructul nu se pierde numai prin decăderea din drepturile civile, ci că se pierde și dreptul de
acțiune bazat pe uzufruct; și nu are prea mare importanță dacă uzufructul a fost creat prin lege sau cu ajutorul
pretorului. Prin urmare, în cazul în care uzufructul este livrat sau este creat nu strict prin lege, ci printr-un contract
de închiriere perpetuă sau prin ocuparea suprafeței unui teren, acesta se pierde odată cu decăderea din drepturile
civile.
1. Astfel, uzufructul poate fi pierdut prin decăderea din drepturile civile numai atunci când a fost deja creat; dar
dacă cineva își pierde drepturile civile înainte de intrarea în proprietate sau înainte ca uzufructul să fi fost dobândit,
se consideră că acesta nu este pierdut.
2. În cazul în care o moștenire funciară vă este donată începând cu o anumită zi și vi se cere să îmi predați
uzufructul, trebuie să se analizeze dacă, dacă mi-am pierdut drepturile civile înainte de ziua menționată în donația
făcută către dumneavoastră, uzufructul meu nu este sigur; deoarece pierderea drepturilor civile trebuie să aibă loc
înainte ca uzufructul să se dobândească, ceea ce se poate spune că este o interpretare liberală.
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3. În așa măsură, este un fapt că pierderea drepturilor civile nu numai că distruge un uzufruct care a fost deja creat,
dar, dacă un uzufruct a fost legat pentru fiecare an, lună sau zi, se pierde numai acela care este în curs de
desfășurare la momentul respectiv; și atunci când, de exemplu, este legat pentru ani separați, se pierde numai
uzufructul pentru acel an, iar dacă este pentru luni separate, pentru acea lună, iar dacă este pentru zile separate,
pentru acea zi.
2. Papinianus, Întrebări, cartea XVII.
În cazul în care un uzufruct este lăsat la două părți separat pentru ani alternativi, proprietatea există ani de zile fără
drept de folosință; în timp ce, dacă este lăsată unui singur legatar căruia i se lasă uzufructul pentru fiecare an,
întreaga proprietate va fi atribuită moștenitorului în timpul în care dreptul de folosință nu aparține legatarului. În
cazul în care, însă, una dintre cele două părți moare, dreptul de proprietate va fi complet pentru anii impari,
deoarece nu poate exista o acumulare pentru cealaltă parte), deoarece fiecare a avut propriile sale perioade de timp
pentru a se bucura de întregul uzufruct fără ca celălalt să fie asociat cu el.
(1) În cazul în care are loc nu moartea, ci pierderea drepturilor civile, atunci, deoarece există mai multe legate, se
va pierde uzufructul numai pentru acel an, cu condiția ca partea să fi avut dreptul de uzufruct numai pentru acel
timp; acest principiu trebuie menținut în cazul unui legatar care a primit uzufructul pentru un anumit număr de ani
separați, astfel încât menționarea termenilor are ca efect o reînnoire a dreptului.
(2) În cazul în care un uzufruct este lăsat moștenire anumitor persoane pentru ani alternativi, iar acestea convin să
se bucure de el în același an, ele interferează una cu cealaltă, deoarece nu pare să fi fost intenționat ca acestea să se
bucure împreună de el; pentru că face o mare diferență dacă un uzufruct este lăsat moștenire la două persoane
împreună pentru ani alternativi (deoarece atunci nu poate dura mai mult decât primul an, mai mult decât dacă ar fi
fost lăsat în același mod uneia dintre ele) sau dacă este lăsat moștenire la persoane separate pentru ani alternativi;
pentru că, dacă vor dori să se bucure împreună de el, fie se vor împiedica reciproc, deoarece acest lucru este
contrar intenției testatorului, fie, dacă nu este cazul, uzufructul pentru fiecare an alternativ nu va fi folosit de
nimeni.
3. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVII.
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La fel cum un uzufruct poate fi lăsat pentru ani separați, tot așa poate fi lăsat din nou dacă se pierde prin decădere
din drepturile civile, ca și în cazul în care se face adaosul: "Ori de câte ori își pierde drepturile civile, îi las
moștenire"; sau, după cum urmează: "Ori de câte ori va fi pierdut"; și atunci, dacă este pierdut prin pierderea
drepturilor civile, se va considera că a fost reînnoit. De aceea, s-a discutat dacă, în cazul în care un uzufruct este
lăsat moștenire cuiva pe toată durata vieții sale, trebuie considerat reînnoit ori de câte ori este pierdut? Marcianus
adoptă această opinie, iar eu cred că trebuie să fie considerat reînnoit; prin urmare, dacă un uzufruct este lăsat
pentru o anumită perioadă de timp, ca de exemplu, pentru zece ani, se va aplica același principiu.
(1) În ceea ce privește reînnoirea care are loc după ce un uzufruct a fost pierdut prin pierderea drepturilor civile, se
pune întrebarea dacă dreptul de acumulare rămâne nealterat; de exemplu, în cazul în care un uzufruct a fost lăsat
moștenire lui Titius și Maevius, iar Titius, după ce și-a pierdut drepturile civile, testatorul i-a lăsat uzufructul a
doua oară; și s-a pus întrebarea dacă Titius ar primi din nou uzufructul prin reînnoire, dacă dreptul de acumulare ar
rămâne nealterat între părți? Papinianus afirmă în Cartea a șaptesprezecea a întrebărilor că acesta rămâne nealterat,
ca și cum o altă persoană ar fi fost substituită lui Titius în exercitarea uzufructului; deoarece aceste părți sunt
considerate a fi unite în fapt, dacă nu în cuvinte.
(2) Papinianus întreabă, de asemenea, dacă testatorul, după ce a lăsat uzufructul lui Titius și Maevius, în cea de-a
doua legare a acestuia, nu a lăsat întregul uzufruct, ci doar o parte din el lui Titius, ar fi fost considerate ca fiind
unite? El răspunde că, în cazul în care Titius și-ar pierde partea sa, aceasta ar reveni în întregime asociatului său;
dar dacă Maevius și-ar pierde partea sa, nu ar reveni în întregime, ci jumătate i-ar aparține lui, iar jumătate ar
reveni la proprietate. Această opinie este rezonabilă, deoarece nu se poate susține că motivul pentru care o
persoană pierde uzufructul și îl recuperează îi va da dreptul la o acumulare din uzufruct; deoarece, în opinia
noastră, cel care pierde un uzufruct nu poate câștiga nimic prin acumulare din ceea ce pierde.
(3) Nu există niciun dubiu că uzufructul poate fi pierdut și prin deces, deoarece dreptul de a se bucura se stinge
prin deces, la fel ca orice alt drept care se atașează persoanei.
4. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
În cazul în care legatarului unui uzufruct i se cere să îl predea altei persoane, pretorul ar trebui să prevadă ca, în
cazul în care acesta se pierde, să afecteze mai degrabă persoana administratorului decât pe cea a legatarului.
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5. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVII.
Un uzufruct care a fost lăsat moștenire poate fi reînnoit fără a se ține seama de modul în care a fost pierdut, cu
condiția ca acesta să nu fi fost pierdut prin moarte, cu excepția cazului în care testatorul, în astfel de circumstanțe,
l-a lăsat moștenitorilor uzufructuarului.
(1) În cazul în care cineva înstrăinează numai uzufructul asupra unui sclav prin care a dobândit un uzufruct, nu
există nicio îndoială că el păstrează uzufructul care a fost dobândit prin intermediul acestuia.
(2) Este stabilit că uzufructul se stinge prin schimbarea bunului căruia îi aparține; de exemplu, dacă mi s-a lăsat
moștenire uzufructul asupra unei case, iar casa a fost demolată sau arsă, uzufructul se stinge fără îndoială. Se
aplică acest lucru și în cazul terenului? Este absolut sigur că, în cazul în care casa este incendiată, nu mai rămâne
niciun uzufruct nici în sol, nici în materiale; și Julianus este de această părere.
(3) În cazul în care uzufructul terenului este lăsat moștenire, iar pe acesta din urmă se construiește o casă, se
stabilește că proprietatea se schimbă și că uzufructul se stinge. Este clar că, dacă simplul proprietar a construit-o, el
va fi pasibil de o acțiune pe baza testamentului, sau de una pe motiv de fraudă.
6. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Iar uzufructuarul va avea dreptul și la interdicția Quod vi aut clam; 7. Julianus, Digest, Cartea XXXV.
Cu excepția cazului în care clădirea a fost îndepărtată, proprietarul îmi acordă un uzufruct în pământ; adică acolo
unde s-a scurs timpul prin care uzufructul a fost pierdut.
8. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVII.
În cazul în care uzufructul unei proprietăți este lăsat moștenire, dacă casa ar fi distrusă, uzufructul nu se va stinge,
deoarece casa este un accesoriu al terenului; cu atât mai mult decât dacă ar cădea copaci.
9. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Dar eu puteam totuși să folosesc și să mă bucur de terenul pe care se afla casa.
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10. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVII.
Ce s-ar întâmpla, totuși, dacă terenul ar fi fost o adeziune la casă? Să vedem dacă, în acest caz, nu s-ar stinge și
uzufructul terenului, și trebuie să avem aceeași părere, și anume că nu s-ar stinge.
(1) Uzufructul se stinge nu numai în cazul în care clădirea a fost nivelată cu terenul, ci și atunci când, după ce a
demolat casa, testatorul ridică una nouă în locul ei; căci este evident că, dacă repară anumite porțiuni ale acesteia,
trebuie să stabilim o regulă diferită, chiar dacă întreaga casă ar fi reînnoită.
(2) În cazul în care se lasă uzufructul unui câmp sau al unei incinte, iar acesta este inundat astfel încât să devină un
iaz sau o mlaștină, uzufructul se va stinge fără îndoială.
(3) Mai mult, în cazul în care uzufructul unui iaz este lăsat moștenire, iar acesta se usucă astfel încât devine un
câmp; proprietatea fiind schimbată, uzufructul se stinge.
(4) Cu toate acestea, nu cred că, în cazul în care uzufructul unui teren arabil este lăsat moștenire și pe acesta se
plantează viță de vie, sau invers, uzufructul se stinge. Cu toate acestea, este cert că, atunci când uzufructul unei
păduri este lăsat moștenire, iar arborii sunt tăiați și semințele sunt semănate pe teren, uzufructul se stinge.
(5) În cazul în care uzufructul unei mase de metal este lăsat moștenire, iar vasele sunt făcute din el, sau invers,
Cassius, citat de Urseius, spune că uzufructul se stinge, iar eu cred că această opinie este cea corectă.
(6) Astfel, în cazul în care un ornament este distrus sau i se schimbă forma, acest lucru stinge uzufructul aferent.
(7) Sabinus afirmă, de asemenea, cu referire la uzufructul unei nave, că atunci când anumite porțiuni ale acesteia
sunt reparate, uzufructul nu se pierde; dar atunci când este demontată, chiar dacă ar trebui să fie reconstruită din
același lemn și nu se furnizează nimic în plus, uzufructul se va stinge; și cred că această opinie este cea mai bună,
deoarece atunci când o casă este reconstruită, uzufructul se stinge.
(8) În cazul în care se lasă uzufructul asupra unei atelaje cu patru cai, iar unul dintre ei moare, se pune întrebarea
dacă uzufructul se stinge? Cred că este o mare diferență dacă a fost lăsat uzufructul asupra cailor sau asupra
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atelajului; deoarece, dacă a fost cel al cailor, va rămâne la ceilalți, dar dacă a fost cel al atelajului, nu va rămâne,
deoarece acesta a încetat să mai fie un atelaj:
11. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Cu excepția cazului în care, înainte ca moștenirea să fie consfințită, un alt cal este pus în locul celui care a murit.
12. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVII.
În cazul în care se lasă uzufructul unei băi, iar testatorul a transformat-o în locuință, în prăvălie sau în magazin, sau
a făcut din ea o reședință, trebuie să se considere că uzufructul este stins.
(1) Prin urmare, dacă cineva lasă uzufructul unui actor și apoi îl transferă la un alt fel de serviciu, trebuie spus că
uzufructul este stins.
13. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Dacă un uzufructuar a cules o recoltă și apoi moare, Labeo spune că recolta care zace pe pământ aparține
moștenitorului său, dar că boabele încă atașate de sol aparțin proprietarului terenului; pentru că recolta este
considerată ca fiind adunată atunci când se taie căpățânile de cereale sau tulpinile de iarbă, sau se culeg strugurii,
sau se scutură măslinele de pe copaci, chiar dacă boabele nu au fost încă măcinate, sau uleiul făcut, sau recolta
terminată. Dar, deși ceea ce a afirmat Labeo cu referire la măslinele scuturate din copaci este adevărat, regula nu
este aceeași în ceea ce privește cele care au căzut de la sine. Iulianus spune că recoltele devin proprietatea
uzufructuarului atunci când acesta le-a cules, dar că ele aparțin unui posesor de bună credință de îndată ce sunt
odată separate de sol.
14. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Cu excepția pierderii drepturilor civile și a morții, celelalte cauze de stingere a uzufructului permit pierderea
parțială a acestuia.
15. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XVIII-a.
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Uneori, simplul proprietar poate acorda libertatea unui sclav, de exemplu, atunci când uzufructul a fost lăsat
moștenire până când sclavul ar trebui să fie manuntit; căci uzufructul se stinge ori de câte ori proprietarul începe
manumisiunea.
16. Același, Disputații, Cartea a V-a.
În cazul în care un uzufruct îmi este lăsat moștenire cu o anumită condiție și, între timp, acesta se află în posesia
moștenitorului, acesta din urmă poate lăsa uzufructul altcuiva; cu consecința că, dacă condiția de care depinde
moștenirea mea este respectată, uzufructul lăsat de moștenitor se stinge. Dar dacă pierd uzufructul, acesta nu va
reveni legatarului căruia i-a fost lăsat în mod absolut de către moștenitor, deoarece dreptul legatarilor comuni nu
poate fi dobândit în temeiul unor testamente diferite.
17. Julianus, Digest, cartea XXXV.
În cazul în care uzufructul unui teren îți este lăsat moștenire în mod absolut, iar simpla proprietate asupra acestuia
este lăsată lui Titius în mod condiționat, cât timp condiția este neîndeplinită, tu dobândești simplul drept de
proprietate, iar după îndeplinirea condiției, Titius va avea dreptul la teren fără nicio restricție; și nu are nicio
importanță faptul că proprietatea a fost lăsată moștenire după ce uzufructul a fost rezervat, deoarece atunci când ai
dobândit-o ai pierdut tot dreptul la moștenirea uzufructului.
18. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care un uzufruct este lăsat moștenire unui sclav care aparține unei moșteniri înainte ca moștenirea să fie
intrată, cea mai bună opinie este că, atunci când aceasta este intrată, uzufructul îți revine ție și nu se stinge din
cauza schimbării proprietății, deoarece nu a fost dobândit înainte ca tu să devii moștenitor.
19. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
Nici uzufructul, nici dreptul de trecere, nici dreptul de a conduce nu se pierd prin schimbarea proprietății.
20. Paulus, Despre Plautius, Cartea a XV-a.
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Oare o persoană care are un uzufruct îl va păstra dacă se folosește de el doar pentru că se consideră singurul
îndreptățit la folosirea lui? Eu sunt de părere că, dacă știe că are dreptul la uzufruct și doar exercită uzul, trebuie
totuși să se considere că se bucură de uzufruct; dar dacă nu știe acest lucru, va pierde uzufructul, deoarece uzul său
nu se bazează pe ceea ce are, ci pe ceea ce crede că are.
21. Modestinus, Diferențe, Cartea a III-a.
În cazul în care un uzufruct este lăsat unui oraș, iar locul pe care se află acesta este transformat ulterior într-un
câmp arat, acesta încetează să mai fie un oraș, așa cum a fost soarta Cartaginei; prin urmare, încetează să mai aibă
uzufructul, la fel ca în cazul morții.
22. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a VI-a.
În cazul în care uzul unei case este lăsat moștenire unei femei, iar aceasta pleacă dincolo de mare și lipsește pentru
timpul stabilit de lege pentru pierderea uzului, dar soțul ei folosește casa, uzul este totuși păstrat; la fel ca în cazul
în care și-ar fi lăsat sclavii în casă, iar ea însăși ar fi călătorit în țări străine. Acest lucru trebuie afirmat cu atât mai
mult dacă soțul își părăsește soția acasă, în cazul în care folosința casei a fost lăsată prin testament chiar soțului.
23. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea XXVI.
În cazul în care un câmp al cărui uzufruct este al nostru este inundat de un râu sau de mare, uzufructul se stinge,
deoarece chiar și proprietatea însăși este pierdută în acest caz; nu putem păstra uzufructul nici măcar prin pescuit.
Dar, așa cum proprietatea este restabilită dacă apa se retrage cu aceeași rapiditate cu care a venit, tot așa trebuie
spus că uzufructul este restabilit.
24. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea III.
Dacă am uzufructul unei grădini, iar un râu o acoperă și apoi se retrage, Labeo este de părere că și uzufructul este
restabilit, deoarece solul a rămas întotdeauna în aceeași stare juridică. Cred că acest lucru este valabil numai în
cazul în care râul a acoperit grădina din cauza unei inundații; pentru că, dacă albia sa a fost schimbată și a curs în

495

acea direcție, cred că uzufructul este pierdut, deoarece solul din vechea albie devine proprietate publică și nu poate
fi readus la starea sa anterioară.
(1) Labeo afirmă că aceeași regulă de drept ar trebui să fie respectată în ceea ce privește un drept de trecere și un
drum; dar eu sunt de aceeași părere cu privire la aceste lucruri ca și cu privire la uzufruct.
(2) Labeo spune că, chiar dacă suprafața solului este îndepărtată de pe câmpul meu și înlocuită cu alt sol, terenul
nu încetează, din acest motiv, să fie al meu, la fel ca și în cazul în care câmpul ar fi acoperit cu gunoi de grajd.
25. Pomponius, Diverse pasaje, cartea XI.
Este stabilit că un uzufruct poate fi pierdut prin lipsa de folosință, fie că este cel al unei părți, fie că este indivizibil.
26. Paulus, Despre Neratius, Cartea I.
În cazul în care un câmp este ocupat de dușmani sau un sclav este luat de aceștia și apoi eliberat; uzufructul în
oricare dintre aceste cazuri este restabilit prin dreptul de postliminium:
27. Același, Manuale, Cartea I.
Atunci când un sclav asupra căruia o altă parte are un uzufruct este predat, cu titlu de reparare a prejudiciului, de
către simplul proprietar uzufructuarului; servitutea se contopește și uzufructul încetează prin dobândirea
proprietății.
28. Același, Despre Plautius, cartea XIII.
Dacă un uzufruct este lăsat pentru ani alternativi, el nu poate fi pierdut prin nefolosirea lui; pentru că există mai
multe legăminte.
29. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVII.
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Pomponius pune următoarea întrebare: În cazul în care simplul proprietar al unui teren îl închiriază de la mine în
calitate de uzufructuar și vinde același teren lui Seius fără rezerva uzufructului, păstrez eu uzufructul din cauza
actului cumpărătorului? El răspunde că, deși simplul proprietar îmi plătește chirie, uzufructul se stinge totuși,
deoarece cumpărătorul nu se bucură de el în numele meu, ci în numele său. Este evident că simplul proprietar este
răspunzător față de mine din cauza închirierii, în măsura interesului pe care l-am avut în faptul că nu a făcut acest
lucru; deși, dacă cineva închiriază uzufructul de la mine și îl închiriază altuia, uzufructul este păstrat; dar dacă
simplul proprietar îl închiriază în nume propriu, trebuie să se considere că este pierdut, deoarece chiriașul nu se
bucură de el în numele meu.
(1) Dar dacă simplul proprietar ar vinde uzufructul după ce a fost cumpărat de la mine, s-ar putea întreba dacă eu
aș pierde uzufructul? Cred că l-aș pierde, deoarece cumpărătorul, și în acest caz, nu se bucură de el ca fiind
cumpărat de la mine.
(2) Pomponius face și el această întrebare: Dacă mi se cere să vă predau un uzufruct care mi-a fost lăsat prin
moștenire, sunt eu ținut să mă bucur de el prin dumneavoastră, astfel încât uzufructul să nu fie pierdut? El a
răspuns că are îndoieli cu privire la această întrebare; dar cea mai bună opinie este, așa cum afirmă Marcellus întro notă, că această chestiune nu-l prejudiciază în nici un fel pe beneficiarul fiduciei, deoarece el va avea dreptul la o
acțiune pretoriană în nume propriu.
30. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
Carnea și pieile vitelor moarte nu fac parte din produsul acestora, deoarece uzufructul se stinge de îndată ce
acestea sunt moarte.
31. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a IV-a.
În cazul în care uzufructul unei turme este lăsat moștenire, iar numărul acesteia se reduce până la un punct în care
nu mai poate fi considerată o turmă, uzufructul se stinge.

Tit. 5. Cu privire la uzufructul lucrurilor care se consumă sau se diminuează prin folosință
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1. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVIII.
Senatul a decretat că "uzufructul tuturor bunurilor care se stabilește că ar putea aparține patrimoniului oricărui
individ, poate fi lăsat moștenire"; și, ca urmare a acestui decret al Senatului, se consideră că uzufructul acelor
lucruri care se consumă sau se diminuează prin folosință poate fi lăsat moștenire.
2. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
În cazul banilor, însă, este necesar ca o garanție să fie dată celor în sarcina cărora este lăsat uzufructul acestor bani.
(1) Prin acest decret al Senatului nu s-a adus ca uzufructul banilor să existe în mod real, căci rațiunea naturală nu
poate fi modificată prin autoritatea Senatului; dar acolo unde se introduce remediul securității, s-a creat un cvasiuzufruct.
3. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVIII.
După aceasta, uzufructul oricărui lucru poate fi lăsat moștenire. Dar se aplică aceasta unei obligații? Nerva spune
că nu; dar cea mai bună opinie este cea susținută de Cassius și Proculus, și anume că poate fi lăsată moștenire. Mai
mult, Nerva spune că uzufructul poate fi lăsat moștenire debitorului însuși, iar dacă se face acest lucru, el trebuie să
fie scutit de plata dobânzii.
4. Paulus, Despre Neratius, Cartea I.
Prin urmare, i se poate cere și o garanție.
5. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XVIII-a.
Acest decret al Senatului nu se referă doar la partea care lasă moștenire uzufructul banilor sau al altor lucruri pe
care le are, ci și atunci când acestea aparțin altora.
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(1) În cazul în care se lasă uzufructul banilor sau al altor lucruri care constau în consumarea lor și nu se dă o
garanție, trebuie să se analizeze, atunci când uzufructul încetează, dacă banii sau celelalte obiecte care sunt folosite
prin consumare pot fi recuperate printr-o acțiune personală? Dar atâta timp cât există uzufructul, dacă cineva
dorește să intenteze o acțiune pentru a obliga la executarea unei garanții, se poate afirma că se poate intenta o
acțiune pentru o sumă incertă în contul garanției omise; dar după ce uzufructul se termină, Sabinus consideră că se
poate intenta o acțiune pentru recuperarea întregii sume. Această opinie este adoptată de Celsus în Cartea a
optsprezecea a Digestului și nu mi se pare lipsită de ingeniozitate.
(2) Ceea ce am afirmat cu privire la uzufructul banilor sau al altor obiecte care sunt folosite prin consum, se aplică
și la utilizarea acestora; căci atât Julianus, cât și Pomponius afirmă în Cartea a opta a stipulațiilor că utilizarea și
uzufructul banilor sunt identice.
6. Julianus, Digest, Cartea XXXV.
Dacă zece mii de aurei îți sunt lăsate ție și uzufructul acelorași zece mii mie mie mie mie, toate cele zece mii îți vor
aparține; dar cinci mii trebuie să-mi fie plătite cu condiția ca eu să-ți dau garanția că, "în momentul morții mele sau
al pierderii drepturilor civile, ele îți vor fi predate"; pentru că, dacă ție ți se lasă o bucată de pământ, iar uzufructul
aceluiași pământ îmi revine mie, tu vei avea, într-adevăr, proprietatea întregii bucățele, dar vei avea o parte din ea
împreună cu uzufructul, iar o parte fără, iar eu ar trebui să dau o garanție care ar fi aprobată de un bun cetățean ție
și nu moștenitorului.
(1) Dar în cazul în care uzufructul acelorași zece mii de aurei este lăsat moștenire la două persoane, fiecare dintre
ele va primi câte cinci mii, și trebuie să dea garanții unul altuia și, de asemenea, moștenitorului.
7. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
În cazul în care se lasă moștenire uzufructul uleiului, vinului sau grâului, bunurile trebuie să fie predate legatarului,
iar acesta trebuie să fie obligat să dea o garanție că, "ori de câte ori va muri sau își va pierde drepturile civile, vor fi
predate articole de aceeași calitate"; sau primul articol trebuie să fie evaluat și să se dea o garanție pentru o
anumită sumă de bani, ceea ce este mai convenabil. Înțelegem că aceeași regulă se aplică și în cazul altor lucruri a
căror valoare este cuprinsă în utilizarea lor.
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8. Papinianus, Întrebări, Cartea XVII.
Trei moștenitori fiind desemnați de un testator, acesta i-a lăsat lui Titius uzufructul a cincisprezece mii de aurei și a
ordonat ca doi dintre moștenitori să dea garanție pentru legatar. S-a hotărât că a existat un Legat valabil al garanției
și că decretul Senatului nu se opunea acestei interpretări, deoarece executarea obligației nu a fost împiedicată; și că
unul dintre legate era pentru o anumită sumă, iar celălalt pentru o sumă incertă, și că, prin urmare, se putea intenta
o acțiune pentru o parte din bani ca uzufruct împotriva moștenitorului care primise garanția de la coerede; și că
acesta era pasibil de o acțiune pentru o sumă incertă dacă el însuși nu dădea garanție. Cu toate acestea, în ceea ce
privește moștenitorul care a furnizat garanția și care, din cauza întârzierii coerezorului său, nu a primit niciuna,
acesta nu ar fi fost între timp răspunzător în temeiul decretului Senatului pentru uzufruct și nici nu ar fi fost
răspunzător de acțiunea pentru daune incerte, deoarece a dat garanție coerezorului său. De asemenea, suntem de
părere că legatarii pot fi obligați să promită; dar când uzufructul a încetat, dacă coerezii sunt dați în judecată din
cauza cauțiunii lor, ei nu vor avea dreptul la o acțiune în mandat, deoarece nu s-a întreprins niciodată un mandat, ci
doar s-au supus voinței testatorului și, pe scurt, sunt eliberați prin legatul de cauțiune. Nu este necesar să intrăm
într-o discuție lungă cu referire la următoarea chestiune, și anume că cel de-al doilea legat, adică cel al garanției,
nu pare să fi fost lăsat moștenitorilor, ci părții căreia i-a fost lăsat uzufructul banilor și pentru care testatorul a dorit
să asigure și al cărei interes a considerat că era ca el să nu caute garanții pe riscul său.
9. Paulus, Despre Neratius, Cartea I.
Într-o stipulație care se referă la restabilirea uzufructului banilor, sunt menționate și două întâmplări, și anume
moartea și pierderea drepturilor civile.
10. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIX.
Deoarece uzul banilor nu poate fi pierdut în alt mod decât prin evenimentele menționate.
(1) În cazul în care se lasă moștenire doar folosința banilor, deoarece trebuie să se înțeleagă, în acest caz particular,
că termenul "folosință" include și profiturile, trebuie să se încheie o stipulație. Anumite autorități susțin că o
stipulație nu trebuie să fie încheiată înainte ca banii să fi fost plătiți; dar eu sunt de părere că stipulația va fi
valabilă indiferent dacă este făcută înainte sau după ce banii au fost plătiți.
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11. Același, Despre Sabinus, Cartea XVIII.
În cazul în care se lasă moștenire uzufructul lânii, al parfumurilor sau al mirodeniilor, se consideră că niciun
uzufruct nu este creat în mod legal asupra acestor substanțe, ci trebuie să se recurgă la decretul Senatului care
prevede o garanție cu privire la acestea.
12. Marcianus, Institutes, cartea VII.
În cazul în care banii au fost lăsați lui Titius în așa fel încât, după moartea legatarului, aceștia urmau să ajungă la
Maevius; Divinii Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript că, deși a fost adăugat că Titius urma să aibă
folosința banilor, totuși, proprietatea acestora i-a fost lăsată lui și că s-a făcut mențiunea despre folosință deoarece
banii urmau să fie plătiți după moartea sa.

Tit. 6. Cu privire la acțiunea de recuperare a uzufructului și cea prin care este negată

1. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVIII.
În cazul în care o servitute este atașată unui teren supus unui uzufruct, Marcellus, în Cartea a opta, citată de
Julianus, aprobă opinia lui Labeo și Nerva, și anume că uzufructuarul nu poate intenta o acțiune pentru recuperarea
servituții, dar poate intenta una pentru recuperarea uzufructului; și, conform acesteia, dacă vecinul nu-l lasă să
meargă sau să conducă pe teren, acesta din urmă este răspunzător pentru că nu i-a permis să se bucure de uzufruct.
(1) Un uzufruct necesită ca acele accesorii să fie lăsate moștenire, fără de care o parte nu se poate bucura de el; și,
prin urmare, atunci când unul este lăsat moștenire, este de asemenea necesar ca accesul să fie însoțit de el; în așa
măsură acest lucru este adevărat, încât, atunci când o persoană lasă uzufructul unui anumit loc într-un limbaj care
prevede că moștenitorul nu va fi obligat să permită un drum, această adăugire este considerată nulă; de asemenea,
atunci când se lasă un uzufruct și se reține un drept de trecere, rezerva este nulă, deoarece un drept de acces
însoțește întotdeauna uzufructul.
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(2) Cu toate acestea, în cazul în care un uzufruct este lăsat moștenire și nu există un drept de acces la terenul care
face obiectul acestuia și care face parte din moștenire, uzufructuarul poate introduce o acțiune în temeiul
testamentului pentru a obține uzufructul împreună cu accesul la acesta.
(3) Pomponius, în Cartea a cincea, are îndoieli dacă, în cazul în care un uzufruct este lăsat moștenire, uzufructuarul
are doar un drept de acces sau are și dreptul la o cale sau la un drum? El consideră, pe bună dreptate, că trebuie să i
se acorde mijloacele prin care să se bucure de uzufructul său.
(4) Moștenitorul va fi obligat să îi asigure și alte beneficii și servituți; cum ar fi, de exemplu, cele de lumină și apă,
sau nu? Eu sunt de părere că poate fi obligat să îi asigure doar acele singure fără de care nu poate folosi deloc
proprietatea; dar dacă o poate folosi, chiar și cu unele inconveniente, nu este necesar să i se furnizeze respectivele
beneficii.
2. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
În cazul în care se intentează un proces pentru uzufructul unui teren în temeiul unui testament, împotriva unui
moștenitor care a tăiat copaci, a demolat casa sau, în orice fel, a diminuat valoarea uzufructului, fie prin impunerea
de servituți pe teren, fie prin eliberarea de servituți de pe proprietatea vecină, este de datoria judecătorului să
verifice care era starea terenului înainte de a se aduna problema, pentru ca uzufructuarul să fie protejat de el în
bucuria la care are dreptul.
3. Julianus, Digest, Cartea a VII-a.
În cazul în care o parte căreia i s-a predat un uzufruct în conformitate cu termenii unui trust, a încetat să îl
folosească pentru o perioadă de timp care l-ar fi făcut să îl piardă dacă ar fi devenit al său în mod legal, nu ar trebui
să i se acorde o acțiune de restituire; deoarece este absurd ca părțile care au obținut doar posesia unui uzufruct și
nu proprietatea asupra acestuia, să aibă un drept mai bun.
4. Același, Digest, cartea XXXV.
Un teren a fost lăsat moștenire lui Titius, uzufructul fiind rezervat, iar uzufructul aceluiași teren a fost lăsat
moștenire lui Sempronius, sub o anumită condiție. Am spus că, între timp, uzufructul a fost unit cu bunul, deși este
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stabilit că atunci când un teren este lăsat cu rezerva uzufructului, uzufructul rămâne la moștenitor, deoarece atunci
când un testator lasă un teren cu rezerva uzufructului și uzufructul aceluiași teren altuia sub anumite condiții, nu o
face cu intenția ca uzufructul să rămână la moștenitor.
5. Ulpianus, Despre edict, cartea XVII.
Numai cel care are uzufructul unui bun poate pretinde dreptul de a se folosi și de a se bucura de el; proprietarul
terenului nu poate face acest lucru, deoarece cel care deține bunul nu are un drept separat de a se folosi și de a se
bucura de el, deoarece propriul său bun nu poate fi supus unor servituți în folosul său; și este necesar ca o parte să
intenteze o acțiune în dreptul său propriu și nu în dreptul altuia. Căci, deși un drept de acțiune prohibitivă va fi în
favoarea unui proprietar împotriva unui uzufructuar, se consideră că acesta acționează în justiție încă și mai mult în
dreptul său propriu, și nu în cel al altuia, atunci când neagă că uzufructuarul are privilegiul de a folosi împotriva
voinței sale sau susține că are dreptul de a-l interzice. Dar dacă se întâmplă ca cel care introduce acțiunea să nu fie
proprietarul bunului, chiar dacă uzufructuarul nu are dreptul de a-l folosi, el va avea totuși câștig de cauză, pe baza
principiului că este preferabilă condiția posesorilor, chiar dacă aceștia nu au niciun drept legal.
(1) Se pune întrebarea dacă uzufructuarul are un drept real de acțiune numai împotriva simplului proprietar sau și
împotriva unor posesori? Julianus afirmă în Cartea a șaptea a Digestului că are dreptul la această acțiune împotriva
oricărui posesor, oricare ar fi acesta; căci atunci când o servitute este atașată unui teren supus uzufructului,
uzufructuarul ar trebui să se îndrepte împotriva proprietarului terenului adiacent, nu pentru recuperarea servituții,
ci pentru recuperarea uzufructului.
(2) În cazul în care uzufructul este creat pe o parte a unei proprietăți, se poate introduce o acțiune reală cu privire la
aceasta, dacă cineva pretinde un uzufruct asupra acesteia sau neagă faptul că altcineva are dreptul la el.
(3) În toate aceste acțiuni care sunt introduse cu referire la uzufruct, este perfect evident că sunt implicate culturile.
(4) În cazul în care, după ce problema a fost conexată într-o cauză de uzufruct, uzufructul încetează, poate fi
revendicată ulterior vreo recoltă? Eu cred că nu, deoarece Pomponius afirmă în Cartea a Patrazeci că, dacă
uzufructuarul ar muri, moștenitorul său ar avea dreptul la o acțiune numai pentru culturile care au fost datorate
înainte de decesul său.
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(5) Totul trebuie să fie restituit uzufructuarului care își câștigă cauza și, prin urmare, în cazul în care uzufructul
unui sclav este lăsat moștenire, posesorul trebuie să predea tot ceea ce a obținut cu ajutorul bunurilor
uzufructuarului sau din munca sclavului.
(6) Dar dacă, din întâmplare, uzufructul se pierde prin trecerea timpului, una dintre părți fiind în posesie, iar o alta
oferindu-se voluntar pentru a apăra procesul, nu este suficient ca aceasta din urmă să reînnoiască uzufructul, ci
trebuie să ofere garanții împotriva recuperării acestuia prin evicțiune. Ce se întâmplă dacă partea în posesie ar fi
gajat un sclav sau terenul pentru o datorie, iar reclamantului i s-ar interzice de către cel care a primit gajul să se
folosească de dreptul său? Prin urmare, și el va avea dreptul la garanție.
(7) La fel cum în cazul în care culturile trebuie să fie predate uzufructuarului care introduce o acțiune reală pentru
uzufructul său, ele trebuie, de asemenea, să fie predate simplului proprietar al bunului, dacă acesta introduce o
acțiune de interdicție. Dar, în orice caz, acest lucru este valabil numai în cazul în care cel care introduce acțiunea
nu este posesorul; pentru că posesorul are dreptul la anumite acțiuni; dar atunci când oricare dintre părți este în
posesie, nu va obține nimic cu titlu de culturi. Prin urmare, este de datoria judecătorului să permită uzufructuarului
să aibă privilegiul de a se bucura de recolte în siguranță și să împiedice ca proprietarul să fie deranjat?
6. Paulus, Despre edict, cartea XXI.
În cazul în care o parte s-a alăturat la un litigiu cu referire la un uzufruct, va fi achitată dacă renunță la posesie fără
fraudă; dar dacă s-a angajat în mod voluntar să se apere și s-a alăturat la litigiu ca și cum ar fi fost posesorul, se va
pronunța o hotărâre împotriva sa.

Tit. 7. Cu privire la serviciile sclavilor

1. Paulus, Despre Edict, Cartea a II-a.
Serviciile constau în acte și, prin natura lucrurilor, ele nu există înainte de a veni ziua în care trebuie prestate; la fel
ca atunci când facem o stipulație pentru un copil care trebuie să se nască din Arethusa.
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2. Ulpianus, Despre Edict, cartea XVII.
Serviciile unui sclav care au fost lăsate moștenire nu se pierd prin pierderea drepturilor civile.
3. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a VII-a.
În uzufructul unui sclav sunt incluse atât serviciile sale, cât și compensația pentru acestea.
4. Același, Despre Edictul urban referitor la libertate, Cartea a II-a.
Producția unui sclav constă în serviciile sale, iar pe de altă parte, serviciile unui sclav sunt ceea ce produce. Și, așa
cum, în alte domenii, prin produs se înțelege ceea ce rămâne după ce au fost deduse cheltuielile necesare, tot așa se
întâmplă și cu privire la serviciile sclavilor.
5. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, cartea XVIII.
În cazul în care serviciile unui sclav sunt lăsate moștenire, am fost întotdeauna învățat, iar Julianus susține că
utilizarea se înțelege ca fiind dată.
6. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LV.
În cazul în care se intentează o acțiune pentru serviciile unui sclav care este un meșteșugar, plata trebuie făcută
proporțional cu valoarea lor; dar în cazul unui muncitor obișnuit, aceasta va depinde de tipul de muncă pe care o
face, ceea ce a fost opinia lui Mela.
(1) În cazul în care un sclav are mai puțin de cinci ani, este slab sau este unul care nu este în măsură să facă nicio
muncă pentru proprietarul său, nu se va face nicio estimare a valorii serviciilor sale.
(2) Nu se va lua în considerare nici o estimare a acestora, bazată pe plăcerea sau afecțiunea proprietarului; de
exemplu, atunci când proprietarul este foarte atașat de el sau îl angajează în plăcerile sale.
(3) În plus, valoarea serviciilor sale trebuie estimată după ce au fost deduse cheltuielile necesare.
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Tit. 8. Cu privire la folosință și locuire

1. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Să ne gândim acum la folosință și locuire. Se poate crea o simplă folosință, adică fără a se bucura în întregime de
ea, și aceasta se creează de obicei în aceleași moduri ca și uzufructul.
2. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVII.
În cazul în care uzul este lăsat, o parte poate folosi, dar nu se poate bucura. Să examinăm acum anumite cazuri.
(1) Folosința unei case este lăsată soțului sau soției; atunci când este lăsată soțului, acesta poate nu numai să
locuiască el însuși în ea, ci poate locui acolo și cu sclavii săi. S-a pus întrebarea dacă el poate locui acolo cu cei
eliberați ai săi. Celsus susține că nu numai că poate face acest lucru, dar, că poate, de asemenea, să găzduiască un
oaspete; căci el afirmă acest lucru în Cartea a Optsprezecea a Digestului, opinie pe care Tubero o aprobă. Mai
mult, îmi amintesc că problema dacă poate lua un chiriaș este discutată de Labeo în Cartea ultimelor sale lucrări,
care spune că cel care locuiește acolo poate lua un chiriaș, precum și să primească oaspeți, împreună cu oamenii
săi liberi,
3. Paulus, Despre Vitellius, Cartea a III-a. Și clienții săi.
4. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVII.
Dar persoanele de acest fel nu trebuie să locuiască în casă fără el. Proculus, însă, într-o notă despre chiriași, spune
că nu poate fi numit chiriaș, în mod corect, cel care locuiește cu el. În conformitate cu aceasta, dacă cel care are
folosința bunului percepe chiria atâta timp cât el însuși locuiește în casă, acest lucru nu trebuie menționat în
defavoarea lui; căci să presupunem că folosința unei case mari a fost lăsată unui om cu o situație moderată, astfel
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încât acesta se mulțumește cu o mică parte din ea? Din nou, el poate locui cu persoane pe care le angajează la
muncă în loc de sclavi, chiar dacă acestea sunt libere sau sunt sclavii altora.
(1) În cazul în care folosința este lăsată unei femei, Quintus Mucius a admis mai întâi că ea poate trăi cu soțul ei,
deoarece altfel, dacă ar fi dorit să folosească casa, ar fi trebuit să rămână necăsătorită; pe de altă parte, nu a existat
niciodată vreo îndoială că o soție poate trăi cu soțul ei. În cazul în care folosința este lăsată unei văduve, putea
această femeie, dacă ar fi contractat o a doua căsătorie după stabilirea folosinței, să locuiască acolo cu soțul ei? Și
este adevărat, (așa cum susține Pomponius în Cartea a cincea și Papinianus în Cartea a nouăsprezecea a
întrebărilor) că soțul ei poate locui cu ea dacă se căsătorește ulterior. Pomponius merge și mai departe și spune că
și socrul ei poate locui cu ea.
5. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Mai mult, socrul poate locui cu nora sa; în orice caz, dacă acolo locuiește și soțul ei.
6. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVII.
La o femeie poate locui cu ea nu numai soțul ei, ci și copiii și liberții ei, precum și părinții ei. Aristo afirmă acest
lucru într-o notă despre Sabinus. Într-adevăr, putem merge atât de departe încât să spunem că femeile pot găzdui
aceleași persoane ca și bărbații.
7. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Cu toate acestea, o femeie nu poate primi pe nimeni ca oaspete, decât dacă acesta poate trăi respectabil cu cea care
are folosința casei.
8. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XVII-a.
Părțile care au dreptul de folosință nu pot închiria localul și renunța la reședința lor în el, și nici nu pot vinde
folosința acestuia.
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(1) Dacă, totuși, folosința unei case a fost lăsată unei femei cu condiția ca aceasta să se despartă de soțul ei, ea
poate fi eliberată de această condiție și poate locui cu soțul ei. Această opinie o adoptă și Pomponius în Cartea a
cincea.
9. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care se lasă moștenire folosința a tot ceea ce mai există, trebuie să se considere că soția are dreptul la
folosința bunurilor în comun cu soțul ei.
10. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XVII-a.
În cazul în care se lasă dreptul la o locuință, se pune întrebarea dacă este același lucru cu folosința? Papinianus, în
Cartea a XVIII-a a întrebărilor, admite că legatul de folosință și cel de locuință au practic același efect; pentru că
legatarului unui drept de locuință nu-l poate ceda; el poate primi aceleași persoane ca și cel care are folosința; nu
trece la moștenitor; nu se pierde nici prin lipsa de folosință, nici prin pierderea drepturilor civile.
(1) Dar în cazul în care se lasă cresiV, trebuie să se analizeze dacă aceasta constituie folosință, iar Papinianus, în
Cartea a șaptea a opiniilor, afirmă că se lasă folosința, dar nu și venitul.
(2) Atunci când, totuși, aceasta este lăsată în următorii termeni: "Lui Unuia și altuia, uzufructul casei în scopul de a
locui în ea"; trebuie să se analizeze dacă acesta are dreptul doar la locuință sau și la uzufruct? Priscus și Neratius
consideră că este lăsat doar dreptul de ședere; care este corect. Este evident că, dacă testatorul ar fi spus: "folosința
în scopul reședinței", nu ne-am îndoi de validitate.
(3) Autoritățile antice au ridicat întrebarea dacă dreptul de reședință pentru un an ar dura pe viață? Rutilius spune
că dreptul de reședință aparține părții atât timp cât trăiește, iar Celsus, în Cartea a optsprezecea a Digestului,
aprobă această opinie.
(4) În cazul în care se lasă folosința unei suprafețe de teren, aceasta este mult mai mică decât culturile, după cum
nimeni nu se îndoiește. Să vedem, totuși, ce implică acest legat. Labeo spune că legatarul poate locui pe teren și
poate împiedica proprietarul să intre pe el; dar nu poate împiedica un chiriaș sau sclavii proprietarului să facă acest
lucru, adică pe cei care se află acolo cu scopul de a cultiva pământul, dar dacă proprietarul își trimite acolo sclavii
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săi de casă, aceștia pot fi împiedicați să intre, pe același principiu pe care poate fi împiedicat proprietarul însuși să
facă acest lucru. Labeo afirmă, de asemenea, că numai uzitarul se poate folosi de magaziile pentru vin și ulei și că
proprietarul nu le poate folosi dacă primul nu vrea.
11. Gaius, Diurnal, sau Chestiuni de aur, cartea a II-a.
Cel îndreptățit la folosință poate rămâne pe teren numai atâta timp cât nu-l deranjează pe proprietarul acestuia și
nici nu-i încurcă pe cei care se ocupă de activități agricole; el nu poate vinde, închiria sau transfera gratis nimănui
dreptul pe care îl are.
12. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XVII-a.
El are dreptul de a dispune de întreaga folosință, dacă i se lasă cea a casei agricole și a șederii la țară. Este evident
că trebuie să se considere cu siguranță că proprietarul are dreptul de a veni pentru a strânge recolta și, în timpul
recoltei, trebuie să se admită că el poate locui acolo.
(1) Pe lângă dreptul de ședere la care este îndreptățit cel căruia i s-a acordat folosința, acesta are și dreptul de a se
plimba și de a circula cu mașina. Sabinus și Cassius afirmă că are, de asemenea, dreptul la lemne de foc pentru
uzul zilnic, precum și la grădină, la mere, legume, flori și apă, însă nu pentru profit, ci doar pentru folosință și
pentru a nu fi irosite. Nerva este de aceeași părere și adaugă că poate folosi paiele, dar nu și frunzele, uleiul,
cerealele sau fructele. Sabinus, Cassius, Labeo și Proculus merg și mai departe și spun că el poate lua din ceea ce
se cultivă pe pământ suficient pentru întreținerea sa și a familiei sale, în cazurile în care Nerva îi refuză acest drept.
Juventius susține că el poate folosi aceste lucruri în beneficiul oaspeților săi și al persoanelor pe care le primește,
iar această opinie mi se pare corectă; pentru că se poate acorda mai multă indulgență uzufructuarului, din cauza
respectului datorat unei persoane căreia i s-a lăsat o folosință. Cred, totuși, că el poate face uz de aceste lucruri
doar atunci când se află în casă. În ceea ce privește merele, legumele, florile și lemnele de foc, trebuie să se
analizeze dacă se poate folosi de ele doar în acel loc sau dacă îi pot fi livrate în oraș; dar este mai bine să se adopte
regula că acestea pot fi aduse în oraș, pentru că nu este o chestiune de mare importanță, dacă există o aprovizionare
abundentă cu ele pe teren.
(2) În cazul în care este lăsată folosința unei turme, de exemplu, o turmă de oi; Labeo spune că acestea pot fi
folosite doar pentru gunoiul lor de grajd; deoarece nu poate folosi lâna, mieii sau laptele, deoarece acestea trebuie
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să fie clasificate cu profiturile. Eu cred că poate merge și mai departe și poate folosi o cantitate moderată de lapte,
deoarece testamentele persoanelor decedate nu trebuie interpretate atât de strict.
(3) În cazul în care este lăsată folosința unei turme de vite, legatarului i se va permite să o folosească în întregime
pentru arat sau pentru orice alt scop pentru care sunt adaptate vitele.
(4) De asemenea, în cazul în care se lasă moștenire folosința unui armăsar de cai, să ne gândim dacă legatarul nu
poate să îi rupă la ham și să îi folosească pentru tracțiune. Dacă cel căruia îi este lăsată folosința acestor cai este un
cărăuș, nu cred că îi poate folosi pentru cursele de circ, deoarece acest lucru ar putea fi considerat ca fiind o
închiriere; dar dacă testatorul, atunci când i-a lăsat, era conștient că aceasta era ocupația și modul său de viață, se
poate considera că a intenționat ca aceștia să fie folosiți în acest scop.
(5) În cazul în care folosirea unui sclav este lăsată oricui, acesta poate să-l folosească pentru a se îngriji pe el
însuși, pe copiii săi și pe soția sa, și nu se va considera că a acordat dreptul său unui altcineva dacă el împreună cu
aceștia se folosesc de respectivul sclav; cu toate acestea, dacă angajarea unui sclav este lăsată fiului unei familii
sau unui alt sclav, deoarece acesta va fi dobândit de tată sau de proprietar, el nu poate pretinde decât folosirea lui
singur, și nu a celor care se află sub controlul său.
(6) Un legatar nu poate închiria serviciile unui sclav supus folosinței și nici nu le poate transfera altuia; aceasta este
opinia lui Labeo. Căci cum poate un om să transfere altuia serviciile de care el însuși ar trebui să se folosească? Cu
toate acestea, Labeo susține că, în cazul în care o parte a închiriat o fermă, sclavul de care are folosința poate lucra
acolo; căci ce importanță are în ce mod își folosește munca? Prin urmare, dacă partea care are dreptul de folosință
încheie un contract pentru filarea lânii, poate face acest lucru cu sclavii de sex feminin de care are folosință; de
asemenea, dacă încheie un contract pentru țeserea hainelor sau pentru construirea unei case sau a unei nave, poate
folosi munca sclavului de care are folosință. Această opinie nu este în contradicție cu cea a lui Sabinus, potrivit
căreia, în cazul în care se acordă folosința unei sclave, aceasta nu poate fi trimisă la o fabrică de lână și nici nu se
poate primi o compensație pentru munca ei, ci legatarului trebuie, în conformitate cu legea, să o pună să lucreze
lâna pentru el însuși; deoarece se consideră că ea face acest lucru pentru el atunci când nu îi angajează munca, ci
execută munca pe care s-a angajat să o facă. Octavenus aprobă și el această opinie.
13. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
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Labeo susținea că un sclav de sex masculin sau feminin poate fi obligat să plătească bani în loc să muncească.
14. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XVII-a.
Dacă stipulez sau primesc ceva prin livrare prin intermediul unui sclav de care am folosința, se pune întrebarea
dacă fac vreo achiziție fie prin proprietatea mea, fie prin munca lui? Ea nu va fi valabilă dacă se bazează pe munca
lui, deoarece nu am dreptul de a-i închiria serviciile, dar dacă ceea ce se dobândește provine prin proprietatea mea,
considerăm că dacă un sclav de care am folosința fie stipulează, fie primește ceva prin livrare, el dobândește pentru
mine, deoarece mă folosesc de munca lui.
(1) Nu contează dacă se lasă moștenire uzufructul sau recolta, deoarece folosința este inclusă în recoltă, dar recolta
nu include folosința; și în timp ce o recoltă nu poate exista fără folosință, totuși folosința poate exista fără recoltă.
Prin urmare, dacă recolta este lăsată moștenire după ce uzul a fost rezervat, legatul este nul, după cum afirmă
Pomponius în Cartea a cincea despre Sabinus; și tot el spune că, în cazul în care se lasă moștenire un uzufruct, dar
recolta este reținută, întreaga moștenire trebuie considerată ca fiind revocată. În schimb, atunci când recolta este
lăsată prin moștenire fără uzufruct, se consideră că aceasta a fost creată, deoarece ar fi putut fi creată la început.
Dar în cazul în care uzufructul este lăsat moștenire și folosința este reținută, Aristo a afirmat că nu există revocare.
Această opinie este cea mai liberală.
(2) În cazul în care uzufructul este lăsat moștenire și apoi recolta aceleiași persoane; Pomponius spune că aceasta
este unită cu uzufructul. De asemenea, el spune că dacă uzul îți este lăsat ție și recolta mie, deținem uzul în comun,
dar că numai eu voi avea dreptul la recoltă.
(3) Cu toate acestea, folosința poate aparține unei persoane, recolta fără folosință unei alte persoane, iar simpla
proprietate unei alte persoane; de exemplu, în cazul în care o parte care deținea o anumită suprafață de teren a lăsat
moștenire folosința lui Titius, iar ulterior moștenitorul său v-a lăsat moștenire recolta sau vi le-a transferat în alt
mod.
15. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care este lăsată moștenire folosința unui teren, cel care are dreptul la folosință poate lua din acesta
suficiente provizii pentru a dura doar un an; chiar dacă, procedând astfel, recoltele unei moșii moderate pot fi
511

epuizate; pentru același motiv pentru care are dreptul să se bucure de folosința unei case și a unui sclav în așa fel
încât să nu rămână pentru altul nimic din ceea ce poate fi clasificat drept produs.
(1) Așa cum cel căruia i se lasă folosința unui teren nu poate împiedica proprietarul să vină frecvent acolo pentru a
cultiva pământul, întrucât, acționând altfel, ar împiedica proprietarul să se bucure de el; tot astfel, moștenitorul nu
poate acționa în niciun fel astfel încât să împiedice pe cel căruia i-a fost lăsată folosința să se folosească de teren,
așa cum ar trebui să facă un gospodar atent.
16. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
În cazul în care folosința unei suprafețe de teren este lăsată prin moștenire în așa fel încât aceasta trebuie să fie
dotată cu acele lucruri care sunt necesare pentru cultivarea ei, folosința acestora va aparține legatarului, ca și cum
i-ar fi fost lăsată în mod expres.
(1) Proprietarul bunului poate face să fie supravegheat terenul sau casa de un pădurar sau de un intendent, chiar
dacă uzufructuarul sau cel îndreptățit la folosință nu ar fi dispus să facă acest lucru, deoarece este în interesul său
să protejeze limitele proprietății sale. Toate aceste lucruri sunt aplicabile, indiferent de modul în care a fost creat
uzufructul sau folosința.
(2) Dacă avem dreptul doar la folosința unui sclav, și nu și la rodul industriei sale, de asemenea, i se poate da ceva
de la noi, sau poate chiar să facă afaceri cu banii noștri, astfel încât tot ceea ce dobândește astfel să aparțină
peculium-ului său prin noi.
17. Africanus, Întrebări, Cartea a V-a.
În cazul în care folosința unei case este lăsată fiului unei familii sau unui sclav, cred că această moștenire este
valabilă și pentru recuperarea ei se poate folosi aceeași metodă care ar fi putut fi folosită dacă ar fi fost lăsate și
profiturile acesteia. Prin urmare, tatăl sau proprietarul poate locui în casă la fel de bine atunci când fiul sau sclavul
este absent ca și atunci când acesta este prezent.
18. Paulus, Despre Plautius, cartea IX.
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În cazul în care folosința unei case este lăsată prin testament fără chirie, este de datoria moștenitorului, precum și a
celui îndreptățit la folosința acesteia, să o păstreze în stare bună, astfel încât să fie închisă și protejată împotriva
intemperiilor. Să vedem însă dacă, dacă moștenitorul primește chiria, el însuși nu este obligat să facă reparațiile;
dar dacă bunul a cărui folosință este lăsată este de așa natură încât moștenitorul nu poate încasa venitul, legatarului
îi va fi impus să o repare; distincție care este rezonabilă.
19. Același, Despre Vitellius, cartea III.
Nu se poate lăsa moștenire o parte dintr-o folosință; căci putem să ne bucurăm de o parte, dar nu putem să ne
folosim de una.
20. Marcellus, Digest, Cartea XIII.
Un sclav a cărui folosință îmi este lăsată moștenire dobândește pentru mine dacă este agentul meu și îi folosesc
serviciile într-un magazin; căci el dobândește pentru mine prin vânzarea și cumpărarea de mărfuri; și la fel face și
dacă primește bunuri prin livrare la ordinul meu.
21. Modestinus, Reguli, Cartea a II-a.
Folosirea apei este un drept personal și, prin urmare, nu poate fi transmis moștenitorului celui care are dreptul la
ea.
22. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a V-a.
23. Divinul Hadrian, în cazul în care folosința unei păduri fusese lăsată moștenire unor persoane, a decis că trebuie
să se considere că și produsele acesteia le fuseseră lăsate moștenire; deoarece, dacă nu li se permitea să taie și să
vândă copacii, așa cum sunt uzufructuarii, nu ar fi obținut nimic din moștenire.
(1) Chiar dacă un legatar căruia îi este lăsată folosința unei case poate fi într-o situație atât de redusă încât nu poate
dispune de folosința întregii clădiri; totuși, proprietarul nu poate folosi partea care este liberă, deoarece părții
îndreptățite la folosință i se va permite să folosească întreaga casă la un moment dat sau altul; așa cum ocazional
proprietarul folosește anumite părți ale unei clădiri și nu folosește altele, în funcție de circumstanțe.
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(2) În cazul în care se lasă o folosință, dacă legatarul își exercită dreptul într-o măsură mai mare decât ar trebui,
este de datoria judecătorului să stabilească în ce măsură poate fi folosită folosința? El trebuie să vegheze ca acesta
să nu o folosească mai mult decât ar trebui să o facă.
23. Paulus, Despre Neratius, Cartea I.
Neratius spune că proprietarul bunului care face obiectul unei utilizări nu poate schimba în niciun fel natura
acestuia. Paulus susține că el nu poate înrăutăți condiția părții îndreptățite la folosință; dar o poate înrăutăți, chiar și
atunci când îmbunătățește proprietatea.

Tit. 9. În ce mod trebuie să dea garanție un uzufructuar

1. Ulpianus, Despre edict, Cartea XCVII.
În cazul în care uzufructul unui lucru este lăsat moștenire, pretorului i s-a părut perfect corect ca legatarul să dea
garanții cu referire la două lucruri: unul, că va folosi proprietatea așa cum ar trebui să o facă un bun cetățean, iar
celălalt, că atunci când uzufructul încetează să îi mai aparțină, va restitui ceea ce rămâne din el.
(1) Această stipulație trebuie să fie încheiată, indiferent dacă bunul este mobil sau este format din terenuri.
(2) Trebuie avut în vedere faptul că această procedură trebuie să fie utilizată și în cazul fiduciilor, deoarece este
evident că, dacă uzufructul este creat printr-o donatio mortis causa, această garanție trebuie să fie furnizată și în
cazul legatului. În plus, dacă uzufructul este creat în orice alt mod, se va aplica aceeași regulă.
(3) Partea trebuie să ofere garanția că "uzufructul va fi savurat așa cum s-ar bucura un bun cetățean"; adică, că nu
se va deteriora calitatea uzufructului și că va face tot ceea ce ar face și dacă bunul i-ar aparține.
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(4) Moștenitorul și legatarii vor face bine, de îndată ce legatarii încep să se bucure de dreptul lor, să facă să se
stabilească prin martori care este starea proprietății în acel moment, astfel încât, prin acest mijloc, să se poată
constata dacă și în ce măsură legatarii au diminuat valoarea proprietății.
(5) S-a considerat că este mai recomandabil ca în aceste condiții să se dea o garanție prin intermediul unei
stipulații, astfel încât, dacă cineva ar folosi proprietatea într-un mod pe care un bun cetățean nu l-ar face, să se
poată intenta imediat o acțiune în justiție pe baza stipulației; și astfel nu trebuie să așteptăm până când uzufructul
încetează.
(6) Acest tip de stipulație se referă la două cazuri: unul în care partea folosește proprietatea într-un mod pe care un
bun cetățean nu l-ar face și altul în care uzufructul trebuie să fie restabilit; primul dintre acestea devine operațional
de îndată ce se face o utilizare necorespunzătoare a proprietății și poate avea loc de mai multe ori; celălalt produce
efecte atunci când uzufructul expiră.
(7) În ceea ce privește însă ceea ce am afirmat, și anume că "va restitui ceea ce rămâne din el"; proprietarul nu
stipulează pentru lucrul în sine (deoarece s-ar considera că ar stipula inutil pentru proprietatea sa), el stipulează
doar că ceea ce rămâne va fi restituit. Uneori, totuși, se introduce prevederea unei evaluări a bunului; de exemplu,
atunci când uzufructuarul care poate împiedica uzucapiunea neglijează să o facă; întrucât se angajează să exercite
toată grija asupra bunului:
2. Paulus, Despre Edict, cartea LXXV.
Căci uzufructuarul trebuie să fie responsabil de păstrarea în siguranță a acestuia.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIX.
Toate cazurile în care uzufructul poate fi pierdut sunt incluse în această stipulație.
(1) Înțelegem că uzufructul "încetează să mai aparțină" uzufructuarului chiar dacă nu a început să îi aparțină deloc,
deși i-ar fi putut fi lăsat prin moștenire, iar stipulația va deveni totuși operativă pe baza principiului că proprietatea
încetează să mai aparțină unei părți în care proprietatea nu a început încă să fie dobândită.
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(2) În cazul în care uzufructul este reînnoit printr-un legat "de fiecare dată când se pierde", această stipulație va
deveni operantă, cu excepția cazului în care legatul este întocmit în mod corespunzător, dar va fi necesară o
excepție.
(3) În cazul în care, totuși, cineva vă lasă un uzufruct și, de asemenea, dreptul de proprietate asupra bunului, cu
condiția să aveți copii, iar uzufructul ar trebui să se piardă; și acțiunea poate fi introdusă pe baza stipulației, dar va
fi posibilă o excepție.
(4) În cazul în care un moștenitor înstrăinează proprietatea, iar uzufructul după aceea se pierde, să analizăm dacă
poate introduce o acțiune în justiție pe baza stipulației. Se poate afirma mai cu seamă că, în conformitate cu
principiile stricte ale dreptului, stipulația nu devine operantă deoarece proprietatea nu poate fi predată
moștenitorului sau succesorului acestuia; iar persoana fizică căreia îi poate fi predată - adică cel căruia i se conferă
proprietatea - nu a fost parte la stipulație. Acesta din urmă, totuși, trebuie să asigure protecția propriilor sale
drepturi prin intermediul unei alte obligații, în momentul în care obține proprietatea; dar dacă nu face acest lucru,
va avea totuși dreptul la o acțiune reală.
4. Venuleius, Stipulații, cartea XII.
Dacă uzufructuarul ar obține proprietatea, uzufructul încetează să îi mai aparțină din cauza fuziunii acestuia; dar
dacă i se intentează o acțiune în justiție pe baza stipulației, trebuie să se considere fie că nu a procedat în
conformitate cu principiile stricte ale dreptului, dacă se consideră aplicabilă doctrina care guvernează
comportamentul unui bun cetățean, fie că partea trebuie să se folosească de o excepție bazată pe ceea ce a avut loc.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIX.
Prevederea "Că nu s-a comis sau nu se va comite nicio fraudă" este cuprinsă în această stipulație; și cum această
mențiune a fraudei se referă întotdeauna la chestiuni in rem, se consideră că include reaua-credință a oricăreia
dintre părți, fie că este unul dintre succesori sau un tată adoptiv.
(1) În cazul în care se lasă moștenire folosința fără folosință, pretorul dispune să se dea o garanție, cu omiterea
folosinței produselor. Acest lucru este rezonabil, deoarece garanția este dată numai cu referire la folosință, și nu la
uzufruct.
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(2) Prin urmare, stipulația va fi operantă dacă se obține folosința fără uzufruct.
(3) În cazul în care se lasă dreptul de abitație, sau serviciile unui sclav sau cele ale oricărui alt animal, stipulația va
deveni necesară, deși aceste lucruri nu sunt copiate din uzufruct.
6. Paulus, Despre edict, cartea LXXV.
Aceeași regulă se aplică și în cazul veniturilor din pământ, ca de exemplu, atunci când se lasă moștenire o recoltă
sau o recoltă; la fel cum bunurile obținute prin intermediul unui uzufruct, dacă sunt lăsate moștenire, revin
moștenitorului la moartea legatarului.
7. Ulpianus, Despre edict, cartea LXXIX.
În cazul în care proprietatea a fost livrată în contul unui uzufruct, iar garanția nu a fost dată, Proculus spune că
moștenitorul poate intenta o acțiune de recuperare, iar dacă se intervine cu o excepție pe motiv că proprietatea a
fost livrată din cauza unui uzufruct, el va avea dreptul la replică. Această opinie este rezonabilă; dar o acțiune
personală poate fi introdusă pentru a obliga executarea unei garanții de către uzufructuar.
(1) Atunci când uzufructul unei sume de bani este lăsat prin testament, următoarele două cazuri trebuie să fie
prevăzute în stipulație: "Va fi plătit la moarte sau va pierde drepturile civile"; și, prin urmare, numai aceste două
cazuri sunt date, deoarece uzufructul banilor nu poate fi pierdut în alt mod decât în aceste circumstanțe.
8. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXV.
Dacă uzufructul îți este lăsat ție, iar simpla proprietate mie, garanția trebuie să-mi fie dată mie; dar în cazul în care
simpla proprietate îmi este lăsată mie cu o condiție, unele autorități, și printre ele Marcianus, sunt de părere că
garanția trebuie dată atât moștenitorului, cât și mie însumi; Care opinie este corectă. Mai mult, dacă proprietatea
îmi este lăsată moștenire, iar când va înceta să-mi aparțină mie, va aparține altcuiva; și în acest caz trebuie să se
dea garanție pentru amândoi, așa cum am stabilit în cazul precedent. În cazul în care uzufructul este lăsat moștenire
la două părți în comun, acestea vor fi obligate să dea garanții unui altul, precum și moștenitorului; condiția fiind
menționată în următorii termeni: "Să predea uzufructul moștenitorului, dacă acesta nu aparține colegatarului".
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9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LI.
În cazul în care un uzufruct îmi este lăsat moștenire și mi se cere să îl predau lui Titius, ar trebui să se analizeze
cine este obligat să dea garanție, dacă Titius ar trebui să o facă sau eu, legatar? Sau trebuie să spunem că
moștenitorul poate introduce o acțiune împotriva mea, iar eu trebuie să îl dau în judecată pe beneficiarul fiduciei?
Este mai bine să considerăm că, dacă am vreo așteptare care decurge din uzufruct, astfel încât acesta să revină la
mine, adică la legatar, dacă tu îl pierzi, chestiunea poate fi rezolvată prin faptul că tu îmi dai o garanție, iar eu îi
dau o garanție simplului proprietar al bunului. Cu toate acestea, dacă uzufructul mi-a fost lăsat în beneficiul
beneficiarului și nu există nicio speranță ca acesta să revină la mine, atunci beneficiarul ar trebui să ofere o
garanție direct simplului proprietar al bunului.
(1) Trebuie avut în vedere faptul că, indiferent dacă o parte are un uzufruct prin efectul direct al legii sau chiar prin
intermediul asistenței pretorului, aceasta ar trebui, totuși, să fie obligată să dea garanție sau să se apere în cazul
acțiunilor care pot fi intentate.
(2) Pomponius spune că este evident că, dacă proprietatea este lăsată oricui de la un anumit moment, iar uzufructul
în mod absolut; trebuie să se considere că uzufructuarul este eliberat de răspundere pentru garanția sa, deoarece
este sigur că proprietatea va ajunge în mâinile sale sau ale moștenitorului său.
(3) Atunci când uzufructul hainelor este lăsat moștenire, Pomponius consideră că, deși moștenitorul poate să fi
stipulat ca hainele să fie returnate atunci când uzufructul se termină; cu toate acestea, promitentul nu este
răspunzător dacă el predă hainele care au fost uzate fără intenție răuvoitoare.
(4) În cazul în care mai multe părți sunt simpli proprietari de bunuri, oricare dintre ele poate încheia o stipulație cu
referire la partea sa din acestea.
10. Paulus, Despre Edict, Cartea XL.
Dacă îți las ție uzufructul unui sclav pe care amândoi îl deținem în comun, garanția trebuie să fie dată
moștenitorului meu; deoarece, deși acesta poate iniția o procedură de partajare a proprietății, totuși, chestiunea
uzufructului, care îți aparține, nu este inclusă în sarcina judecătorului care trebuie să prezideze.
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11. Papinianus, Opinii, Cartea a VII-a.
În cazul în care se lasă folosința unei case, trebuie să se ofere o garanție care să fie satisfăcătoare pentru un bun
cetățean; și nu se schimbă cazul dacă tatăl dorește ca fiii săi, care sunt moștenitorii săi, să locuiască în casă cu
văduva sa, care este legatar.
12. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVIII.
În cazul în care se lasă uzufructul unor vase, nu va fi necesară garanția prevăzută de decretul Senatului, ci doar cea
care stipulează că "partea va folosi și se va bucura așa cum trebuie să facă un bun cetățean". Prin urmare, în cazul
în care vasele au fost predate pentru a se bucura de ele, nimeni nu se îndoiește că proprietatea lor nu este
transferată părții care le-a primit, deoarece ele nu sunt predate în acest scop; ci pentru ca legatarii să le poată folosi
și bucura. Prin urmare, întrucât navele respective nu devin proprietatea uzufructuarului, ele pot fi recuperate de
către proprietarul lor, dacă nu se constituie o garanție. Ar trebui să ne întrebăm dacă în astfel de circumstanțe este
posibilă o acțiune personală? S-a decis că nimeni nu poate introduce o astfel de acțiune pentru a-și recupera
bunurile proprii, cu excepția unui hoț.
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Cartea VIII
1. Cu privire la servituți.
2. Cu privire la servituțile proprietăților urbane.
3. Cu privire la servituțile proprietăților rustice.
4. Reguli comune atât pentru proprietățile urbane, cât și pentru cele rustice.
5. Cazul în care se introduce o acțiune în revendicare a unei servituți sau se neagă dreptul altuia la aceasta.
6. Cum se pierd servituțile.

************************************************

Tit. 1. Cu privire la servituți.
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1. Marcianus, Reguli, Cartea a III-a.
Servituțile sunt fie personale, ca uzul și uzufructul; fie reale, ca servituțile proprietăților rustice și urbane.
(2) Ulpianus, Despre edict, Cartea a XVII-a.
Unul dintre proprietarii unei case deținute în comun nu poate impune o servitute asupra acesteia.
3. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
Unele servituți sunt legate de sol, altele de suprafață.
4. Papinianus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Servituțile nu pot fi create prin lege directă de la un anumit moment sau până la un anumit moment, sau sub o
anumită condiție, sau în funcție de o anumită contingență; (de exemplu, "atâta timp cât doresc",) totuși, dacă se
adaugă astfel de prevederi și o parte introduce o acțiune în justiție pentru recuperarea servituții, încălcând termenii
contractului, se poate interveni cu o excepție pe motiv că cererea este contrară la ceea ce s-a convenit sau pentru
fraudă, iar Cassius afirmă că aceasta a fost opinia lui Sabinus, la care el însuși a fost de acord.
(1) Este stabilit că pot fi adăugate limitări la servituți; ca, de exemplu, cu referire la ce fel de tranzacții vor fi
permise sau nu pe o cale de comunicație, ca, de exemplu, că aceasta trebuie să fie traversată doar de un cal, sau că
doar o anumită greutate poate fi transportată, sau că pe ea trebuie să treacă o anumită turmă, sau că trebuie să fie
transportat cărbune de lemn.
(2) În cazul în care sunt menționate intervale de un anumit număr de zile și de ore, aceasta nu se referă la
chestiunea timpului, ci doar la modul în care trebuie să se beneficieze de o servitute creată în conformitate cu
legea.
5. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
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Servituțile acordate pentru o alee, o cale de acces, pentru trecerea vitelor și pentru conducerea apei se creează
aproape în același mod ca și cele în care am afirmat că se creează uzufructul.
1. Bucuria servituților poate fi limitată în raport cu timpul; de exemplu, atunci când o parte poate face uz de
servitute de la a treia până la a zecea oră, sau în zile alternative.
(6) Paulus, Despre edict, cartea XXI.
O servitute poate fi fie eliberată, fie creată cu referire la o anumită parte a terenului.
7. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XIII. Dreptul de a construi o canalizare este o servitute.
8. Paulus, Despre Plautius, Cartea XV.
Nu se poate impune o servitute care să ne permită să culegem mere, să ne plimbăm sau să luăm cina pe pământul
altuia.
(1) Dacă eu am o servitute pe terenul tău sau dacă eu devin proprietarul unei părți din terenul respectiv, iar tu devii
proprietarul unei părți din terenul meu, servitutea va fi păstrată în ambele părți ale acestuia; deși la început nu
putea fi dobândită cu referire doar la o parte.
9. Celsus, Digest, Cartea a V-a.
Dacă un drept de trecere prin proprietatea altuia este pur și simplu concesionat sau lăsat moștenire cuiva, acesta va
avea dreptul de a merge sau de a conduce pe ea, dar numai în mod corespunzător, adică pe o parte oarecare a
acesteia; căci în conversația obișnuită se înțelege în mod tacit că anumite lucruri sunt exceptate. Nu i se va permite
însă să treacă prin casă, să meargă sau să conducă prin vii, când ar fi putut să o facă la fel de convenabil în altă
parte și cu mai puțin prejudiciu pentru terenul supus servituții. Pentru că este stabilit că, indiferent de direcția în
care își îndreaptă mai întâi cursul, el trebuie să folosească ulterior aceeași direcție în mersul pe jos și în mersul cu
mașina; și că nu are puterea de a o schimba ulterior. Acest punct de vedere a fost susținut și de Sabinus, care a
afirmat într-un argument că este legal ca o parte să direcționeze un curs de apă oriunde dorește, dar după ce acest
lucru a fost făcut, el nu îl poate schimba; și este adevărat că această regulă ar trebui să fie respectată și în cazul
unui drept de trecere.
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10. Același, Digest, cartea XVIII.
În cazul în care se lasă moștenire dreptul de a traversa o proprietate de care nu se poate bucura decât dacă se
execută anumite lucrări, Proculus spune că legatarul are dreptul de a face un drum prin excavare sau prin
substrucții.
11. Modestinus, Diferențe, Cartea a VI-a.
Se consideră în mod obișnuit că o servitute nu poate fi dobândită dintr-o parte a proprietății; și, prin urmare, atunci
când cineva care are un teren stipulează un drept de trecere și, ulterior, înstrăinează o parte din acest teren, el, în
acest caz, viciază stipulația prin introducerea unor aspecte pentru care, la început, nu ar fi putut fi făcută o
stipulație. Un drept de trecere cu referire la o parte nu poate fi nici lăsat prin testament, nici revocat, iar dacă se
face acest lucru, nici legatul, nici revocarea nu vor fi valabile.
12. Javolenus, Epistole, Cartea a IV-a.
Nu mă îndoiesc că o servitute de pământ poate fi dobândită în mod corespunzător prin intermediul unui sclav
aparținând unei comune.
13. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea XIV.
În cazul în care a fost acordat un drept de trecere, iar locul indicat pentru acesta este atât de îngust încât nici un
vehicul, nici un animal de povară nu poate intra în el, se va considera că este dobândită o cale de acces și nu o cale
de acces. Dar dacă un animal de povară poate fi condus pe acolo, dar un vehicul nu poate fi condus, se consideră
că este dobândit dreptul de trecere pentru vite.
14. Paulus, Despre Sabinus, cartea XV.
Servituțile proprietăților rustice, chiar dacă sunt atașate la bunuri corporale, sunt totuși incorporale și, prin urmare,
nu pot fi dobândite niciodată prin uz; pot exista servituți de așa natură încât să nu admită o posesie certă și
continuă, căci nimeni nu poate avea o posesie permanentă și continuă asupra unei căi de acces în așa fel încât să se
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poată considera că aceasta nu poate fi întreruptă pentru nici un moment. Aceeași regulă trebuie respectată și în
ceea ce privește servituțile proprietăților urbane.
1. Servitutea unei căi de acces la un mormânt rămâne o proprietate privată și, prin urmare, poate fi eliberată
proprietarului terenului supus servituții; și, de asemenea, poate fi dobândită chiar și după ce mormântul a fost
investit cu un caracter religios.
2. În cazul în care un teren aparținând publicului sau o autostradă este situat între două proprietăți, o servitute de
captare a apei poate fi impusă, dar nu și un curs de apă. Cu toate acestea, se obișnuiește să se facă o petiție
împăratului pentru a permite părții, "să conducă apa peste o șosea în așa fel încât să nu cauzeze niciun
inconvenient publicului". Existența unor locuri sacre și religioase între două suprafețe de teren împiedică crearea
servituții de cale de comunicație; deoarece nimeni nu are dreptul la o servitute prin locuri de acest fel.
15. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXV.
Ori de câte ori servituțile nu sunt nici personale, nici reale, atunci, deoarece vecinii nu au niciun interes în ele, ele
nu sunt valabile; ca de exemplu, una care prevede că nu trebuie să mergi sau să stai pe proprietatea ta. Prin urmare,
dacă îmi acorzi ca servitute faptul că nu vei avea dreptul să folosești și să te bucuri de recoltele de pe propriul tău
teren, aceasta este nulă. Cu toate acestea, ar fi altfel dacă mi-ați acorda o servitute care prevede că nu veți avea
dreptul de a extrage apă de pe propriul teren, cu scopul de a diminua rezerva mea de apă.
1. Natura servituților nu este de așa natură încât o persoană să fie obligată să facă orice (ca de exemplu, să mute
arbuștii pentru a oferi o priveliște mai plăcută sau, în același scop, să picteze ceva pe propriul teren), ci doar să
tolereze ceva sau să accepte să nu îndeplinească un anumit act.
(16) Julianus, Digest, Cartea XLIX.
În cazul în care un om a primit ca garanție un bun imobil, nu este nedrept să i se acorde o acțiune pretoriană pentru
a executa o servitute la care este supus; la fel cum o acțiune de acest fel va fi acordată pentru recuperarea terenului
însuși. Este stabilit că aceeași regulă trebuie să fie respectată în ceea ce privește partea care deține un teren în
temeiul unui contract de leasing perpetuu.
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17. Pomponius, Rules.
O cotă-parte dintr-un drept de trecere, sau o cărare, sau o cale de acces pentru vite, sau un curs de apă, nu poate
face obiectul unei obligații, deoarece utilizarea acestor lucruri este indivizibilă; și, prin urmare, în cazul în care un
stipulant moare lăsând mai mulți moștenitori, oricare dintre ei poate intenta o acțiune pentru întregul drept de
trecere; iar dacă partea care promite moare lăsând mai mulți moștenitori, o acțiune pentru întregul drept poate fi
intentată împotriva oricăruia dintre ei în mod individual.
(18) Paulus, Întrebări, Cartea XXXI.
Papinianus afirmă într-o notă că s-a stabilit că în toate cazurile în care servituțile au fost stinse prin intrarea
moștenitorului, un legatar va fi împiedicat printr-o excepție pe motiv de fraudă, dacă nu permite ca servituțile să fie
din nou impuse.
19. Labeo, Ultimele opere, prescurtat de Javolenus, cartea IV.
Cred că atunci când cineva vinde un teren, o servitute poate fi impusă asupra acestuia, chiar dacă nu îi este utilă; de
exemplu, atunci când o parte nu ar avea niciun interes într-un curs de apă, o astfel de servitute poate fi totuși
creată, așa cum există anumite lucruri pe care le putem avea, chiar dacă nu ne sunt de niciun folos.
(20) Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a V-a.
De câte ori se cumpără un drept de trecere sau orice alt drept atașat unui teren, Labeo este de părere că ar trebui să
se dea o garanție că nu se va face nimic de către dumneavoastră pentru a împiedica cumpărătorul să se folosească
de dreptul său, deoarece nu poate exista o livrare deschisă a unui drept de acest fel. Cred că utilizarea unui astfel de
drept trebuie să fie considerată ca fiind echivalentă cu predarea posesiei; și, prin urmare, au fost stabilite interdicții
corespunzătoare celor referitoare la posesie.

Tit. 2. Cu privire la servituțile proprietăților urbane
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1. Paulus, Despre edicte, cartea XXI.
Acolo unde intervine un teren aparținând domeniului public sau o șosea, aceasta nu împiedică să se beneficieze de
servituțile dreptului de trecere, de conducere a vitelor sau de ridicare a înălțimii unei case; dar interferează cu
dreptul de a sprijini o grindă de un zid sau de a avea un acoperiș proeminent, și interferează și cu servituțile de
curgere și de picurare a apei, pentru motivul că cerul de deasupra terenului menționat mai sus trebuie să fie liber.
1. Atunci când uzufructul unei case este al tău, iar eu am simpla proprietate asupra ei, și este supusă susținerii
clădirii unui vecin; se poate intenta un proces împotriva mea pentru tot, dar împotriva ta nu se poate intenta nici o
acțiune în justiție.
2. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
Iată care sunt drepturile la care sunt supuse proprietățile urbane, și anume: cel de a ridica o casă și de a întuneca
luminile unui vecin sau de a împiedica o astfel de ridicare; cel de a permite scurgerea apei de ploaie pe acoperișul
sau pe pământul unui vecin; de asemenea, cel de a nu permite dreptul de a introduce grinzi în zidul unui vecin,
precum și cel de a nu permite proiecția unei clădiri; și altele asemănătoare acestora.
3. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIX.
Există, de asemenea, o servitute care prevedea interdicția de a obstrucționa o priveliște.
4. Paulus, Institutes, Cartea a II-a.
În cazul în care este creată o servitute a luminilor, se consideră că ceea ce se dobândește este că un vecin nu trebuie
să interfereze cu luminile noastre, dar dacă servitutea impusă este de a împiedica întunecarea luminilor, se pare că
am dobândit în special dreptul ca un vecin să nu-și ridice clădirea mai sus împotriva voinței noastre, astfel încât să
diminueze cantitatea de lumină din casa noastră.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XVII-a.
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Trebuie să înțelegem prin refuzul cuiva în materie de servitute că nu înseamnă că se opune în atâtea cuvinte, ci că
nu consimte. De aceea, Pomponius afirmă în Cartea a Patrazecime că se poate spune în mod corect că nici măcar
un copil și un nebun nu doresc, deoarece acești termeni nu se referă la act, ci la dreptul de a impune servituți.
(6) Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Mai mult, aceste servituți, la fel ca și cele ale proprietăților rustice, se pierd prin lipsa de folosință după trecerea
unui anumit timp; numai că între ele există această distincție, și anume: că ele nu se pierd în mod absolut prin lipsa
de folosință, ci numai atunci când vecinul obține în același timp libertatea prin uzucapiune. De pildă, dacă casa ta
este aservită casei mele, astfel încât nu poate fi ridicată mai sus ca nu cumva să obstrucționeze luminile clădirii
mele, iar eu am ferestrele închise sau obstrucționate în timpul stabilit de lege, nu-mi pierd dreptul decât dacă tu țiai ridicat casa și a rămas mai înaltă în timpul menționat mai sus; în caz contrar, dacă tu nu construiești nimic nou,
eu păstrez servitutea. Mai mult, dacă casa dumneavoastră este supusă servituții de introducere a unei grinzi, iar eu
înlătur această grindă, îmi pierd dreptul doar dacă dumneavoastră astupați gaura din care a fost luată grinda și
păstrați lucrurile în această stare în timpul prevăzut de lege; dar dacă nu faceți nicio modificare, dreptul meu
rămâne nealterat.
7. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXVI.
Mucius spune, cu referire la ceea ce se afirmă despre faptul că am dobândit libertatea pentru clădirea mea prin
uzucapiune, că nu aș fi putut să o dobândesc prin plantarea unui copac în același loc; și acest lucru este corect,
deoarece copacul nu ar rămâne în aceeași stare și în același loc ca un zid, din cauza mișcării naturale a copacului.
8. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
În cazul în care un zid este, conform dreptului natural, proprietate comună, niciunul dintre cei doi vecini nu are
dreptul de a-l dărâma sau de a-l repara, deoarece nu este singurul proprietar.
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Atunci când un om, prin ridicarea propriei case, închide lumina vecinului său și nu este supus unei servituți impuse
asupra clădirii sale, nu i se poate intenta nici o acțiune.
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10. Marcellus, Digest, Cartea a IV-a.
Gaurus către Marcellus: Am două case, ți-am lăsat una dintre ele, iar moștenitorul meu a ridicat-o pe cealaltă și ți-a
obstrucționat luminile; poți intenta o acțiune împotriva lui și crezi că are vreo importanță dacă casa pe care a
ridicat-o era a lui sau cea pe care a moștenit-o? De asemenea, aș dori să întreb dacă un moștenitor este obligat să
permită accesul la o proprietate care a fost lăsată moștenire printr-o casă aparținând altei persoane, deoarece
această întrebare este frecventă în cazul în care se lasă moștenire uzufructul unui teren, la care nu se poate ajunge
decât prin intermediul proprietății altei persoane. Marcellus a răspuns: În cazul în care un om are două case și a
lăsat moștenire una dintre ele, nu există nicio îndoială că moștenitorul poate obstrucționa lumina către cea lăsată
moștenire prin ridicarea celeilalte; și același lucru trebuie spus și în cazul în care o parte a lăsat moștenire o casă
unui legatar, iar uzufructul unei alte case altuia. Cu toate acestea, o regulă similară nu este întotdeauna aplicabilă
unui drept de trecere, deoarece, fără acces, moștenirea de uzufruct nu are nicio valoare; dar un om poate locui întro casă în care lumina a fost obstrucționată. În plus, atunci când se lasă moștenire un uzufruct de teren, trebuie să se
acorde și accesul la acesta, deoarece, dacă ceea ce a fost lăsat a fost privilegiul de a trage apă, ar trebui să se acorde
și un drept de trecere în acest scop. Cu toate acestea, ar trebui precizat că moștenitorul este autorizat să
obstrucționeze lumina și să întunece casa, numai în așa măsură încât lumina să nu fie complet oprită, ci să fie
lăsată atât cât va fi suficientă pentru nevoile obișnuite ale locuitorilor casei în timpul zilei.
(11) Ulpianus, Despre funcția de consul, Cartea I.
În cazul în care cineva dorește să taie lumina vecinilor săi sau să facă orice altceva care ar putea interfera cu
confortul lor, trebuie să își amintească faptul că este obligat să păstreze forma și poziția originală a clădirii.
1. În cazul în care nu există niciun acord între tine și vecinul tău în ceea ce privește înălțimea unei clădiri pe care
te-ai angajat să o ridici, poți dispune numirea unui arbitru.
12. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a X-a.
Atunci când clădirile sunt supuse unei servituți care prevede că nicio porțiune a lor nu va fi ridicată mai sus, se pot
amplasa arbuști pe ele peste această înălțime; dar atunci când servitutea se referă la priveliște și arbuștii ar
obstrucționa-o, nu se poate face acest lucru.
528

13. Proculus, Epistole, Cartea a II-a.
Un oarecare Hiberus, care deține o clădire în spatele depozitului meu, a construit băi împotriva zidului-parțial; deși
nu este legal ca cineva să conducă țevi de-a lungul unui zid-parțial, la fel cum nu are dreptul să construiască un alt
zid peste el; iar legea se aplică cu mult mai multă forță în cazul țevilor, deoarece, prin intermediul lor, zidul poate
fi ars. Aș dori să vorbiți cu Hiberus despre acest lucru, pentru a-l împiedica să facă ceea ce este ilegal. Proculus a
răspuns: "Nu cred că Hiberus are vreo îndoială, în acest caz, că face ceva ce nu este permis prin amplasarea țevilor
de-a lungul unui zid de partid".
1. Conform opiniilor lui Capito, este permisă încrustarea unui perete despărțitor cu stuc decorativ, deoarece pot
avea picturi foarte valoroase pe un astfel de perete; dar dacă vecinul meu demolează peretele și se inițiază o
procedură pentru prevenirea amenințării de prejudiciu, în baza unei stipulații, picturile de acest gen nu pot fi
evaluate mai mult decât tencuiala obișnuită; și această regulă trebuie respectată și în ceea ce privește încrustarea
decorativă.
14. Papirius Justus, Despre constituții, Cartea I.
15. Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un rescript că proprietarul, sau oricine altcineva cu
consimțământul său, are dreptul de a construi pe un teren liber care nu este supus unei servituți, dacă lasă spațiul
legal între locul unde construiește și casa vecină.
15. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIX.
Reguli diferite sunt observate în ceea ce privește servituțile care prevăd împotriva obstrucționării luminilor sau a
împiedicării vederii; pentru că, în ceea ce privește vederea, proprietarul dominant are un interes mai mare în a avea
o perspectivă plăcută și neobstrucționată; dar, în ceea ce privește luminile, nu trebuie să se facă nimic prin care
acestea să poată fi întunecate și, prin urmare, tot ceea ce face proprietarul aservit în acest scop poate fi interzis,
dacă există o servitute; și i se poate notifica o nouă construcție, cu condiția ca el să acționeze în așa fel încât să
obstrucționeze lumina.
16. Paulus, Epitomele Digestului lui Alfenus, Cartea a II-a.
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Lumina este puterea de a vedea cerul, și există o diferență între lumină și vedere; căci se poate avea o vedere a
locurilor mai joase, dar lumina nu poate fi obținută dintr-un loc care este mai jos.
17. 17. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIX.
Atunci când cineva plantează un copac astfel încât să interfereze cu lumina, se poate afirma cu perfectă
corectitudine că acționează în opoziție cu o servitute care a fost impusă; căci chiar și un copac face cerul mai puțin
vizibil. Totuși, atunci când ceea ce este așezat acolo nu interferează deloc cu lumina, ci doar taie razele soarelui;
dacă acest lucru este făcut într-un loc unde era mai plăcut să fie fără ea, se poate spune că nu a fost comis niciun
act care să încalce servitutea; dar dacă este făcut astfel încât să taie lumina soarelui dintr-o cameră sau dintr-un
cadran solar, trebuie spus că, producând umbră într-un loc unde lumina soarelui era necesară, el acționează în
contradicție cu servitutea impusă.
(1) Pe de altă parte, dacă un om îndepărtează clădirea sau ramurile unui copac, prin care un loc care înainte era
umbrit devine expus soarelui, el nu încalcă servitutea; căci trebuie să acționeze în așa fel încât să nu obstrucționeze
lumina, iar în cazul de față nu o obstrucționează, ci provoacă prea multă lumină.
(2) Uneori, totuși, se poate spune că, chiar și atunci când o parte îndepărtează sau coboară o clădire, ea
obstrucționează totuși lumina; dacă, de exemplu, lumina a intrat într-o casă prin reflexie sau repercusiune, sau în
alt mod.
(3) Următoarea clauză cu referire la livrare: "Scurgerea de pe acoperiș să rămână așa cum este în prezent";
înseamnă că vecinii sunt obligați să permită scurgerea apei de pe acoperiș, dar nu în măsura în care cumpărătorul
trebuie să tolereze acest lucru de la clădirile vecine; și, prin urmare, vânzătorul susține că are dreptul la o servitute
de scurgere a apei de pe un acoperiș, dar nu este supus acestei servituți în ceea ce privește pe oricine altcineva.
(4) Ceea ce s-a afirmat aici cu referire la picurarea apei de pe un acoperiș, trebuie să se înțeleagă că se aplică și la
toate celelalte servituți, dacă nu s-a convenit în mod expres contrariul.
18. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
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În cazul în care țevile prin care conduceți apa, fiind atașate la casa mea, îmi provoacă un prejudiciu, am dreptul la
o acțiune in factum și pot, de asemenea, să cer de la dumneavoastră o stipulație pentru prevenirea prejudiciului
amenințat.
(19) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Proculus spune că o țeavă atașată la un perete de petrecere și care transportă apă dintr-o cisternă sau din cer este
ceva ce nu poate exista în mod legal; dar că un vecin nu poate fi împiedicat să aibă o baie lipită de un astfel de
perete, chiar dacă peretele ar putea deveni umed; la fel cum nu ar putea fi împiedicat nici să verse apă în propria sa
sufragerie sau cameră de dormit. Neratius, totuși, spune că vecinul poate fi împiedicat să facă acest lucru, dacă
apartamentul era folosit pentru băi calde, astfel încât menținea peretele în mod constant umed, iar acest lucru era o
sursă de prejudiciu pentru vecinul său.
1. În cazul în care o cameră de teracotă este construită împotriva unui perete despărțitor, aceasta poate exista în
mod legal dacă este construită astfel încât să rămână chiar dacă peretele despărțitor este îndepărtat, cu condiția să
nu interfereze cu reparațiile acestuia.
2. Sabinus spune foarte corect că pot avea o scară împotriva unui perete despărțitor, deoarece acesta poate fi
îndepărtat.
20. Același, Despre Sabinus, Cartea XV.
3. Servituțile care sunt atașate doar la suprafața terenului sunt reținute prin posesie; căci dacă se întâmplă să am o
grindă care se întinde de la casa mea și se introduce în a ta, atunci, din moment ce am dreptul la o astfel de
introducere, am posesia privilegiului pe seama respectivei grinzi. Rezultatul va fi același dacă am un balcon
sprijinit de ceva pe terenul dumneavoastră sau dacă permit picurarea apei pe terenul dumneavoastră, deoarece
folosesc ceva ce vă aparține, și astfel, ca și cum aș avea posesia prin propriul meu act.
1. Dacă curtea mea este mai înaltă decât casa dvs. și mi-ați acordat dreptul de a merge pe jos sau cu mașina prin
curtea dvs. până la casa mea, iar prin curtea dvs. nu există un nivel de apropiere de casa mea prin curtea dvs.; pot
construi în mod legal trepte sau un plan înclinat până la ușa mea, atâta timp cât nu demolez nimic mai mult decât
este necesar în scopul stabilirii dreptului de trecere.
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2. În cazul în care o clădire din care picură apă de pe acoperiș este îndepărtată pentru ca o alta de aceeași formă și
natură să poată fi ridicată acolo, bunăstarea publică cere ca aceasta din urmă să fie înțeleasă ca fiind aceeași
structură; pentru că, altfel, dacă se face o interpretare strictă, clădirea ridicată ulterior pe teren va fi una diferită; și,
prin urmare, atunci când clădirea inițială este îndepărtată, uzufructul va fi pierdut, chiar dacă locul unei clădiri este
o parte a acesteia.
3. În cazul în care este impusă servitutea de picurare a apei, proprietarul terenului supus acesteia nu poate construi
în mod legal pe locul unde cade apa.
4. Când apa a fost descărcată în primul rând de pe un acoperiș de țiglă, ea nu poate fi descărcată ulterior de pe unul
de scândură sau de pe unul construit din orice alt material.
5. Oricum ar fi fost dobândită o servitute de picurare a apei, căderea poate fi făcută mai mare prin ridicarea clădirii
la un nivel mai înalt, deoarece prin acest mijloc servitutea va fi mai ușor de tolerat, deoarece ceea ce cade de la
înălțime o face mai ușor, și uneori se dispersează și nu ajunge la locul supus servituții; dar nu poate fi coborâtă,
deoarece astfel servitutea ar deveni mai oneroasă, adică în loc de picurare va fi un pârâu. Din același motiv,
picătura poate fi dusă înapoi, căci în acest caz va începe să cadă mai mult pe locul nostru; dar nu poate fi adusă
înainte, deoarece atunci ar cădea pe un alt loc decât cel supus servituții; căci putem face orice lucru mai puțin
oneros, dar nu mai oneros. Și, în orice caz, trebuie să se țină cont de faptul că starea unui vecin poate fi
îmbunătățită, dar nu înrăutățită, cu excepția cazului în care, în momentul în care a fost impusă servitutea, a fost
prevăzută în mod expres o anumită schimbare.
6. Atunci când cineva construiește pe un teren care este supus servituții de picurare de pe un acoperiș, are dreptul
de a-și ridica clădirea până la locul de unde pleacă picurarea; și, într-adevăr, dacă aceasta cade pe clădirea însăși, o
poate ridica și mai sus, cu condiția, totuși, ca picurarea să fie în continuare îngrijită în mod corespunzător.
(21) Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXIII.
În cazul în care casa ta este supusă la două servituți în favoarea clădirilor care îmi aparțin, și anume: că nu trebuie
să fie ridicată mai sus și că trebuie să primească apa dinspre clădirea mea, iar eu îți acord dreptul de a-ți ridica casa
fără consimțământul meu; trebuie să se considere, în ceea ce privește picurarea apei mele, că, dacă casa ta este
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ridicată mai sus și este imposibil ca apa de ploaie de la mine să cadă peste ea, din acest motiv nu ți se va permite să
o ridici mai sus, dar dacă picurarea de la mine nu este împiedicată, o poți ridica mai sus.
22. Julianus, Despre Minicius, Cartea a II-a.
Un om care deține o casă poate impune vecinului său o asemenea servitute încât să-l oblige să dea garanții nu
numai în legătură cu luminile care există în prezent, ci și în legătură cu cele care ar putea fi făcute ulterior.
23. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXIII.
În cazul în care o servitute este impusă după cum urmează: "Luminile care există în prezent trebuie să rămână în
starea lor actuală": se consideră că acest lucru nu prevede nimic în ceea ce privește luminile viitoare; dar dacă
cuvintele obligației sunt: "Luminile care există în prezent trebuie să rămână în starea lor actuală": "Luminile nu
trebuie să fie obstrucționate", această clauză este ambiguă și nu indică dacă luminile care există în prezent nu
trebuie să fie obstrucționate sau dacă sunt incluse și alte lumini care pot fi făcute ulterior. Interpretarea cea mai
favorabilă este că această clauză se referă în termeni generali la toate luminile, indiferent dacă acestea există în
prezent sau dacă vor fi realizate după executarea contractului.
(1) Chiar și în cazul în care o clădire a fost proiectată, dar nu a fost încă construită, o servitute poate fi dobândită
sau impusă de aceasta.
24. Paulus, Despre Sabinus, cartea XV.
Atunci când o persoană are o clădire care este mai înaltă decât cea a altei persoane, ea poate în mod legal să își
ridice propria casă atât de sus cât dorește, atâta timp cât acest lucru nu impune o servitute mai oneroasă asupra
clădirilor de dedesubt decât ar trebui să suporte acestea.
25. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXIII.
Ceea ce s-a afirmat cu privire la introducerea de bârne într-o clădire se aplică atunci când o casă susține ceva ce
aparține alteia; în caz contrar, nimeni nu poate face ca clădirea sa să se sprijine pe cea a altuia,
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1. În cazul în care trei case se află pe un teren în pantă, iar casa din mijloc este supusă unei servituți în favoarea
celei de sus, dar cea mai de jos nu este aservită nimănui, iar zidul de despărțire care desparte casa de jos de cea din
mijloc este ridicat de proprietarul celei mai de jos, Sabinus spune că în acest caz proprietarul respectiv poate păstra
în mod legal zidul care a fost ridicat.
26. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a XV-a.
În cazul în care proprietatea este deținută în comun, niciunul dintre proprietari nu poate, în virtutea unei servituți,
să construiască ceva fără consimțământul celorlalți sau să-i împiedice pe ceilalți să construiască ceva; deoarece
nimeni nu poate avea o servitute atașată la propria proprietate. Prin urmare, din cauza controverselor interminabile
care pot rezulta, proprietatea este de obicei împărțită; dar, prin intermediul unei acțiuni în partaj, una dintre părțile
interesate poate împiedica efectuarea de lucrări sau îi poate determina pe ceilalți să îndepărteze ceea ce a fost deja
construit, cu condiția ca acest lucru să fie în beneficiul tuturor.
27. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXIII.
Cu toate acestea, dacă noi doi suntem coproprietari ai Casei Titian și ceva este introdus ilegal din ea în propria mea
casă, voi avea fără îndoială un drept de acțiune împotriva dumneavoastră din acest motiv; or, ceea ce a fost
introdus trebuie să fie îndepărtat. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care, în circumstanțe similare, o parte din
casa dumneavoastră a fost făcută să se proiecteze peste cea deținută în comun de dumneavoastră și de mine,
deoarece eu, singur, am dreptul la o acțiune împotriva dumneavoastră.
1. Dacă intenționezi să construiești pe un teren deținut în comun, coproprietarul tău are dreptul să te împiedice,
chiar dacă privilegiul de a construi ți-a fost acordat de un vecin; pentru că nu ai dreptul să construiești pe un teren
comun împotriva consimțământului celuilalt coproprietar.
28. Paulus, Despre Sabinus, cartea XV.
În cazul în care se face o deschidere în partea inferioară a peretelui unei încăperi sau al unei săli aparținând altuia,
care a fost făcută în scopul de a spăla podeaua; aceasta nu este considerată ca fiind un motiv pentru crearea unei
servituți pentru un flux de apă sau un act prin care se poate dobândi un drept prin trecerea timpului. Acest lucru
este adevărat pentru că în acel loc nu cade apă din cer, deoarece ceea ce este efectuat de mâini nu este perpetuu;
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dar apa care cade din cer, deși nu este continuă, se datorează totuși unei cauze naturale și, din acest motiv, este
considerată ca fiind perpetuă. Din nou, toate servituțile care se atașează la un bun imobil trebuie să se bazeze pe
cauze perpetue și, prin urmare, dreptul de a conduce apa care își are sursa într-un rezervor sau într-un iaz nu poate
fi acordat ca o servitute. Dreptul de a face să picure apă de pe un acoperiș trebuie, de asemenea, să depindă de o
cauză naturală și perpetuă.
29. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXXII.
Prin urmare, dacă vecinul suferă un prejudiciu ca urmare a unei deschideri cum a fost menționată și cu referire la
care nu există nici o servitute; trebuie spus că există un motiv întemeiat pentru o stipulație care să prevadă o
amenințare de prejudiciu.
(30) Paulus, Despre Sabinus, cartea XV.
În cazul în care cineva cumpără și primește prin livrare o casă asupra căreia este impusă o servitute în folosul său,
servitutea se contopește și se stinge; iar dacă ulterior dorește să vândă casa, servitutea trebuie reînnoită în mod
expres; în caz contrar, casa va fi vândută liber.
(1) Dacă am obținut o parte dintr-un imobil asupra căruia am o servitute sau față de care am o servitute, se
stabilește că servitutea nu se contopește; deoarece ea este reținută cu referire la o parte din imobilul respectiv. Prin
urmare, dacă terenul meu este aservit terenului tău, iar eu îți transfer o parte din al meu, iar tu îmi transferi o parte
din al tău, servitutea va rămâne nealterată. În plus, un uzufruct dobândit pe oricare dintre cele două terenuri nu va
întrerupe servitutea.
31. Același, Despre Edict, Cartea XLVIII.
În cazul în care moștenitorul este însărcinat prin testament să nu împiedice luminile unui vecin, ci să-i acorde o
servitute, iar acesta demolează clădirea; trebuie să se acorde legatarului o acțiune pretoriană prin care moștenitorul
să poată fi împiedicat să procedeze, dacă ulterior va încerca să ridice clădirea peste înălțimea ei anterioară.
32. Julianus, Digest, Cartea a VII-a.
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Dacă casa mea este aservită celor ale lui Lucius Titius și Publius Maevius, fiind stipulat că nu mi se va permite sămi construiesc casa mai sus, iar eu îi cer permisiunea lui Titius să o ridic și o mențin ridicată pentru timpul stabilit
de lege; voi obține eliberarea de servitute prin uzucapiune față de Publius Maevius; căci Titius și Maevius nu
aveau dreptul la o servitute împreună, ci la două. Dovada acestui fapt este că, dacă unul dintre ei m-ar elibera de
servitute, aș fi liber numai de acela, și aș fi în continuare supus servituții în beneficiul celuilalt.
1. Eliberarea de o servitute se obține prin uzucapiune, atunci când casa este ținută în posesie; și prin urmare, dacă o
parte care și-a ridicat casa renunță la posesia ei înainte de expirarea termenului prevăzut de lege, uzucapiunea se
întrerupe; și orice altă persoană care va intra ulterior în posesia aceleiași case, va obține libertatea prin uzucapiune
prin trecerea întregului termen stabilit de lege. Căci natura servituților este de așa natură încât ele nu pot fi
posedate, dar se înțelege că cel care posedă casa are posesia servituții.
33. Paulus, Epitomele Digestului lui Alfenus, Cartea a V-a.
Cel care este obligat să înlocuiască un stâlp care susținea o casă vecină este proprietarul casei supuse servituții, și
nu cel care dorește ca acest lucru să fie făcut; căci atunci când în contractul scris de vânzare a unei case se
precizează că "zidul trebuie să susțină aceeași povară ca și în prezent", sensul este destul de clar că zidul trebuie să
existe în permanență; căci nu se afirmă în aceste cuvinte că zidul trebuie să fie acolo pentru totdeauna, căci acest
lucru, într-adevăr, nu s-ar putea întâmpla, ci că trebuie să existe întotdeauna un astfel de zid care să susțină povara;
la fel ca atunci când cineva se obligă față de altul că îi va acorda o servitute pentru a-i susține clădirea, iar dacă
casa care face obiectul servituții și susține povara va fi distrusă, va fi ridicată alta în locul ei.
34. Julianus, Despre Minicius, Cartea a II-a.
În cazul în care un om are două terenuri libere, el poate, prin transmiterea unuia dintre ele, să-l supună unei
servituți în favoarea celuilalt.
35. Marcianus, Reguli, Cartea a III-a.
În cazul în care proprietarul a două case vinde una dintre ele și declară că aceasta va fi supusă unei servituți, dar nu
menționează servitutea atunci când o predă; el poate introduce o acțiune în justiție pentru vânzare sau poate acționa
în justiție pentru recuperarea unei sume incerte de daune-interese pentru a obține impunerea servituții.
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36. Papinianus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Un om avea două case acoperite cu un singur acoperiș de lemn; și le-a lăsat moștenire unor persoane diferite. Am
spus că, deoarece s-a stabilit că lemnul unei clădiri poate aparține la două persoane din moment ce acestea dețin
anumite părți ale aceluiași edificiu, în acest caz, lemnul de pe casele lor va aparține celor două persoane; deoarece
acestea nu vor avea drepturi de acțiune una împotriva celeilalte pentru a împiedica introducerea de grinzi în casele
lor respective; și nu contează dacă casele sunt lăsate moștenire amândurora în mod absolut, sau uneia dintre ele în
mod condiționat.
37. Julianus, Digest, Cartea a VII-a.
Aceeași regulă se aplică atunci când casele au fost transferate la două părți.
38. Paulus, Questions, Cartea a II-a.
Dacă casa mea este atât de îndepărtată de a ta încât niciuna dintre ele nu poate fi văzută din cealaltă, sau dacă un
munte se află între ele și le taie vederea, nu poate fi impusă o servitute uneia dintre ele în beneficiul celeilalte.
39. Același, Manuale, Cartea I.
Căci nimeni nu poate impune o servitute asupra propriei clădiri, cu excepția cazului în care concedentul și
concesionarul au clădirile la vedere, astfel încât unul să poată interveni asupra celuilalt.
40. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Am declarat ca opinie că persoane care nu aveau dreptul să facă acest lucru au acționat contrar legii, făcând
deschideri într-un perete despărțitor și introducând în el ferestre.
41. Scaevola, Opinii, Cartea I.
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Un testator a lăsat prin testament dreptul de locuire și dreptul de folosință a unei magazii din aceeași casă lui
Olympicus, în timpul vieții sale; și adiacent casei respective exista o grădină și o cameră superioară care nu a fost
lăsată lui Olympicus, dar accesul la grădină și la cameră a existat întotdeauna prin casa în care a fost lăsat dreptul
de locuire. S-a pus întrebarea dacă Olympicus era obligat să permită acest acces. Am răspuns că nu era vorba de o
servitute, ci că moștenitorul putea să treacă prin casă în acele părți ale acesteia la care s-a făcut referire, cu condiția
să nu-l deranjeze pe legatar.
(1) Lucius Titius, după ce a deschis zidul casei sale, a făcut o ușă care dădea spre terenul proprietate publică, fără a
depăși ceea ce era prescris pentru picurarea de pe acoperiș și proiecția jgheaburilor; întreb, din moment ce nu a
obstrucționat luminile lui Publius Maevius, vecinul său, sau spațiul de care avea nevoie pentru trecerea sa, sau nu a
interferat cu picurarea apei de ploaie din casa vecinului său, dacă respectivul vecin, Publius Maevius, ar avea vreun
drept să-l împiedice să facă aceste lucruri? I-am răspuns că, în conformitate cu cele afirmate, nu ar avea niciun
drept.

Tit. 3. Cu privire la servituțile proprietăților rustice
1. Ulpianus, Institutes, Cartea a II-a.
Servituțile proprietăților rustice sunt următoarele: dreptul de a umbla, de a conduce vitele, dreptul de drum și
dreptul de a conduce apa. Primul este dreptul pe care îl are omul de a trece sau de a merge, dar nu și de a conduce
un animal de povară. Cel de-al doilea este dreptul de a conduce un animal de povară sau un vehicul; și, prin
urmare, o parte care are dreptul de a merge pe jos nu are dreptul de a conduce vite; iar cel care are acest din urmă
privilegiu îl are și pe cel de a merge pe jos, chiar și fără animal de povară. Al treilea este dreptul de trecere, de a
conduce sau de a merge pe jos, căci toate sunt incluse în dreptul de trecere. Ultimul este dreptul de a conduce apa
pe terenul altuia.
1. Printre servituțile rustice trebuie enumerate dreptul de a trage apă, precum și cel de a conduce vitele la apă,
dreptul de pășunat, dreptul de a arde var și de a săpa nisip.
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2. Este clar că predarea servituților și tolerarea lor admit intervenția pretorului.
2. Neratius, Reguli, Cartea a IV-a.
3. Printre servituțile proprietăților rustice se numără dreptul de a ridica o clădire și de a interfera cu reședința unui
vecin, sau de a avea o scurgere sub casa sau reședința unui vecin, sau de a avea un acoperiș proeminent.
(1) Dreptul de a avea un apeduct sau de a trage apa pentru ca aceasta să fie condusă peste același loc poate fi, de
asemenea, acordat mai multor persoane; și acest lucru poate fi făcut în zile diferite sau la ore diferite.
(2) În cazul în care cursul de apă sau rezerva de apă care urmează să fie trasă este suficientă, dreptul poate fi
acordat mai multor persoane pentru a conduce apa peste același loc, în aceleași zile sau la aceleași ore.
3. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVII.
Mai mult, servituțile pot fi create în așa fel încât boii cu ajutorul cărora se cultivă pământul să poată pășuna pe
câmpurile învecinate; iar Neratius, în Cartea a doua a Pergamentelor, consideră că o astfel de servitute poate fi
impusă.
1. Neratius mai spune că o servitute poate fi creată astfel încât recoltele să poată fi adunate în ferma unui vecin și
păstrate acolo; și că suporturile pentru viță de vie pot fi luate de pe terenul unui vecin.
2. În aceeași Carte, el spune că, în cazul în care carierele de piatră aparținând unui vecin se învecinează cu terenul
tău, îi poți acorda dreptul de a arunca acolo pământ, gunoaie și pietre și de a le lăsa acolo, sau de a lăsa să se
rostogolească pietre pe terenul tău, pentru a fi lăsate acolo până când vor fi îndepărtate de tine.
3. Acolo unde cineva are dreptul de a scoate apă, se consideră că are și dreptul de trecere în acest scop; și, după
cum spune Neratius în Cartea a treia a Pergamentelor, dacă i se acordă atât dreptul de a scoate apă, cât și dreptul de
acces în acest scop, va avea dreptul la ambele; dar dacă i se acordă doar dreptul de a scoate apă, este inclus și
dreptul de acces; sau dacă se acordă doar accesul la izvor, este inclus și dreptul de a scoate apă. Aceasta se referă la
apa extrasă dintr-un izvor privat. În cazul unui izvor public, Neratius afirmă în aceeași Carte, că trebuie acordat
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dreptul de trecere la acesta, dar dreptul de a trage apa nu este necesar, iar acolo unde cineva acordă doar dreptul de
a trage apa, concesiunea va fi nulă.
4. Papinianus, Opinii, Cartea a II-a.
Servituțile pentru pășunatul vitelor și, de asemenea, cea de a le duce la apă, atunci când venitul principal al
terenului provine din vite, sunt considerate ca fiind atașate terenului, mai degrabă decât persoanei; dar dacă un
testator a desemnat un anumit individ în favoarea căruia a dorit ca servitutea să fie stabilită, aceasta nu va trece de
la persoana respectivă la cumpărătorul terenului sau la propriul său moștenitor.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVII.
Prin urmare, potrivit lui, servitutea poate fi recuperată printr-o acțiune.
1. Neratius, în lucrarea sa despre Plautius, spune că dreptul de a scoate apă pentru vite sau de a duce vitele la apă,
sau de a săpa creta sau de a arde varul, pe pământul altuia, nu poate exista decât dacă partea are un teren adiacent;
și afirmă că Proculus și Atilicinus au aceeași părere. Dar el mai spune că, deși nu se pune problema că se poate
stabili o servitute pentru arderea varului și săparea cretei, totuși aceasta nu poate fi făcută pentru o sumă mai mare
decât o cer cerințele proprietății dominante.
6. Paulus, Despre Plautius, cartea XV.
De exemplu, atunci când un om avea o olărit, unde se făceau vase cu ajutorul cărora se scoteau produsele
pământului; la fel cum în anumite locuri se obișnuiește să se transporte vinul în borcane, să se construiască cuve
sau să se facă țigle pentru a fi folosite la construcția unei case. Dacă, totuși, olăritul ar fi fost folosit pentru
fabricarea și vânzarea de vase, ar exista un uzufruct.
1. În plus, dreptul de a arde var, de a extrage piatră și de a săpa nisip, în scopul de a construi ceva pe teren, diferă
foarte mult de un uzufruct; la fel și dreptul de a tăia țăruși pentru viță de vie, pentru ca suporturile să nu lipsească.
Dar care ar fi cazul dacă aceste lucruri ar îmbunătăți starea proprietății? Nu se poate pune la îndoială că sunt de
natura servituților, iar acest lucru Marcianus îl aprobă în așa măsură încât crede că se poate crea o servitute care să-
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mi permită să construiesc o colibă pe pământul tău; cu condiția, desigur, să posed o servitute de pășunat sau de a
duce vitele la apă; astfel încât să am un loc în care să mă pot refugia când vremea este rea.
7. Același, Despre Edict, Cartea XXI.
Atunci când cineva este purtat pe un scaun sau pe o targă, se spune că are dreptul de a merge pe jos și nu de a
conduce; dar o parte care are doar dreptul de a trece pe jos, nu poate conduce un animal de povară. Dacă are
dreptul de a conduce vite, poate conduce o căruță sau un animal de povară, dar în niciun caz nu are dreptul de a
căra piatră sau lemn. Unele autorități susțin că el nu poate purta o suliță în poziție verticală, deoarece nu ar face
acest lucru dacă ar merge pe jos sau ar conduce, iar fructul ar putea fi rănit dacă ar face acest lucru. O parte care
are un drept de trecere are și dreptul de a trece pe jos și de a conduce; și majoritatea autorităților susțin că poate
trage obiecte și că poate căra o suliță în poziție verticală, cu condiția să nu rănească fructele.
1. În cazul proprietăților rustice, un câmp aflat între ele care nu este supus unei servituți face ca servitutea să fie
inoperantă.
8. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Prin Legea celor douăsprezece table, lățimea unui drum supus unui drept de trecere trebuie să fie de opt picioare,
acolo unde este drept; dar acolo unde există o curbă, adică acolo unde drumul face o curbă, trebuie să fie de
șaisprezece.
9. Paulus, Sentințe, Cartea I.
Nu se poate stabili o servitute pentru conducerea sau extragerea apei din alt punct decât izvorul sau sursa; dar în
prezent se obișnuiește ca aceasta să fie stabilită din orice loc.
(10) Același, Despre Edict, Cartea XLIX.
Labeo spune că o servitute poate fi creată în așa fel încât să se permită unei părți să caute apă și să o transporte,
dacă o găsește; căci dacă este legal să se creeze o servitute referitoare la o casă care nu este încă construită, de ce
nu ar fi la fel de legal să se creeze una cu referire la o apă care nu a fost încă găsită? Mai mult, dacă este legal să
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acordăm o servitute pentru ca o parte să caute apă, aceasta poate fi acordată și pentru a o conduce după ce a fost
găsită.
11. Celsus, Digest, Cartea XXVII.
Atunci când dreptul de a trece sau de a conduce prin pământ aparține mai multor persoane, el poate fi acordat de
fiecare dintre ele separat. Prin urmare, strict vorbind, dreptul nu va deveni al meu decât dacă toate îl vor acorda; iar
când se va face ultima acordare, toate cele făcute anterior vor deveni operante. Cu toate acestea, interpretarea mai
favorabilă este aceea că, înainte ca ultima parte să facă acordarea, cei care au făcut-o anterior nu mă pot împiedica
să folosesc dreptul deja acordat.
12. Modestinus, Diferențe, Cartea a IX-a.
Există o diferență între dreptul de a conduce vite și dreptul de trecere; acolo unde oricine poate călători fie pe jos,
fie călare, există cel din urmă drept; dar acolo unde poate conduce o turmă de vite sau poate lua un vehicul, primul
drept este implicit.
13. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a X-a.
O servitute poate fi dobândită în favoarea anumitor tipuri de terenuri, cum ar fi, de exemplu, viile, pentru că
aceasta s-ar referi mai degrabă la solul în sine decât la suprafața acestuia; astfel încât, dacă viile ar fi îndepărtate,
servitutea va rămâne. Dar dacă a existat o altă intenție în momentul constituirii servituții, va fi necesară o excepție
pe motiv de fraudă intenționată.
1. În cazul în care un câmp întreg este supus unei servituți de trecere sau de conducere a vitelor, proprietarul nu
poate face nimic în câmpul respectiv prin care servitutea să poată fi afectată, deoarece aceasta este atât de extinsă
încât fiecare ghem este supus acesteia. Dar atunci când dreptul de trecere sau de conducere a vitelor este lăsat
moștenire fără nici o limită, limitele vor fi stabilite imediat, iar acolo unde acestea vor fi stabilite mai întâi, acolo
se vor crea servituțile, iar celelalte părți ale câmpului vor fi libere. Prin urmare, trebuie desemnat un arbitru care, în
ambele cazuri, să stabilească direcția dreptului de trecere.

542

2. Lățimea unei căi de acces pentru vite și cea a unei căi de acces este cea care a fost desemnată; și dacă nu s-a
spus nimic cu privire la aceasta, ea trebuie stabilită de arbitru. În cazul unui drept de trecere, regula este diferită;
căci dacă lățimea nu a fost indicată, cea stabilită prin lege este cea corectă.
3. Dacă locul este desemnat, dar lățimea nu este dată, partea poate traversa locul respectiv pe unde dorește. Dar
dacă locul nu este menționat și lățimea nu este precizată, se poate alege un drept de trecere pe orice porțiune de
teren, dar lățimea acestuia trebuie să fie cea prevăzută de lege; iar dacă există vreun dubiu cu privire la direcție,
trebuie să se apeleze la serviciile unui arbitru pentru a o decide.
14. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXXII.
Dacă acord un drept de trecere cuiva printr-un anumit loc, nu pot acorda un curs de apă altuia prin același loc; iar
dacă acord un curs de apă, nu pot vinde sau acorda un drum pietonal altuia prin același loc.
(15) Același, Despre Quintus Mucius, Cartea XXXI.
Quintus Mucius spune că, atunci când o parte are dreptul de a conduce apa în fiecare zi, sau în timpul verii, sau la
intervale mai lungi, prin terenul altuia, ea are, de asemenea, dreptul de a plasa țevi de lut sau din orice alt material
în canal, pentru a distribui apa mai larg, și că poate face tot ce dorește în canal, cu condiția să nu facă cursul de apă
mai puțin valoros pentru proprietarul terenului.
16. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a III-a.
Divinul Pius a declarat într-un Rescript către cei care prind păsări: "Nu se cuvine să prindeți păsări pe terenurile
altora fără acordul proprietarilor".
17. 17. Papirius Justus, Despre constituții, Cartea I.
18. Împărații August Antoninus și Verus au afirmat într-un Rescript că: "Atunci când apa este luată dintr-un râu
public în scopul irigării câmpurilor, aceasta trebuie împărțită proporțional cu mărimea acestora; cu excepția cazului
în care cineva poate dovedi că, în virtutea unui privilegiu special, are dreptul la mai mult". De asemenea, ei au
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declarat într-un Rescript că: "O parte ar trebui să i se permită să conducă apa numai atunci când acest lucru poate fi
făcut fără a aduce prejudicii altei părți".
(18) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XIV.
În cazul în care un drept de trecere este creat prin mai multe terenuri diferite, acesta este totuși un singur drum, așa
cum și servitutea este tot unică, de aceea se pune problema: Dacă trec printr-o parcelă de teren, dar nu trec prin alta
pentru o perioadă de timp necesară pentru ca servitutea să se stingă, păstrez servitutea? Cea mai bună opinie este
că aceasta se pierde în întregime sau se păstrează în întregime; prin urmare, dacă nu am folosit deloc niciuna dintre
cele două suprafețe, întreaga servitute este pierdută; dar dacă folosesc una dintre ele, întreaga servitute este
păstrată.
19. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Atunci când unul dintre mai mulți coproprietari stipulează un drept de trecere pe un teren deținut în comun,
stipulația este nulă, deoarece dreptul nu i se poate acorda; dar atunci când toți stipulează, sau când un sclav deținut
în comun de ei face acest lucru, fiecare dintre coproprietari poate intenta o acțiune prin care să ceară să i se acorde
dreptul de trecere, deoarece acesta poate fi acordat de tine tuturor în acest mod; ca nu cumva, dacă stipulantul
dreptului de trecere moare și lasă mai mulți moștenitori, stipulația să devină fără efect.
20. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXIII.
Dacă îmi acordați în același timp dreptul de a trece pe jos și de a conduce pe proprietatea dumneavoastră, precum
și dreptul de a o folosi și de a mă bucura de ea, iar apoi eu vă renunț la dreptul meu de folosință și de bucurie, nu
puteți folosi și vă puteți bucura de proprietate, decât dacă îmi lăsați dreptul nealterat de a trece prin ea sau de a
conduce. Mai mult, dacă eu am dreptul de a conduce apa prin terenul dumneavoastră, iar dumneavoastră nu aveți
dreptul de a construi pe acesta fără consimțământul meu, iar eu vă acord dreptul de a construi, trebuie, totuși, să-mi
acordați servitutea de a nu ridica nici o clădire decât în așa fel încât cursul meu de apă să rămână nealterat; iar
starea tuturor lucrurilor trebuie să continue să fie aceeași ca și cum ar fi fost dacă, la început, s-ar fi făcut doar o
singură concesiune.
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1. O servitute poate deteriora terenul supus ei în mod natural, și nu prin ceva datorat acțiunii omului; ca, de
exemplu, dacă apa din canal ar crește prin ploi; sau dacă apa ar curge în el de pe un câmp adiacent; sau dacă un
izvor ar fi descoperit ulterior de-a lungul canalului sau în interiorul lui.
2. Dacă există un izvor învecinat cu moșia Seian, izvor de la care am dreptul de a conduce apa prin respectiva
moșie, iar moșia ar deveni a mea, servitutea va rămâne.
3. Dreptul de a conduce apa nu se atașează unei persoane, ci terenului.
(21) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a XV-a.
Dacă îmi acordați un curs de apă prin terenul vostru fără să desemnați partea prin care îl voi conduce, tot terenul
vostru va fi supus servituții.
22. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXXIII.
Dar atunci singurele părți ale terenului care ar fi afectate de servitute sunt cele care nu aveau clădiri, copaci sau
viță de vie la momentul acordării.
23. Paulus, Despre Sabinus, Cartea XV.
Un drept de trecere poate fi acordat mai larg sau mai îngust de opt picioare, atâta timp cât este suficient de larg
pentru a fi traversat de un vehicul; în caz contrar, ar fi un drept de trecere și nu un drept de trecere.
(1) În cazul în care există un lac permanent pe proprietatea dumneavoastră, se poate impune servitutea de navigație
pe acesta, pentru a obține accesul la terenurile învecinate.
(2) În cazul în care fondul aservit sau cel căruia îi este atașată servitutea ar fi confiscat, servitutea rămâne
neafectată în ambele cazuri, deoarece terenul care este confiscat își păstrează starea anterioară.
(3) Ori de câte ori o servitute este atașată unei proprietăți, ea este atașată fiecărei părți a acesteia; prin urmare, dacă
proprietatea este vândută pe porțiuni, servitutea urmează fiecare porțiune; prin urmare, proprietarii separați pot
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introduce în mod corespunzător acțiuni în care să declare că au un drept de trecere asupra terenului respectiv. Cu
toate acestea, în cazul în care un teren supus unei servituți este împărțit în anumite porțiuni între mai mulți
proprietari, deși servitutea se atașează tuturor porțiunilor din acesta, va fi totuși necesar ca cei care dețin părți care
nu se alătură terenului supus servituții să aibă un drept legal de trecere prin alte părți ale terenului care a fost
împărțit sau să îl traverseze, dacă proprietarii adiacenți permit acest lucru,
24. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXIII.
Labeo afirmă, cu referire la un curs de apă al meu, că îl pot împrumuta oricăruia dintre vecinii mei; dar Proculus,
pe de altă parte, spune că acesta nu poate fi folosit în beneficiul niciunei părți a terenului meu, cu excepția celei
pentru care a fost dobândită servitutea. Opinia lui Proculus este cea mai corectă.
25. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXIV.
Dacă îți vând o anumită parte din terenul meu, dreptul la un apeduct îți va aparține și ție, chiar dacă acesta este
folosit în principal în beneficiul unei alte părți; și nici excelența solului, nici utilizarea apei nu trebuie luate în
considerare pentru a implica faptul că dreptul de a conduce apa este atașat doar acelei părți a proprietății care este
cea mai valoroasă sau care necesită în mod special utilizarea ei; ci împărțirea apei trebuie să se facă proporțional
cu cantitatea de teren rezervată sau înstrăinată.
(26) Paulus, Despre edict, cartea XLVII.
În cazul în care se lasă moștenire un drept de trecere, un drept de trecere pe jos, un drept de conducere a vitelor sau
un drept la un apeduct care traversează un teren, este în puterea moștenitorului să instituie servitutea asupra
oricărei părți a acestuia pe care o dorește, cu condiția să nu se profite de legatar în legătură cu servitutea.
27. Julianus, Digest, Cartea a VII-a.
Dacă moștenirea semproniană este supusă unei servituți în favoarea unui teren deținut de tine și de mine în comun,
iar noi îl cumpărăm pentru a-l deține în comun, servitutea se stinge; pentru că dreptul fiecărui proprietar a devenit
același în cele două moșii, respectiv în cele două proprietăți. Dar în cazul în care terenul cumpărat a fost supus
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proprietății mele și a ta, servitutea va rămâne; deoarece o servitute asupra unei proprietăți deținute în comun poate
fi atașată unui teren deținut în solidar.
(28) The Same, Digest, cartea XXXIV.
În cazul în care dreptul de trecere pe un teren este lăsat moștenire unei moșteniri deținute în comun de două
persoane, cu excepția cazului în care ambele sunt de acord cu privire la direcția drumului, servitutea nu este nici
dobândită, nici pierdută.
29. Paulus, Epitome din Digestul lui Alfenus, Cartea a II-a.
O parte care avea două terenuri învecinate și care l-a vândut pe cel superior. În contract s-a stipulat că
cumpărătorul ar trebui să aibă dreptul legal de a descărca apa pe terenul inferior printr-un șanț deschis. S-a pus
întrebarea: dacă cumpărătorul primește apă de pe un alt teren și dorește să o descarce pe cel de jos, poate face acest
lucru în mod legal sau nu? Am răspuns că vecinul de jos nu este obligat să primească mai multă apă decât este
necesar pentru a scurge terenul cumpărătorului.
(30) Același, Epitomele Digestului lui Alfenus, cartea IV.
Un om care avea două terenuri, la vânzarea unuia dintre ele a rezervat apa care provenea dintr-un izvor de pe teren,
precum și un spațiu de zece picioare în jurul acestuia. Se punea întrebarea dacă proprietatea terenului rezervat îi
aparținea sau doar dacă avea dreptul de acces la el? Răspunsul a fost că, "dacă ceea ce a reținut era o lățime de
zece picioare în jurul izvorului respectiv", ar trebui să se considere că vânzătorul avea doar un drept de trecere.
31. Julianus, Despre Minicius, Cartea a II-a.
Trei parcele de teren care erau învecinate aparțineau la trei proprietari, iar proprietarul celei mai mici a dobândit
pentru parcela sa de la cel mai mare servitutea unui curs de apă, pe care l-a condus pe terenul său prin parcela
intermediară cu permisiunea proprietarului acesteia, iar ulterior a cumpărat parcela cea mai mare și a vândut-o pe
cea mai mică pe care a condus apa. S-a pus întrebarea dacă terenul cel mai de jos a pierdut dreptul de a conduce
apa, deoarece, întrucât ambele terenuri au devenit proprietatea aceluiași proprietar, nu putea exista nicio servitute
între ele? S-a negat că terenul cel mai de jos a pierdut servitutea, deoarece terenul prin care era condusă apa
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aparținea altuia, și cum nici o altă servitute nu putea fi impusă în alt mod terenului cel mai de sus, astfel încât apa
să ajungă la cel mai de jos, decât dacă era condusă prin terenul intermediar; astfel, aceeași servitute în favoarea
aceluiași teren nu putea fi pierdută, decât dacă, în același timp, cursul de apă ar înceta să mai fie condus prin
terenul intermediar sau dacă toate cele trei terenuri ar deveni simultan proprietatea unui singur proprietar.
32. Africanus, Întrebări, Cartea a VI-a.
În cazul în care o porțiune de teren este deținută în comun de dumneavoastră și de mine, iar dumneavoastră mi-ați
transmis partea dumneavoastră din ea și, de asemenea, un drept de trecere către această porțiune prin propria
dumneavoastră proprietate adiacentă; s-a considerat că servitutea a fost creată în mod corespunzător în acest mod;
și că, în acest caz, regula obișnuită conform căreia servituțile nu pot fi impuse sau dobândite în raport cu acțiunile
nu este aplicabilă; deoarece în acest caz servitutea nu este dobândită în raport cu o acțiune, ci este dobândită în
raport cu momentul în care întreaga proprietate îmi va aparține.
33. Același, Întrebări, Cartea a IX-a.
În cazul în care tu și cu mine dețineam în comun două terenuri, Titian și Seian, și în împărțirea acestora s-a
convenit ca Titian să-mi aparțină mie, iar Seian ție, și ne-am transmis reciproc părțile noastre respective, iar în
acest sens s-a stipulat că fiecăruia i se va permite să conducă apa prin terenul celuilalt; s-a considerat că servitutea
a fost stabilită în mod corespunzător, mai ales dacă la contract a fost adăugată o stipulație.
1. Conduceți apa prin terenurile mai multor persoane. Indiferent de modul în care a fost creată servitutea, dacă nu
s-a încheiat un acord sau dacă nu s-a făcut o stipulație cu privire la aceasta, nu poți acorda unuia dintre proprietari
sau oricărui vecin dreptul de a trage apa din canale, dar dacă s-a încheiat un acord sau o stipulație, este obișnuit ca
aceasta să fie acordată; deși nici un teren nu poate face obiectul unei servituți în favoarea lui însuși și nici nu poate
fi creat uzufructul unei servituți.
34. Papinianus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Dacă un coproprietar al unui teren permite oricui să aibă dreptul de a merge sau de a conduce pe el, concesiunea
este nulă și, prin urmare, dacă două terenuri, care sunt aservite unul altuia, devin proprietatea comună a
proprietarilor, atunci, din moment ce este stabilit că servituțile pot fi reținute cu referire la o parte, servitutea nu
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poate fi eliberată de una dintre părți în favoarea celeilalte; deși fiecare coproprietar căruia i se datorează o servitute
se bucură de dreptul în solidar, totuși, întrucât nu persoanele, ci proprietățile sunt supuse servituților, nu se poate
dobândi libertatea și nici nu se poate elibera o servitute cu privire la o parte a unei proprietăți.
(1) Atunci când un izvor din care am dreptul de a conduce apa seacă și, după ce, după termenul fixat de lege pentru
stingerea servituții, acesta începe să curgă din nou, se pune întrebarea dacă dreptul de a conduce apa este pierdut?
35. Paulus, Despre Plautius, cartea XV.
Iar Atilicinus spune că împăratul a făcut următoarea afirmație într-un rescript către Statillus Taurus: "Cei care
obișnuiau să se aprovizioneze cu apă de pe moșia Sutrine s-au prezentat în fața mea și au spus că nu au putut să
conducă apa din izvorul de pe moșia Sutrine, pe care o foloseau de mai mulți ani, deoarece izvorul secase; și că,
ulterior, apa a început să curgă din izvorul respectiv, iar ei m-au rugat ca, întrucât nu și-au pierdut dreptul din
cauza unei neglijențe a lor, ci pentru că nu au putut obține apa, să le fie restituit. Întrucât cererea lor nu părea a fi
nedreaptă, am considerat că ar trebui să li se acorde ajutor. Prin urmare, se decretează ca dreptul pe care îl aveau în
prima zi în care nu au reușit să obțină apă să le fie restituit."
36. Același, Opinii, Cartea a II-a.
Atunci când un vânzător reține una din două proprietăți și i se impune de către el o servitute pentru conducerea
apei, servitutea dobândită pentru proprietatea care este cumpărată va urma la fel dacă se va face ulterior o vânzare;
nici nu contează dacă stipulația prin care s-a convenit ca o sancțiune să fie promisă s-a referit la persoana
cumpărătorului și a făcut anumite prevederi în cazul în care nu i se va permite să se bucure de servitute.
37. Același, Opinii, Cartea a III-a.
"Lucius Titius către fratele său Gaius Seius, Salutare: Din apa care se varsă în rezervorul pe care tatăl meu l-a
construit pe istm, îți dau și îți concesionez în mod gratuit adâncimea de un centimetru, pentru a fi condusă fie în
casa pe care o ai pe respectivul istm, fie oriunde altundeva vei dori". Întreb dacă, prin aceste condiții, utilizarea
apei aparține și moștenitorilor lui Gaius Seius? Paulus a răspuns că, întrucât utilizarea apei este personală, nu poate
fi transmisă moștenitorilor lui Seius, deoarece aceștia ocupă poziția de părți îndreptățite la utilizarea acesteia.
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38. Același, Manuale, Cartea I.
Un drept de trecere poate fi acordat printr-un loc în care curge un râu, dacă acesta poate fi traversat fie printr-un
vad, fie există un pod; dar este diferit atunci când trebuie traversat cu ajutorul unor bacuri. Acesta este cazul în care
râul trece prin terenul uneia dintre părți; dar este altfel dacă terenul dumneavoastră se alătură terenului meu, apoi
vine râul, terenul lui Titius și apoi o autostradă până la care doresc să dobândesc un drept de trecere. Să ne gândim
dacă există ceva care să vă împiedice să-mi acordați un drept de trecere până la râu și apoi să primesc unul de la
Titius până la autostradă. Din nou, să ne gândim dacă același principiu juridic se va aplica și în cazul în care
sunteți proprietarul terenului care se află dincolo de râu, de această parte a autostrăzii; deoarece un drept de trecere
poate fi complet până la un oraș, sau până la o autostradă, sau până la un râu care trebuie traversat de feriboturi,
sau până la terenul care aparține aceluiași proprietar. În acest caz, servitutea nu este considerată a fi întreruptă,
chiar dacă un râu public intervine între două terenuri aparținând aceleiași persoane.

Tit. 4. Reguli comune atât pentru proprietățile urbane, cât și pentru cele rustice
1. Ulpianus, Institutes, Cartea a II-a.
2. Desemnăm imobilele ca proprietăți urbane, iar acolo unde imobilele aparțin unei case la țară, se pot crea și acolo
servituți de proprietăți urbane.
(1) Se spune că aceste servituți aparțin proprietăților pentru că ele nu pot fi create fără ele; căci nimeni nu poate
dobândi o servitute asupra unei proprietăți urbane sau rustice, dacă nu are el însuși o proprietate.
2. Același, Despre edicte, cartea XVII.
Referitor la scoaterea sau extragerea apei din râu prin care, sau în cazul în care cineva stabilește o servitute asupra
unui rezervor, anumite autorități au pus la îndoială existența reală a acestor servituți; dar s-a afirmat într-un
Rescript al împăratului Antoninus către Tullianus că, deși o servitute ar putea să nu fie valabilă din punct de vedere
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juridic, totuși, dacă persoana în cauză a dobândit-o în temeiul unui acord de acest fel sau prin orice alt mijloc
legitim, cel care se afla în posesia unui astfel de drept ar trebui să fie protejat.
3. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
În cazul în care proprietarul a două terenuri îți transmite unul dintre ele în baza unei înțelegeri conform căreia
terenul pe care l-a transmis va fi supus unei servituți în favoarea celui pe care l-a păstrat, sau viceversa, se înțelege
că o servitute este impusă în mod legal.
4. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a X-a.
Nu se poate prevedea ca un monument să fie construit doar până la o anumită înălțime, deoarece ceea ce a încetat
să mai fie controlat de legea umană nu poate fi supus unei servituți; la fel cum nu se poate crea o servitute care să
prevadă ca doar un anumit număr de cadavre să fie îngropate într-un loc.
5. Același, Epistole, Cartea a II-a.
Vând un teren care îmi aparține numai mie; pot să-i impun o servitute în sensul că va fi aservit mie și vecinului
meu? În mod similar, dacă vând o proprietate pe care o dețin în comun cu un altul, pot prevedea ca aceasta să fie
supusă unei servituți în beneficiul meu și al coproprietarului meu? Am răspuns că nimeni nu poate stipula o
servitute în beneficiul nimănui în afară de mine însumi; și, prin urmare, adăugarea vecinului trebuie considerată
superfluă, deoarece întreaga servitute va aparține celui care a stipulat-o. Din nou, atunci când terenul deținut în
comun este vândut, nu pot să îl supun servituții în beneficiul meu și al coproprietarului meu, pentru motivul că o
servitute nu poate fi dobândită, prin fapta unuia dintre coproprietari, în beneficiul unui teren deținut în comun.
6. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVIII.
Atunci când cineva are două case și vinde una dintre ele, el poate menționa în actul de transfer că casa pe care nu o
vinde este supusă unei servituți în favoarea celei pe care o vinde; sau, pe de altă parte, că cea vândută trebuie să o
deservească pe cea păstrată; și nu contează prea mult dacă cele două case sunt sau nu adiacente. Aceeași regulă se
aplică și în cazul proprietăților rustice, deoarece atunci când un om are două terenuri, prin transmiterea unuia
dintre ele poate impune o servitute în favoarea celuilalt. Dar dacă el transmite două case în același timp, nu poate
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impune o servitute asupra uneia dintre ele în beneficiul celeilalte, deoarece nu poate dobândi o servitute pentru
casa altuia și nici nu poate impune una asupra acesteia.
(1) În cazul în care cineva cedează o cotă-parte dintr-o casă sau dintr-o suprafață de teren, nu poate impune o
servitute asupra niciuneia dintre ele, deoarece o servitute nu poate fi impusă sau dobândită cu referire la o cotăparte. Este evident că, dacă el împarte un teren în două părți și alternează o parte din ceea ce a fost împărțit, el nu
poate impune o servitute asupra oricăreia dintre ele; deoarece niciuna dintre ele nu este o parte a unei proprietăți, ci
este o proprietate în sine. Acest lucru poate fi afirmat, de asemenea, cu referire la o casă, în cazul în care
proprietarul împarte o clădire în două, construind un zid prin mijlocul acesteia (așa cum fac multe persoane);
pentru că, în acest caz, trebuie să fie considerată ca fiind două case.
(2) Mai mult, să presupunem că suntem doi oameni care deținem două case în comun, prin alăturarea la
transmiterea, putem obține același rezultat pe care l-aș putea obține singur, dacă aș avea două case proprii. Dar
chiar dacă facem transmisiuni separate, același lucru se va întâmpla, deoarece este stabilit că ultima transmisiune o
face efectivă pe cea anterioară.
(3) Dacă, totuși, una dintre casele menționate aparține uneia dintre cele două persoane, iar cealaltă este proprietatea
comună a amândurora, atunci Pomponius, în Cartea a opta despre Sabinus, afirmă că nu pot dobândi o servitute în
favoarea sau impune una nici uneia dintre ele. Dacă cineva declară într-un contract de vânzare că casa pe care a
vândut-o va fi supusă unei servituți, nu este necesar să transmită casa liberă; prin urmare, el poate fie să creeze o
servitute în beneficiul propriei sale case, fie să acorde una vecinului său; cu condiția ca acest lucru să fie făcut
înainte de livrarea proprietății. Este clar că, dacă el a declarat că o servitute va exista în beneficiul lui Titius și îi
acordă o servitute lui Titius, tranzacția este încheiată; dar dacă acordă o servitute unei alte părți, el este răspunzător
pentru motivul vânzării. Acest lucru nu contravine celor spuse de Marcellus în Cartea a șasea a Digestului, și
anume: în cazul în care cineva, în transferul proprietății imobiliare, spune că aceasta este supusă unei servituți în
beneficiul lui Titius, în timp ce, de fapt, nu este așa, dar vânzătorul este obligat să transmită terenul lui Titius;
poate vânzătorul să introducă o acțiune pe vânzare pentru a-l obliga pe cumpărător să permită ca servitutea să fie
impusă pe terenul pentru care a contractat? Acesta consideră că opinia cea mai bună este că ar trebui să i se
permită să introducă acțiunea. De asemenea, acesta afirmă că, în cazul în care vânzătorul este în măsură să vândă
servitutea lui Titius, trebuie să i se permită totuși să intenteze acțiunea. Acest lucru este valabil în cazul în care se
înțelege că declarația a fost făcută în momentul livrării, în scopul de a păstra servitutea; dar dacă, așa cum spune el,
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vânzătorul s-a temut că Titius avea dreptul la servitute și, prin urmare, a rezervat-o, nu se va putea intenta o acțiune
în justiție, dacă nu a făcut nicio prevedere pentru servitute.
7. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
În cazul în care o casă este transmisă de o parte care are două; descrierea servituții trebuie precizată în mod expres;
deoarece dacă se menționează doar în termeni generali că casa este supusă unei servituți, declarația va fi
inoperantă, deoarece nu se știe ce fel de servitute a rezervat, sau orice fel de servitute poate fi impusă.
(1) În cazul în care între cele două case se află o casă care aparține unei alte părți, se poate crea o servitute; de
exemplu, se poate prevedea că înălțimea uneia dintre ele poate sau nu poate fi ridicată; sau chiar, în cazul în care se
datorează un drept de trecere, că acesta nu va deveni operațional decât dacă o servitute va fi impusă ulterior casei
intermediare; la fel cum o servitute poate fi impusă pe suprafețe de teren aparținând mai multor proprietari, chiar și
în momente diferite. Deși se poate afirma că, dacă am trei terenuri care se învecinează și vi-l transmit pe cel de la
un capăt, o servitute poate fi dobândită fie în beneficiul terenului dumneavoastră, fie în beneficiul ambelor terenuri
ale mele; dar dacă este dobândită pentru terenul cel mai îndepărtat de dumneavoastră, pe care l-am păstrat,
servitutea va rămâne valabilă, deoarece terenul intermediar este al meu. Dar dacă eu înstrăinez ulterior fie terenul
în beneficiul căruia a fost dobândită servitutea, fie cel intermediar, dreptul va fi întrerupt până când o servitute va
fi impusă pe terenul intermediar.
8. Pomponius, Despre Sabinus, cartea VIII.
Dacă am două case și le transmit în același timp către două părți, trebuie să se analizeze dacă o servitute impusă
asupra uneia dintre ele este valabilă, deoarece o servitute nu poate fi impusă sau dobândită pentru casa altuia; dar
dacă acest lucru se face înainte de livrare, cel care transmite proprietatea dobândește servitutea pentru sau o
impune asupra propriei sale proprietăți, și nu asupra alteia; și, prin urmare, servitutea va fi valabilă.
9. Același, Despre Sabinus, Cartea X.
Dacă am devenit moștenitorul cuiva al cărui teren este supus unei servituți în favoarea mea, iar eu ți-am vândut
terenul, servitutea trebuie repusă în starea sa anterioară, deoarece se înțelege că tu ești, ca să spunem așa,
moștenitorul.
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10. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Tot ceea ce dorește vânzătorul să își rezerve cu titlu de servitute, trebuie să fie rezervat în termeni expresi, pentru o
rezervă generală, cum ar fi următoarea: "Orice persoană îndreptățită la servituți poate cu siguranță să le păstreze",
se referă la străini, și nu la vânzător în scopul păstrării drepturilor sale, căci acesta nu are niciuna, deoarece nimeni
nu-i datorează o servitute. Din nou, dacă am avut dreptul la o servitute, iar proprietatea asupra terenului mi-a fost
atribuită ulterior, se consideră că servitutea se stinge în consecință.
11. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXIII.
Dreptul de acces este acordat părților îndreptățite la un astfel de privilegiu, în scopul de a face reparații în locuri
care nu fac obiectul servituții, atunci când un astfel de acces este necesar și nu se menționează în mod expres în
acordarea servituții în ce mod trebuie să fie permis accesul. Prin urmare, proprietarul terenului nu poate face ca
terenul să fie religios de-a lungul unui râu sau deasupra unui râu, dacă, de exemplu, apa ar trebui să fie condusă
sub pământ, pentru ca servitutea să nu se stingă; și acest lucru este corect. Aveți, totuși, dreptul de a conduce apa
printr-un canal mai jos sau mai sus, cu excepția cazului în care a fost prevăzut că nu trebuie să faceți acest lucru.
(1) Dacă eu am privilegiul de a conduce apa printr-un canal în apropierea terenului dumneavoastră, următoarele
drepturi sunt implicite: Pot repara canalele; eu și muncitorii mei putem, în scopul reparării acestora, să ne
apropiem cât mai mult posibil de locul respectiv; de asemenea, pot cere proprietarului terenului să îmi lase spațiu
suficient pentru a mă apropia de canal pe malul drept și pe malul stâng al acestuia și să arunc pământ, lut, piatră,
nisip și var.
12. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XV.
În cazul în care un teren este supus unei servituți în beneficiul altuia și oricare dintre ele este vândut, servituțile
trec odată cu proprietatea; iar în cazul în care clădirile sunt supuse unor servituți în beneficiul unor parcele de teren
sau invers, se aplică aceeași regulă.
13. Ulpianus, Opinii, Cartea a VI-a.
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Vânzătorul moșiei Geronian a prevăzut în contractul pentru moșia Botrian, pe care a păstrat-o, ca în apropierea
acesteia să nu se pescuiască tunari. Deși nu se poate impune o servitute asupra mării prin contract privat, deoarece
prin natura ei este deschisă tuturor, totuși, cum buna-credință a contractului cere să se respecte condițiile vânzării,
persoanele care au posesia sau cele care le succed în drepturi sunt obligate să respecte prevederile stipulației sau
ale vânzării.
(1) Dacă se știe că pe terenul dumneavoastră există cariere de piatră, nimeni nu poate să taie piatră acolo, fie ca
particular, fie în serviciul public, fără consimțământul dumneavoastră, unde nu are nici un drept; cu excepția
cazului în care există o cutumă în aceste cariere conform căreia, dacă cineva dorește să ia piatră din ele, o poate
face, cu condiția să plătească mai întâi proprietarului despăgubirea obișnuită; și chiar și atunci nu poate lua piatra
decât după ce a dat garanții proprietarului că acesta din urmă nu va fi împiedicat să folosească piatra de care are
nevoie și nici nu va fi distrusă bucuria proprietarului de a se bucura de proprietate prin exercitarea dreptului său.
14. Julianus, Digest, cartea XLI.
Crearea unui drept de trecere nu este împiedicată prin precizarea că acesta nu poate fi folosit decât în timpul zilei;
pentru că, de fapt, acest lucru este aproape necesar în cazul proprietăților situate în orașe.
15. Paulus, Epitome din Digestul lui Alfenus, Cartea I.
În cazul în care o parte a acordat altei părți un drept de trecere sau de conducere a vitelor printr-un loc specificat,
este cert că poate acorda oricare dintre aceste drepturi mai multor persoane prin același loc, la fel cum, în cazul în
care cineva a impus o servitute asupra propriei case în favoarea vecinului său, poate, totuși, să impună o servitute
similară asupra aceleiași case în favoarea oricâtor alte persoane dorește.
16. Gaius, Diurnal, sau Chestiuni de aur, Cartea a II-a.
Un testator poate, în testamentul său, să îi impună moștenitorului său să nu ridice înălțimea casei sale, pentru a nu
obstrucționa lumina unei clădiri adiacente, sau să îl însărcineze să permită unui vecin să introducă o grindă în zidul
său, sau să permită ca apa de ploaie să cadă pe terenul său de pe acoperișul său, sau să îi permită vecinului său să
meargă pe jos sau cu mașina pe terenul său sau să conducă apa de pe el.
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17. Papinianus, Întrebări, Cartea a VII-a.
În cazul în care un vecin construiește un zid peste terenul tău cu permisiunea ta, el nu poate fi urmărit prin
intermediul interdicției Quod precario habet; nici, după ce zidul a fost construit, nu se înțelege că acordarea unei
servituți este completă; nici vecinul nu poate pretinde în mod legal că are dreptul de a deține zidul fără
consimțământul tău; deoarece construcția urmează condiția terenului, iar acest lucru face ca cererea să fie invalidă.
Dar atunci când o parte care a fost supusă unei servituți în beneficiul dumneavoastră construiește un zid peste
propriul său teren cu consimțământul dumneavoastră, el nu va obține libertatea prin uzucapiune; și se poate acționa
împotriva lui pe baza interdicției Quod precario habet. Dacă, însă, îi permiteți să construiască un zid prin donație,
nu veți putea solicita interceptul, iar servitutea va fi stinsă prin donație.
18. Paulus, Manuale, Cartea I.
S-a stabilit că mai mulți coproprietari, chiar și atunci când nu se asociază la transmiterea dreptului de proprietate,
pot impune sau dobândi servituți, pe motiv că actele anterioare sunt confirmate de altele mai recente; astfel încât
este același lucru ca și cum toți ar fi făcut donația în același timp. Prin urmare, dacă cel care a acordat primul
servitutea moare sau dispune de partea sa în orice alt mod, iar ulterior coproprietarul său face o concesiune,
întreaga tranzacție va fi nulă; deoarece atunci când ultimul face concesiunea, servitutea nu este considerată ca fiind
dobândită retroactiv, ci este considerată ca fiind aceeași ca și cum atunci când ultimul a făcut concesiunea, toți au
făcut-o; în consecință, ultimul act va rămâne în suspensie până când noul coproprietar va face o concesiune.
Aceeași regulă se aplică în cazul în care o concesiune este făcută unuia dintre coproprietari și, ulterior, are loc un
eveniment precum cele menționate mai sus cu referire la persoana unui alt coproprietar. Prin urmare, pe de altă
parte, dacă unul dintre coproprietarii care nu a făcut o concesiune este afectat de unul dintre aceste evenimente, toți
vor fi obligați să facă o nouă concesiune, deoarece li se acordă doar atât timp cât să le permită să facă o concesiune
chiar și în momente diferite și, prin urmare, concesiunea nu poate fi făcută unei singure persoane sau de către o
singură persoană. Aceeași regulă se aplică în cazul în care una dintre părți acordă o servitute și o alta o lasă prin
testament, deoarece dacă toți coproprietarii lasă o servitute, iar proprietățile lor intră în vigoare în același timp, se
poate spune că servitutea este lăsată în mod corespunzător; dar dacă proprietățile intră în vigoare în momente
diferite, moștenirea nu este legal; deoarece s-a stabilit că actele persoanelor în viață pot fi suspendate în ceea ce
privește funcționarea lor, dar nu și cele ale persoanelor decedate.
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Tit. 5. În cazul în care se introduce o acțiune în revendicare a unei servituți sau se neagă
dreptul altuia la aceasta
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Drepturile de acțiune cu privire la servituți, fie că sunt rustice sau urbane, aparțin celor care dețin terenul; dar
locurile noastre de înmormântare nu fac obiectul proprietății noastre, deși putem pretinde un drept de trecere la un
mormânt.
2. Același, Despre Edict, Cartea a XVII-a.
Avem dreptul la acțiuni reale pentru servituți (la fel ca și în cazul celor referitoare la un uzufruct), indiferent dacă
aceste acțiuni sunt confesorii sau negatorii; o acțiune confesorie este cea angajată de o parte care pretinde că are
dreptul la o servitute, iar o acțiune negatorie este cea care poate fi intentată de un proprietar care neagă existența
unei servituți.
(1) Această acțiune reală confesorie nu se află în favoarea nimănui altcuiva decât proprietarului terenului, deoarece
nimeni nu poate introduce o acțiune pentru recuperarea unei servituți decât o parte care are proprietatea terenului
adiacent și care susține că servitutea este atașată acestuia.
(2) Neratius afirmă foarte corect că, dacă uzufructul unui teren situat în mijlocul unei parcele este lăsat moștenire,
trebuie să fie însoțit și de un drept de trecere; adică prin acele porțiuni din respectiva parcelă asupra cărora cel care
a acordat uzufructul ar stabili dreptul de trecere în măsura în care este necesar pentru a se bucura de uzufruct;
pentru că trebuie să se țină cont de faptul că, atunci când un drept de trecere este acordat unui uzufructuar în scopul
de a se bucura de el, acesta nu este o servitute și nici nu poate exista o servitute în beneficiul unei părți care are
dreptul la uzufructul solului; dar dacă unul este atașat terenului, uzufructuarul poate să-l folosească.
(3) Pomponius spune că uzufructuarul poate cere un interdict pentru un drept de trecere, dacă s-a folosit de el în
decursul anului; căci există două feluri de anchete judiciare, una, referitoare la o chestiune de drept, adică într-o
acțiune confesorie; alta referitoare la o chestiune de fapt, ca în acest interdict: așa cum a afirmat și Julianus în
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Cartea a patruzeci și opta a Digestului. Labeo spune, în sprijinul opiniei lui Julianus, că, chiar dacă testatorul care a
lăsat uzufructul a folosit el însuși dreptul de trecere, un interdict ar putea fi acordat pe bună dreptate
uzufructuarului; la fel cum un moștenitor sau un cumpărător are dreptul la un astfel de interdict.
3. Același, Despre Edict, Cartea LXX.
Se poate spune, de asemenea, că aceeași regulă este aplicabilă atunci când cineva cumpără o parte dintr-o moșie.
4. Același lucru, Despre Edict, Cartea XVII.
Localitatea propriu-zisă nu face parte din proprietatea celui căruia i se cuvine servitutea sa; dar acesta are dreptul la
dreptul de trecere.
(1) Cel care are dreptul de trecere pe jos fără dreptul de a conduce sau care are dreptul de a conduce fără dreptul de
a trece pe jos, poate face uz de o acțiune în servitute de trecere.
(2) Într-o acțiune confesorie care este introdusă cu referire la o servitute, pot fi incluse și profiturile. Să ne gândim,
totuși, ce sunt profiturile unei servituți; și cu referire la aceasta, cea mai bună opinie este că singurul lucru care
poate intra sub denumirea de profituri este interesul, (dacă există), pe care reclamantul îl are în a nu fi exclus de la
bucuria servituții. Dar într-o acțiune negativă, (după cum spune Labeo), profiturile sunt calculate cu referire la
interesul reclamantului de a nu-i permite adversarului său să folosească un drept de trecere asupra spațiilor sale; iar
Pomponius este de acord cu această opinie.
(3) În cazul în care terenul la care este atașat dreptul de trecere aparține mai multor persoane, fiecare dintre ele are
dreptul la o acțiune pentru întregul teren; și acest lucru îl stabilește Pomponius în Cartea a patruzeci și una. La
evaluarea daunelor, însă, se va lua în considerare valoarea interesului, adică a interesului celui care introduce
acțiunea. Prin urmare, atunci când este vorba numai de drept, oricare dintre părți poate acționa separat, iar dacă va
avea câștig de cauză, ceilalți vor profita de acest lucru; dar estimarea va fi limitată la valoarea interesului său; deși
servitutea nu poate fi dobândită printr-un singur coproprietar.
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(4) În cazul în care terenul supus servituții aparține la două părți, se poate intenta un proces în acest scop împotriva
oricăreia dintre ele (după cum spune Pomponius în aceeași Carte), și oricare dintre ele apără cauza trebuie să
restituie întregul, deoarece este vorba de ceva ce nu poate fi divizat.
(5) În cazul în care cineva nu pune la îndoială dreptul meu de a merge pe jos, sau de a conduce, sau de a folosi un
drept de trecere, dar nu-mi permite să fac reparații sau să acopăr drumul cu piatră, Pomponius, în aceeași Carte,
spune că am dreptul la o acțiune confesorie; pentru că dacă un vecin are un copac care atârnă în așa fel încât face
drumul sau calea impracticabilă sau inutilă; Marcellus, într-o notă despre Julianus, afirmă că se poate intenta o
acțiune pentru dreptul de trecere sau pentru a recupera dreptul de trecere. Referitor la repararea drumurilor, putem,
de asemenea, să ne folosim de un interdict, adică cel care este disponibil pentru repararea unei căi de acces, sau a
unei alei, dar această procedură nu poate fi instituită atunci când partea dorește să acopere drumul cu piatră, cu
excepția cazului în care acest lucru a fost convenit în mod expres.
(6) De asemenea, suntem îndreptățiți la acțiuni in rem cu referire la un drept de a extrage apă, pentru motivul că
aceasta este o servitute.
(7) Proprietarul unui imobil are dreptul la o acțiune în legătură cu o servitute și atunci când neagă că este supus
unei servituți în favoarea vecinului său, când casa sa nu este în întregime liberă, dar nu este supusă unei servituți în
favoarea părții împotriva căreia este intentată acțiunea. De exemplu, eu am o casă învecinată cu casele Seian și
Sempronian, și am o servitute față de casa Sempronian, dar doresc să intentez o acțiune împotriva proprietarului
casei Seian, pentru că mă împiedică să ridic înălțimea casei mele. Trebuie să intentez o acțiune in rem împotriva
lui, deoarece, deși casa mea este supusă unei servituți, totuși, nu este supusă unei servituți în favoarea părților
chemate în judecată; și de aceea pretind că am dreptul de a-mi ridica casa și mai sus, chiar și împotriva
consimțământului său, deoarece casa mea este liberă, în ceea ce-l privește.
(8) În cazul în care unui om nu i se permite să își ridice casa mai sus, o acțiune poate fi intentată foarte corect
împotriva sa, susținând că nu are dreptul să o ridice. Această servitute poate exista chiar și în favoarea unei părți
care deține o casă la o anumită distanță:
5. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
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Și, prin urmare, dacă ai o casă între a mea și cea a lui Titius, pot impune o servitute asupra casei lui Titius pentru al împiedica să o ridice pe a sa mai sus, deși o astfel de servitute nu poate fi impusă asupra casei tale; pentru că,
atâta timp cât tu nu o ridici pe a ta, beneficiul servituții rămâne.
6. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XVII-a.
Iar dacă se va întâmpla ca cel care deține clădirea intermediară, nefiind supus unei servituți, să își ridice casa și mai
sus, astfel încât acum nu mai pot fi considerat că vă obstrucționez luminile în cazul în care aș construi; veți invoca
în zadar că nu am dreptul să construiesc în acest fel fără consimțământul dumneavoastră; dar dacă, în termenul
prevăzut de lege, vecinul își va demola clădirea, dreptul dumneavoastră de acțiune va fi reînviat.
(1) Totuși, trebuie avut în vedere că, în ceea ce privește aceste servituți, posesorul dreptului poate fi și reclamantul;
și dacă, din întâmplare, eu nu am ridicat înălțimea clădirii mele; atunci adversarul meu este posesorul dreptului,
deoarece, din moment ce nu s-a făcut nimic nou, el este în posesie și mă poate împiedica să construiesc, printr-o
acțiune civilă sau printr-un interdict Quod vi aut clam. Rezultatul va fi același dacă mă împiedică aruncând o
pietricică. Dar dacă construiesc fără ca el să se opună, atunci eu însumi voi deveni posesor.
(2) Mai mult, avem dreptul la o acțiune cu referire la o servitute care a fost impusă pentru susținerea unei sarcini,
cu scopul de a-l obliga pe proprietarul aservit să mențină susținerea și să își repare clădirea în modul în care a fost
prevăzut atunci când a fost impusă servitutea. Gallus consideră că o servitute nu poate fi impusă în așa fel încât un
om să fie obligat să facă ceva, dar să nu mă împiedice pe mine să fac un act; pentru că în orice servitute, obligația
de a face reparații aparține celui care pretinde dreptul, nu celui a cărui proprietate este supusă. Opinia lui Servius a
prevalat însă, astfel încât, în cazul enunțat, oricine poate pretinde dreptul de a-l obliga pe adversarul său să-și
repare zidul, pentru a suporta povara. Labeo spune însă că această servitute nu este atașată persoanei, ci bunului,
prin urmare proprietarul are libertatea de a abandona proprietatea.
(3) Într-adevăr, această acțiune este mai degrabă reală decât personală și nu va fi în favoarea nimănui altcuiva
decât a proprietarului fondului dominant; ea poate fi introdusă împotriva proprietarului fondului aservit, ca și în
cazul altor servituți.
(4) Papinianus, în Cartea a treia a întrebărilor, discută problema dacă, în cazul în care o casă aparține mai multor
coproprietari, acțiunea poate fi introdusă cu referire la întreaga servitute? El spune că proprietarii pot intenta o
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acțiune separată pentru întregul, așa cum se poate face în cazul altor servituți, cu excepția uzufructului. Acest
răspuns nu ar trebui să fie dat, adaugă el, în cazul în care casa care susține povara unui vecin este deținută în
comun.
(5) Natura reparațiilor care pot face obiectul acestei acțiuni depinde de ceea ce a fost stipulat atunci când a fost
impusă servitutea; s-ar fi putut conveni ca partea să repare cu piatră fasonată, sau cu piatră de construcție obișnuită,
sau cu orice alt tip de material care a fost menționat atunci când a fost creată servitutea.
(6) Profitul este luat în considerare în această acțiune, adică beneficiul pe care partea l-ar fi obținut dacă vecinul
său ar fi susținut greutatea casei sale.
(7) Proprietarul aservit are dreptul de a face zidul mai bine decât s-a convenit, atunci când a fost instituită
servitutea; dar dacă încearcă să îl înrăutățească, poate fi împiedicat să facă acest lucru fie prin această acțiune, fie
prin notificarea unei noi construcții.
7. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
Rezultatul acestor acțiuni este că reclamantul, dacă are câștig de cauză, prin cererea adresată judecătorului, va
obține fie acordarea unei scutiri, fie constituirea unei garanții. Măsura care ar trebui să fie acordată este ca
judecătorul să ordone pârâtului să repare defectul zidului și să îl pună într-o stare corespunzătoare. Garanția este ca
judecătorul să îi ordone acestuia să dea o garanție pentru repararea zidului și să prevadă că nici el, nici succesorii
săi nu îl vor împiedica pe reclamant să îl ridice mai sus și că va întreține clădirea după ce va fi construită; iar dacă
va da această garanție, va fi exonerat de răspundere. Dar dacă nu va permite să se acorde despăgubiri sau dacă nu
va da o garanție, va fi obligat să plătească daune-interese în limita sumei pentru care reclamantul va depune
jurământ în fața instanței.
8. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVII.
Astfel, fiind de datoria unui vecin să repare zidul, susținerea clădirii celuilalt vecin care are dreptul la servitute, în
timp ce se fac reparațiile, nu face parte din obligația proprietarului clădirii de jos; căci dacă proprietarul celei de
sus nu dorește să susțină el însuși clădirea, poate să o demoleze și să o reconstruiască atunci când zidul va fi
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refăcut. Și în acest caz, ca și în cel al altor servituți, se va acorda o acțiune reconvențională, adică una în care se
stabilește că nu aveți dreptul să folosiți constrângerea împotriva mea.
(1) Va exista o acțiune în favoarea mea împotriva celui care îmi acordă o servitute precum cea de mai jos, și
anume: că voi avea dreptul de a introduce bârne în zidul său și, pe aceste bârne (de exemplu), să construiesc o
galerie în care să mă plimb și să așez coloane în partea de sus a zidului, cu scopul de a susține acoperișul acestei
galerii.
(2) Aceste acțiuni diferă una de cealaltă prin faptul că prima poate fi folosită pentru a-l obliga pe vecinul învecinat
să repare zidul meu; dar cea de-a doua este disponibilă doar pentru a-l obliga să primească bârnele mele; pentru că
acest lucru nu este contrar naturii obișnuite a servituților.
(3) Dacă, totuși, ar trebui să se întrebe care dintre părți ar trebui să susțină poziția de posesor și care dintre ele pe
cea de reclamant; trebuie reținut că, în cazul în care bârnele sunt deja introduse, partea care susține că are dreptul la
servitute este în poziția de posesor; dar dacă nu sunt introduse, cel care neagă acest drept este posesorul.
(4) Iar dacă cel care pretinde servitutea pentru sine ar avea câștig de cauză, servitutea nu ar trebui să i se acorde,
pentru că o are deja, dacă hotărârea a fost pronunțată în conformitate cu legea; nici dacă a fost pronunțată în mod
greșit, pentru că, prin hotărâre, servitutea nu trebuia să fie stabilită, ci să fie declarată ca existentă. Este clar că,
dacă, după ce problema a fost conexată, reclamantul a pierdut servitutea prin faptul că nu s-a folosit de ea din
cauza fraudei rău intenționate a proprietarului clădirii, aceasta trebuie să îi fie restituită; la fel cum s-a decis în
cazul proprietarului clădirii.
(5) Aristo, într-o opinie dată lui Cerellius Vitalis, afirmă că el nu crede că fumul poate fi evacuat în mod legal
dintr-o fabrică de brânzeturi asupra clădirilor situate deasupra acesteia, cu excepția cazului în care o servitute de
acest tip este impusă asupra clădirilor respective; și acest lucru este admis. De asemenea, el spune că nu este legal
să se descarce apă sau orice altceva de la o clădire superioară pe o clădire inferioară, deoarece partea are doar
dreptul de a efectua astfel de acte în propriile sale spații încât să nu descarce nimic pe cele ale altcuiva, și poate
exista o descărcare de fum, precum și de apă; prin urmare, proprietarul clădirii superioare poate intenta un proces
împotriva proprietarului clădirii inferioare și poate susține că acesta din urmă nu avea dreptul să facă acest lucru.
El spune, în concluzie, că Alfenus susține că poate fi intentată o acțiune în care se pretinde că o parte nu are dreptul
să taie piatră pe terenul său în așa fel încât să permită ca bucățile să cadă pe terenul meu. Prin urmare, Aristo spune
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că un om care a închiriat o fabrică de brânzeturi de la locuitorii din Mintern? ar putea fi împiedicat de proprietarul
unei case de deasupra ei să evacueze fumul, dar locuitorii din Mintern? ar fi răspunzători pentru contractul de
închiriere; și mai spune că acuzația pe care o poate aduce în acțiunea sa împotriva părții care evacuează fumul este
că nu are dreptul să facă acest lucru. Prin urmare, pe de altă parte, va exista o acțiune în care se va putea pretinde
că are dreptul de a descărca fumul, iar acest lucru îl aprobă și Aristo. În plus, interdicția Uti possidetis este
aplicabilă atunci când o parte este împiedicată să se folosească de propria proprietate în orice mod îi convine.
(6) O îndoială este ridicată de Pomponius în Cartea a Patruzeci și una de pasaje, cu privire la faptul dacă cineva
poate invoca într-o acțiune că are dreptul sau că altul nu are dreptul de a face un fum ușor; ca de exemplu, unul de
pe o vatră din propria sa incintă. El susține că o astfel de acțiune nu poate fi intentată, așa cum nu poate fi intentată
una în care să se pretindă că o parte nu are dreptul să facă un foc, sau să se așeze, sau să se spele în propriul său
local.
(7) El aprobă, de asemenea, o decizie opusă, deoarece spune că, în cazul unei băi, în care un anume Quintilla a
construit un pasaj subteran pentru vaporii care se descărcau pe proprietatea lui Ursus Julius, s-a stabilit că o astfel
de servitute poate fi impusă.
9. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
Dacă construiești pe un loc prin care am un drept de trecere, pot invoca într-un proces că am dreptul de a mă
plimba și de a conduce pe acolo; și dacă dovedesc acest lucru, pot să te împiedic să lucrezi. Julianus mai spune că,
dacă un vecin de-al meu, construind pe terenul său, evită să primească scurgerea apei de pe acoperișul meu, pot
intenta o acțiune în justiție bazată pe dreptul meu; adică dreptul de a descărca apa de pe acoperișul meu pe terenul
său; exact așa cum am afirmat în ceea ce privește dreptul de trecere. Dar în cazul în care nu a construit încă,
cealaltă parte, fie că are uzufructul sau dreptul de trecere, poate invoca faptul că are dreptul de a merge sau de a
conduce, precum și dreptul de a se bucura; dar dacă proprietarul a construit deja, cel care are dreptul de trecere
poate totuși să invoce faptul că dreptul îi aparține, dar uzufructuarul nu poate face acest lucru, deoarece a pierdut
uzufructul; și de aceea Julianus spune că în acest caz ar trebui să se acorde o acțiune pe motiv de fraudă. Pe de altă
parte, dacă construiești în beneficiul tău peste un drept de trecere la care este supusă proprietatea mea, pot invoca
în mod corect faptul că nu ai dreptul de a construi sau de a avea o clădire acolo; la fel cum aș putea face dacă ai
construi ceva pe un teren neocupat care îmi aparține.
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(1) Atunci când un om a fost obișnuit să folosească un drum mai larg sau mai îngust decât avea dreptul, el va
păstra servitutea; la fel cum o parte care are dreptul de a folosi apa și o folosește amestecată cu altă apă își
păstrează dreptul.
10. Ulpianus, Despre edict, cartea LIII.
Atunci când cineva a obținut dreptul de a conduce apa printr-o folosință îndelungată și, ca să zicem așa, printr-o
posesie îndelungată, nu este necesar ca el să stabilească prin lege dreptul pe care îl are la folosirea apei; de
exemplu, să arate că acesta provine dintr-o moștenire sau în orice alt mod; dar el are dreptul la o acțiune în echitate
pentru a dovedi că a avut folosința apei respective timp de un anumit număr de ani și că aceasta nu a fost obținută
prin forță, sau pe furiș, sau prin suferință.
(1) Această acțiune poate fi intentată nu numai împotriva părții pe al cărei teren se află sursa de apă sau prin ale
cărei incinte este condusă, ci și împotriva tuturor persoanelor care încearcă să mă împiedice să conduc apa; la fel
ca în cazul altor servituți. În general, prin intermediul acestei acțiuni, pot intenta o acțiune împotriva oricărei
persoane care încearcă să mă împiedice să conduc apa.
11. Marcellus, Digest, Cartea a VI-a.
S-a întrebat dacă unul dintre mai mulți coproprietari poate construi în mod legal pe un teren deținut în comun de ei
fără consimțământul celorlalți; adică, dacă îi este interzis să facă acest lucru de către coproprietarii menționați,
poate să intenteze o acțiune împotriva lor și să pretindă că are dreptul de a construi; sau pot ceilalți coproprietari să
introducă o acțiune împotriva sa și să afirme că au dreptul de a-l împiedica sau că nu are dreptul de a construi; iar
dacă clădirea este deja construită, nu pot aceștia să îl acționeze în justiție pe motiv că nu are dreptul de a avea o
clădire în aceste condiții? Cel mai bun răspuns la această întrebare este că un coproprietar are mai degrabă dreptul
de a împiedica construirea decât de a construi; deoarece cel care încearcă să facă un astfel de act (așa cum am
afirmat deja), dacă dorește să folosească proprietatea comună, după bunul său plac, ca și cum ar fi singurul
proprietar al acesteia, își însușește pentru uzul său individual un drept care aparține altora.
12. Javolenus, Epistole, Cartea a III-a.
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Am pretins într-o acțiune că pârâtul nu avea dreptul de a avea bârnele sale introduse în zidul meu; trebuie, de
asemenea, să dea garanție că nu va introduce niciuna în el în viitor? I-am răspuns că eu cred că face parte din
îndatorirea judecătorului să îl oblige să dea garanții și cu privire la lucrările viitoare.
13. Proculus, Epistole, Cartea a V-a.
Am țevi prin care conduc apa pe drumul public, iar acestea, după ce s-au spart, au inundat zidul dumneavoastră;
cred că aveți dreptul la o acțiune împotriva mea, în care puteți invoca faptul că nu am dreptul de a permite ca apa
să curgă din localul meu împotriva zidului dumneavoastră.
14. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXIII.
Dacă un zid îmi aparține, iar eu vă permit să introduceți în el bârne pe care le aveați acolo anterior, iar
dumneavoastră doriți apoi să introduceți altele, puteți fi împiedicat de mine să faceți acest lucru; și, într-adevăr, am
dreptul la o acțiune în justiție pentru a vă obliga să îndepărtați orice bârne pe care le-ați introdus recent în el.
(1) Dacă un perete despărțitor pe care îl deținem amândoi ar trebui, din cauza unor lucrări pe care le-ați făcut, să
încline spre casa mea, pot introduce o acțiune împotriva dvs. și să susțin că nu aveți dreptul să aveți un perete în
această stare.
15. Ulpianus, Opinii, Cartea a VI-a.
Prin ridicarea casei sale, o persoană a făcut ca aceasta să obstrucționeze luminile unei clădiri aparținând unui minor
în vârstă de mai puțin de douăzeci și cinci de ani, sau sub vârsta pubertății, al cărui curator sau tutore era; și deși, în
acest caz, el însuși și moștenitorii săi ar putea fi dați în judecată, pentru că nu avea dreptul să comită un act pe care,
din cauza funcției sale, trebuia să împiedice pe altcineva să îl facă; totuși, ar trebui să se acorde o acțiune băiatului
sau minorului împotriva oricărei persoane care se află în posesia casei respective, pentru a-l obliga să îndepărteze
ceea ce nu a fost construit în mod legal.
16. Julianus, Digest, Cartea XVII.
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Dacă cumpăr de la dumneavoastră permisiunea de a lăsa apa de ploaie să se scurgă de la casa mea pe casa
dumneavoastră și, ulterior, cu știința dumneavoastră, din cauza cumpărării, îi permit să facă acest lucru, întreb dacă
pot fi protejat din acest motiv prin vreo acțiune sau excepție? Am răspuns că mă pot prevala de oricare dintre
aceste resurse.
17. Alfenus, Digest, Cartea a II-a.
În cazul în care între două case există un zid care se proiectează cu o jumătate de metru sau mai mult spre clădirea
adiacentă, trebuie să se inițieze o acțiune în justiție susținând că pârâtul nu ar trebui să permită ca zidul să se
proiecteze în acest mod peste sediul reclamantului fără permisiunea acestuia.
(1) O anumită parte a spațiilor lui Gaius Seius era supusă unei servituți în beneficiul casei lui Annius, care
prevedea că Seius nu avea dreptul să pună nimic în acel loc; dar Seius a plantat acolo copaci și sub ei a păstrat
bazine și alte vase. Toate persoanele instruite în drept l-au sfătuit pe Annius să-l dea în judecată pe Seius pe motiv
că nu avea dreptul să aibă acele lucruri în acel loc fără consimțământul său.
(2) Un vecin a așezat un dunghill împotriva zidului altei părți, din cauza căruia zidul a devenit umed; și i s-a cerut
sfatul în ce mod ar putea să-l oblige pe vecinul său să îndepărteze dunghill-ul. I-am răspuns că, dacă a făcut acest
lucru într-un loc public, ar putea fi obligat să îl îndepărteze prin intermediul unui interdict; dar dacă a fost făcut
într-un loc privat, ar fi necesar să se introducă o acțiune cu referire la o servitute; și dacă a existat vreo stipulație
pentru prevenirea amenințării de prejudiciu, partea ar putea să se folosească de această stipulație dacă a suferit
vreun prejudiciu din cauza a ceea ce a fost făcut.
18. Julianus, Despre Minicius, Cartea a VI-a.
Sclavii unui anumit om au împiedicat un vecin să conducă apă, iar partea responsabilă s-a ascuns pentru a evita să i
se intenteze proces, reclamantul a întrebat ce poate face? I-am răspuns că pretorul, după ce a ascultat cazul, trebuie
să ordone ca proprietatea pârâtului să fie luată în posesie și să nu fie predată până când nu va fi stabilit dreptul de a
conduce apa în beneficiul reclamantului, dacă acesta a suferit vreun prejudiciu din cauza secetei, deoarece a fost
împiedicat să conducă apa; ca de exemplu, dacă pajiștile sau copacii săi au fost uscați.
19. Marcianus, Reguli, Cartea a V-a.
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Atunci când cineva face afirmații corecte într-un proces cu referire la o servitute de care se bucură în comun cu
alții și pierde procesul într-un fel sau altul din cauza propriei neglijențe, nu este corect ca acest lucru să cauzeze
vreun prejudiciu celorlalți coproprietari; dar dacă, prin conivență, el abandonează procesul adversarului său, o
acțiune pe motiv de fraudă ar trebui să fie acordată celorlalți; după cum spune Celsus, care adaugă că acest lucru a
fost susținut și de Sabinus.
20. Scaevola, Digest, Cartea a IV-a.
O testatară deținea câteva case adiacente unei suprafețe de teren pe care a lăsat-o moștenire; s-a pus întrebarea
dacă, în cazul în care acestea nu ar fi fost incluse cu terenul și legatarii ar fi intentat o acțiune în justiție pentru a le
recupera, terenul respectiv ar fi fost supus vreunei servituți în beneficiul caselor; sau dacă legatarii ar fi pretins ca
terenul să le fie transmis în conformitate cu termenii unui trust, dacă moștenitorii ar trebui să își rezerve o servitute
în favoarea caselor? Răspunsul a fost că ar trebui să facă acest lucru.
(1) Mai mulți cetățeni ai unui oraș, care dețineau proprietăți diferite, au cumpărat o porțiune de pădure, pentru a fi
deținută în comun pentru a se bucura de dreptul de pășunat, iar acest aranjament a fost pus în aplicare de succesorii
lor; dar unii dintre cei care aveau acest drept au vândut ulterior proprietatea separată menționată mai sus. Întreb
dacă, după vânzare, dreptul urmează proprietăților menționate, deoarece intenția vânzătorilor a fost de a dispune și
de acest drept? Răspunsul a fost că trebuie respectat ceea ce a fost înțeles între părțile contractante; dar dacă
intenția lor nu era evidentă, acest drept va trece și la cumpărători. Întreb, de asemenea, dacă, atunci când o parte
din respectivele proprietăți individuale a fost transmisă de către legatarii către oricine altcineva, dacă aceasta ar
purta cu ea o parte din dreptul de pășunat? Răspunsul a fost că, întrucât acest drept trebuie considerat ca fiind
atașat la proprietatea care a fost lăsată moștenire, ar trece și el la legatar.
21. Labeo, Epitome de probabilități de Paulus.
Acolo unde nu a apărut încă nici o apă, nu se poate stabili nici un drept de trecere asupra ei, nici un canal pentru
conducerea ei. Paulus spune, cred, că acest lucru nu este adevărat, în nici un caz; deoarece se poate face o
concesiune care să permită să cauți apa și, dacă se găsește, să o transporți.
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Tit. 6. Cum se pierd servituțile
1. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
2. Servituțile de moșii se contopesc atunci când aceeași persoană devine proprietar al ambelor moșii.
2. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
În cazul în care un om are atât dreptul de a merge pe jos, cât și pe cel de a conduce, și îl folosește doar pe cel de a
merge pe jos în perioada stabilită de lege, dreptul de a conduce nu se pierde, ci rămâne în vigoare; așa cum susțin
Sabinus, Cassius și Octavenus; iar o parte care are dreptul de a conduce poate face uz și de cel de a merge pe jos.
3. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Se consideră în mod obișnuit că servituțile atașate bunurilor imobile nu se pierd prin moarte sau prin pierderea
drepturilor civile.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVII.
Dreptul de acces la un loc de înmormântare nu se pierde niciodată prin lipsa de folosință.
5. Același, Despre Edict, Cartea LXVI.
O servitute poate fi păstrată în folosul nostru prin intermediul unui coproprietar, al unui uzufructuar sau al unui
posesor de bună credință:
6. Celsus, Digest, Cartea a V-a.
Căci este suficient să existe un drept de acces în contul terenului.
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(1) În cazul în care tu și cu mine avem un drept de trecere pe terenul unui vecin, iar eu îl folosesc, dar tu încetezi să
mai faci acest lucru pentru perioada prevăzută de lege, îți vei pierde dreptul? Și, pe de altă parte, dacă un vecin
care are un drept de trecere prin terenul nostru, se plimbă sau conduce prin porțiunea mea de teren, dar nu intră pe
terenul tău, îți va elibera acest drept de trecere? Celsus a răspuns că, dacă proprietatea este împărțită prin delimitare
între coproprietari, atunci, în ceea ce privește servitutea la care are dreptul terenul, aceasta este aceeași ca și cum ar
fi fost atașată de la început la ambele proprietăți, iar oricare dintre proprietari se poate folosi de propria servitute și
fiecare o poate pierde pe a sa prin lipsa de folosință, iar interesele celor două proprietăți nu mai sunt implicate; nu
se aduce niciun prejudiciu părții ale cărei terenuri sunt supuse servituții, ci, de fapt, starea sa este îmbunătățită,
deoarece unul dintre proprietari, folosindu-se de drept, beneficiază de el însuși și nu de întreaga moșie.
Dar atunci când proprietatea supusă servituții este împărțită în acest mod, chestiunea este implicată în ceva mai
multe îndoieli; pentru că, dacă amplasarea dreptului de trecere este sigură și bine definită, atunci, dacă proprietatea
este împărțită pe linia dreptului de trecere, totul trebuie să fie respectat ca și cum ar fi existat două proprietăți
distincte la început, atunci când a fost stabilită servitutea; dar dacă terenul este împărțit de-a lungul liniei dreptului
de trecere (și nu contează prea mult dacă acest lucru se face în mod egal sau inegal), atunci dreptul de servitute
rămâne la fel ca atunci când terenul era nedivizat și nu poate fi păstrat decât întregul drept de trecere prin utilizarea
acestuia sau pierdut prin nerespectarea acestuia; și dacă se întâmplă ca proprietarul să utilizeze doar o parte din
calea de trecere care traversează una dintre suprafețele de teren, cealaltă nu va deveni liberă din acest motiv,
deoarece un drept de trecere este unul singur și, prin urmare, indivizibil.
Părțile pot, totuși, să elibereze oricare dintre proprietăți de servitute, cu condiția să convină în mod expres să facă
acest lucru; și, în orice caz, dacă partea care are dreptul la servitute ar cumpăra una dintre proprietăți, după
împărțire, va rămâne în vigoare servitutea la care este supusă cealaltă suprafață de teren? Nu văd cum ar putea
rezulta ceva absurd din această opinie, atâta timp cât una dintre proprietăți rămâne supusă servituții; cu condiția ca,
de la început, să se fi creat un drept de trecere mai îngust decât cel menționat în contract și să fi rămas suficient
spațiu pe proprietatea în legătură cu care servitutea nu a fost eliberată, pentru ca dreptul de trecere să poată fi
folosit; dar dacă nu rămâne suficient spațiu pentru acest scop, atunci ambele proprietăți ar trebui să fie eliberate;
una din cauza achiziției, iar cealaltă pentru că nu se poate crea un drept de trecere pe spațiul rămas.
Cu toate acestea, dacă dreptul de trecere a fost stabilit în așa fel încât partea era liberă să meargă sau să conducă pe
orice porțiune a proprietății pe care o alegea; și nu exista nimic care să împiedice schimbarea direcției sale din
când în când, iar ulterior proprietatea a fost împărțită; dacă putea merge și conduce în mod egal pe orice porțiune
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pe care o alegea, atunci trebuie să considerăm cazul ca și cum, la început, două servituți ar fi fost impuse pe
ambele proprietăți în așa fel încât una să poată fi păstrată, iar cealaltă să fie pierdută din lipsă de utilizare. Știu
foarte bine că, în aceste circumstanțe, dreptul uneia dintre părți ar fi afectat de actul celeilalte, deoarece, anterior,
ar fi fost suficient ca partea să fi mers sau să fi condus pe o parte a terenului pentru a-i permite să păstreze același
drept asupra restului acestuia; dar partea care are dreptul de trecere și-a asigurat avantajul de a putea merge sau
conduce pe două drumuri în mod egal, adică pe două drumuri, fiecare cu o lățime de opt picioare acolo unde este
drept și de șaisprezece picioare acolo unde este curbat.
7. Paulus, Despre Plautius, cartea XIII.
Dacă dreptul de a conduce apa este acordat în așa fel încât acest lucru nu poate fi făcut decât în timpul verii, sau
timp de o lună, se pune întrebarea cum poate fi pierdut prin lipsa de folosință; deoarece nu există un termen
continuu în timpul căruia partea putea să-l folosească, dar nu a făcut-o? Prin urmare, dacă cineva are dreptul de
folosință a apei pentru ani sau luni alternative, dreptul se pierde prin scurgerea a două ori mai mult decât termenul
prevăzut de lege; și aceeași regulă se aplică și în cazul unui drept de trecere. Dacă însă partea are un drept de care
se poate folosi alternativ, sau numai ziua, sau numai noaptea, acesta se pierde prin trecerea timpului stabilit de
lege, pentru că nu este decât o singură servitute; căci Servius spune că, dacă are o servitute de care se poate folosi o
dată la două ore sau numai o oră în fiecare zi, va pierde servitutea prin nefolosirea ei, pentru că ceea ce are se poate
folosi în fiecare zi.
8. Același, Despre Plautius, cartea XV.
Dacă am dreptul de a permite ca apa de pe acoperișul meu să cadă pe terenul tău, iar eu îți permit să construiești
acolo, îmi pierd dreptul de a permite ca apa să cadă. La fel, dacă am un drept de trecere asupra terenului tău și îți
permit să construiești ceva pe locul asupra căruia am dreptul de trecere, îl pierd.
(1) Se consideră că o persoană care cedează o porțiune de drum pe care are un drept de trecere, folosește întreaga
porțiune.
9. Javolenus, Despre Plautius, Cartea a III-a.
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Atunci când apa curge într-o parte a unui canal, chiar dacă nu ajunge la capătul extrem al acestuia, toate părțile
canalului respectiv sunt considerate ca fiind folosite.
10. 10. Paulus, Despre Plautius, Cartea XV.
Atunci când eu și pupila mea deținem un teren în comun, chiar dacă amândoi nu ne folosim de un drept de trecere
atașat la acesta, eu păstrez dreptul de trecere din cauza beneficiului adus pupilei.
(1) Dacă o parte are dreptul de a se folosi de apă pe timp de noapte, dar nu o folosește decât ziua, în timpul
perioadei stabilite de lege pentru pierderea unei servituți, pierde dreptul de a se folosi de ea pe timp de noapte,
deoarece nu și-a exercitat privilegiul. Aceeași regulă se aplică și în cazul unei părți care are dreptul de a folosi un
apeduct în anumite ore și care îl folosește în altele, dar nu și în timpul unei părți din orele menționate.
11. Marcellus, Digest, Cartea IV.
În cazul în care o parte care avea dreptul de trecere sau dreptul de a conduce, cu condiția să se folosească de
vehicule de un anumit tip, a folosit unul de alt tip; să ne gândim dacă nu și-a pierdut servitutea și dacă nu cumva
cazul este diferit atunci când o parte a transportat o încărcătură mai grea decât avea dreptul să o facă; pentru că
acesta din urmă poate fi considerat că a făcut o utilizare excesivă a dreptului său de trecere, mai degrabă decât că a
făcut-o în mod abuziv; la fel ca și în cazul în care ar fi folosit un drum mai larg, sau ar fi condus mai multe animale
de povară decât ar fi trebuit, sau ar fi obținut apă dintr-o altă sursă. Prin urmare, în toate aceste cazuri, servitutea
nu este pierdută, dar părții nu i se permite să aibă ca servitute mai mult decât este inclus în contract.
(1) În cazul în care un teren a fost lăsat ca moștenire sub o condiție, iar moștenitorul i-a impus anumite servituți;
dacă condiția legatului este respectată, servitutea se va stinge. Să ne gândim dacă, în cazul în care acestea ar fi fost
dobândite de teren, ele ar urma legatului în beneficiul legatarului, iar opinia cea mai bună este că da.
12. Celsus, Digest, cartea XXIII.
În cazul în care o parte de bună credință cumpără un teren care nu aparținea vânzătorului și folosește un drept de
trecere care este atașat terenului, dreptul va fi păstrat; și acest lucru se va întâmpla chiar dacă este un posesor prin
suferință sau, după ce proprietarul a fost expulzat cu forța; pentru că atunci când un teren este investit cu un anumit
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caracter, astfel încât este ținut în posesie în această stare, dreptul nu este pierdut; și nu are nicio importanță dacă
partea care îl deține în posesie, care îl deține așa cum este, o face în mod legal sau nu. De aceea, se poate afirma
chiar mai pozitiv că, dacă apa curge printr-un canal de sine stătător, dreptul de a o conduce acolo este păstrat;
această opinie a fost susținută foarte corect de Sabinus și este menționată de Neratius în Cartea a patra a
Pergamentelor.
13. Marcellus, Digest, Cartea XVII.
În cazul în care o parte care deține o proprietate care are dreptul la un drept de trecere asupra unui teren vecin
vinde o porțiune din acesta care se învecinează cu proprietatea aservită, dar nu impune servitutea și, înainte de
trecerea timpului prescris prin care se pierde o servitute, dobândește din nou porțiunea pe care a vândut-o, va avea
dreptul la servitutea pe care vecinul său o datora.
14. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a X-a.
În cazul în care un loc supus unui drept de trecere sau unui drept de mers pe jos sau cu mașina este revărsat de un
râu și, înainte de trecerea timpului stabilit pentru pierderea servituții, terenul este refăcut printr-un depozit de
aluviuni, servitutea este, de asemenea, repusă în starea sa anterioară. Cu toate acestea, dacă trece atât de mult timp
încât servitutea este pierdută, proprietarul terenului poate fi obligat să o reînnoiască.
(1) În cazul în care o cale de comunicație este distrusă de revărsarea unui râu sau de distrugerea unei clădiri, cel
mai apropiat vecin trebuie să furnizeze o cale de comunicație.
15. Același, Epistole, Cartea a II-a.
Atunci când am dreptul la o servitute asupra mai multor terenuri și achiziționez unul dintre terenurile situate între
alte două, cred că servitutea rămâne, deoarece o servitute se contopește numai atunci când cel căruia îi aparține nu
se poate folosi de ea; dar dacă a achiziționat un teren între alte două terenuri, se poate considera că are dreptul la
un drept de trecere prin primul și ultimul dintre acestea.
16. Proculus, Epistole, Cartea I.
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Mai multe persoane, în virtutea unui drept, obișnuiau să conducă prin același canal apa care își avea izvorul pe
terenul unui vecin, în așa fel încât fiecare, într-o anumită zi care îi era atribuită, conducea apa de la izvor printr-un
șanț care era deținut în comun, apoi printr-unul al său, fiecare succedându-i pe cel care se afla imediat deasupra sa;
iar unul dintre ei nu a condus nicio apă în timpul stabilit de lege pentru pierderea unei servituți. Cred că el a pierdut
dreptul de a conduce apa, deoarece nu a fost exercitat de ceilalți care au condus-o, iar acest drept aparținea
fiecăruia dintre părți ca fiind al său și nu putea fi exercitat de altul. Dar, în cazul în care un curs de apă era atașat la
un teren aparținând mai multor părți, acesta ar fi putut fi folosit de către una dintre ele în beneficiul tuturor celor
care dețineau terenul în comun. De asemenea, dacă una dintre părțile care avea dreptul de a conduce apa și care a
condus-o prin același canal își pierde dreptul de a face acest lucru prin nefolosirea privilegiului său, nici un drept
nu se va acumula din acest motiv pentru ceilalți care au folosit canalul; și beneficiul dreptului care a fost pierdut în
ceea ce privește partea unei părți prin nefolosire va aparține aceluia prin al cărui teren a fost traversat de cursul de
apă, iar acesta se va bucura de libertate de această parte a servituții.
17. Pomponius, Diverse pasaje, cartea XI.
Labeo spune că, dacă cineva care are dreptul de a trage apă, în timpul perioadei de timp prin care se pierde o
servitute, merge la un izvor, dar nu trage apă, va pierde și dreptul de trecere.
18. Paulus, Despre Sabinus, cartea XV.
În cazul în care cineva folosește altă apă decât cea convenită în momentul în care a fost impusă servitutea,
servitutea este pierdută.
(1) Timpul în care ultimul proprietar al terenului la care este atașată o servitute nu a folosit apa se socotește
împotriva celui care îi succede în locul său. (2) Dacă aveți dreptul de a introduce o grindă într-o casă alăturată, iar
vecinul dumneavoastră nu a construit-o în termenul prevăzut de lege și, prin urmare, nu puteți să o introduceți, nu
vă pierdeți, din acest motiv, dreptul; pentru că nu se poate considera că vecinul dumneavoastră a dobândit prin
uzucapiune libertatea de a se elibera de servitutea la care era supusă casa sa, deoarece el nu a întrerupt niciodată
folosirea dreptului dumneavoastră.
19. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXII.
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Dacă, atunci când vând o porțiune din terenul meu, prevăd în contract că voi avea dreptul de a conduce apa pe acea
porțiune spre restul terenului meu, iar timpul prevăzut de lege trece înainte de a săpa un șanț, nu pierd nici un
drept, deoarece nu există un loc pentru ca apa să curgă, iar dreptul meu rămâne nealterat; dar dacă aș săpa șanțul și
nu l-aș folosi, mi-aș pierde dreptul.
(1) Dacă îți las prin testament un drept de trecere pe terenul meu și, după ce proprietatea mea a fost invadată, tu, în
timpul stabilit de lege pentru pierderea unei servituți, nu știi că acest drept ți-a fost lăsat; vei pierde dreptul de
trecere dacă nu îl folosești. Dar dacă, înainte de expirarea acestui termen, vă vindeți terenul fără să fi constatat că
servitutea v-a fost lăsată, dreptul de trecere va aparține cumpărătorului, dacă acesta se va folosi de el pentru
perioada de timp rămasă, deoarece, de fapt, a început deja să vă aparțină, și s-ar putea întâmpla să nu aveți dreptul
nici măcar să refuzați moștenirea, deoarece terenul nu vă va aparține.
20. Scaevola, Reguli, Cartea I.
O servitute este reținută prin folosință atunci când se folosește de partea îndreptățită sau care este în posesia ei, sau
de servitorul său angajat, de oaspetele său, de medicul său, sau de oricine vine să-i facă o vizită, sau de chiriașul
său, sau de uzufructuarul său:
21. Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
Chiar dacă uzufructuarul ar trebui să se bucure de ea în nume propriu;
22. Scaevola, Reguli, Cartea I.
În fine, oricine se folosește de dreptul de trecere ca și cum ar fi îndreptățit să o facă,
23. Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
Fie că o folosește pentru a se apropia de pământul nostru, fie pentru a-l părăsi,
24. Scaevola, Reguli, Cartea I.
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Chiar dacă este posesor de rea-credință, servitutea va fi păstrată.
25. Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
O parte nu este ținută să folosească o servitute decât atunci când crede că exercită un drept care îi aparține; și, prin
urmare, atunci când cineva se folosește de ea ca de o autostradă sau ca de o servitute care aparține altuia, nu va
avea dreptul la interdicție sau la orice altă procedură legală.
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Cartea IX
1. Cu privire la săvârșirea unui prejudiciu de către un patruped.
2. Cu privire la lex Aquilia.
3. Cu privire la cei care varsă ceva sau aruncă ceva pe jos.
4. Cu privire la acțiunile noxale.

*********************************************

Tit. 1. Cu privire la săvârșirea unei pagube de către un patruped
1. Ulpianus, Despre edict, cartea XVIII.
În cazul în care se spune că un patruped a comis o pagubă, se poate intenta o acțiune care provine dintr-o Lege a
celor douăsprezece table; această Lege prescrie fie că trebuie să se renunțe la ceea ce a cauzat paguba, adică să se
predea animalul care a comis-o, fie să se plătească o sumă de bani echivalentă cu paguba.
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(1) Termenul "noxie" înseamnă infracțiunea în sine.
(2) Această acțiune se referă la orice tip de patruped.
(3) Pretorul spune "pauperiem fecisse", ceea ce semnifică prejudiciul cauzat fără greșeală de animalul care îl
comite, deoarece un animal nu se poate face vinovat de greșeală în drept, deoarece este lipsit de rațiune.
(4) Prin urmare, după cum afirmă Servius, această acțiune este disponibilă atunci când un animal comite daune
după ce ferocitatea sa a fost stârnită; de exemplu, atunci când un cal care are obiceiul de a lovi cu piciorul, lovește,
sau un bou care obișnuiește să dea cu fundul, face acest lucru; sau un catâr comite daune din cauza sălbăticiei
extreme. Dar dacă un animal răstoarnă o încărcătură pe cineva din cauza inegalității terenului, a neglijenței
conducătorului sau pentru că animalul a fost supraîncărcat, această acțiune nu va fi admisă, ci trebuie să se
deschidă o acțiune în justiție pentru prejudiciu ilicit.
(5) În cazul în care, totuși, un câine, în timp ce este condus de cineva, se desprinde din cauza răutății sale și
provoacă o vătămare unei alte persoane; atunci, dacă ar fi putut fi ținut mai bine de altcineva sau dacă partea nu ar
fi trebuit să-l conducă prin acel loc, această acțiune nu va fi fondată, iar partea care a avut în grijă câinele va fi
răspunzătoare.
(6) Mai mult, această acțiune nu va fi admisă dacă animalul sălbatic provoacă vreun prejudiciu prin instigarea altei
persoane.
(7) Și, în general, această acțiune poate fi intentată ori de câte ori un animal sălbatic face vreun rău care este
contrar naturii sale, și, prin urmare, dacă un cal iritat de durere, lovește cu piciorul, această acțiune nu va exista;
dar partea care a lovit sau a rănit calul va fi răspunzătoare mai degrabă de o acțiune in factum, decât în temeiul Lex
Aquilia, pentru niciun alt motiv decât acela că partea nu a comis vătămarea cu propriul său corp. Dar dacă cineva
mângâie un cal sau îl mângâie și acesta este lovit de el, va exista un motiv pentru această acțiune.
(8) În cazul în care un animal provoacă un altul și îl determină să comită o anumită pagubă, acțiunea trebuie să fie
introdusă cu referire la cel care a provocat.

577

(9) Această acțiune poate fi exercitată indiferent dacă animalul a comis paguba cu propriul corp sau prin altceva cu
care a intrat în contact; ca de exemplu, atunci când un bou lovește pe cineva cu ajutorul unei căruțe sau cu orice
altceva care este supărat.
(10) Această acțiune nu va fi disponibilă în cazul animalelor sălbatice, din cauza ferocitatea lor naturală; prin
urmare, dacă un urs scapă și comite daune, fostul său proprietar nu poate fi dat în judecată, deoarece, atunci când
animalul a scăpat, el a încetat să mai fie proprietar; și, prin urmare, chiar dacă îl omor, carcasa va fi a mea.
(11) În cazul în care doi berbeci sau doi tauri se luptă și unul îl ucide pe celălalt, Quintus Mucius face o distincție;
pentru că el consideră că acțiunea nu se va intenta dacă cel care a fost agresorul este ucis, dar dacă cel care nu este
vinovat de provocare este ucis, acțiunea poate fi intentată; și, prin urmare, proprietarul trebuie fie să plătească
daunele, fie să predea animalul în locul acestora.
(12) De asemenea, în cazul patrupedelor, infracțiunea urmărește animalul; și această acțiune poate fi intentată
împotriva celui căruia îi aparține animalul, și nu împotriva celui căruia îi aparținea atunci când a comis paguba.
(13) Este evident că, dacă animalul moare înainte de a se alătura problema, dreptul la acțiune se va stinge.
(14) A preda animalul cu titlu de reparație înseamnă a renunța la el cât timp este în viață. În cazul în care aparține
mai multor părți, o acțiune în despăgubire poate fi introdusă împotriva acestora în mod individual, la fel ca în cazul
unui sclav.
(15) Uneori, însă, proprietarul nu va fi dat în judecată pentru a-l obliga să predea animalul cu titlu de reparație, ci
se va intenta o acțiune împotriva lui pentru întreaga sumă; ca de exemplu, atunci când, fiind întrebat în instanță
dacă animalul îi aparține, răspunde că nu, iar dacă se dovedește că era al lui, se va judeca împotriva lui pentru
întreaga sumă.
(16) În cazul în care animalul ar fi ucis de cineva după ce problema a fost conexată, deoarece o acțiune va fi
îndreptată împotriva proprietarului în temeiul Lex Aquilia, se va lua în considerare în instanță Lex Aquilia,
deoarece proprietarul a pierdut puterea de a preda animalul cu titlu de reparație; și, prin urmare, în cazul care a fost
enunțat, el trebuie să ofere suma estimată a daunelor, cu excepția cazului în care este gata să cedeze dreptul său de
acțiune împotriva celui care a ucis animalul.
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(17) Nu există niciun dubiu că această acțiune va trece la un moștenitor și la celălalt succesor al părții vătămate; și,
de asemenea, că poate fi introdusă împotriva moștenitorilor și a altor succesori, nu prin dreptul de succesiune, ci pe
motiv de proprietate.
2. Paulus, Despre Edict, Cartea XXII.
Această acțiune va fi exercitată nu numai în favoarea proprietarului bunului prejudiciat, ci și în favoarea oricărei
părți interesate; ca de exemplu, a celui căruia i-a fost împrumutat bunul, dar și a unui plinar, deoarece se consideră
că cei care sunt răspunzători au suferit un prejudiciu.
1. În cazul în care cineva care încearcă să scape de altul, de exemplu, de un magistrat, se îndreaptă spre un
magazin vecin și este mușcat acolo de un câine feroce, anumite autorități consideră că nu are dreptul la acțiune din
cauza câinelui; dar că ar avea unul dacă câinele ar fi fost liber.
(3) Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
Nu există nicio îndoială că o acțiune poate fi intentată în temeiul acestei legi în numele persoanelor care sunt
libere; ca, de exemplu, atunci când un animal îl rănește pe capul unei familii sau pe fiul unei familii, cu condiția să
nu se țină cont de desfigurare, deoarece oricine este liber nu admite o evaluare; dar se poate ține cont de
cheltuielile efectuate pentru vindecarea rănii și de pierderea muncii pe care partea nu a putut să o presteze din
cauza faptului că era invalid.
4. Paulus, Despre edict, cartea XXII.
O acțiune echitabilă va fi disponibilă în aceste circumstanțe în cazul în care prejudiciul a fost comis nu de un
patruped, ci de un alt animal.
5. Alfenus, Digest, Cartea a II-a.
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În timp ce un îngrijitor conducea un cal la grajdul unui han, calul a adulmecat un catâr, iar catârul a lovit cu
piciorul și i-a rupt piciorul îngrijitorului. A fost solicitată o opinie dacă se poate intenta un proces împotriva
proprietarului catârului, pe motiv că acesta ar fi cauzat rănirea, iar eu am răspuns că da.

Tit. 2. Cu privire la lex Aquilia
(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Lex Aquilia a anulat toate legile adoptate anterior cu referire la repararea daunelor ilicite, fie că acestea erau cele
Douăsprezece Table sau altele; legi pe care nu este necesar să le precizăm în prezent.
1. Lex Aquilia este un plebiscit; a cărui promulgare a fost propusă de Aquilius, un tribun al poporului, populației.
(2) Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
În prima secțiune a Lex Aquilia se prevede că: "În cazul în care cineva ucide în mod ilegal un sclav de sex
masculin sau feminin aparținând altuia sau un patruped inclus în clasa vitelor, să i se ceară să plătească o sumă
egală cu cea mai mare valoare pe care acesta a avut-o în cursul anului trecut".
1. Și apoi, legea mai prevede că: "O acțiune pentru daune duble poate fi intentată împotriva persoanei care face o
negație".
2. Prin urmare, se pare că legea plasează în aceeași categorie cu sclavii animalele care sunt incluse sub denumirea
de bovine și care sunt ținute în turme, cum ar fi, de exemplu, oile, caprele, boii, caii, catârii și măgarii. Se pune
întrebarea dacă porcii sunt incluși sub denumirea de bovine, iar Labeo a decis în mod corect că da. Cu toate
acestea, câinii nu se încadrează în această categorie, iar fiarele sălbatice sunt departe de a fi incluse, cum ar fi, de
exemplu, urșii, leii și panterele. Elefanții și cămilele sunt, ca să spunem așa, amestecate, pentru că îndeplinesc
munca de animale de povară, și totuși natura lor este sălbatică și, prin urmare, trebuie să fie incluse în prima
secțiune.
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3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
În cazul în care un sclav mascul sau o sclavă a fost ucisă în mod ilegal, se aplică Lex Aquilia. Se adaugă pe bună
dreptate că trebuie să fie ucis în mod ilegal, deoarece nu este suficient ca acesta să fie doar ucis, ci acest lucru
trebuie să fie făcut cu încălcarea legii.
4. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
Prin urmare, dacă îți omor sclavul care este un hoț și care mă atacă în acel moment, voi fi liber de răspundere,
"Căci rațiunea naturală îi permite omului să se protejeze de pericol".
1. Legea celor douăsprezece table permite oricui să ucidă un hoț care este prins noaptea, cu condiția, totuși, ca el să
avertizeze printr-un strigăt; și îi permite să ucidă hoțul ziua, dacă este prins și se apără cu o armă, cu condiția,
întotdeauna, să cheme pe alții să fie martori printr-un strigăt.
5. Ulpianus, Despre Edict, cartea XVIII.
Cu toate acestea, atunci când cineva îl ucide pe altul care îl atacă cu o armă, nu se consideră că l-a ucis în mod
ilegal; iar atunci când cineva ucide un hoț de frica morții, nu există nicio îndoială că nu este răspunzător în temeiul
Lex Aquilia. Dar dacă are posibilitatea de a-l prinde și preferă să-l ucidă, părerea cea mai bună este că el comite un
act ilegal și, prin urmare, va fi răspunzător și în temeiul Lex Cornelia.
1. Trebuie să înțelegem aici prin termenul "prejudiciu" nu o insultă, așa cum se întâmplă în cazul acțiunii pentru
prejudiciu, ci ceva făcut ilegal, adică contrar legii; de exemplu, atunci când cineva ucide din neglijență, și de aceea,
uneori, pot fi intentate ambele acțiuni, și anume, cea în temeiul Lex Aquilia și cea pentru prejudiciu; dar, în acest
caz, vor exista două evaluări, una pentru prejudiciu, iar cealaltă pentru insultă, în consecință, trebuie să înțelegem
aici prin termenul de "prejudiciu" un prejudiciu comis prin neglijență, chiar și de către o parte care nu a avut
intenția de a face rău.
2. Prin urmare, ne întrebăm dacă va exista o acțiune în temeiul Lex Aquilia în cazul în care o persoană nebună
provoacă un prejudiciu? Pegasus neagă că va fi, căci cum poate fi neglijent cineva care nu este în deplinătatea
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facultăților mintale? Acest lucru este perfect adevărat. Prin urmare, nu va exista o acțiune în temeiul Lex Aquilia,
la fel ca și în cazul în care un animal cauzează daune sau în cazul în care o țiglă cade de pe acoperiș. Din nou, în
cazul în care un copil provoacă un prejudiciu, se aplică aceeași regulă. Dacă, totuși, un băiat care nu a ajuns la
pubertate o provoacă, Labeo spune că el este răspunzător în temeiul Lex Aquilia, deoarece ar fi răspunzător pentru
furt; și cred că această opinie este corectă, dacă este capabil să comită o încălcare a legii.
3. În cazul în care un învățător rănește sau ucide un sclav în timp ce îl instruiește, va fi el răspunzător în temeiul
Lex Aquilia pe motiv că a comis un prejudiciu ilegal? Julianus spune că o persoană a fost trasă la răspundere în
temeiul Lex Aquilia, care a orbit un elev la un ochi în timp ce îl instruia; și cu atât mai mult ar fi fost trasă la
răspundere, dacă l-ar fi ucis. El presupune următorul caz. Un cizmar, în timp ce-și învăța meseria unui băiat născut
liber și fiu de familie, care nu îndeplinea cum trebuie sarcina pe care i-o dăduse, l-a lovit în gât cu o furcă, iar
ochiul băiatului a fost distrus. Julianus spune că, în acest caz, o acțiune pentru vătămare nu va fi admisă, deoarece
el a aplicat lovitura nu cu scopul de a-i provoca un prejudiciu, ci pentru a-l avertiza și a-l învăța. Cu toate acestea,
el are îndoieli cu privire la faptul că o acțiune pe bază de contract va exista, deoarece doar o pedeapsă moderată
este admisă pentru o persoană care dă instrucțiuni. Cu toate acestea, nu mă îndoiesc că o acțiune poate fi introdusă
în temeiul Lex Aquilia;
6. Paulus, Despre Edict, Cartea XXII.
Deoarece severitatea extremă din partea unui instructor este atribuită neglijenței.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Prin această acțiune, tatăl va obține daune-interese în valoare de valoarea serviciilor fiului său pe care le-a pierdut
din cauza distrugerii ochiului său, precum și cheltuielile pe care le-a făcut pentru tratamentul medical al acestuia.
1. Trebuie să înțelegem prin termenul "a ucide" atunci când acest lucru s-a făcut fie cu o sabie, o bâtă sau o altă
armă, fie cu mâinile dacă s-a folosit strangularea, fie cu o lovitură de picior, fie lovindu-l în cap, fie în orice alt
mod.
2. Lex Aquilia se va aplica în cazul în care cineva care a fost prea încărcat își aruncă încărcătura și ucide un sclav;
pentru că era în puterea lui să nu fie supraîncărcat în acest mod. Pegasus spune că dacă cineva alunecă și zdrobește
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cu încărcătura sa un sclav aparținând altuia, el va fi răspunzător în temeiul Lex Aquilia, dacă s-a încărcat mai mult
decât ar fi trebuit sau dacă a mers neglijent pe un loc alunecos.
3. În mod similar, în cazul în care cineva rănește pe altcineva din cauza cuiva care l-a împins, Proculus susține că
nici cel care a dat împingerea nu este răspunzător, pentru că nu l-a omorât, și nici cel care a fost împins, pentru că
nu a comis o vătămare ilicită; conform acestei opinii, o acțiune in factum ar trebui să fie acordată împotriva celui
care a dat împingerea.
4. Atunci când cineva, într-un meci de lupte sau într-un concurs de lupte și box sau în care sunt angajați doi boxeri,
îl ucide pe altul; și face acest lucru în cadrul unei expoziții publice, Lex Aquilia nu se va aplica, deoarece trebuie
să se considere că prejudiciul a fost comis de dragul renumelui și al curajului, și nu cu intenția de a provoca un
prejudiciu. Totuși, acest lucru nu se aplică în cazul unui sclav, deoarece persoanele născute libere obișnuiesc să ia
parte la astfel de competiții, dar se aplică în cazul în care fiul unei familii este rănit. Este evident că dacă una dintre
părți provoacă o rană în timp ce cealaltă se retrăgea, Lex Aquilia va fi aplicabilă; sau dacă ucide un sclav în cazul
în care nu există o competiție, cu excepția cazului în care acest lucru este făcut la instigarea stăpânului; pentru că
atunci Lex Aquilia nu se va aplica.
5. În cazul în care cineva lovește ușor un sclav care este bolnav, iar acesta moare; Labeo consideră pe bună
dreptate că va fi răspunzător în temeiul Lex Aquilia, deoarece o lovitură care este mortală pentru un om, de multe
ori nu va fi astfel pentru un alt om.
6. Celsus spune că este foarte important dacă partea ucide efectiv sau dacă oferă cauza morții, deoarece cel care
oferă cauza morții nu este răspunzător în temeiul Lex Aquilia, ci la o acțiune in factum. Referitor la acest lucru, el
citează cazul unei părți care a administrat otravă ca medicament și care, spune el, a furnizat cauza morții; la fel ca
și cel care pune o sabie în mâinile unei persoane nebune, pentru aceasta din urmă nu ar fi răspunzător în temeiul
Lex Aquilia, ci ar fi la o acțiune in factum.
7. Dar acolo unde cineva aruncă pe altul de pe un pod, fie că acesta este ucis de lovitura primită, fie că este
scufundat și înecat, fie că, învins de forța curentului, moare epuizat; vinovatul, spune Celsus, este răspunzător în
temeiul Lex Aquilia, la fel ca și cum ar fi izbit un băiat de o stâncă. Proculus susține că, dacă un medic operează un
sclav în mod necorespunzător, o acțiune se va întemeia fie pe contract, fie pe Lex Aquilia.
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(8) Gaius, Despre edictul provincial, Cartea VII.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care acesta face uz în mod greșit de un medicament; dar dacă un chirurg
operează în mod corespunzător și nu folosește alte măsuri curative, el nu va fi liber de răspundere, ci este
considerat vinovat de neglijență.
1. Mai mult, atunci când un catâr, din lipsă de îndemânare, nu este capabil să rețină cursul catârii săi, iar aceștia
strivesc un sclav aparținând altuia, se spune în mod obișnuit că șoferul este responsabil din cauza neglijenței.
Același punct de vedere este susținut și în cazul în care acesta nu își poate controla catârii din cauza lipsei de
putere; de asemenea, nu pare a fi nedrept ca lipsa de putere să constituie un motiv de neglijență, deoarece nimeni
nu ar trebui să întreprindă ceva ce știe sau ar trebui să știe că va fi periculos pentru alții din cauza slăbiciunii sale.
Legea este aceeași în cazul unei persoane care, din lipsă de îndemânare sau de forță, nu poate conduce calul pe
care îl călărește.
(9) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Mai mult, în cazul în care o moașă administrează un medicament unei femei și aceasta moare în consecință, Labeo
face o distincție, și anume: dacă l-a administrat cu propriile mâini, se consideră că ea a ucis femeia, dar dacă l-a dat
acesteia din urmă pentru ca ea să îl ia, ar trebui să se acorde o acțiune in factum, iar această opinie este corectă;
pentru că ea a furnizat mai degrabă cauza morții, decât a ucis-o efectiv pe femeie.
1. În cazul în care cineva, fie prin forță, fie prin convingere, administrează un medicament altuia, fie prin gură, fie
prin injectare, sau îl unge cu o substanță otrăvitoare; el va fi răspunzător în temeiul Lex Aquilia, la fel cum este
răspunzătoare moașa care administrează un medicament.
2. În cazul în care cineva ucide un sclav prin înfometare, Neratius spune că este pasibil de o acțiune in factum.
3. Dacă sclavul meu călărește pe cal și, speriind calul, faci ca sclavul să fie aruncat într-un râu, iar el își pierde
viața în consecință, Ofilius scrie că ar trebui să se acorde o acțiune in factium; la fel ca și în cazul în care sclavul
meu ar fi fost atras într-o ambuscadă de un om și ucis de un altul.
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4. Din nou, în cazul în care un sclav este ucis de părți care se antrenează cu sulițe pentru distracție, Lex Aquilia
este aplicabilă; dar dacă alții se antrenează cu sulițe, iar un sclav traversează locul, Lex Aquilia nu se va aplica,
deoarece el nu ar fi trebuit să traverseze în mod pripit câmpul unde se desfășura această practică; dar totuși, dacă
cineva aruncă intenționat o suliță asupra lui, el va fi răspunzător în temeiul Lex Aquilia.
(10) Paulus, Despre Edict, Cartea XXII.
Pentru că un joc periculos ar trebui să fie clasificat ca un act de neglijență,
11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VIII-a, p. 11.
Mela mai spune că, dacă, în timp ce mai multe persoane joacă mingea, mingea fiind lovită prea violent ar cădea pe
mâna unui bărbier care bărbierește în acel moment un sclav, în așa fel încât gâtul acestuia din urmă să fie tăiat de
lama de ras; partea responsabilă pentru neglijență este răspunzătoare în conformitate cu Lex Aquilia. Proculus
consideră că bărbierul este vinovat; și, într-adevăr, dacă avea obiceiul de a rade persoane într-un loc unde se
obișnuiește să se joace cu mingea sau unde se călătorește mult, el este într-o anumită măsură responsabil; deși nu
se poate considera în mod nepotrivit că, atunci când cineva se așează pe scaunul unui bărbier într-un loc periculos,
nu are decât pe el însuși de vină.
1. Atunci când o parte deține un sclav și o alta îl ucide, partea care l-a deținut este răspunzătoare de o acțiune in
factum, deoarece a furnizat cauza morții.
2. Dar atunci când mai multe persoane au lovit sclavul, să ne gândim dacă toți vor fi răspunzători, ca și cum toți lar fi ucis? Și, dacă se știe prin a cui lovitură și-a pierdut viața, cei dintâi vor fi răspunzători pentru că l-au omorât;
dar dacă acest lucru nu se știe, Julianus spune că toți pot fi considerați responsabili pentru moartea lui, iar dacă se
inițiază o acțiune împotriva unuia singur, ceilalți nu pot fi exonerați; deoarece, conform Lex Aquilia, atunci când
un om plătește, el nu îl eliberează pe altul, deoarece acțiunea este una penală.
3. Celsus afirmă că atunci când cineva lovește un sclav cu o lovitură mortală, iar un altul îl privează de viață,
primul nu va fi tras la răspundere pentru că l-a ucis, ci doar pentru că l-a rănit, pentru că a murit din cauza unei răni
provocate de un altul, dar cel din urmă va fi tras la răspundere pentru că l-a ucis; această opinie este susținută de
Marcellus și este cea mai rezonabilă.
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4. Autoritățile antice au decis că, atunci când mai multe persoane aruncă o grindă care strivește un sclav, toți sunt
în mod egal răspunzători în cadrul unei acțiuni în temeiul Lex Aquilia.
5. Proculus a dat, de asemenea, ca fiind de părere că o parte care a provocat un câine și l-a făcut să muște pe
cineva, ar fi pasibilă de o acțiune în temeiul Lex Aquilia, chiar dacă nu a avut în mână câinele. Julianus, însă,
spune că, în acest caz, el este răspunzător în temeiul Lex Aquilia doar dacă a ținut câinele și l-a făcut să muște
cealaltă parte; dar dacă nu l-a ținut, o acțiune in factum ar trebui să fie intentată împotriva sa.
6. O acțiune în temeiul Lex Aquilia poate fi introdusă de stăpân, adică de proprietar.
7. În cazul în care un prejudiciu ilicit este adus unui sclav pe care urma să vi-l restitui la predarea prețului, Julianus
spune că am dreptul la o acțiune în temeiul Lex Aquilia și că atunci când încep să restitui sclavul trebuie să vi-l
cedez.
8. Dar dacă sclavul servește cu bună credință o persoană care nu este proprietarul său, va avea aceasta din urmă un
drept de acțiune în temeiul Lex Aquilia? Cea mai bună opinie este că ar trebui să se acorde o acțiune in factum.
9. Julianus spune că, în cazul în care îmbrăcămintea este împrumutată cuiva și este ruptă, acesta din urmă nu poate
intenta o acțiune în temeiul Lex Aquilia, dar proprietarul îmbrăcămintei poate face acest lucru.
10. Julianus a discutat dacă un uzufructuar sau o parte îndreptățită să folosească un bun are un drept de acțiune în
temeiul Lex Aquilia? Cred că cea mai bună opinie este că, într-un caz de acest fel, ar trebui să se acorde o acțiune
pretoriană.
12. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
În cazul în care simplul proprietar al unei proprietăți rănește sau ucide un sclav asupra căruia am uzufructul, ar
trebui să mi se acorde o acțiune în justiție, ca în temeiul Lex Aquilia, pentru daune proporționale cu valoarea
uzufructului meu; și acea parte a anului care s-a scurs înainte de uzufructul meu trebuie, de asemenea, să fie
inclusă în evaluarea daunelor respective.
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13. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Un om liber este îndreptățit la o acțiune pretoriană, bazată pe Lex Aquilia, în nume propriu; dar el nu poate intenta
acțiunea directă, deoarece nimeni nu poate fi considerat proprietar al propriilor sale membre. Cu toate acestea, un
stăpân poate introduce o acțiune în numele unui sclav fugar.
1. Julianus spune că, dacă un om liber mă servește cu bună credință ca sclav, el însuși este răspunzător față de mine
în temeiul Lex Aquilia.
2. În cazul în care un sclav care aparține unei proprietăți este ucis, se pune întrebarea cine poate intenta o acțiune în
justiție în temeiul Lex Aquilia, întrucât nu există un proprietar al sclavului respectiv? Celsus spune că intenția legii
este ca toate daunele să fie reparate de proprietar și, prin urmare, moșia va fi considerată proprietar; prin urmare,
atunci când moșia este intrată în posesia ei, moștenitorul poate intenta o acțiune.
3. În cazul în care un sclav care a fost lăsat moștenire este ucis după ce moștenirea a fost intrată în posesie, dreptul
la acțiune, conform Lex Aquilia, aparține legatarului, cu excepția cazului în care acesta nu a acceptat moștenirea
decât după moartea sclavului; pentru că, dacă a respins-o, Julianus spune că rezultatul va fi că dreptul la acțiune
trebuie spus că aparține moștenitorului.
14. Paulus, Despre edict, cartea XXII.
Dar în cazul în care moștenitorul însuși ucide sclavul, s-a stabilit că o acțiune împotriva lui trebuie să fie acordată
legatarului.
(15) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Ca urmare a celor scrise, trebuie spus că, dacă sclavul care a fost lăsat moștenire este ucis înainte de intrarea în
moștenire, dreptul la acțiune în temeiul Lex Aquilia trebuie să rămână la moștenitor, pe motiv că a fost dobândit
prin moștenire. Cu toate acestea, dacă sclavul a fost rănit înainte de intrarea în posesiune, atunci, de fapt, dreptul de
acțiune a rămas ca parte a bunurilor succesorale, dar moștenitorul este obligat să îl cedeze legatarului.
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1. Atunci când un sclav este rănit de moarte și își pierde apoi viața prin căderea unei clădiri, prin naufragiu sau prin
vreo lovitură, mai devreme decât ar fi făcut-o altfel, nu se poate intenta o acțiune pentru moartea sa, ci doar pentru
rănirea sa. Dacă, totuși, el a fost manelizat sau vândut, iar apoi a murit din cauza rănii, Julianus spune că o acțiune
poate fi intentată ca și cum l-ar fi ucis. Această diferență există pentru că el a fost ucis de tine în momentul în care
l-ai rănit, deși acest lucru a devenit evident doar atunci când a murit; dar în cazurile anterioare, căderea clădirii nu
a permis să se arate dacă a fost ucis sau nu. În cazul în care un sclav este rănit de moarte, iar dumneavoastră îi
ordonați să fie liber și îl numiți moștenitorul dumneavoastră, iar apoi moare, moștenitorul său nu poate intenta o
acțiune în justiție în temeiul Lex Aquilia,
16. Marcianus, Reguli, Cartea a IV-a.
Pentru că afacerea a ajuns la un asemenea punct încât dreptul de a intenta o acțiune în justiție nu ar fi putut exista
inițial.
17. 17. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
În cazul în care un proprietar își ucide propriul sclav, el va fi răspunzător de o acțiune in factum intentată de un
posesor de bună credință sau de o parte care a deținut sclavul în gaj.
1. (Dacă Stichus a fost lăsat moștenire la două persoane în comun și, după ce a fost omorât, este respins de unul
dintre legatarii; cred că un singur legatar poate intenta o acțiune în justiție în temeiul Lex Aquilia, deoarece
proprietatea pare să fi fost transferată la el prin efect retroactiv).
(18) Paulus, Despre Sabinus, cartea X.
În cazul în care, totuși, o parte care a primit un sclav în gaj îl ucide sau îl rănește, poate fi intentat un proces
împotriva sa în temeiul Lex Aquilia și, de asemenea, în temeiul gajului, dar reclamantul trebuie să se mulțumească
cu una sau alta dintre aceste acțiuni.
19. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
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Dar dacă cineva ucide un sclav deținut în comun, el este răspunzător în temeiul Lex Aquilia, după cum spune
Celsus; și aceeași regulă se aplică dacă îl rănește:
20. 20. Același, Despre Sabinus, Cartea XLII.
Adică, cu referire la partea pentru care el se îndreaptă în calitate de reclamant.
21. Același, Despre Edict, Cartea XVIII.
Legea spune: "Cea mai mare valoare a sclavului în cursul anului trecut". Această clauză se referă la o evaluare a
valorii prejudiciului care a fost provocat.
1. Anul trebuie calculat de la ziua în care sclavul a fost ucis; dar dacă a fost doar rănit mortal și a murit după ce a
trecut un interval lung, atunci, potrivit lui Iulianus, trebuie să calculăm anul de la ziua în care a fost rănit; deși
Celsus are o opinie diferită.
2. Trebuie, totuși, să apreciem doar valoarea corpului sclavului atunci când a fost ucis, sau nu ar trebui să estimăm
mai degrabă care a fost interesul nostru ca el să nu fie ucis? Regula actuală este că trebuie să se facă o estimare a
ceea ce a valorat interesul nostru.
22. Paulus, Despre Edict, Cartea XXII.
Prin urmare, dacă ați ucis un sclav pe care m-am angajat să îl predau unei părți sub o pedeapsă, beneficiul pe care
îl voi obține trebuie să fie luat în considerare în cadrul audierii cazului.
1. Calitățile personale ale sclavului trebuie, de asemenea, să fie luate în considerare la estimare, ca, de exemplu,
atunci când cineva ucide un sclav care făcea parte dintr-o trupă de actori sau cântăreți; sau unul dintre gemeni; sau
unul dintr-o echipă de patru cai; sau masculul sau femela unei perechi de catâri; pentru că, în astfel de
circumstanțe, nu numai că trebuie să se facă o estimare a valorii animalului care este distrus, dar trebuie să se țină
cont și de deprecierea celor care rămân.
23. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
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De aceea, Neratius afirmă că, în cazul în care un sclav care a fost desemnat moștenitor este ucis, trebuie să se ia în
considerare și valoarea proprietății.
1. 2. Julianus spune că, dacă un sclav care a fost eliberat și numit moștenitor este ucis, nici moștenitorul substituit,
nici moștenitorul de drept nu pot recupera valoarea estimată a moștenirii printr-o acțiune în temeiul Lex Aquilia,
deoarece sclavul nu o obținuse încă; și această opinie este corectă. Prin urmare, singura estimare care poate fi
făcută este cea a valorii sclavului, deoarece se consideră că acesta este singurul lucru în care este interesat
substitutul; dar cred că nici măcar estimarea valorii sale nu ar trebui făcută, deoarece, dacă ar fi fost moștenitor, ar
fi fost, de asemenea, liber.
2. Julianus mai spune că, dacă eu sunt numit moștenitor cu condiția de a-l mantui pe Stichus, iar Stichus este ucis
după moartea testatorului, suma estimată la care voi avea dreptul va include, de asemenea, valoarea moștenirii;
deoarece condiția nu a fost îndeplinită din cauza morții sclavului; dar dacă sclavul a fost ucis în timpul vieții
testatorului, valoarea estimată a moștenirii nu poate fi luată în considerare, deoarece cea mai mare valoare a
sclavului din anul precedent a fost luată în considerare retroactiv.
3. Julianus mai spune că estimarea valorii sclavului care a fost ucis nu poate fi făcută decât în raport cu momentul
în care acesta a avut cea mai mare valoare în cursul acelui an; și, prin urmare, dacă degetul mare al unui artist
valoros a fost tăiat, iar în decurs de un an de la momentul în care acest lucru a fost făcut, el a fost ucis; proprietarul
său poate intenta o acțiune în temeiul Lex Aquilia, iar valoarea sa trebuie să fie estimată la suma pe care o valora
înainte de a-și pierde îndemânarea împreună cu degetul mare.
4. În cazul în care, totuși, este ucis un sclav care a comis mari fraude în contabilitatea mea și pe care intenționam
să îl supun la tortură pentru a extrage de la el numele complicilor săi la fraude, Labeo consideră, în mod foarte
corect, că valoarea sclavului trebuie estimată la valoarea interesului pe care îl aveam de a descoperi fraudele
comise de el, și nu pe baza pierderii cauzate de sclavul însuși.
5. Dacă, totuși, un sclav bine educat își schimbă obiceiurile și este ucis în decurs de un an, estimarea valorii sale ar
trebui să se facă pe baza a ceea ce valora înainte ca schimbarea să aibă loc.
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6. Pe scurt, trebuie să se considere că orice avantaj care a făcut ca sclavul să fie mai valoros în orice moment în
cursul anului în care a fost ucis, trebuie inclus în estimarea valorii sale reale.
7. În cazul în care un sclav copil care nu a împlinit încă un an este ucis, opinia cea mai bună este că evaluarea
valorii sale ar trebui să se refere la acea parte a anului în care a trăit.
8. Este stabilit că această acțiune este acordată moștenitorului și altor succesori; dar nu va fi acordată împotriva
moștenitorului și succesorilor celeilalte părți, deoarece este una penală; cu excepția cazului în care moștenitorul
menționat ar fi devenit mai bogat prin prejudiciul care a fost cauzat.
9. În cazul în care un sclav este ucis din răutate, este stabilit că proprietarul său poate, de asemenea, să intenteze o
acțiune în temeiul Lex Cornelia, iar dacă procedează în temeiul Lex Aquilia, acțiunea sa în temeiul Lex Cornelia
nu va fi împiedicată.
10. Această acțiune poate fi intentată pentru daune civile atunci când partea își recunoaște vinovăția, și pentru
daune duble atunci când o neagă.
11. În cazul în care cineva mărturisește că a ucis un sclav care este încă în viață și, ulterior, este pregătit să
demonstreze că respectivul sclav este încă în viață; Julianus spune că Lex Aquilia nu se aplică, chiar dacă partea
mărturisește că l-a ucis; deoarece atunci când acțiunea se bazează pe o mărturisire, reclamantul nu este obligat să
dovedească faptul că cel care a ucis sclavul a fost pârâtul, dar este esențial ca sclavul să fi fost ucis de cineva.
(24) Paulus, Despre edict, Cartea XXII.
Acest aspect este mai clar demonstrat în cazul în care se spune că un sclav a fost rănit; dar dacă pârâtul ar mărturisi
că l-a rănit, iar acest lucru nu a fost așa, pe ce rană trebuie să ne bazăm pentru evaluare sau la ce dată trebuie să ne
raportăm?
25. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Prin urmare, dacă sclavul nu a fost ucis, ci a murit, cea mai bună opinie este că pârâtul nu ar trebui să fie
răspunzător pentru sclavul mort, chiar dacă a mărturisit că l-a ucis.
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(1) În cazul în care un agent, un tutore, un curator sau oricine altcineva mărturisește că principalul său absent a
rănit un sclav, o acțiune pretoriană bazată pe această mărturisire ar trebui să fie acordată împotriva părții
respective.
(2) Trebuie remarcat faptul că, în această acțiune care se acordă împotriva persoanei care face mărturisirea,
judecătorul este numit nu pentru a pronunța o hotărâre, ci pentru a evalua daunele, deoarece nu poate avea loc
niciun proces pentru condamnarea persoanelor care mărturisesc.
26. Paulus, Despre edict, cartea XXII.
Să presupunem, de exemplu, că persoana împotriva căreia este intentată acțiunea ar mărturisi că a ucis sclavul și că
este dispusă să plătească valoarea sa estimată, iar adversarul său face o estimare foarte mare a acesteia.
27. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XVIII-a.
În cazul în care un sclav îl răpește pe un alt sclav aparținând unui alt proprietar și îl ucide, atât Julianus, cât și
Celsus consideră că va exista atât o acțiune bazată pe furt, cât și una bazată pe prejudiciu ilicit.
1. În cazul în care un sclav este deținut în comun, adică ne aparține ție și mie, iar el ucide un alt sclav care îmi
aparține mie, o acțiune bazată pe Lex Aquilia poate fi intentată împotriva ta, dacă sclavul a acționat cu acordul tău;
și Proculus a susținut, de asemenea, această opinie, după cum afirmă Urseius. Dar dacă el nu a comis fapta cu
consimțământul tău, nu va exista o acțiune noxală, ca nu cumva sclavul să fie în puterea sclavului de a-ți aparține
doar ție. Cred că acest lucru este corect.
2. Mai mult, dacă un sclav care este deținut în comun de tine și de mine este ucis de un sclav care aparține lui
Titius, Celsus spune că, dacă unul dintre proprietari va intenta o acțiune în justiție, el va obține fie o sumă
proporțională cu daunele evaluate, fie sclavul trebuie să fie predat în mod absolut cu titlu de reparație, deoarece
aceasta este o chestiune care nu este susceptibilă de împărțire.
3. Proprietarul este răspunzător în contul sclavului care a comis omorul, iar cel pe care îl servește ca sclav cu bunăcredință nu este răspunzător; dar se pune întrebarea dacă o parte al cărei sclav este un fugar, este răspunzătoare în
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contul acestuia în temeiul Lex Aquilia? Julianus spune că este răspunzător. Acest lucru este perfect adevărat, iar
Marcellus este de asemenea de aceeași părere.
4. A doua secțiune a acestei legi a căzut în desuetudine.
5. În a treia Secțiune, Lex Aquilia spune: "Dacă cineva deteriorează proprietatea altuia, cu excepția uciderii
sclavilor sau a vitelor, oricare ar fi fost valoarea bunurilor arse, sfărâmate sau rănite, în ultimele treizeci de zile;
partea trebuie să fie obligată să plătească suma proprietarului acestora".
6. Prin urmare, dacă un om nu ucide un sclav sau un animal, dar arde, rupe sau rănește orice altă proprietate, se
poate, fără îndoială, acționa în temeiul acestei dispoziții a legii. Prin urmare, dacă arunci o torță asupra sclavului
meu și îl arzi, vei fi răspunzător față de mine.
7. Mai mult, dacă dați foc copacilor mei sau fermei mele, am dreptul la o acțiune în temeiul Lex Aquilia.
8. Dacă cineva intenționează să-mi dea foc la casa mea, iar focul se răspândește la casa vecinului meu, va fi
răspunzător și față de vecin în temeiul Lex Aquilia; și nu va fi mai puțin răspunzător față de chiriași, din cauza
arderii bunurilor lor personale.
9. Dacă sclavul unui chiriaș care are în grijă un cuptor se culcă în fața acestuia, iar casa arde; Neratius spune că, în
cazul în care se introduce o acțiune pe baza contractului de închiriere, chiriașul trebuie să repare pierderea, dacă a
fost neglijent în alegerea persoanelor aflate în slujba sa; dar dacă o persoană a aprins focul în cuptor, iar o alta a
fost neglijentă în a se ocupa de el, va fi răspunzător cel care a aprins focul? Cel care a avut grijă de foc nu a făcut
nimic, iar cel care l-a aprins în mod corespunzător a fost ireproșabil; care este atunci concluzia? Cred că o acțiune
pretoriană se va îndrepta atât împotriva celui care a adormit în fața cuptorului, cât și împotriva celui care a neglijat
să se ocupe de el, pentru că nimeni nu ar trebui să spună cu privire la cel care a adormit că greșeala sa a fost doar
umană și naturală, deoarece el ar fi trebuit fie să stingă focul, fie să-l protejeze în așa fel încât să nu se poată
răspândi.
10. Dacă aveți un cuptor împotriva unui perete-partidă, veți fi răspunzător pentru pagubele produse din culpă?
Proculus spune că nu se poate intenta nici o acțiune, pentru că niciuna nu se va îndrepta împotriva unei părți care
are o vatră. Prin urmare, cred că este mai corect ca o acțiune să fie acordată in factum, desigur, dacă peretele este
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ars; dar dacă nu mi-ai cauzat încă nicio pagubă, dar focul tău este într-un asemenea loc încât mă tem că o vei face,
cred că o obligație care să prevadă o amenințare de prejudiciu va fi suficientă.
11. Proculus spune că, în cazul în care sclavii unui chiriaș incendiază o fermă, chiriașul va fi răspunzător fie în
temeiul contractului de închiriere, fie în temeiul Lex Aquilia, astfel încât el poate preda sclavii cu titlu de reparație;
iar atunci când cazul a fost soluționat în temeiul uneia dintre acțiuni, nu mai poate fi inițiată nicio procedură în
temeiul celeilalte. Se înțelege că acest lucru se aplică doar în cazul în care chiriașul nu s-a făcut vinovat de
neglijență; dar dacă a deținut sclavi care aveau obiceiul de a comite acte criminale, el va fi răspunzător pentru
daunele cauzate de nedreptate pentru că avea sclavi de acest fel. El afirmă că aceeași regulă trebuie respectată în
ceea ce privește persoanele care se cazează într-o clădire; și această opinie este rezonabilă.
12. Dacă albinele mele zboară la tine, iar tu le arzi, Celsus spune că am un drept de acțiune împotriva ta în temeiul
Lex Aquilia.
13. Legea spune "a rupe în bucăți". Acest cuvânt aproape toate autoritățile antice au înțeles că înseamnă același
lucru cu "a distruge".
14. Prin urmare, Celsus face ancheta, dacă ai semănat pelin sau buruieni în câmpul de grâu al altuia, proprietarul
acestuia nu numai că poate intenta o acțiune în temeiul interdictului Quod vi aut clam, (sau dacă terenul este
închiriat, chiriașul poate face acest lucru), dar poate, de asemenea, să introducă o acțiune in factum; iar dacă
chiriașul o introduce, el trebuie să dea o garanție că nu va fi intentată nicio altă acțiune; Acest lucru se face,
desigur, pentru a-l împiedica pe proprietar să provoace alte neplăceri, deoarece este un fel de prejudiciu să distrugi
sau să schimbi ceva, cu scopul de a da naștere unui proces în temeiul Lex Aquilia; și altul, atunci când, fără a
schimba substanța articolului în sine, amesteci ceva cu acesta, a cărui separare ar fi supărătoare.
15. Celsus spune că este evident că poate fi intentat un proces în temeiul Legii Aquilia atunci când o parte pune
murdărie în vin, sau îl varsă, sau îl acrește, sau îl strică în orice alt mod; pentru că atât vărsarea cât și acrirea sunt
cuprinse în cuvintele "distruge".
16. Și el nu neagă faptul că "a sfărâma" și "a arde" sunt de asemenea incluse în cuvântul "a distruge"; dar că nu
este nimic nou acolo unde anumite lucruri sunt enumerate în mod special în lege, deoarece aceasta adaugă de
obicei un termen general care include acele lucruri specifice. Această opinie este corectă.
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17. Trebuie să înțelegem, prin toate mijloacele, că expresia "a rupe în bucăți" este aplicabilă atunci când o parte
rănește un sclav sau îl lovește cu un băț, cu o curea, cu pumnul, cu o armă sau cu orice altceva care ar putea tăia
sau ridica o umflătură pe corpul cuiva, dar numai în măsura în care se comite o pagubă ilicită. Dar în cazul în care
fapta nu diminuează valoarea sclavului sau nu îl face mai puțin util, Lex Aquilia, nu este disponibilă și se poate
intenta o acțiune doar pentru prejudiciu; pentru că Lex Aquilia se aplică doar la acele leziuni care au cauzat
pierderi. Prin urmare, în cazul în care valoarea sclavului nu este diminuată, dar au fost suportate cheltuieli pentru
a-l face sănătos și sănătos din nou, se consideră că am fost prejudiciat în această măsură și, prin urmare, poate fi
introdusă o acțiune în temeiul Lex Aquilia.
18. Atunci când cineva rupe sau murdărește hainele altuia, el este răspunzător, ca și cum le-ar fi distrus.
19. Mai mult, dacă cineva îmi aruncă mei mei mei mei mei sau grâu într-un râu, acțiunea în temeiul Lex Aquilia va
fi suficientă.
20. Din nou, dacă cineva amestecă nisip sau altceva cu grâul meu, astfel încât să fie dificil de separat, se poate
intenta o acțiune împotriva lui la fel ca și cum l-ar fi distrus.
21. În cazul în care cineva îmi aruncă monede din mână, Sabinus este de părere că se va intenta o acțiune pentru
prejudiciu ilicit, dacă acestea sunt pierdute în așa fel încât nu pot intra în posesia nimănui, ca de exemplu, atunci
când au căzut într-un râu, în mare sau într-un canal; dar dacă ajung în posesia cuiva, trebuie intentată o acțiune în
justiție pentru furt cauzat prin ajutor și sfat. Aceasta a fost opinia autorităților antice. Sabinus spune că poate fi
acordată și o acțiune in factum.
22. Dacă lovești o femeie cu pumnul sau dacă o iapă primește o lovitură de la tine și rezultă un avort spontan,
Brutus spune că ești răspunzător în temeiul Lex Aquilia pentru "rupere în bucăți", ca să spunem așa.
23. Și, de asemenea, dacă cineva suprasolicită un catâr și îi rupe unul dintre membre, se va putea recurge la Lex
Aquilia.
24. În cazul în care cineva străpunge coca unui vas încărcat cu marfă, Viviannus spune că va exista o acțiune în
temeiul Lex Aquilia pentru "ruperea în bucăți", ca să zicem așa.
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25. Dacă o parte culege măsline care nu sunt coapte, sau culege cereale care nu sunt mature, sau culege struguri
care sunt verzi, va fi răspunzătoare în temeiul Lex Aquilia; dar dacă recoltele au ajuns la maturitate, Lex Aquilia
nu se va aplica, deoarece nu se comite nicio greșeală, deoarece partea respectivă ți-a prezentat cheltuielile care ar fi
fost suportate prin recoltarea culturilor de acest fel; dacă, totuși, îndepărtează ceea ce a fost cules, va fi
răspunzătoare pentru furt. Octavenus spune cu referire la struguri: "Dacă nu cumva aruncă strugurii pe jos, astfel
încât să fie împrăștiați".
26. Același scriitor afirmă cu referire la tăierea lemnului, că dacă ceea ce este tăiat este imatur, partea va fi
răspunzătoare în temeiul Lex Aquilia; dar dacă îl ia după ce este matur, va fi răspunzător pentru furt, precum și
pentru tăierea pe furiș a copacilor.
27. În cazul în care îndepărtați sălciile mature în așa fel încât să nu răniți trunchiurile copacilor, Lex Aquilia nu
este disponibilă.
28. Dacă cineva castrează un sclav băiat, făcându-l astfel mai valoros, Vivianus spune că Lex Aquilia nu se aplică,
dar că se poate intenta o acțiune pentru prejudiciu, fie în temeiul Edictului edililor, fie pentru daune de patru ori
mai mari.
29. Dacă îi încredințezi unui meșter o cupă care trebuie lustruită și el o sparge din lipsă de îndemânare, el va fi
răspunzător pentru prejudiciu ilicit; dar dacă nu o sparge din lipsă de îndemânare, ci aceasta avea fisuri care au
stricat-o, el va fi scuzabil; și de aceea meșterii, atunci când li se încredințează lucruri de acest gen, obișnuiesc în
general să prevadă printr-un acord că lucrarea nu va fi pe riscul lor; iar acest lucru exclude orice drept de acțiune
pe baza acordului sau în temeiul Lex Aquilia.
30. În cazul în care un soț îi dă perle libere soției sale pentru uzul propriu, iar aceasta le perforează fără
consimțământul sau știrea soțului său, pentru ca ele să poată fi purtate ulterior pe un șnur, ea va fi răspunzătoare în
temeiul Lex Aquilia, fie după divorț, fie în timp ce este încă căsătorită.
31. În cazul în care cineva sparge sau forțează ușile clădirii mele, sau demolează clădirea însăși, el este răspunzător
în temeiul Lex Aquilia.
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32. În cazul în care cineva îmi demolează apeductul, deși materialele din care a fost compus sunt proprietatea mea,
totuși, pentru că terenul prin care aduc apa nu este al meu, cea mai bună opinie este aceea de a spune că ar trebui să
se acorde o acțiune pretoriană.
33. În cazul în care o piatră cade dintr-un vagon și distruge sau rupe ceva, se consideră că șoferul vagonului este
pasibil de o acțiune în temeiul Lex Aquilia, dacă a încărcat pietrele în mod nesigur și din acest motiv acestea au
alunecat.
34. În cazul în care cineva angajează un sclav pentru a conduce un catâr și îi încredințează catârul, iar acesta îi
leagă cureaua de la ștreang de degetul mare, iar catârul se desprinde și smulge degetul mare al sclavului, după care
se precipită de la o înălțime; Mela spune că, dacă un sclav care nu era îndemânatic a fost angajat ca fiind
îndemânatic, o acțiune poate fi intentată împotriva proprietarului sclavului pe seama catârului care a fost distrus
sau invalidat; dar dacă catârul a fost excitat de o lovitură sau de spaimă, proprietarul (adică proprietarul catârului,
precum și proprietarul sclavului) va avea dreptul la o acțiune în temeiul Lex Aquilia, împotriva persoanei care a
speriat catârul. Cu toate acestea, mi se pare că, chiar și într-un caz în care se poate intenta o acțiune pe bază de
contract, aceasta poate fi introdusă și în temeiul Lex Aquilia.
35. Mai mult, dacă încredințați o cuvă plină cu vin pentru a fi reparată de un tencuitor, iar acesta face o gaură în ea,
astfel încât vinul se scurge, Labeo spune că va exista o acțiune in factum.
(28) Paulus, Despre Sabinus, cartea X.
În cazul în care persoanele sapă gropi în scopul de a prinde urși sau căprioare și fac acest lucru pe șosea, iar ceva
cade în ele și este rănit, ele vor fi răspunzătoare în temeiul Lex Aquilia; dar nu vor fi răspunzătoare dacă au săpat
gropile într-un alt loc unde acest lucru se face în mod obișnuit.
1. Această acțiune, totuși, ar trebui să fie introdusă numai atunci când se dovedește o cauză adecvată; adică atunci
când nu a fost dată nicio înștiințare, iar proprietarul nu a avut cunoștință și nu a putut lua măsuri împotriva
accidentului. Și, într-adevăr, se întâlnesc foarte multe cazuri de acest fel, în care un reclamant este împiedicat dacă
ar fi putut evita pericolul;
29. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
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La fel ca și în cazul în care pui capcane într-un loc în care nu ai dreptul să le pui, iar vitele unui vecin sunt prinse în
ele.
(1) Dacă îmi tai acoperișul pe care eu am permis să iasă în afară de casa ta fără niciun drept; Proculus afirmă că am
dreptul la o acțiune împotriva ta pentru pagube ilicite, așa cum ar fi trebuit să mă dai în judecată, susținând că nu
aveam dreptul să am un acoperiș în afară; și nu este drept ca eu să sufăr pagube prin faptul că mi-ai tăiat bârnele. O
regulă contrară se găsește într-un Rescript al împăratului Severus, care a declarat în respectivul Rescript către o
parte prin a cărei casă a fost trecut un apeduct fără să existe vreo servitute, că are dreptul să îl distrugă el însuși; și
acest lucru pare rezonabil, deoarece diferența este că într-un caz un om a construit acoperișul pe un teren care îi
aparținea, iar în celălalt, partea a construit apeductul pe proprietatea altcuiva.
(2) Dacă nava dumneavoastră se ciocnește cu barca mea și eu sunt avariat, se pune întrebarea la ce acțiune am
dreptul? Proculus spune că, dacă era în puterea marinarilor să prevină accidentul, iar acesta s-a produs din cauza
neglijenței lor, o acțiune poate fi intentată împotriva lor în temeiul Lex Aquilia, deoarece nu contează prea mult
dacă provoci pagubă conducând nava spre barcă, sau cârmuind spre navă, sau dacă provoci rana cu propriile mâini;
deoarece în toate aceste moduri eu sufăr pagubă prin agenția ta, dar în cazul în care nava s-a izbit de barcă din
cauza unei frânghii rupte sau pentru că nu a fost nimeni care să o cârmuiască, nu poate fi intentată o acțiune
împotriva proprietarului.
(3) Labeo spune, de asemenea, că atunci când o navă este împinsă de forța vântului împotriva cablurilor atașate la
ancorele unei alte nave, iar marinarii taie cablurile; și nava nu poate fi scoasă în alt mod decât prin tăierea
cablurilor, nu ar trebui să se acorde nicio acțiune. Labeo și Proculus sunt de aceeași părere în ceea ce privește
plasele pescarilor în care s-a încurcat o navă aparținând altora; și este evident că, dacă acest lucru a avut loc din
cauza neglijenței marinarilor, ar trebui să fie intentată o acțiune în temeiul Lex Aquilia. Cu toate acestea, în cazul
în care se intentează o acțiune în justiție pentru deteriorarea ilicită a plasei, nu ar trebui să se facă o estimare a
peștilor care nu au fost prinși din acest motiv, deoarece nu se știe dacă ar fi fost prinși. Aceeași regulă este adoptată
și în cazul vânătorilor și al celor care prind păsări.
(4) În cazul în care o navă se ciocnește cu o alta care se apropie în direcția opusă, o acțiune pe motiv de daună
ilicită se va îndrepta fie împotriva timonierului, fie împotriva căpitanului, așa cum spune Alfenus. În cazul în care,
totuși, nava a fost condusă cu prea multă forță pentru a putea fi controlată, nu se poate acorda nicio acțiune
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împotriva proprietarului; totuși, dacă necazul s-a produs din cauza neglijenței marinarilor, cred că o acțiune în
temeiul Lex Aquilia ar fi suficientă.
(5) În cazul în care cineva taie un cablu prin care este asigurată o navă, iar nava este pierdută în consecință, o
acțiune in factum va exista.
(6) În temeiul acestei secțiuni a legii, se poate introduce o acțiune în justiție prin această acțiune pentru vătămarea
oricărui animal care nu este clasificat ca fiind vite, de exemplu, un câine; și aceeași regulă se va aplica în ceea ce
privește un mistreț sau un leu, precum și alte animale sălbatice și păsări.
(7) Magistrații municipali care au comis prejudicii ilicite pot fi trași la răspundere în temeiul Lex Aquilia; pentru
că, în cazul în care oricare dintre ei a luat vitele dumneavoastră în execuție și le lasă să moară de foame,
nepermițându-vă să le dați hrană, ar trebui să se acorde o acțiune in factum. Mai mult, în cazul în care el crede că
ridică o executare silită în conformitate cu legea, dar nu o face de fapt, și restaurează proprietatea uzată și ruinată,
se consideră că se va aplica Lex Aquilia; și acest lucru, într-adevăr, poate fi afirmat și în cazul în care executarea
silită a fost ridicată în conformitate cu legea. În cazul în care, totuși, un magistrat a comis violențe împotriva unei
părți care se împotrivea, el nu va fi răspunzător în temeiul Lex Aquilia, deoarece atunci când cineva a luat un sclav
în executare și acesta s-a spânzurat, nu s-a acordat nicio acțiune.
(8) Cuvintele: "Oricare a fost valoarea în ultimele treizeci de zile", deși nu se precizează în mod expres valoarea
cea mai mare, totuși se stabilește că aceasta trebuie înțeleasă.
30. Paulus, Despre Edict, Cartea XXII.
În cazul în care cineva ucide sclavul altuia care este prins în adulter, el nu va fi răspunzător în temeiul acestei legi.
1. În cazul în care un sclav dat în gaj a fost ucis ulterior, o acțiune va fi intentată în favoarea debitorului, dacă
creditorul are dreptul la o acțiune pretoriană pe seama interesului său în sclav, pentru motivul că debitorul nu este
solvabil; sau pentru că și-a pierdut dreptul la acțiune prin trecerea timpului, este o întrebare. Dar este nedrept ca
partea să fie răspunzătoare atât față de proprietar, cât și față de creditor, cu excepția cazului în care cineva ar putea
considera că debitorul, în acest caz, nu a suferit nici un prejudiciu, deoarece a profitat până la valoarea datoriei, iar
tot ceea ce depășește această sumă poate fi recuperat de la creditor; sau, la început, o acțiune va fi acordată
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debitorului pentru orice sumă care depășește datoria. Prin urmare, în acele cazuri în care o acțiune ar trebui să fie
acordată creditorului din cauza sărăciei debitorului sau pentru că acesta și-a pierdut dreptul la acțiune, creditorul va
avea dreptul de a intenta o acțiune în temeiul Lex Aquilia pentru suma datoriei, iar acest lucru va fi în beneficiul
debitorului în această măsură; și o acțiune în temeiul Lex Aquilia va fi în favoarea debitorului pentru suma de
daune legale care depășește datoria.
2. În cazul în care cineva consumă vin sau cereale aparținând altuia, nu se consideră că a comis un prejudiciu ilicit;
și, prin urmare, ar trebui să se acorde o acțiune pretoriană.
3. În acțiunea care decurge din această secțiune, se pedepsesc răutatea și neglijența. Prin urmare, atunci când
cineva dă foc la miriștea sau la spinii săi cu scopul de a-i arde, iar focul crește și se răspândește astfel încât să
dăuneze grâului sau viței de vie a altuia; trebuie să ne întrebăm dacă acest lucru s-a întâmplat din cauza lipsei sale
de pricepere sau din neglijență; căci dacă a făcut acest lucru într-o zi cu vânt, el este vinovat de neglijență,
deoarece se consideră că o persoană care oferă o ocazie pentru comiterea pagubei este considerată ca fiind cea care
a provocat-o; și este la fel de vinovat dacă nu a luat măsuri de precauție pentru a împiedica răspândirea focului. Cu
toate acestea, dacă a luat toate măsurile de precauție necesare sau dacă o rafală bruscă și violentă de vânt a
provocat propagarea incendiului, nu se face vinovat de neglijență.
4. În cazul în care un sclav este rănit, dar nu mortal, și moare din cauza neglijenței, poate fi intentată o acțiune
pentru rănire, dar nu și pentru uciderea lui.
31. Același, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
5. Când un tăietor de copaci aruncă o creangă sau un om care lucrează pe o înălțime ucide un trecător, el este
răspunzător numai dacă a aruncat obiectul într-un loc public și nu a dat un avertisment, pentru ca accidentul să
poată fi evitat. Cu toate acestea, Mucius afirmă că, chiar dacă acest lucru s-ar fi întâmplat pe o proprietate privată,
ar putea fi intentată o acțiune pentru neglijență; pentru că este neglijență atunci când nu s-a luat o măsură de
prevedere prin luarea unor măsuri de precauție, așa cum ar fi făcut un om diligent, sau când avertismentul a fost
dat doar atunci când pericolul nu putea fi evitat. Pe baza acestui principiu, nu contează prea mult dacă partea
vătămată traversa un teren public sau privat, deoarece se întâmplă foarte des ca multe persoane să traverseze un
teren privat. Dacă acolo nu există o cale de circulație, partea este răspunzătoare pentru răutate doar în cazul în care
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aruncă ceva peste oricine trece pe acolo; pentru că nu poate fi trasă la răspundere pentru neglijență, deoarece nu ar
putea să conchidă dacă cineva va trece sau nu prin acel loc.
32. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
Această întrebare a fost pusă, și anume: dacă trebuie să se respecte aceeași regulă într-o acțiune pentru prejudiciu
ilicit care este adoptată de proconsul în cazul furtului comis de mai mulți sclavi ; adică dacă dreptul la încasarea
pedepsei nu trebuie acordat cu referire la fiecare sclav în parte ; ci va fi suficient pentru a se repara suma care ar
trebui plătită dacă un singur om liber ar fi comis furtul. Cea mai bună opinie pare a fi aceea că ar trebui să se
respecte aceeași regulă și există un motiv în acest sens; deoarece, așa cum principiul care se aplică într-o acțiune
pentru furt este că un proprietar nu ar trebui să fie privat de întregul său corp de sclavi din cauza unei singure
infracțiuni, același principiu ar trebui să se aplice, în mod similar, atunci când o acțiune este intentată pentru
prejudiciu ilicit și ar trebui să se facă același tip de evaluare, mai ales că, uneori, într-un caz de acest fel,
infracțiunea nu are un caracter grav; de exemplu, atunci când prejudiciul a fost comis din neglijență și nu din
răutate.
1. În cazul în care aceeași persoană rănește un sclav și apoi îl ucide, este răspunzătoare atât pentru rănire, cât și
pentru ucidere; deoarece există două infracțiuni. Altfel stau lucrurile atunci când cineva, în cadrul aceluiași atac,
ucide un sclav provocându-i mai multe răni; pentru că atunci nu poate fi intentată decât o singură acțiune, cea
pentru uciderea lui.
33. Paulus, Despre Plautius, Cartea a II-a.
34. Dacă îmi omori sclavul, nu cred că ar trebui să se ia în considerare afecțiunea mea pentru el; ca, de exemplu,
dacă cineva ți-ar omorî fiul tău natural, pe care ai fi dispus să îl cumperi cu un preț mare dacă ar aparține altcuiva;
dar întrebarea implicată este ce valoare are el în general? Sextus Pedius spune că prețul proprietății nu este stabilit
în funcție de afecțiune sau de interesul benefic, ci pe principii generale; astfel, un om care are în posesie fiul său
natural ca sclav nu este cu atât mai bogat cu cât, dacă altcineva ar fi în posesia lui, ar fi dispus să îl cumpere pentru
o sumă considerabilă de bani; iar cel care este în posesia fiului altuia nu are o proprietate suficientă pentru a fi
egală cu prețul cu care ar putea vinde acel fiu tatălui său; deoarece, în conformitate cu Lex Aquilia, putem obține
despăgubiri și se va considera că am pierdut fie ceea ce am fi putut obține, fie ceea ce am fi fost nevoiți să plătim.
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1. O acțiune in factum este acordată cu referire la daunele care nu sunt incluse în Lex Aquilia.
34. Marcellus, Digest, cartea XXI.
O parte l-a lăsat moștenire pe Stichus lui Titius și Seius, și în timp ce Seius delibera și după ce Titius a intentat o
acțiune în justiție pentru a recupera moștenirea, Stichus a fost ucis, iar apoi Seius a respins moștenirea. În acest
caz, Titius poate introduce o acțiune în justiție ca și cum moștenirea i-ar fi fost lăsată numai lui.
35. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Din motivul că se consideră că dreptul de proprietate i-a revenit retroactiv;
(36) Marcellus, Digest, Cartea XXI.
Pentru că, așa cum în cazul în care un moștenitor are dreptul la o acțiune atunci când un legatar respinge o
moștenire, ca și cum sclavul nu ar fi fost lăsat moștenire; la fel și Titius are un drept de acțiune, ca și cum sclavul iar fi fost lăsat numai lui.
(1) În cazul în care proprietarul unui sclav, pe care Titius l-a rănit mortal, ordonă prin testament ca acesta să fie
liber și să devină moștenitorul său, iar ulterior Maevius devine moștenitorul sclavului, Maevius nu va avea dreptul
la o acțiune în temeiul Lex Aquilia împotriva lui Titius, conform opiniei lui Sabinus, care a considerat că dreptul la
acțiune nu se transmite moștenitorului în cazul în care defunctul nu ar fi avut acest drept; dar ar părea într-adevăr
absurd ca un moștenitor să obțină despăgubiri la valoarea persoanei ucise și al cărei moștenitor era. În cazul în
care, totuși, proprietarul a dispus ca el să fie liber și să fie și moștenitorul său pentru o parte din averea sa, atunci,
la moartea sa, coeredele său poate introduce o acțiune în temeiul Lex Aquilia.
37. Javolenus, Despre Cassius, cartea XIV.
În cazul în care un om liber a comis o vătămare cu propriile sale mâini din ordinul altuia, o acțiune în temeiul Lex
Aquilia poate fi intentată împotriva părții care a dat ordinul, cu condiția ca aceasta să aibă dreptul de a comanda;
dar dacă nu îl avea, trebuie să fie intentată o acțiune împotriva părții care a comis fapta.
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1. În cazul în care un patruped, în virtutea căruia există un drept de acțiune împotriva proprietarului său pentru că a
comis un prejudiciu, este ucis de o altă parte împotriva căreia este apoi intentată o acțiune în temeiul Lex Aquilia,
estimarea valorii animalului respectiv trebuie să se facă nu în funcție de ceea ce valorează în realitate, ci de
circumstanțele în care există dreptul la acțiune în despăgubire; iar partea care a ucis animalul trebuie să fie
condamnată în cadrul unui proces în temeiul Lex Aquilia la valoarea interesului pe care reclamantul l-a avut de a
soluționa cauza prin predarea animalului cu titlu de reparație, în loc de plata despăgubirilor care au fost estimate.
38. Același, Epistole, Cartea a IX-a.
Dacă în momentul în care sclavul meu, pe care l-ați cumpărat cu bună-credință, vă servește, este rănit de unul
dintre sclavii dumneavoastră, s-a considerat că am, în orice caz, dreptul de a iniția o acțiune împotriva
dumneavoastră în temeiul Lex Aquilia.
39. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XVII.
Quintus Mucius spune că, în timp ce o iapă păștea pe terenul altuia, și-a pierdut mânzul, în timp ce proprietarul
terenului o alungase; și s-a pus întrebarea dacă proprietarul iepei putea sau nu să acționeze în temeiul Lex Aquilia
împotriva celui care o alungase, pentru că acesta a rănit iapa lovind-o? Și s-a considerat că, dacă a lovit-o sau a
alungat-o intenționat cu prea multă violență, poate intenta o acțiune în justiție.
1. Pomponius. Chiar dacă cineva găsește vitele altuia pe terenul său, trebuie să le alunge în același mod în care lear alunga pe ale sale; deoarece, dacă a suferit vreun prejudiciu din cauza prezenței lor acolo, are un drept de
acțiune potrivit. Prin urmare, în cazul în care cineva găsește vitele altuia pe terenul său, nu le poate închide în mod
legal și nici nu trebuie să le alunge în alt mod decât dacă ar fi ale sale (așa cum am afirmat mai sus), ci trebuie fie
să le alunge fără să le facă rău, fie să notifice proprietarul să le îndepărteze.
40. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
În conformitate cu Lex Aquilia, dacă eu susțin că un bilet care îmi aparține și în care se menționa că o sumă de
bani îmi era datorată sub o anumită condiție a fost deteriorată; și, între timp, sunt în măsură să dovedesc acest lucru
cu ajutorul unor martori care ar putea fi în imposibilitatea de a depune mărturie în momentul în care condiția este
îndeplinită, și dacă prezint faptele în câteva cuvinte în instanță și stabilesc acest lucru spre satisfacția judecătorului,
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ar trebui să am succes; dar plata sumei pentru care s-a pronunțat hotărârea poate avea loc numai atunci când
condiția de care a depins datoria va fi îndeplinită; iar dacă aceasta nu va fi îndeplinită, hotărârea nu va avea nicio
forță sau efect.
41. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLI.
42. În cazul în care cineva desfigurează un testament, să ne gândim dacă nu va exista o acțiune pentru prejudiciu
ilicit? Marcellus afirmă cu o oarecare ezitare în Cartea a cincea a Digestului că acțiunea nu poate fi intentată; căci
el întreabă în ce mod poate fi stabilită valoarea daunelor? Am notat la Marcellus că acest lucru este într-adevăr
adevărat în ceea ce privește testatorul, deoarece nu se poate face o estimare a interesului său în această chestiune;
dar în ceea ce privește moștenitorul sau legatarii, cazul este diferit, deoarece, în ceea ce îi privește, un testament
este aproape același lucru cu o recunoaștere scrisă a unei datorii; și Marcellus mai spune că, în cazul în care un
bilet la ordin este șters prin ștergere, o acțiune în temeiul Lex Aquilia va fi admisă. În plus, dacă cineva ar distruge
un testament depus la el sau l-ar citi în prezența mai multor persoane, este mai indicat să se introducă o acțiune in
factum ?și pentru prejudiciu, de asemenea, dacă partea a publicat dispozițiile secrete ale testamentului în scopul de
a comite o greșeală.
1. Pomponius afirmă foarte corect că se întâmplă uneori ca o parte, prin distrugerea unui testament, să nu răspundă
pentru furt, ci doar pentru săvârșirea unei vătămări, de exemplu atunci când nu l-a distrus cu intenția de a comite
un furt, ci doar pentru a provoca un prejudiciu; căci atunci nu va răspunde pentru furt, deoarece furtul presupune
nu doar fapta de a fura, ci și intenția.
42. Julianus, Digest, Cartea XLVIII.
În cazul în care cineva deteriorează în așa fel un testament care i-a fost depus (sau orice alt act de transmitere a
proprietății) încât nu poate fi citit, el va fi pasibil de o acțiune de depozit, precum și de una de prezentare a unui act
în instanță, deoarece fie a returnat, fie a prezentat documentul în stare ruinată. O acțiune în temeiul Lex Aquilia va
fi, de asemenea, admisă într-un caz de acest tip, deoarece atunci când o parte falsifică documente, se spune în mod
corect că le-a distrus.
43. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIX.
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Aveți dreptul la o acțiune în temeiul Lex Aquilia pentru un prejudiciu comis împotriva unei proprietăți înainte de a
intra în ea ca moștenitor, chiar dacă acest lucru a avut loc după moartea părții al cărei moștenitor sunteți; deoarece
Lex Aquilia desemnează ca proprietar nu doar persoana care era astfel la momentul în care a fost comis
prejudiciul; pentru că în aceste condiții dreptul la acțiune nu ar putea trece la el de la partea al cărei moștenitor era,
deoarece ar fi același caz ca atunci când ai fost în puterea dușmanului și, după ce te-ai întors, nu poți intenta o
acțiune în temeiul dreptului postliminium pentru ceea ce a avut loc în timpul captivității tale; și nicio altă regulă
decât aceasta nu poate fi stabilită fără un mare dezavantaj pentru copiii post mortemi care devin moștenitori ai
părinților lor. Considerăm că aceeași regulă se aplică cu referire la arborii care au fost tăiați pe furiș în aceeași
perioadă. Sunt de părere că aceasta se aplică, de asemenea, procedurii Quod vi aut clam, cu condiția ca partea să fi
comis actul după ce a fost notificată să nu facă acest lucru sau este evident că ar fi trebuit să știe că ar fi fost
notificată de părțile cărora le aparținea moștenirea dacă ar fi avut cunoștință de ceea ce urma să facă.
44. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLII.
În temeiul Lex Aquilia, cea mai mică neglijență este luată în considerare.
1. Ori de câte ori un sclav rănește sau ucide pe cineva, nu există nicio îndoială că proprietarul său este răspunzător
în temeiul Lex Aquilia.
(45) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
În acest caz, înțelegem prin cunoaștere să însemne suferință, astfel încât, atunci când partea are posibilitatea de a
împiedica fapta și nu o face, va fi răspunzătoare.
1. În temeiul Lex Aquilia se poate intenta un proces în cazul în care un sclav rănit este vindecat.
2. Dacă îmi omori sclavul fiind sub impresia că este liber, vei fi răspunzător în temeiul Lex Aquilia.
3. În cazul în care doi sclavi sar peste paie arse și se ciocnesc unul de altul, și amândoi cad și unul dintre ei moare
ars; în acest caz nu se poate intenta o acțiune în justiție în cazul în care nu se știe care dintre ei a fost doborât de
celălalt.
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4. În cazul în care părțile comit daune pentru că nu s-au putut proteja altfel, ele sunt nevinovate; căci toate legile și
toate principiile juridice permit persoanelor să respingă forța prin forță. Dar dacă arunc o piatră asupra unui
adversar în scopul de a mă apăra și nu-l lovesc pe acesta, ci lovesc un trecător, voi fi răspunzător în temeiul Lex
Aquilia; căci nu ai voie să lovești decât o persoană care te atacă, și aceasta numai dacă o faci pentru a te apăra, și
nu dacă o faci în scopul de a te răzbuna.
5. În cazul în care o parte îndepărtează un zid care este util, ea este răspunzătoare față de proprietarul acestuia
pentru prejudiciul ilicit.
46. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea L.
46. Dacă, în cazul în care un sclav este rănit, se introduce o acțiune în temeiul Lex Aquilia, iar sclavul moare
ulterior din cauza rănii, se poate introduce în continuare o acțiune în temeiul Lex Aquilia.
47. Julianus, Digest, Cartea LXXXVI.
Dar dacă în primul proces a fost făcută o estimare a valorii sale, iar ulterior sclavul moare, proprietarul său poate
intenta o acțiune pentru uciderea lui, iar dacă se întâlnește cu o excepție bazată pe fraudă răuvoitoare, trebuie luate
măsuri pentru a împiedica reclamantul să recupereze prin ambele procese mai mult decât ar fi obținut dacă ar fi
intentat la început o acțiune pentru uciderea sclavului.
(48) Paulus, Despre edict, cartea XXXIX.
Dacă un sclav ar comite o pagubă pe o moșie înainte de a fi intrat în ea și, după ce a fost eliberat, ar cauza alte
pagube proprietății, el va fi răspunzător pentru ambele acțiuni, deoarece aceste lucruri se referă la două acte
diferite.
49. Ulpianus, Disputații, cartea IX.
Atunci când cineva alungă albinele aparținând altuia sau chiar le ucide prin producerea de fum, se consideră că el a
furnizat mai degrabă cauza morții lor decât că le-a ucis efectiv și, prin urmare, va fi pasibil de o acțiune in factum.
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1. Acolo unde se afirmă că prejudiciul ilicit poate fi urmărit în temeiul Lex Aquilia, trebuie înțeles că prejudiciul
ilicit a fost comis atunci când prejudiciul a fost făcut împreună cu prejudiciul, cu excepția cazului în care fapta a
fost comisă sub constrângerea unei forțe copleșitoare; așa cum afirmă Celsus cu referire la o parte care a distrus o
casă alăturată în scopul de a controla un incendiu; pentru că în acest caz, el spune că nu se va putea intenta o
acțiune în temeiul Lex Aquilia, deoarece omul a distrus casa alăturată fiind împins de o teamă justificată că focul
ar putea ajunge la sediul său, și indiferent dacă focul a făcut acest lucru sau dacă a fost stins anterior, el crede că nu
poate fi intentată o acțiune în temeiul Lex Aquilia.
50. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Atunci când o parte demolează casa altuia fără consimțământul proprietarului și construiește băi pe locul respectiv,
atunci, indiferent de dreptul natural, care declară că suprafața aparține proprietarului solului, agresorul va fi pasibil
de o acțiune în justiție pentru prejudiciul cauzat.
51. Julianus, Digest, cartea LXXXVI.
Un sclav a fost rănit atât de grav încât era sigur că va muri din cauza loviturii; dar, între timp, a fost numit
moștenitor și, ulterior, a murit din cauza unei lovituri aplicate de un altul. Întreb dacă o acțiune pentru că i-a
provocat moartea poate fi intentată în temeiul Lex Aquilia împotriva ambelor părți care l-au rănit? Răspunsul a fost
că, în mod normal, se spune că a ucis oricine a furnizat în orice fel cauza morții; dar, în conformitate cu Lex
Aquilia, este considerat răspunzător numai cel care a furnizat cauza morții prin violență reală și, ca să spunem așa,
cu mâna sa, interpretarea cuvântului "occidere" fiind derivată din termenii "caedere" și "caedes". În plus, nu numai
cei care au rănit un sclav atât de grav încât l-au privat imediat de viață sunt considerați responsabili în temeiul Lex
Aquilia, ci și cei care au provocat o rană atât de gravă încât este sigur că sclavul va muri ulterior. Prin urmare, în
cazul în care cineva provoacă o rană mortală unui sclav, iar un altul, înainte de a muri, îl lovește în așa fel încât
acesta moare mai repede decât ar fi murit în mod normal ca urmare a unei prime răni, ar trebui să se considere că
ambii infractori sunt răspunzători în temeiul Lex Aquilia.
1. Acest lucru este în acord cu opinia autorităților antice, care, în cazul în care un sclav a fost grav rănit de mai
multe persoane și nu s-a putut stabili prin ce lovitură a murit, s-a decis că toți sunt răspunzători în temeiul Lex
Aquilia.
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2. Despăgubirile pentru cauzarea morții nu vor fi aceleași pentru ambele părți în acest caz; pentru că cel care l-a
rănit primul trebuie să plătească o sumă egală cu cea mai mare valoare a sclavului în cursul anului trecut; iar
aceasta se stabilește prin calcularea a trei sute șaizeci și cinci de zile de la data rănii. Cel de-al doilea va trebui să
plătească o sumă egală cu cea mai mare sumă pe care sclavul ar fi adus-o în cursul anului anterior zilei în care a
murit, iar aceasta va include și valoarea moștenirii. Prin urmare, unul dintre ei va plăti o sumă mai mare, iar
celălalt o sumă mai mică pentru că a ucis același sclav; și nu este nimic surprinzător în acest lucru, deoarece se
consideră că ambele părți au ucis sclavul în moduri și în momente diferite. Dacă cineva ar crede că această decizie
a noastră este absurdă, să se gândească la faptul că ar fi și mai absurd să se considere că niciuna dintre părți nu este
răspunzătoare în temeiul Lex Aquilia sau că una dintre ele este mai răspunzătoare decât cealaltă; deoarece
infracțiunile nu trebuie să rămână nepedepsite și nici nu este ușor de determinat care dintre ele este mai
răspunzătoare în temeiul legii. Căci numeroase reguli au fost stabilite de legea civilă pentru bunăstarea publică,
care sunt în contradicție cu principiile rațiunii, după cum se poate dovedi prin nenumărate exemple; și mă voi
mulțumi să mă refer doar la una dintre ele. În cazul în care mai multe persoane sustrag o grindă aparținând altei
persoane cu intenția de a o fura, lucru pe care nu l-ar fi putut face singure, toate sunt considerate răspunzătoare de
o acțiune în justiție pentru furt; deși, printr-un argument ingenios, se poate spune că niciuna dintre ele nu este
răspunzătoare, deoarece este adevărat că niciuna dintre ele nu a sustras grinda.
52. Alfenus, Digest, Cartea II.
În cazul în care un sclav moare din cauza efectelor loviturilor, iar acest lucru nu este rezultatul ignoranței unui
medic sau al neglijenței proprietarului, se poate intenta o acțiune pentru prejudiciu pentru moartea sa.
1. Proprietarul unui magazin și-a așezat noaptea lanterna pe o piatră pe o stradă, iar un trecător a luat-o;
proprietarul magazinului l-a urmărit, i-a cerut lanterna și a reținut partea care încerca să scape. Acesta din urmă a
început să îl lovească pe comerciant cu un bici pe care îl ținea în mână și de care era atașat un fier de călcat, pentru
a-l obliga să renunțe la reținere. Lupta devenind mai serioasă, negustorul i-a scos un ochi celui care îi luase
lanterna și a cerut o opinie dacă nu se poate considera că nu a provocat un prejudiciu ilegal, deoarece a fost lovit
mai întâi cu biciul? I-am răspuns că, dacă nu i-a scos ochiul intenționat, nu se poate considera că a provocat o
pagubă ilegală, deoarece partea care l-a lovit prima dată cu biciul este vinovată; dar dacă nu a fost bătut mai întâi,
ci s-a luptat cu partea care încearcă să-i ia lanterna, comerciantul trebuie să fie considerat responsabil pentru fapta
sa.
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2. Catârii trăgeau două căruțe încărcate pe dealul Capitoliului, iar conductorii împingeau prima căruță care era
înclinată într-o parte pentru ca catârii să o tragă mai ușor; între timp, căruța de sus a început să se întoarcă, iar
conductorii, aflându-se între cele două căruțe, s-au retras, iar ultima căruță a fost lovită de prima și s-a dat înapoi,
strivind un băiat sclav care aparținea cuiva. Proprietarul băiatului m-a întrebat împotriva cui ar trebui să pornească
o acțiune? I-am răspuns că depinde de circumstanțe, pentru că, dacă șoferii care țineau primul vagon s-au dat la o
parte în mod voluntar, iar rezultatul a fost că catârii nu au putut ține vagonul și au fost trași înapoi de greutatea
acestuia, atunci proprietarul catârii nu ar putea fi acționat în justiție, dar o acțiune în temeiul Lex Aquilia ar putea fi
intentată împotriva oamenilor care țineau vagonul; pentru că, dacă o parte, în timp ce susținea ceva, prin faptul că
și-a slăbit în mod voluntar strânsoarea, a permis ca acesta să lovească pe cineva, a comis totuși un prejudiciu; ca de
exemplu, atunci când cineva conducea un măgar și nu l-a ținut în frâu; sau dacă cineva ar fi descărcat o armă sau ar
fi aruncat un alt obiect din mână. Dar dacă catârii au cedat pentru că erau speriați, iar conducătorii, acționați de
teama de a fi striviți, au slăbit stăpânirea pe căruță, atunci nu se poate intenta o acțiune împotriva oamenilor, ci una
împotriva proprietarului catârii. Și dacă nici catârii, nici oamenii nu au fost cauza accidentului, dar catârii nu au
putut ține încărcătura sau, în timp ce se străduiau să facă acest lucru, au alunecat și au căzut, ceea ce a făcut ca
vagonul să se întoarcă înapoi, iar oamenii nu au fost în măsură să susțină greutatea atunci când vagonul era înclinat
într-o parte, atunci nu se poate intenta o acțiune nici împotriva proprietarului catârii, nici împotriva oamenilor. Cu
toate acestea, este cert că, indiferent de circumstanțe, nu ar putea fi intentată nicio acțiune împotriva proprietarului
catârii care se aflau în spate, deoarece aceștia nu s-au întors în mod voluntar, ci pentru că au fost loviți.
3. Un anumit om a vândut niște boi cu condiția de a permite cumpărătorului să îi încerce, iar el i-a predat ulterior
pentru a fi încercați; și un sclav al cumpărătorului, în timp ce îi încerca, a fost lovit cu cornul unuia dintre boi. S-a
pus întrebarea dacă vânzătorul trebuie să plătească despăgubiri cumpărătorului? Am răspuns că, dacă cumpărătorul
deținea boii ca fiind deja achiziționați, nu ar fi fost obligat să plătească; dar dacă nu i-a obținut cu această
înțelegere, atunci, dacă din neglijența sclavului a fost rănit de bou, nu ar fi trebuit să plătească daune-interese, dar
dacă aceasta s-a datorat răutății boului, ar fi trebuit să plătească.
4. În cazul în care mai multe persoane se jucau cu mingea, una dintre ele a împins un sclav mic în timp ce acesta
încerca să ridice mingea, iar sclavul a căzut și și-a rupt piciorul. S-a pus întrebarea dacă proprietarul sclavului ar
putea intenta o acțiune în temeiul Lex Aquilia împotriva părții care, împingându-l, l-a făcut să cadă. Am răspuns că
nu, deoarece se pare că aceasta a fost cauzată mai degrabă de accident decât de neglijență.
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53. Neratius, Pergamente, Cartea I.
Ai împins boii aparținând altuia într-un loc îngust, ceea ce a făcut ca aceștia să fie aruncați la pământ și răniți. O
acțiune asemănătoare cu cea intentată în temeiul Lex Aquilia va fi acordată împotriva ta.
54. Papinianus, Întrebări, Cartea XXXVII.
Un debitor are dreptul la o acțiune în temeiul Lex Aquilia în cazul în care o parte care a stipulat livrarea, și înainte
de a se afla în incapacitate de plată a debitorului, rănește animalul care a fost promis; și aceeași regulă se aplică în
cazul în care îl ucide. Dar în cazul în care partea care a stipulat ucide animalul după punerea în întârziere a
promitentului, debitorul va fi, fără îndoială, eliberat; dar în acest caz, el nu va avea dreptul de a introduce o acțiune
în temeiul Lex Aquilia, deoarece creditorul trebuie să fie considerat mai degrabă că s-a prejudiciat pe el însuși
decât pe altul.
55. Paulus, Questions, cartea XXII.
I-am promis lui Titius să-i dau fie pe Stichus, fie pe Pamphilus, Stichus valorând zece mii de sesterți, iar
Pamphilus douăzeci; și stipulantul l-a ucis pe Stichus înainte ca eu să fiu în întârziere. S-a pus întrebarea dacă se
poate intenta o acțiune în temeiul Lex Aquilia? Am răspuns că, întrucât s-a afirmat că sclavul cel mai puțin valoros
a fost ucis, ceea ce trebuie discutat în acest caz nu diferă în niciun fel de ceea ce se întâmplă între un creditor și un
străin. Care va fi atunci măsura despăgubirilor? Trebuie să fie zece mii de sesterți, care reprezintă valoarea
sclavului care a fost ucis, sau trebuie să fie suma pe care trebuie să o plătesc eu, adică valoarea dobânzii mele? Și
ce vom spune dacă Pamphilus ar muri fără ca eu să fi fost în culpă? Se va diminua prețul lui Stichus, din moment
ce promitentul este eliberat? Va fi suficient să afirmăm că valoarea sclavului a fost mai mare atunci când a fost
ucis, sau în cursul anului. Pe baza acestui principiu, Stichus trebuie să fie considerat că a avut o valoare mai mare,
chiar dacă a fost ucis după moartea lui Pamphilus, dar în decursul anului.
56. Același, Sentințe, Cartea a II-a.
Dacă o femeie deteriorează bunurile soțului ei, se poate intenta o acțiune împotriva ei în conformitate cu
prevederile Lex Aquilia.
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(57) Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea VI.
Ți-am împrumutat un cal și, în timp ce îl călăreai, mai mulți alții călăreau împreună cu tine, iar unul dintre ei s-a
lovit de calul tău și te-a aruncat de pe el, iar picioarele calului tău au fost rupte în urma accidentului. Labeo afirmă
că nu poate fi intentată nicio acțiune împotriva dumneavoastră, dar dacă accidentul a avut loc din cauza neglijenței
călărețului, acesta poate fi dat în judecată, dar nu poate fi intentat un proces împotriva proprietarilor calului; și cred
că acest lucru este corect.

Tit. 3. Cu privire la cei care varsă ceva sau aruncă ceva jos
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Pretorul spune cu referire la cei care aruncă sau varsă ceva: În cazul în care se aruncă sau se varsă ceva de oriunde
pe un loc pe care oamenii au obiceiul să treacă sau să stea, voi acorda o acțiune împotriva părții care locuiește
acolo pentru dublul pagubei provocate sau făcute. Dacă se pretinde că un om liber a fost ucis de o lovitură dată de
ceva care a căzut, voi acorda o acțiune pentru cincizeci de aurei. Dacă partea trăiește și se spune că a fost rănit, voi
acorda o acțiune pentru o sumă pe care judecătorul o va considera justă pe care partea împotriva căreia este intentat
procesul ar trebui să fie obligată să o plătească. Dacă se pretinde că un sclav a săvârșit fapta fără știrea stăpânului
său, voi adăuga la cererea din dosar cuvintele: "Sau predarea sclavului cu titlu de reparație".
1. Nimeni nu va nega faptul că acest Edict al pretorului este de cel mai mare avantaj, deoarece este pentru
bunăstarea publică ca persoanele să vină și să plece pe drumuri fără teamă sau pericol.
2. Cu toate acestea, contează foarte puțin dacă locul este public sau privat, atâta timp cât persoanele trec în mod
obișnuit pe acolo; pentru că Pretorul a avut în vedere persoanele care merg pe drumul lor și nu s-a acordat o atenție
deosebită drumurilor; pentru că acele locuri prin care oamenii trec în mod obișnuit ar trebui să aibă aceeași
siguranță. Dacă, totuși, a existat un timp în care persoanele nu treceau în mod obișnuit pe acolo, și ceva este apoi
aruncat sau vărsat în timp ce locul era închis, dar numai după aceea a început să fie folosit pentru călătorii; partea
nu va fi răspunzătoare în temeiul acestui Edict.
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3. În cazul în care ceva cade în timp ce este suspendat, opinia cea mai bună este că ar trebui să se considere că a
fost aruncat; prin urmare, atunci când ceva este vărsat dintr-un vas care este suspendat, chiar și fără intervenția
cuiva, trebuie spus că Edictul este aplicabil.
4. Această acțiune in factum este acordată împotriva părții care a locuit în casă în momentul în care ceva a fost
aruncat sau vărsat, și nu împotriva proprietarului casei, deoarece vina se atașează primului. 5. Nu se face
mențiunea neglijenței sau a faptului că pârâtul neagă fapta, pentru a autoriza o acțiune în dubla despăgubire, deși
ambele aspecte sunt declarate ca fiind un bun temei pentru o acțiune în răspundere civilă delictuală.
5. În cazul în care un om liber nu este ucis, evaluarea daunelor nu se face pentru dublul sumei, deoarece în cazul
unui om liber nu este posibilă evaluarea persoanei sale, ci judecata va fi pentru suma de cincizeci de aurei.
6. Cuvintele "Dacă trăiește și se spune că este rănit" nu se referă la daunele care au fost comise împotriva bunurilor
unui liber-profesionist; ca, de exemplu, dacă hainele sale sau orice altceva ar fi fost rupte sau deteriorate, ci doar la
acele răni provocate corpului său.
7. În cazul în care fiul unei familii a închiriat o cameră superioară și ceva este aruncat jos sau vărsat din ea, o
acțiune De peculio nu este acordată împotriva tatălui său, deoarece nu există nicio pretenție care să decurgă din
contract și, prin urmare, acțiunea trebuie să fie introdusă împotriva fiului însuși.
8. În cazul în care un sclav ocupă casa, se va acorda o acțiune noxală, deoarece una nu se întemeiază pe o afacere
tranzacționată: sau poate fi intentată o acțiune De peculio, deoarece nu se poate formula nicio pretenție din cauza
unei infracțiuni a sclavului? Nu putem spune în mod corect că prejudiciul a fost comis de sclav, deoarece acesta nu
a comis nici un prejudiciu. Cred totuși că sclavul nu trebuie să rămână nepedepsit, ci să fie corectat sub autoritatea
extraordinară a judecătorului.
9. Spunem că o parte ocupă o casă, fie că locuiește în propria casă, fie în una care i-a fost închiriată sau pe care o
obține cu titlu gratuit. Este evident că un oaspete nu va fi răspunzător, pentru că nu locuiește acolo, ci este doar
găzduit, dar este răspunzătoare partea care îl găzduiește; și există o diferență la fel de mare între cel care locuiește
într-o casă și un oaspete, ca și între cel care are un domiciliu și călătorul care nu are.
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10. Atunci când mai multe persoane ocupă aceeași cameră și ceva este aruncat jos din ea, această acțiune va fi
acordată împotriva oricăreia dintre ele;
2. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
(Deoarece este absolut imposibil de știut care dintre ele a aruncat-o jos sau a vărsat-o) :
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Iar procesul poate fi intentat pentru întreaga sumă, dar în cazul în care este intentat împotriva uneia dintre părți,
celelalte vor fi achitate:
4. Paulus, Despre Edict, Cartea XIX.
Dacă banii nu au fost primiți la joncțiunea de cauză, ceilalți vor fi constrânși, prin parteneriat sau printr-o acțiune
în echitate, să plătească părțile lor părții care a făcut tranzacția.
(5) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
În cazul în care mai multe persoane ocupă un apartament împărțit între ele, se va acorda o acțiune împotriva
aceluia singur care a ocupat acea parte din care s-a făcut vărsarea.
1. Atunci când cineva oferă gratuit locuințe libertului său și clienților săi sau celor ai soției sale, Trebatius spune că
este răspunzător în contul lor; și acest lucru este corect. Regula este aceeași atunci când un om distribuie locuințe
mici între prietenii săi, căci dacă cineva închiriază locuințe și el însuși ocupă cea mai mare parte a acestora, el
singur va fi răspunzător; dar dacă închiriază locuințe și păstrează pentru el doar o mică parte, închiriind restul la
mai multe persoane, toți vor fi răspunzători ca ocupanți ai locuinței din care s-a făcut aruncarea sau vărsarea.
2. Uneori, totuși, atunci când nu rezultă niciun dezavantaj pentru reclamant, pretorul, influențat de motive
echitabile, ar trebui mai degrabă să acorde o acțiune împotriva părții din al cărei dormitor sau intrare a fost aruncat
obiectul, chiar dacă mai multe persoane ocupă aceeași locuință; dar dacă ceva ar fi aruncat din mijlocul
apartamentului, cea mai bună opinie este că toți sunt responsabili.
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3. În cazul în care paznicul unui depozit aruncă sau toarnă ceva, sau cineva care a închiriat o magazie sau a
închiriat locul doar pentru efectuarea unor lucrări sau în scopul de a da o instruire face acest lucru, o acțiune in
factum va exista; chiar dacă unul dintre muncitori sau învățători l-a aruncat sau l-a turnat.
4. În cazul în care, totuși, o parte are o hotărâre pronunțată împotriva sa în temeiul Lex Aquilia (pentru că
oaspetele său, sau oricine altcineva, a aruncat ceva jos din apartament), este rezonabil, așa cum spune Labeo, ca o
acțiune in factum să fie acordată împotriva părții care a aruncat, și acest lucru este adevărat. Este evident, dacă el a
închiriat camera părții care a aruncat-o jos, că va avea dreptul la o acțiune și pe bază de contract.
5. Această acțiune care poate fi intentată pentru lucrurile care sunt vărsate și aruncate este una perpetuă și este
disponibilă de către un moștenitor, dar nu este acordată împotriva unui moștenitor; dar cea care va exista în cazul
în care se spune că un liber-profesionist a fost omorât, nu poate fi introdusă decât în decurs de un an și nu este
acordată nici împotriva unui moștenitor, nici în favoarea unui moștenitor sau a unor persoane similare, deoarece
este o acțiune penală și populară și trebuie să ne amintim întotdeauna că, atunci când mai multe persoane doresc să
introducă o acțiune de acest fel, aceasta ar trebui să fie acordată de preferință cuiva care are un interes sau care era
aliat cu defunctul fie prin căsătorie, fie prin sânge. Cu toate acestea, în cazul în care a fost provocată o vătămare
unui liber-profesionist, acesta va avea un drept de acțiune perpetuu; dar dacă altcineva dorește să inițieze o acțiune,
dreptul nu se va întinde mai mult de un an; nici moștenitorii nu au dreptul la el ca privilegiu ereditar; deoarece, în
cazul în care o vătămare corporală a fost provocată unui liber-profesionist, nicio pretenție nu poate fi transmisă
prin drept ereditar succesorilor săi, deoarece nu este vorba de nicio pierdere pecuniară, deoarece acțiunea se
bazează pe justiție și echitate.
6. Pretorul spune: "Nimeni nu trebuie să aibă nimic depozitat pe un acoperiș proeminent deasupra unui loc care
este folosit în mod obișnuit ca pasaj sau unde oamenii obișnuiesc să stea; dacă poate răni pe cineva prin căderea sa.
Voi acorda o acțiune in factum pentru zece solidi împotriva oricărei persoane care încalcă această lege; iar dacă se
spune că un sclav a făcut acest lucru fără știrea stăpânului său, voi ordona ca această sumă să fie plătită sau ca
sclavul respectiv să fie predat ca despăgubire."
7. Această prevedere face parte din Edictul la care s-a făcut referire anterior; pentru că era normal ca pretorul să
prevadă și acest caz, astfel încât, în cazul în care pe o parte a casei ar fi pus ceva care ar fi periculos, să nu se
producă niciun prejudiciu.
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8. Pretorul spune: "Nimeni", "pe un acoperiș proeminent". Aceste cuvinte "Nimeni" se referă la toate persoanele,
fie că ocupă casa ca locatari sau ca proprietari și fie că locuiesc acolo sau nu, atâta timp cât au ceva expus în aceste
locuri.
9. "Care au ceva depozitat deasupra unui loc care este folosit în mod obișnuit ca pasaj sau unde oamenii obișnuiesc
să stea." Trebuie să înțelegem că termenul "depozitat" se aplică unei locuințe sau unui apartament, sau unei
magazii sau oricărei alte clădiri.
10. O persoană poate fi considerată în mod corect ca având ceva "depozitat", chiar dacă nu l-a așezat ea însăși, ci a
permis ca acest lucru să fie făcut de altcineva și, prin urmare, dacă un sclav îl plasează, iar proprietarul îi permite
să rămână în acea poziție, el va fi considerat răspunzător nu pentru o acțiune noxă, ci pe cont propriu.
11. Preotul spune: "Dacă poate răni pe cineva prin căderea sa". Este evident din aceste cuvinte că Praetor prevede
doar împotriva vătămării care se face, nu de tot ceea ce poate fi plasat într-o astfel de poziție, ci de orice este plasat
astfel încât să poată provoca eventual o vătămare, pentru că noi nu așteptăm până când vătămarea se face, ci
Edictul este aplicabil dacă poate rezulta o vătămare, indiferent dacă aceasta poate rezulta în vreun fel; iar partea
care a păstrat obiectul în poziția sa este pedepsită indiferent dacă a provocat sau nu vreo pagubă prin faptul că a
fost plasat acolo.
12. În cazul în care obiectul care a fost plasat cade și provoacă daune, se va intenta o acțiune împotriva părții care
l-a pus acolo, dar nu împotriva ocupantului casei, deoarece această acțiune nu este suficientă, deoarece partea care
a plasat obiectul nu poate fi considerată cu siguranță că l-a păstrat în poziția sa, cu excepția cazului în care a fost
fie proprietarul, fie un locuitor al casei. În cazul în care un artist avea un scut sau un tablou expus într-o cabină, iar
acesta a căzut și a rănit un trecător, Servius era de părere că ar trebui să se acorde o acțiune corespunzătoare
acesteia, deoarece a spus că aceasta din urmă în mod evident nu putea fi introdusă, deoarece tabloul nu fusese
plasat nici pe streașină, nici pe acoperișul proeminent. El a declarat că aceeași regulă ar trebui să fie respectată în
cazul în care un borcan suspendat într-o plasă a căzut și a provocat pagube, pentru că lipsea atât o acțiune legală,
cât și una echitabilă.
13. Această acțiune este deschisă oricui și este în favoarea unui moștenitor și a succesorilor săi, dar nu este
împotriva moștenitorilor, deoarece este o acțiune penală.
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6. Paulus, Despre edict, cartea XIX.
Acest Edict nu se limitează la orașe și sate, ci se referă și la toate drumurile pe care trec în mod obișnuit
persoanele.
(1) Labeo spune că acest Edict se aplică numai în cazul în care un obiect este aruncat în timpul zilei, și nu noaptea;
totuși, în anumite locuri oamenii trec și noaptea.
(2) O persoană care ocupă un loc este, de asemenea, responsabilă pentru neglijența familiei sale.
(3) În cazul în care un obiect este aruncat de pe o navă, se va acorda o acțiune în echitate împotriva părții care se
ocupă de navă.
7. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
În cazul în care corpul unui om liber a fost rănit de ceva care a fost aruncat sau vărsat, judecătorul trebuie să ia în
considerare onorariile plătite unui medic și celelalte cheltuieli ocazionate de vindecarea individului, precum și
valoarea oricărei ocupații pe care partea a pierdut-o sau este susceptibilă de a o pierde din cauza faptului că a fost
invalidată; dar nu se va face nicio estimare a cicatricilor sau a oricărei alte desfigurări, deoarece corpul unui om
liber nu admite evaluare.

Tit. 4. Cu privire la acțiunile noxelor
1. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a II-a.
Se numesc noxal acele acțiuni care sunt intentate împotriva noastră, nu cu referire la vreun contract, ci ca urmare a
vreunui prejudiciu sau a unei delicte comise de sclavi; iar forța și efectul unor astfel de acțiuni este că, în cazul în

616

care se pronunță o hotărâre împotriva noastră, putem evita plata despăgubirilor prin predarea corpului celui care a
comis infracțiunea.
2. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
În cazul în care un sclav ucide pe cineva cu știința proprietarului său, el îl face pe acesta din urmă răspunzător
pentru întreaga sumă a daunelor, deoarece se consideră că proprietarul însuși a comis omorul; dar în cazul în care
acest lucru a fost făcut fără știrea proprietarului, va exista o acțiune noxală, deoarece proprietarul nu ar trebui să fie
ținut răspunzător, din cauza infracțiunii sclavului, decât pentru a-l preda cu titlu de reparație.
(1) În cazul în care nu a făcut nimic pentru a împiedica infracțiunea, fie că rămâne proprietar, fie că încetează să
mai fie astfel, el va fi pasibil de această acțiune; căci este suficient dacă era proprietar în momentul în care nu a
împiedicat fapta; și în așa măsură este cazul, încât Celsus consideră că, dacă sclavul ar fi înstrăinat în întregime sau
în parte sau ar fi manumit, prejudiciul nu urmează persoanei, căci sclavul nu a comis nicio infracțiune, întrucât s-a
supus ordinelor proprietarului său. Iar acest lucru se poate spune cu adevărat, dacă acesta din urmă i-a dat ordin,
dar dacă doar nu l-a împiedicat, cum putem scuza fapta sclavului? Celsus face însă o distincție între Lex Aquilia și
Legea celor douăsprezece table, deoarece, în conformitate cu legea antică, dacă un sclav comitea un furt sau
provoca orice alt prejudiciu cu știința proprietarului său, o acțiune noxală ar fi fost intentată pe seama sclavului, iar
proprietarul nu ar fi fost direct răspunzător; el spune însă că, în conformitate cu Lex Aquilia, proprietarul ar fi fost
direct răspunzător, și nu răspunzător pe seama sclavului. Apoi, el expune principiul fiecăreia dintre cele două legi;
intenția celei din cele Douăsprezece Table fiind ca, într-un caz de acest fel, sclavii să nu se supună stăpânilor lor,
dar în cazul Lex Aquilia legea scuză un sclav care se supune stăpânului său, deoarece ar fi fost condamnat la
moarte dacă nu ar fi făcut acest lucru. Dar dacă considerăm ca fiind stabilit ceea ce afirmă Julianus în Cartea a
optzeci și șasea, că: "În cazul în care un sclav comite un furt sau cauzează vreun prejudiciu", acest lucru se referă și
la legile mai recente; se poate spune că o acțiune noxală poate fi acordată împotriva proprietarului din cauza
sclavului său; astfel că, deoarece o acțiune Aquilia este acordată împotriva proprietarului, acest lucru nu scuză
sclavul, ci este o povară pentru proprietar. Noi aprobăm opinia lui Julianus, care este rezonabilă, și este susținută
de Marcellus, așa cum este afirmat de Julianus.
3. Același, Despre Edict, Cartea a III-a.
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În toate acțiunile noxale în care se cere cunoașterea proprietarului, aceasta trebuie să fie înțeleasă ca însemnând că
proprietarul ar fi putut să prevină greșeala, dar nu a făcut-o; pentru că una este să determini un sclav să comită o
infracțiune și alta este să îl lași să o facă.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Referitor la infracțiunile sclavilor, ce trebuie să înțelegem prin "cunoașterea proprietarului"? Înseamnă că fapta a
fost săvârșită la sfatul său sau că el doar a văzut cum a fost săvârșită, deși nu a putut să o împiedice? Să
presupunem că un sclav care lua măsuri pentru a-și obține libertatea comite fapta, cu știința proprietarului său, sau
nu-i acordă nicio atenție; sau să presupunem că sclavul se află pe malul opus al unui râu și comite o vătămare în
timp ce stăpânul său îl vede, dar o face contrar voinței sale? Cu toate acestea, este mai bine să spunem că trebuie să
înțelegem termenul "cunoaștere" ca însemnând că o parte este capabilă să împiedice fapta, iar acest lucru trebuie
înțeles prin întregul Edict în ceea ce privește termenul "cunoaștere".
(1) În cazul în care un sclav aparținând unui străin comite un act ilegal cu știința mea, iar eu îl cumpăr; o acțiune
noxală va fi acordată împotriva mea, deoarece nu se poate considera că a acționat cu știința proprietarului său,
deoarece în acel moment nu eram proprietarul său.
(2) În cazul în care un proprietar este răspunzător din cauza cunoașterii sale, trebuie să se analizeze dacă ar trebui
să se acorde o acțiune și cu referire la sclav; cu excepția cazului în care pretorul a intenționat ca proprietarului să i
se ceară doar o singură sancțiune. Prin urmare, ar trebui ca răutatea sclavului să fie nepedepsită? Acest lucru ar fi
nedrept, pentru că, într-adevăr, proprietarul este răspunzător în ambele moduri, totuși, atunci când o singură
pedeapsă, adică cea aleasă de reclamant, este cerută, cealaltă nu poate fi colectată.
(3) În cazul în care predarea sclavului cu titlu de reparație nu este menționată, iar procedurile sunt intentate
împotriva proprietarului pe motiv că acesta avea cunoștință de infracțiune, când, de fapt, nu avea cunoștință de
aceasta, iar cauza este respinsă și procesul se încheie; reclamantul va fi împiedicat de o excepție pe motiv de
autoritate de lucru judecat, dacă încearcă să procedeze mai departe pentru a obține predarea sclavului; pentru
motivul că problema a fost anterior adusă în discuție în cadrul procesului anterior și acum este la final. Dar, în timp
ce primul proces este în curs de desfășurare, reclamantul are dreptul de a se răzgândi, în cazul în care încearcă să
dovedească cunoașterea proprietarului, și să recurgă la o acțiune noxală. Pe de altă parte, de asemenea, dacă a
procedat cu acțiunea noxală împotriva părții care a avut cunoștință, nu i se va mai acorda nicio altă acțiune
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împotriva proprietarului dacă a omis predarea sclavului cu titlu de reparație; dar dacă, în timpul procesului, el
dorește totuși să dovedească cunoștința proprietarului, nu poate fi împiedicat să facă acest lucru.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a V-a.
În cazul în care un sclav aparținând mai multor persoane comite o infracțiune de care toate acestea nu au
cunoștință, se va acorda o acțiune noxală împotriva oricăreia dintre ele. Dar dacă toți au fost la curent, oricare
dintre ei va fi răspunzător fără a lua în considerare predarea sclavului cu titlu de reparație, ca și cum toți ar fi comis
infracțiunea; nici unul dintre ei nu va fi eliberat dacă celălalt va fi dat în judecată. Totuși, dacă unul dintre
proprietari știa, iar celălalt nu știa, cel care știa va fi acționat în judecată fără a se lua în considerare predarea
sclavului, iar cel care nu știa va fi acționat în judecată cu dreptul de a-l preda.
1. Diferența dintre aceste două proceduri nu constă doar în faptul că proprietarul care știe este răspunzător pentru
întreaga sumă, ci și în faptul că, dacă cel care știe vinde sclavul sau îl mantuiește, iar sclavul moare, respectivul
proprietar va fi răspunzător; dar dacă proprietarul însuși moare, moștenitorul său nu va fi răspunzător.
(6) Același, Despre Edict, Cartea XVIII.
Dar sclavul însuși, dacă va fi manumit, va fi de asemenea răspunzător.
7. (7) Același, Despre Edict, Cartea a III-a.
Cu toate acestea, o acțiune noxală nu se acordă decât dacă sclavul se află sub controlul meu, iar dacă se află, deși
nu era sub controlul meu în momentul în care a comis infracțiunea, eu voi fi răspunzător, iar moștenitorul meu va
fi răspunzător, dacă sclavul infractor era în viață.
(1) Pomponius spune că, dacă un cumpărător de sclav este dat în judecată într-o acțiune noxală, vânzătorul care a
avut cunoștință de faptă nu mai poate fi dat în judecată.
8. Același, Despre Edict, Cartea XXXVII.
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În cazul în care un sclav deținut în comun comite un furt, oricare dintre stăpânii săi este pasibil de o acțiune noxală
pentru întreaga sumă, iar aceasta este regula în prezent. Dar partea împotriva căreia se intentează procesul nu poate
evita plata daunelor decât dacă predă sclavul în întregime; căci dacă ar fi gata să predea doar o parte din el, acest
lucru nu va fi tolerat. Este evident că dacă, din acest motiv, ceilalți proprietari nu sunt dispuși să predea sclavul,
atunci ar trebui să fie obligat să plătească întreaga sumă, iar el poate iniția împotriva celuilalt proprietar o acțiune
în partaj sau pentru împărțirea dreptului asupra sclavului. Cu toate acestea, el poate, înainte de a se introduce
problema în acțiunea noxală, să obțină imunitate prin predarea părții sale din sclav, astfel încât nu va fi necesar să
facă o apărare; deși cineva poate afirma că s-ar putea întâmpla ca atunci când o parte din sclavul respectiv este
transferată părții, el să își piardă dreptul la acțiune; pentru că atunci când devine proprietarul unei părți, el nu poate
intenta o acțiune împotriva coproprietarului prin intermediul unei acțiuni noxale; și poate că nu ar putea intenta o
acțiune în partaj din cauza unei infracțiuni care a fost comisă înainte de începerea coproprietății, iar dacă nu poate
face acest lucru, va suferi în mod evident un prejudiciu. Cu toate acestea, mi se pare cel mai bine să consider că o
acțiune de împărțire a bunurilor comune va fi în favoarea sa.
(9) Paulus, Despre edict, cartea XXXIX.
În cazul în care mai mulți sclavi deținuți în comun sau unul singur comite un furt, cu știința unuia dintre
proprietarii săi, acesta din urmă va fi răspunzător în numele ambilor, iar dacă se va intenta o acțiune împotriva lui,
acest lucru îi va exonera pe ceilalți de răspundere; el nu poate obține nimic de la coproprietarul său, deoarece a
meritat pedeapsa din cauza propriei sale fapte. Dar dacă cel care nu a știut de comiterea infracțiunii plătește daune
duble, el poate obține daune simple de la coproprietarul său.
10. Același, Despre Edict, Cartea XXII.
Mai mult, oricine poate intenta un proces împotriva coproprietarului său pe motiv că acesta a depreciat valoarea
sclavului; la fel cum ar putea face și împotriva oricărei alte persoane care a depreciat valoarea bunurilor deținute în
comun. Cu toate acestea, dacă nu a deținut nimic în comun după predarea sclavului, el poate introduce o acțiune în
parteneriat sau, dacă nu au fost parteneri, poate introduce o acțiune in factum.
11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VII-a.
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Posesorul de bună-credință al unui sclav va fi răspunzător de o acțiune pentru furt pe seama sclavului, dar
proprietarul nu va fi răspunzător. Totuși, el nu poate, prin predarea sclavului, să-l facă proprietatea reclamantului,
iar dacă proprietarul va intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea sclavului, va fi împiedicat de o excepție pe
motiv de fraudă, deoarece cealaltă parte poate fi securizată prin cererea adresată instanței.
12. Paulus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
În cazul în care un posesor de bună-credință renunță la un sclav care se afla în posesia sa în aceste condiții, pentru
a evita o acțiune în justiție împotriva sa în cadrul unei acțiuni noxale, el va fi pasibil de acțiunea care se acordă
împotriva părților care au un sclav în puterea lor sau care comit o fraudă pentru a evita să-l aibă sub controlul lor,
deoarece în acest caz sunt considerate ca fiind încă în posesie.
13. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIII.
Acțiunea noxală este acordată nu numai împotriva posesorului de bună credință, ci și împotriva celor care au
posesia cu rea credință; căci pare absurd ca părțile care sunt posesoare de bună credință să fie obligate să se apere
într-o acțiune, iar depredătorii să fie în siguranță.
14. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVIII.
În cazul în care cineva este dat în judecată de mai multe persoane din cauza unei infracțiuni comise de sclavul său,
sau de o singură persoană din cauza mai multor infracțiuni, atunci nu va fi necesar ca el să prezinte suma
despăgubirilor evaluate celor cărora nu le poate preda sclavul, deoarece nu îl poate preda tuturor. Care este atunci
regula în cazul în care este acționat în judecată de mai multe părți? Dacă, într-adevăr, una dintre ele s-a
antepronunțat față de celelalte, poziția sa este mai bună și sclavul trebuie predat numai lui? Sau trebuie să fie
predat tuturor, sau pârâtul trebuie să dea garanții că își va apăra adversarul împotriva celorlalte părți? Este mai bine
să se considere că este preferabilă poziția părții care a anticipat pe ceilalți. Prin urmare, sclavul ar trebui predat nu
reclamantului care a inițiat primul procesul, ci celui care a obținut primul o hotărâre judecătorească; și, prin
urmare, o acțiune de executare a hotărârii va fi refuzată unei părți care își câștigă cauza ulterior.
(1) În cazul în care un sclav are dreptul la libertate sub condiție, iar condiția este îndeplinită înainte de predare; sau
în cazul în care ar trebui să obțină libertatea în temeiul unui trust sau dacă este îndeplinită o condiție în
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conformitate cu care proprietatea sclavului a fost lăsată ca moștenire și transferată, pârâtul trebuie să fie eliberat
printr-o hotărâre judecătorească; și face parte din obligația judecătorului să prevadă ca partea căreia i se predă
sclavul să dea o garanție împotriva recuperării sclavului prin evicțiune din cauza unui act al pârâtului.
15. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
Pretorul ar trebui să ordone transferul acțiunii pentru a fi condusă împotriva respectivului fost sclav, dar dacă, la
momentul procesului, libertatea sclavului este încă în suspensie, Sabinus și Cassius sunt de părere că moștenitorul
este eliberat de răspundere prin predarea sclavului, deoarece prin aceasta a cedat toate drepturile sale; și acest lucru
este adevărat.
16. Julianus, Digest, Cartea XXII.
Dacă moștenitorul, prin fraudă răuvoitoare, renunță la autoritatea sa asupra sclavului respectiv și, din această
cauză, se alătură la o acțiune care nu permite predarea noxală a sclavului, ar trebui să se pronunțe o hotărâre
împotriva lui, ca și cum sclavul ar fi mort; chiar dacă condiția în baza căreia sclavul avea dreptul la libertate ar fi
fost îndeplinită.
17. 17. Paulus, Despre Edict, Cartea XXII.
În cazul în care un sclav care aparține la doi proprietari comite o infracțiune cu știința unuia dintre ei, dar fără
știința celuilalt, dacă este intentat un proces împotriva celui care nu cunoaște fapta, iar acesta predă sclavul cu titlu
de reparație, este nedrept ca prin predarea unui sclav fără valoare celălalt proprietar să fie liber de răspundere; prin
urmare, se poate intenta un proces și împotriva acestuia din urmă, iar dacă în încercarea de a colecta despăgubiri se
obține ceva în plus, reclamantul va avea dreptul la aceasta după ce se va face calculul valorii sclavului predat.
Totuși, coproprietarii ar trebui să își împartă creanțele într-o acțiune de împărțire a bunurilor comune în așa fel
încât, dacă cel care a avut cunoștință de faptă va face plata, nu va avea dreptul la o parte din tot, ci la o parte din
suma pe care sclavul o valora; iar dacă celălalt a plătit ceva, va avea dreptul la credit pentru partea sa. Nu este
corect ca proprietarul care a ordonat sclavului să comită infracțiunea să obțină ceva de la colegul său proprietar,
deoarece pierderea pe care o suferă este rezultatul propriei sale abateri.
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(1) În cazul în care mai multe persoane doresc să intenteze o acțiune noxală împotriva mea în legătură cu același
sclav, sau o singură parte introduce mai multe acțiuni în justiție cu referire la același sclav, el fiind unul asupra
căruia tu ai uzufructul, iar eu simpla proprietate, face parte din îndatorirea judecătorului ca, atunci când predau
sclavul cu titlu de reparație, să dispună ca eu să transfer reclamantului și uzufructul asupra lui; dar eu, în calitate de
simplu proprietar, pot să mă adresez pretorului pentru ca acesta să vă oblige să contribuiți la despăgubirile estimate
proporțional cu valoarea uzufructului, sau să cedați uzufructul, dacă acest lucru este mai convenabil. Dar dacă eu,
ca simplu proprietar, refuz să apăr acțiunea intentată cu referire la sclav, ar trebui să ți se permită să o aperi, iar
dacă, după ce o pierzi, vei preda sclavul, vei fi protejat împotriva mea.
18. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XVIII.
O parte care are un uzufruct asupra unui sclav are din acest motiv un drept de acțiune pentru furt împotriva
simplului proprietar, ca și cum ar fi orice altă persoană, dar nu există nici un drept de acțiune împotriva lui, deși
sclavul se află în serviciul său; și, prin urmare, dacă se pronunță o hotărâre împotriva proprietarului, acesta va fi
eliberat de răspundere prin predarea sclavului uzufructuarului.
19. Paulus, Despre edict, cartea XXII.
În cazul în care un sclav al lui Titius face unele daune unei proprietăți deținute de noi doi în comun, iar noi inițiem
o acțiune împotriva lui Titius, va exista o acțiune noxală în temeiul Lex Aquilia; iar dacă pierde procesul, va fi
obligat să ne predea separat întregul sclav. Cu toate acestea, se poate afirma că, în cazul în care atât prejudiciul, cât
și cererea de despăgubire pentru acesta sunt dobândite de o singură persoană, fie banii ar trebui să ne fie oferiți
amândurora, fie sclavul să ne fie predat amândurora în același timp prin ordin judecătoresc. Cu toate acestea, în
cazul în care sclavul este predat unuia dintre noi fără împărțirea proprietății și, din acest motiv, proprietarul este
exonerat de răspundere față de amândoi, este foarte corect să se considere că cel căruia i s-a făcut predarea este
răspunzător față de celălalt într-o acțiune de împărțire a bunurilor comune, pentru a-l obliga să transfere o parte din
sclavul predat, deoarece acesta este un lucru care a ajuns în mâinile coproprietarului prin intermediul bunurilor
deținute în comun.
(1) În cazul în care simplul proprietar al unui sclav închiriază serviciile acestuia din urmă în care altcineva are
uzufructul, cuvintele Edictului indică faptul că, dacă se pronunță o hotărâre împotriva sa, el va avea posibilitatea de
a alege să predea sclavul cu titlu de reparație.
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(2) În cazul în care sclavul tău are în grijă o navă, iar sclavul său, care este de asemenea marinar pe nava
respectivă, provoacă unele daune, ar trebui să se acorde o acțiune împotriva ta, la fel ca și în cazul în care partea
responsabilă ar fi liberă, iar sclavul i-ar aparține; astfel încât instanța îți va ordona să predai sclavul respectiv cu
titlu de reparație, ca parte a peculium-ului sclavului tău; deși dacă cel de-al doilea sclav a comis paguba din ordinul
sclavului tău sau cu știința și toleranța lui, ar trebui să se intenteze o acțiune noxală împotriva ta pe seama sclavului
tău. Rezultatul va fi același dacă sclavul tău ar ordona unui marinar să comită fapta.
20. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
În cazul în care cineva introduce mai multe acțiuni în momente diferite, în contul unor infracțiuni distincte, și
obține proprietatea sclavului în contul uneia dintre aceste infracțiuni, el nu va avea dreptul la nicio altă acțiune
împotriva părții care a fost anterior proprietar, deoarece o acțiune noxală urmează individului; dar, dacă
proprietarul, în momentul în care a fost judecat cazul anterior, a preferat să plătească daunele evaluate, el va fi,
totuși, răspunzător față de același reclamant sau față de oricine altcineva, dacă va introduce o acțiune în justiție pe
baza unei alte greșeli.
21. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Ori de câte ori un proprietar este dat în judecată pe motivul unui prejudiciu comis și nu dorește să se apere, el se
află într-o astfel de condiție încât trebuie să predea cu titlu de reparație sclavul pe seama căruia refuză să se apere,
sau, dacă nu face acest lucru, este absolut obligat să se apere; dar nu se va judeca împotriva lui decât dacă are
sclavul în puterea sa sau dacă a reușit să renunțe la posesia lui prin fraudă.
(1) În cazul în care se inițiază o acțiune noxală în numele sclavilor, se stabilește că aceștia pot fi apărați chiar dacă
sunt absenți, dar acest lucru se va face numai dacă sclavii respectivi aparțin pârâtului, căci dacă aparțin altuia
trebuie să fie prezenți; și acest lucru este valabil și în cazul în care există vreun dubiu dacă sunt proprietatea
pârâtului sau a altei părți. Cred că aceasta ar trebui să fie înțeleasă ca fiind regula în cazul în care se dovedește că ei
servesc pârâtul doar ca sclavi de bună credință, chiar dacă sunt absenți.
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(2) Pretorul spune: "Dacă cel în a cărui putere se spune că se află sclavul neagă că îl are în puterea sa, fie îi voi
ordona să jure că sclavul nu se află în puterea sa, fie că nu a manevrat în mod fraudulos ca el să nu fie, fie voi
acorda o acțiune fără predare cu titlu de reparație, după cum dorește reclamantul."
(3) Ar trebui să înțelegem cuvintele "În puterea sa" ca însemnând că pârâtul are posibilitatea și puterea de a
prezenta sclavul; dar dacă acesta din urmă ar fi fugar sau în afara țării, nu se va considera că se află în puterea sa.
(4) În cazul în care pârâtul refuză să depună jurământul, poziția sa este aceeași cu cea a unei părți care nu va apăra
un sclav absent și nici nu îl va prezenta în instanță; iar persoanele de acest tip ar trebui să fie judecate ca fiind
contumace.
(5) În cazul în care există un tutore sau un curator, acesta trebuie să jure că sclavul nu se află în puterea
proprietarului său; dar în cazul în care există un agent, este necesar ca proprietarul însuși să depună jurământul.
(6) În cazul în care reclamantul a cerut un jurământ și pârâtul l-a depus, iar ulterior reclamantul dorește să
introducă o acțiune noxală, ar trebui să se analizeze dacă nu ar trebui să se acorde o excepție pe motiv de "jurământ
depus" împotriva reclamantului? Sabinus este de părere că nu ar trebui să fie acordată, deoarece jurământul a fost
depus cu referire la o chestiune diferită; adică partea a jurat că sclavul nu era în puterea sa la momentul respectiv,
dar acum, din moment ce se constată că este în puterea sa, se poate intenta o acțiune în justiție din cauza actului
său. Neratius, de asemenea, afirmă că, după ce jurământul a fost cerut, reclamantul poate proceda omițând
predarea cu titlu de reparație, cu condiția să pretindă că pârâtul a început să aibă sclavul în puterea sa doar după ce
a depus jurământul.
22. Paulus, Despre edict, cartea XVIII.
În cazul în care un sclav este depus la cineva sau îi este împrumutat, o acțiune noxală poate fi intentată împotriva
proprietarului, deoarece se înțelege că sclavul încă îl servește și, în ceea ce privește acest Edict, se află în puterea
lui; și mai ales este cazul dacă are mijloacele de a-l recupera.
(1) Cel care a primit un sclav în gaj sau îl deține prin suferință de la proprietarul său nu este răspunzător într-o
acțiune noxală, deoarece chiar dacă părțile pot avea o posesie legală, totuși, ele nu au posesia în calitate de
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proprietari; prin urmare, acești sclavi sunt înțeleși ca fiind în puterea proprietarului lor, dacă respectivul proprietar
are mijloacele de a-i recupera.
(2) Care este sensul cuvintelor "are mijloacele de a-i recupera"? Înseamnă că el are banii cu care îi poate elibera,
deoarece nu trebuie să fie obligat să își vândă proprietatea pentru a plăti banii și a recupera sclavul.
(3) În cazul în care un proprietar mărturisește că un sclav se află în puterea sa, el trebuie fie să îl prezinte în
instanță, fie să îl apere, dacă acesta este absent; iar dacă nu face niciuna dintre aceste lucruri, va fi pedepsit la fel ca
și cum sclavul ar fi fost prezent și el nu l-ar fi predat.
(4) În cazul în care proprietarul neagă faptul că sclavul se află în puterea sa, pretorul îi permite reclamantului să
aleagă dacă va decide asupra chestiunii prin intermediul unui jurământ sau dacă se va pronunța o hotărâre fără
predarea sclavului; prin acest mijloc va avea succes dacă va dovedi că sclavul se află în puterea pârâtului sau că
acesta a acționat în mod fraudulos pentru ca el să nu fie; dar partea care nu dovedește că sclavul se află în puterea
adversarului său își pierde procesul.
23. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
Dar dacă adversarul său intră ulterior în posesia sclavului, el va fi răspunzător din cauza noii posesii și i se va
refuza o excepție.
24. Paulus, Despre Edict, Cartea a XVIII-a.
25. Trebuie să ne întrebăm dacă o acțiune noxală poate fi introdusă doar împotriva părții care a reușit în mod
fraudulos să împiedice sclavul să fie în puterea sa, dacă prin frauda sa se întâmplă ca o acțiune noxală să nu fie
disponibilă; de exemplu, atunci când el a ordonat sclavului său să ia zborul; sau dacă o acțiune nu poate fi totuși
introdusă împotriva unei alte părți; ceea ce ar fi cazul dacă sclavul ar fi vândut sau mantuit? Aceasta din urmă este
cea mai bună opinie, deoarece, în acest caz, reclamantul are posibilitatea de a alege să acționeze împotriva
oricăreia dintre părți. Julianus, totuși, spune că dacă sclavul manumit este gata să își apere cauza, o excepție ar
trebui acordată persoanei care l-a manumit; și aceasta este și opinia lui Labeo.
25. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a VI-a.
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Regula este aceeași și în cazul în care noul proprietar al sclavului este făcut pârât în proces.
26. Paulus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Alegerea unui pârât îl eliberează pe celălalt; pentru că pretorul a introdus acest drept pentru a preveni ca
reclamantul să fie zădărnicit, și nu pentru ca el să obțină vreun profit; și de aceea va fi împiedicat de o excepție
dacă va intenta celălalt proces.
(1) Rezultă ca urmare că, în cazul în care mai multe persoane reușesc în mod fraudulos să evite să aibă sclavul în
puterea lor, reclamantul trebuie să aleagă pe care dintre ele ar prefera să îl dea în judecată.
(2) Din nou, dacă dintre mai mulți coproprietari, unii, prin fraudă rău intenționată, renunță la posesia părților lor;
reclamantul are posibilitatea de a alege dacă va acționa direct împotriva celui care a fost în posesie sau dacă va
intenta o acțiune pretoriană împotriva celui care a încetat să mai fie în posesie.
(3) În cazul în care o parte răspunde în instanță că un sclav care aparține altuia este al său, atunci, dacă unul dintre
ei va plăti, celălalt va fi eliberat.
(4) Dacă un sclav a cărui posesie ai renunțat în mod fraudulos moare înainte ca această acțiune să fie introdusă
împotriva ta, vei fi eliberat, deoarece această acțiune ia locul celei directe. Considerăm că situația este diferită în
cazul în care sunteți în întârziere în ceea ce privește conexarea problemei.
(5) Nu se va acorda o acțiune unui moștenitor sau împotriva unui moștenitor, pe motiv că defunctul a declarat ceea
ce era fals, nici împotriva părții înseși, după trecerea unui timp nedeterminat; pentru că oricine este liber să își
asume apărarea unui sclav absent pentru a evita pedeapsa prevăzută de acest Edict, adică să fie acționat în judecată
fără a avea dreptul de a preda sclavul cu titlu de reparație. Prin urmare, dacă negi că sclavul se află în puterea ta,
poți mărturisi ulterior că este, cu excepția cazului în care a avut loc deja conexarea problemei în procesul împotriva
ta; pentru că atunci nu ar trebui să fii audiat; așa cum spune Labeo. Octavenus, însă, spune că ai dreptul să fii scutit
chiar și după ce a avut loc o legătură, dacă se arată un motiv, în orice caz dacă vârsta ta este de așa natură încât să
ți se acorde indulgență.
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(6) În cazul în care un sclav este răpit în timpul absenței stăpânului său, sau chiar în prezența acestuia, iar lucrurile
sunt încă într-o astfel de stare încât este posibilă o restituire completă, este permisă o apărare pe seama sclavului
care a fost răpit; căci dacă s-a cerut ca acesta să fie prezentat în instanță pentru a face o apărare, pretorul ar trebui
să o acorde. Aceeași ușurare ar trebui să fie acordată unui uzufructuar sau celui căruia sclavul a fost pus în gaj în
contul unei datorii, în cazul în care proprietarul este prezent și refuză să facă o apărare, pentru ca răutatea sau
neglijența unui om să nu-i prejudicieze pe alții. Aceeași măsură trebuie să fie acordată și în cazul în care un sclav
este deținut în comun și unul dintre proprietari, care este prezent, refuză să se apere. Și în aceste cazuri,
reclamantul are dreptul la despăgubiri, deoarece s-a stabilit că dreptul la acțiune se stinge prin dobândirea dreptului
de proprietate; deoarece atunci când sclavul este îndepărtat din ordinul pretorului, el devine proprietatea celui care
l-a condus.
27. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
În cazul în care o acțiune noxală este intentată cu referire la un sclav care este deținut cu titlu de gaj sau cu referire
la unul asupra căruia o altă parte are uzufructul; trebuie să reținem că, dacă creditorul sau uzufructuarul este
prezent și nu dorește să își asume apărarea, Proconsulul trebuie să intervină și să refuze vânzarea gajului sau
acțiunea care urmează să fie intentată pentru uzufruct. În acest caz, se poate spune că gajul este eliberat de drept,
deoarece nu este vorba de un gaj asupra căruia banii nu pot fi încasați prin acțiune; dar uzufructul rămâne de drept,
chiar dacă o acțiune pentru recuperarea lui poate fi refuzată, până la trecerea timpului stabilit de lege și până când
acesta se pierde prin neutilizare.
(1) Din ceea ce am afirmat cu referire la un sclav care a fost deținut de cineva în gaj, sau un sclav care urmează să
fie liber sub o anumită condiție, sau unul asupra căruia o altă parte are un uzufruct; este evident că, atunci când un
pârât declară în instanță că sclavul său aparține în realitate altei persoane; atunci, chiar dacă este răspunzător de o
acțiune noxală, el nu poate, totuși, să se elibereze de răspundere prin efectul legii prin predarea sclavului cu titlu de
reparație; pentru că, întrucât partea nu este proprietar, nu poate transfera proprietatea către reclamant. Cu toate
acestea, este cert că, în cazul în care un sclav a fost predat din acest motiv, iar proprietarul său intentează ulterior o
acțiune în justiție pentru a-l recupera, dar nu oferă despăgubirile evaluate în cauză, i se poate opune o excepție pe
motiv de fraudă intenționată.
28. Africanus, Întrebări, Cartea a VI-a.
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În general, dacă deschid o acțiune noxală împotriva ta din cauza sclavului unui terț, care te slujește cu bunăcredință, iar tu mi-l predai cu titlu de reparație; și dacă apoi, în timp ce sunt în posesia lui, proprietarul său
introduce o acțiune în justiție pentru a-l recupera, pot să mă opun cu o excepție pe motiv de fraudă răuvoitoare, cu
excepția cazului în care nu prezintă daunele care au fost evaluate; dar dacă proprietarul însuși ar fi în posesia lui,
am dreptul la acțiunea publică, iar dacă pârâtul se folosește de excepția "dacă pârâtul nu este proprietarul său", se
poate interveni în favoarea mea cu o replică bazată pe fraudă răuvoitoare. În conformitate cu aceasta, pot dobândi
proprietatea prin folosință, deși sunt conștient că mă aflu în posesia proprietății altuia și, de fapt, dacă s-ar fi stabilit
altfel, rezultatul ar fi că un posesor de bună credință ar fi supus celei mai mari nedreptăți; deoarece, în timp ce, din
punct de vedere juridic, el ar fi răspunzător într-o acțiune noxală, i se impune necesitatea de a se supune plății
daunelor evaluate în cauză. Același principiu se aplică și în cazul în care nu se face nicio apărare cu referire la
sclav, iar eu îl iau cu ordinul pretorului; deoarece, și în acest caz, am un temei legal de posesie.
29. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
Nu numai că o persoană care nu are sclavul în puterea sa poate refuza să răspundă la o acțiune noxală, dar este
liberă să evite acțiunea chiar și atunci când îl are în puterea sa, dacă lasă persoana fără apărare; dar în acest caz
trebuie să transfere dreptul său reclamantului, ca și cum ar fi fost pronunțată o hotărâre împotriva sa.
30. Același, Despre edictul pretorului urban, sub titlul "Prevenirea prejudiciului amenințat".
În acțiunile noxale, drepturile celor absenți de bună-credință nu sunt pierdute, ci, la întoarcere, li se dă puterea de a
se apăra în conformitate cu ceea ce este potrivit și just, fie că sunt proprietari sau au un drept asupra bunurilor în
litigiu, cum ar fi creditorii și uzufructuarii.
31. Paulus, Despre Plautius, cartea VII.
32. În cazul în care pretorul spune: "Când mai mulți sclavi comit un furt, o acțiune va fi acordată doar pentru a
permite reclamantului să obțină atât cât ar fi obținut dacă un om liber ar fi comis infracțiunea", se pune întrebarea
dacă aceasta se referă la plata de bani ca despăgubiri sau la predarea sclavului cu titlu de reparație; ca, de exemplu,
în cazul în care se colectează daune duble din valoarea sclavilor care au fost predați, dacă alte acțiuni vor fi
interzise? Atât Sabinus, cât și Cassius sunt de părere că pârâtului ar trebui să i se recunoască valoarea sclavilor
predați. Acest lucru este aprobat de Pomponius și este adevărat; pentru că dacă un sclav este luat pentru că nu s-a
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oferit nicio apărare, proprietarul trebuie să primească credit pentru ceea ce valora el. Julianus crede că este cert că
trebuie să se țină cont nu numai de daunele duble, ci și de ceea ce ar putea fi recuperat printr-o acțiune personală;
iar acolo unde furtul a fost comis de mai mulți sclavi, trebuie cercetat momentul în care s-a făcut acest lucru,
pentru a se stabili dacă aceștia aparțineau aceleiași bande; căci Edictul nu se aplică acolo unde acei sclavi care
aparțin unor proprietari diferiți devin ulterior proprietatea unuia singur.
32. Callistratus, Monitory Edict, Cartea a II-a.
În cazul în care sclavul se află în puterea unuia care nu este proprietarul său și se spune că a comis o infracțiune,
dacă nu este apărat, va fi luat; iar dacă proprietarul său este prezent, acesta trebuie să-l predea și să dea garanții
împotriva fraudei răuvoitoare.
33. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIV.
Nimeni nu poate, împotriva voinței sale, să fie obligat să apere pe altcineva într-o acțiune noxală, dar trebuie să fie
lipsit de cel pe care refuză să-l apere, dacă acesta este sclavul său; dar atunci când partea care se află în puterea
altuia este liberă, trebuie să i se permită să se apere în orice împrejurare :
34. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a IV-a.
Căci ori de câte ori nimeni nu se angajează să îl apere pe fiul unei familii din cauza unei încălcări a legii, se acordă
o acțiune împotriva lui,
35. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XLI-a.
Iar dacă se pronunță o hotărâre împotriva fiului, el trebuie să se conformeze acesteia, căci este ținut de decizie. În
plus, trebuie precizat că și tatăl său este pasibil de o acțiune De peculio, după ce hotărârea a fost pronunțată
împotriva fiului.
36. Același, Despre Edict, Cartea XXXVII.

630

În cazul în care cineva cumpără de la un debitor un sclav care a fost pus în gaj și apoi furat de el, cumpărătorul va
fi răspunzător pe motiv de furt, după ce a dobândit proprietatea sclavului; și nu se poate obiecta că sclavul poate fi
recuperat de el, prin intermediul acțiunii serviene. Regula este aceeași în cazul în care o parte face o achiziție de la
un minor sub douăzeci și cinci de ani, sau cu bună știință în scopul de a frauda creditorii; deoarece, deși aceștia din
urmă pot fi privați de proprietate, totuși, între timp, se poate intenta o acțiune împotriva lor.
37. Tryphoninus, Disputații, Cartea XV.
În cazul în care un sclav care aparține altuia îmi fură proprietatea și ajunge ulterior în mâinile mele ca proprietar,
dreptul la acțiune pentru furt la care aveam dreptul se stinge, dacă nu s-a folosit încă de el; și dacă ulterior mă
despart de sclavul pe care l-am cumpărat înainte de a se uni emisiunea, dreptul la acțiune pentru furt nu se va
reînnoi; dar dacă îl cumpăr după ce s-a unit emisiunea, vânzătorul poate obține o judecată împotriva sa:
38. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVII.
la fel ca și în cazul în care l-ar fi vândut unei alte părți, căci, într-adevăr, nu prea contează cui îl vinde, dacă
adversarului său sau altcuiva; și va fi vina lui dacă va trebui să se supună plății daunelor evaluate, întrucât,
vânzându-l, s-a lipsit de puterea de a-l preda cu titlu de reparație.
(1) Cu toate acestea, Julianus afirmă, în Cartea a douăzeci și doua a Digestului, că, dacă îl abandonez pe sclavul
care ți-a furat proprietatea, sunt eliberat de răspundere, deoarece el a încetat imediat să-mi mai aparțină; în caz
contrar, o acțiune pentru furt ar putea fi intentată pe seama celui care nu are stăpân.
(2) În cazul în care sclavul meu îți fură proprietatea ta și o vinde, iar tu îl privezi de banii pe care îi are în posesie și
pe care i-a obținut ca parte a prețului proprietății respective, va exista un motiv pentru o acțiune de furt de ambele
părți; pentru că tu poți intenta o acțiune noxală de furt împotriva mea în contul sclavului, iar eu pot intenta una
împotriva ta în contul banilor.
(3) Mai mult, dacă plătesc bani sclavului creditorului meu pentru ca acesta să îi dea stăpânului său, va exista, de
asemenea, un motiv pentru o acțiune de furt, dacă sclavul își însușește banii primiți.
39. Julianus, Digest, Cartea a IX-a.
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În cazul în care un sclav aparținând mai multor persoane comite un furt și toți proprietarii săi reușesc în mod
fraudulos să evite să-l aibă în puterea lor, pretorul ar trebui să urmeze forma acțiunii civile și să permită ca
acțiunea echitabilă pe care o promite într-un caz de acest fel să fie introdusă împotriva oricărui proprietar pe care
reclamantul îl alege; și nu ar trebui să ofere reclamantului un avantaj mai mare decât acela de a-i permite să
intenteze o acțiune, fără ca pârâtul să aibă dreptul de a preda sclavul ca despăgubire; deoarece ar fi putut să inițieze
o acțiune noxală dacă sclavul ar fi fost prezentat în instanță.
(1) În cazul în care cineva recunoaște că îi aparține un sclav care, în realitate, aparține altuia; atunci, deși este
pasibil de o acțiune noxală, totuși, dacă se prezintă un motiv întemeiat, poate fi obligat să dea o garanție; dar atunci
când o parte este acționată în justiție în numele propriului său sclav, nu ar trebui să fie împovărată cu o garanție,
deoarece nu se oferă voluntar în apărarea unui sclav care aparține altuia.
(2) În cazul în care cineva afirmă că proprietarul unui sclav a acționat în mod fraudulos pentru a evita ca sclavul
respectiv să fie în posesia sa, iar proprietarul susține în instanță că procesul ar trebui să fie apărat de o altă persoană
care ar furniza o garanție; există aici un motiv pentru o excepție pe motiv de fraudă rău intenționată.
(3) Dar dacă, după ce problema a fost alăturată proprietarului, sclavul ar apărea și, deoarece nu a fost apărat, este
luat; proprietarul va fi eliberat dacă va interveni o excepție pe motiv de fraudă răuvoitoare.
(4) Dacă, totuși, sclavul moare înainte de a fi alăturat issue, proprietarul nu va fi deloc responsabil în această
acțiune.
40. Același, Digest, cartea XXII.
În cazul în care un sclav este lăsat ca moștenire și fură proprietatea viitorului moștenitor înainte de intrarea în
posesiune; moștenitorul poate intenta o acțiune de furt împotriva legatarului dacă acesta acceptă moștenirea. Dar în
cazul în care același sclav își însușește un bun care aparține succesiunii, nu se poate intenta o acțiune de furt,
deoarece nu poate exista un furt de bunuri de acest tip; dar se poate intenta o acțiune pentru a-l obliga să prezinte
bunul în instanță.
41. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea a II-a.
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În cazul în care un sclav deținut în comun cauzează un prejudiciu ilegal unuia dintre proprietarii săi, o acțiune în
temeiul Lex Aquilia nu va fi intentată din acest motiv; deoarece dacă ar fi cauzat prejudiciul unui străin, ar putea fi
intentată o acțiune împotriva celuilalt coproprietar pentru întreaga sumă în temeiul Lex Aquilia; la fel cum, în
cazul în care un sclav deținut în comun a comis un furt, o acțiune pentru furt nu poate fi intentată împotriva
celuilalt coproprietar, ci trebuie intentată o procedură de partaj.
42. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVII.
În cazul în care o parte, din cauza căreia a fost introdusă o chestiune într-o acțiune noxală, își revendică libertatea,
procedurile trebuie suspendate până când se va stabili condiția sa; prin urmare, dacă va fi declarat sclav, acțiunea
noxală va continua, dar dacă se decide că este liber, aceasta va fi considerată fără efect.
(1) În cazul în care o parte se angajează să se apere într-o acțiune noxală în contul unui sclav care este mort, iar
aceasta nu cunoaște acest fapt, ar trebui să fie exonerată de răspundere, deoarece a încetat să mai fie adevărat că ar
trebui să predea ceva în contul sclavului respectiv.
(2) Aceste acțiuni nu se prescriu prin trecerea timpului și sunt disponibile atâta timp cât avem puterea de a preda
sclavul; pentru că ele pot fi intentate nu numai împotriva noastră, ci și împotriva succesorilor noștri, precum și
împotriva succesorilor celui care răspunde în primul rând, nu pentru că ar succeda la răspunderea sa, ci pe motiv de
proprietate. Prin urmare, dacă un sclav a ajuns în mâinile unei alte părți, noul său proprietar poate fi acționat în
justiție în cadrul unei acțiuni noxale pe motiv de proprietate.
43. Pomponius, Epistole, cartea VIII.
Sclavii, în cazurile în care răspunderea pentru reparație urmează individului, trebuie să fie apărați în locul în care
se pretinde că au comis infracțiunea și, prin urmare, proprietarul este obligat să prezinte sclavii respectivi în locul
în care se spune că au comis violența și poate pierde proprietatea asupra tuturor sclavilor dacă nu-i apără.
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Cartea X
1. Cu privire la stabilirea granițelor.
2. Cu privire la acțiunea de împărțire a unei moșii.
3. Referitor la acțiunile de partajare a bunurilor deținute în comun.
4. Cu privire la acțiunea în producție.

Tit. 1. Cu privire la stabilirea hotarelor
1. Paulus, Despre edict, cartea XXIII.
Acțiunea de stabilire a hotarelor este una personală; deși este o procedură de recuperare a bunurilor.
(2) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIX.
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Această acțiune se referă la proprietățile rustice, chiar dacă între ele se află clădiri; pentru că nu contează prea mult
dacă o parte plantează copaci sau ridică o clădire pe linia de hotar.
1. În cazul stabilirii limitelor, judecătorului i se permite să decidă controversa așa cum i se pare cel mai bine atunci
când nu poate stabili limitele; și dacă judecătorul, pentru a înlătura o îndoială de origine veche, alege să dispună ca
limitele să fie stabilite într-o nouă direcție, el poate face acest lucru în acest mod și să dispună plata unei sume de
bani cu titlu de despăgubire.
3. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
În orice caz în care este necesar să se ia o hotărâre prin care să se dea pământul uneia dintre părți celeilalte, cel în
favoarea căruia se pronunță hotărârea este obligat să plătească celeilalte o anumită sumă de bani cu titlu de
despăgubire.
(4) Paulus, Despre Edict, Cartea XXIII.
În cazul în care există o controversă cu referire la un anumit imobil, terenul poate fi împărțit în părți prin
intermediul unui decret, în conformitate cu ceea ce judecătorul consideră a fi interesul părților în respectivul teren.
1. Într-un proces de stabilire a limitelor trebuie să se țină cont de interesul părților; de exemplu, dacă cineva obține
un anumit beneficiu de pe urma unei suprafețe de teren care se constată că aparține unui vecin, ar fi nedrept să se
ceară plata în acest sens? În plus, dacă un topograf ar fi fost angajat de una dintre părți, cealaltă parte, care nu l-a
angajat, ar fi obligată să plătească partea sa de despăgubire.
2. După ce problema a fost conexată într-o cauză, se ține cont de profituri, deoarece din acel moment neglijența și
răutatea trebuie să facă obiectul cercetării, dar tot ceea ce este colectat înainte de conexarea problemei nu va fi, în
nici un caz, luat în considerare, deoarece fie partea l-a colectat cu bună credință, și ar trebui să i se permită să
beneficieze de el dacă l-a consumat, fie, dacă l-a colectat cu rea credință, trebuie să se deschidă o acțiune împotriva
sa pentru recuperarea acestuia.
3. Totuși, atunci când cineva refuză să se supună judecătorului, tăind un copac sau îndepărtând o clădire ridicată pe
hotar sau pe o porțiune a acestuia, i se va cere să facă plata.
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4. În cazul în care se pretinde că reperele au fost aruncate jos sau dezgropate; judecătorul care are jurisdicție poate
să judece o cerere de stabilire a limitelor, de asemenea.
5. Atunci când o porțiune de teren aparține la două persoane și alta la trei; judecătorul poate adjudeca porțiunea
care este în litigiu la o parte, chiar dacă ea include mai mulți proprietari, deoarece atunci când se stabilesc limitele
terenurilor, se înțelege că acest lucru se face mai degrabă în beneficiul unei moșteniri decât al unei persoane; în
acest caz însă, întrucât decizia a fost luată în beneficiul mai multor părți, fiecare va avea dreptul la aceeași parte pe
care o are în moștenire și care va fi deținută în comun.
6. Cei care au părți în masa comună nu vor fi obligați la plată unii față de alții, deoarece nu pare să se fi născut
între ei nicio controversă judiciară.
7. Dacă tu și cu mine avem o proprietate comună, iar eu sunt singurul care deține o suprafață de teren învecinată,
putem iniția o procedură judiciară pentru stabilirea limitelor? Pomponius afirmă că nu se poate, deoarece eu și
coproprietarul meu comun nu putem fi adversari într-o. acțiune de acest fel, ci se consideră că ocupăm locul unei
singure persoane. Pomponius mai spune că nici măcar o acțiune în echitate nu poate fi acordată, deoarece partea
care deține proprietatea în nume propriu poate înstrăina fie ceea ce deținea în comun, fie în solidar, și apoi poate
intenta o acțiune.
8. O acțiune poate fi introdusă pentru stabilirea limitelor nu numai între două proprietăți, ci chiar între trei sau mai
multe, ca de exemplu, atunci când o proprietate și mai multe altele, chiar și trei sau patru, sunt învecinate.
9. O acțiune pentru stabilirea limitelor poate fi introdusă în cazul în care terenurile fac obiectul unui contract de
închiriere perpetuă; sau între persoane care au uzufruct pe diferite suprafețe; sau între un uzufructuar și un simplu
proprietar al unui teren învecinat; sau între părți care au posesia în contul unui bun imobil dat în gaj.
10. Această acțiune poate fi exercitată atunci când hotarul este între proprietăți rustice; ea nu se aplică însă în cazul
proprietăților urbane, deoarece, în acest din urmă caz, părțile nu sunt persoane care au același hotar, ci se spune
mai degrabă că sunt vecine, iar proprietățile lor sunt, în cea mai mare parte, separate de ziduri comune. Prin
urmare, în cazul în care clădirile sunt învecinate, chiar și la țară, nu există niciun motiv pentru această acțiune; pe
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de altă parte, într-un oraș pot exista grădini care sunt învecinate, astfel încât și aici se poate introduce o acțiune
pentru stabilirea limitelor.
11. Acolo unde intervine un râu sau o șosea, nu se înțelege că este vorba de un hotar; prin urmare, nu se poate
intenta o acțiune pentru stabilirea unui hotar.
5. Același, Despre Sabinus, cartea XV.
Pentru că șoseaua sau râul constituie hotarul meu, și nu pământul vecinului meu.
(6) Același, Despre Edict, Cartea XXIII.
Dar dacă intervine un curs de apă privat, se poate intenta o acțiune pentru stabilirea limitelor.
7. Modestinus, Pandectele, Cartea a X-a.
Arbitrii sunt numiți pentru a stabili dimensiunile terenurilor; iar cel care se declară că are o parte mai mare din
întreaga întindere va fi obligat să cedeze o anumită porțiune celorlalți care au o parte mai mică; acest lucru este
precizat într-un rescript.
(8) Ulpianus, Opinii, Cartea a VI-a.
În cazul în care o inundație distruge limitele unui câmp prin revărsarea apelor, astfel încât să ofere posibilitatea
oricărei persoane de a pune stăpânire pe locuri asupra cărora nu au nici un drept; guvernatorul provinciei trebuie să
ordone ca acestea să nu interfereze cu proprietatea altora și ca terenul proprietarului să îi fie restituit, iar limitele să
fie stabilite de un topograf.
1. Face parte din datoria magistratului, într-un caz care implică limitele unui teren, să trimită topografi și, prin
intermediul acestora, să rezolve problema limitelor în conformitate cu justiția și, dacă ocazia o cere, să o
examineze cu proprii săi ochi.
9. Julianus, Digest, Cartea a VIII-a.
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Cazul pentru stabilirea hotarelor rămâne pentru audiere, chiar dacă proprietarii comuni au intentat o acțiune de
partaj sau au vândut terenul.
10. Același, Digest, Cartea LI.
Acțiunea de partaj între coproprietari sau moștenitori sau cea pentru stabilirea hotarelor este de așa natură încât
fiecare parte în parte are dublul drept de reclamant și de pârât în acțiune.
11. Papinianus, Opinii, Cartea a II-a.
În ceea ce privește cercetările privind limitele, trebuie să se urmeze vechile memorii și autoritatea recensământului
care a fost efectuat înainte de intentarea procesului; cu condiția să se dovedească faptul că nu au rezultat modificări
prin mai multe succesiuni și că, prin actele arbitrare ale posesorilor, au fost adăugate sau eliminate suprafețe de
teren, iar limitele au fost modificate ulterior.
12. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
Într-o chestiune legată de proprietate, trebuie să se acorde atenție acelor limite pe care o persoană care era
proprietar al ambelor terenuri le-a desemnat atunci când a vândut unul dintre ele; deoarece nu este necesar să se
respecte limitele care separau anterior cele două terenuri diferite, ci trebuie să se folosească descrierile
proprietarilor învecinați pentru a stabili noile limite dintre respectivele terenuri.
13. Gaius, Despre legea celor douăsprezece table, cartea IV.
Trebuie amintit că în acțiunea de stabilire a limitelor trebuie respectată regula care, într-o anumită măsură, coincide
cu planul celei pe care Solon ar fi trecut-o la Atena, și care este următoarea: "În cazul în care Solon a trecut la
Atena: "Atunci când o parte construiește un zid care se învecinează cu terenul altei părți, nu trebuie să depășească
limita; dacă este vorba de un zid construit din zidărie, trebuie să lase un picior; dacă este vorba de o casă, două
picioare. Dacă sapă un mormânt sau un șanț, trebuie să lase un spațiu deschis de o lățime egală cu adâncimea
acestuia; dacă este vorba de o fântână, lățimea unui pas. Dacă plantează un măslin sau un smochin, trebuie să îl
așeze la nouă picioare de terenul alăturat, iar în cazul altor copaci trebuie să lase cinci picioare."
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Tit. 2. Cu privire la acțiunea de partajare a unei proprietăți
1. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Această acțiune provine din Legea celor douăsprezece table, deoarece se considera necesar, atunci când coerezii
doreau să renunțe la proprietatea comună, să se stabilească un fel de acțiune prin care să se poată împărți între ei
bunurile din moștenire.
1. Această acțiune, de fapt, poate fi introdusă direct de o parte care nu este în posesia părții sale. Cu toate acestea,
atunci când cel care este în posesia moștenirii neagă faptul că reclamantul este coerede al său, el poate să îl excludă
printr-o excepție formulată după cum urmează: "Dacă moștenirea nu este prejudiciată în ceea ce privește
chestiunea în cauză." Dacă partea își posedă partea sa, chiar dacă se poate nega că este coerede, o excepție de acest
tip nu va fi o interdicție; rezultatul este că, în acest caz, judecătorul însuși care judecă cauza trebuie să stabilească
dacă partea este coerede sau nu; deoarece, dacă nu este, nu i se va adjudeca nimic și nici adversarul său nu va fi
obligat să îi facă vreo plată.
2. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIX.
Prin intermediul acțiunii de partajare a unei moșteniri, aceasta din urmă poate fi împărțită, indiferent dacă provine
dintr-un testament sau dacă trece prin moștenire ab intestat, și indiferent dacă moștenirea este acordată prin Legea
celor douăsprezece table, sau prin altă lege, sau printr-un decret al Senatului, sau chiar printr-o constituție
imperială. În general, o moștenire nu poate fi împărțită decât între cei după a căror moarte se poate intenta o
acțiune de recuperare a acesteia.
(1) Dacă un sfert din moștenire revine cuiva care a fost arogat în conformitate cu Constituția Divinului Pius,
atunci, deoarece o astfel de parte nu devine nici moștenitor, nici posesor al bunurilor, va fi necesară o acțiune
pretoriană pentru împărțirea moștenirii.
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(2) Mai mult, dacă este în discuție peculium-ul fiului unei familii care este soldat, se poate afirma cu forța că o
moștenire este creată de Constituțiile imperiale și, prin urmare, această acțiune va fi disponibilă.
(3) Într-o acțiune de partajare a unei moșteniri, fiecare dintre moștenitori are atât rolul de pârât, cât și pe cel de
reclamant.
(4) Din nou, nu se poate pune la îndoială faptul că o acțiune de partajare a unei moșteniri poate fi menținută atunci
când doar câțiva moștenitori din mai mulți introduc o acțiune.
(5) Deși creanțele nu sunt luate în considerare în această acțiune, totuși, dacă s-au încheiat stipulații cu privire la
împărțirea acestora, astfel încât s-a stabilit că fiecare parte va ceda drepturile de acțiune celeilalte și îl va numi pe
acesta agent pentru tranzacțiile sale, împărțirea va fi respectată.
3. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Este evident că, uneori, devine datoria judecătorului să vegheze ca diferite datorii și creanțe să fie atribuite
diferiților moștenitori în solidar, deoarece se întâmplă adesea ca plata sau încasarea datoriilor care trebuie împărțite
între diferite părți să cauzeze un grad nu mic de inconveniente. Cu toate acestea, această cesiune nu are întotdeauna
efectul de a face ca un singur moștenitor să fie răspunzător pentru întreaga datorie sau de a-i da dreptul de a o
încasa în întregime, ci doar rezultă că, în cazul în care se inițiază o procedură, moștenitorul o introduce parțial în
nume propriu și parțial în calitate de mandatar; sau, în cazul în care o acțiune este introdusă împotriva sa, este
acționat în justiție parțial în nume propriu și parțial în calitate de mandatar. Deși creditorii sunt pe deplin
împuterniciți să deschidă o acțiune împotriva fiecărui moștenitor în parte, aceștia din urmă au în continuare dreptul
perfect de a substitui în locul lor acele părți care, conform hotărârii instanței, ar trebui să suporte povara acțiunii.
(4) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIX.
Prin urmare, totul, cu excepția creanțelor pecuniare, este inclus în această procedură. Dar dacă o creanță pecuniară
este lăsată moștenire unuia dintre mai mulți moștenitori, respectivul moștenitor o poate obține printr-o acțiune de
partaj al bunurilor.
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1. Drogurile nocive și otrăvurile sunt cuprinse în această acțiune; dar judecătorul nu ar trebui în niciun caz să
intervină în chestiuni de acest gen, deoarece este de datoria sa să îndeplinească funcțiile unui om bun și nevinovat.
El ar trebui să acționeze în același mod în ceea ce privește cărțile pe care este inadecvat să le citească (de exemplu,
cele care tratează despre magie și subiecte similare); toate acestea, totuși, ar trebui să fie distruse imediat.
2. În plus, acolo unde ceva a fost dobândit prin pecingine sau sacrilegiu, sau prin violență, furt sau agresiune, nu
trebuie împărțit.
3. Judecătorul ar trebui să ordone ca testamentul să fie pus în mâinile celui care este moștenitor al celei mai mari
părți din avere sau să fie depus într-un templu. Labeo spune că, în cazul în care moștenirea este vândută, trebuie
depusă o copie a testamentului, iar moștenitorul trebuie să furnizeze o copie, dar el însuși trebuie să păstreze
testamentul original sau să îl depună în templu.
(5) Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
În cazul în care orice obligații succesorale sunt incluse în bunurile moștenirii, judecătorul trebuie să aibă grijă ca
acestea să rămână în posesia părții care este moștenitor al celei mai mari părți; ceilalți au dreptul la copii care
trebuie verificate, iar moștenitorul respectiv trebuie să execute o obligație prin care să se angajeze că documentele
originale vor fi prezentate atunci când ocazia o va cere. În cazul în care toți moștenitorii au dreptul la părți egale și
nu se ajunge la un acord între ei cu privire la partea căreia trebuie să i se lase instrumentele, aceștia trebuie să tragă
la sorți, sau trebuie ales de comun acord sau prin vot un prieten la care să fie depuse, sau trebuie să fie puse în
siguranță într-un templu consacrat.
6. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIX.
Rezolvarea problemei prin supunerea ei la concurs, astfel încât partea care face cea mai mare ofertă să aibă dreptul
de a intra în posesia obligațiilor, aparținând moșiei, nu este aprobată nici de Pomponius, nici de mine.
7. Venuleius, Stipulații, Cartea a VII-a.
Dacă un moștenitor, într-un caz în care un coerede a fost adăugat sub condiție sau se află în mâinile dușmanului, ar
afirma că el însuși este moștenitorul și, după ce a intentat o acțiune, ar câștiga-o, iar ulterior condiția de care
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depindea moștenirea celuilalt moștenitor este îndeplinită sau acesta din urmă revine prin postliminium, ar trebui ca
celălalt moștenitor să împartă cu el avantajele victoriei sale? El are, fără îndoială, dreptul la o acțiune în justiție
pentru a executa hotărârea pentru întreaga sumă. În acest caz, co-moștenitorului trebuie să i se acorde dreptul de a
alege, adică fie trebuie să i se dea o parte din moștenire, fie trebuie să aibă puterea de a intenta o acțiune în justiție,
pentru că el este cel care a devenit moștenitor, sau s-a întors în cetate, după ce co-moștenitorul său a avut succes.
Aceeași regulă trebuie respectată în cazul în care se naște un copil postum. Aceste părți nu sunt vinovate din cauza
tăcerii lor, deoarece au obținut un drept la moștenire doar după ce coeredele lor a avut câștig de cauză.
8. Ulpianus, Despre edict, Cartea a XIX-a.
Pomponius spune că, atunci când conturile sunt lăsate ca moștenire privilegiată unuia dintre mai mulți moștenitori,
ele nu trebuie să îi fie predate înainte ca coerezii săi să fi luat copii ale acestora. Căci, spune el, presupunând că un
sclav care este administrator a fost lăsat moștenire, el nu trebuie să fie predat până când nu și-a dat socotelile. Ar
trebui să ne gândim dacă nu ar trebui să se încheie o obligație care să prevadă că, ori de câte ori sunt cerute
conturile, sau când este lăsat moștenire intendentul respectiv, acestea vor fi prezentate; deoarece este adesea
necesar ca conturile originale și intendentul însuși să fie prezentați în instanță pentru a explica chestiuni care apar
ulterior și în care este implicată cunoașterea intendentului; și este necesar ca o obligație să fie furnizată coerezilor
în această chestiune de către moștenitorul menționat anterior.
1. Pomponius afirmă, de asemenea, că porumbeii care obișnuiesc să părăsească porumbarul sunt incluși în acțiunea
de partajare a unei proprietăți, deoarece sunt proprietatea noastră atâta timp cât au obiceiul de a se întoarce la noi;
și, prin urmare, dacă cineva îi confiscă, avem dreptul la o acțiune pentru furt. Aceeași regulă se aplică și în cazul
albinelor, deoarece acestea fac parte din proprietatea noastră.
2. În plus, în cazul în care una dintre vitele noastre este luată de fiarele sălbatice, Pomponius crede că, dacă scapă
de aceste fiare, trebuie inclusă în acțiunea de partaj al unei proprietăți; pentru că el spune că este cea mai bună
opinie că, atunci când ceva este luat de un lup sau de orice alt animal sălbatic, nu încetează să fie al nostru atâta
timp cât nu este devorat.
9. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIII.
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Această acțiune include, de asemenea, bunurile pe care moștenitorii le-au dobândit prin uzucapiune, în cazurile în
care acestea au fost predate defunctului, precum și bunurile care au fost predate moștenitorilor și pe care defunctul
le-a cumpărat.
10. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIX.
De asemenea, bunurile imobile care aparțin patrimoniului nostru, precum și terenurile deținute prin arendă
perpetuă, sau cele care se referă doar la suprafață. De asemenea, intră sub incidența acestei reguli și bunurile pe
care defunctul le deținea cu bună credință, chiar dacă aparțineau altuia.
(11) Paulus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Copilul unei sclave, dacă se naște după ce a intrat în proprietate,
12. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIX.
Și chiar și după ce a fost introdusă o problemă poate, așa cum afirmă Sabinus, să fie inclus într-o acțiune de
partajare a unei proprietăți și să facă obiectul adjudecării.
1. Același principiu se va aplica și în cazul în care un străin dăruiește ceva sclavilor care formează o parte din
bunurile unei moșii.
2. Proprietatea lăsată sub condiție între timp aparține moștenitorilor și, prin urmare, este inclusă în acțiunea de
partajare a unei moșteniri și poate face obiectul adjudecării; sub rezerva, desigur, a restricțiilor care îi sunt atașate,
astfel încât, dacă condiția este îndeplinită, va fi luată de la partea căreia i-a fost adjudecată; sau, în cazul în care
condiția nu este îndeplinită, va reveni celor însărcinați cu legatul. Aceeași regulă se aplică și în cazul unui sclav
care urmează să fie eliberat cu o condiție, deoarece între timp el aparține moștenitorilor, dar când condiția a fost
îndeplinită își obține libertatea.
13. Papinianus, Întrebări, Cartea a VII-a.
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Este interzisă înstrăinarea de bunuri după ce s-a alăturat o problemă, dar aceasta se aplică numai la cele care sunt
voluntare, și nu la cele care devin necesare printr-o răspundere anterioară și își au originea într-o cerință legală.
14. 14. Ulpianus, Despre edict, Cartea a XIX-a.
Dar atunci când dreptul de uzucapiune a început să curgă înainte de a se alătura problema în favoarea unei părți
care nu este moștenitor și este ulterior completat, aceasta înlătură proprietatea din cauză.
(1) Se pune problema dacă uzufructul este cuprins în acțiune; ca, de exemplu, atunci când uzufructul a fost rezervat
și terenul a fost lăsat altor persoane decât moștenitorul:
15. Paulus, Despre edict, cartea XXIII.
Sau atunci când uzufructul a fost lăsat unui sclav care aparținea moștenirii; deoarece uzufructul nu poate pleca de
la partea interesată fără a fi pierdut.
16. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIX.
Cred că face parte din îndatorirea judecătorului ca, dacă moștenitorii doresc să renunțe la proprietatea lor comună
asupra uzufructului, el să dea curs dorinței lor, după ce i-a determinat să își dea garanții unul altuia.
1. Julianus spune că, atunci când o instanță judecătorească adjudecă terenul unui moștenitor și uzufructul acestuia
altuia, uzufructul nu devine proprietate comună.
2. Un uzufruct poate fi adjudecat de la un anumit moment, sau până la un anumit moment, sau pentru ani
alternativi.
3. Terenurile pe care un râu le adaugă prin aluviuni la o moșie după ce problema este alăturată sunt de asemenea
incluse într-o acțiune de acest fel.
4. Totuși, în cazul în care unul dintre moștenitori a săvârșit un act cu rea intenție sau din neglijență, al cărui efect
este de a diminua valoarea uzufructului, Pomponius spune că și acest lucru intră, de asemenea, în sfera de aplicare
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a acțiunii; pentru că tot ceea ce un moștenitor face cu rea intenție sau din neglijență în detrimentul proprietății va fi
luat în considerare în toate acțiunile de partaj al acesteia, cu condiția ca întotdeauna să comită actul în calitate de
moștenitor. Prin urmare, dacă unul dintre moștenitori l-a privat pe testator de bani în timpul vieții sale, acest lucru
nu va fi inclus în acțiunea de partaj al moștenirii, deoarece el nu era încă moștenitor; dar dacă a acționat în calitate
de moștenitor, chiar dacă partea interesată ar avea dreptul la o altă acțiune, totuși, așa cum afirmă Julianus, el este
răspunzător de o acțiune de partaj al moștenirii.
5. În cele din urmă, el spune că, dacă unul dintre moștenitori ar distruge conturile aparținând moștenirii sau le-ar
falsifica, el va fi răspunzător, în temeiul Lex Aquilia, pentru distrugerea acestora și va fi, de asemenea, pasibil de o
acțiune de partaj al moștenirii.
6. În plus, în cazul în care un sclav care aparține unei moșii fură proprietatea unuia dintre moștenitori, Ofilius
spune că se va intenta o acțiune de partaj al moștenirii, precum și una de partaj al bunurilor deținute în comun, dar
nu se poate intenta o acțiune pentru furt; prin urmare, dacă moștenitorul introduce o acțiune de partaj al moștenirii,
va obține o hotărâre prin care sclavul îi va fi dat sau i se vor acorda daunele evaluate, adică daune-interese simple.
17. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
În cazul în care un prejudiciu este comis de unul dintre moștenitori, se cuvine să se precizeze că în acțiunea de
partaj al moștenirii trebuie să se ia în considerare daunele simple.
18. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIX.
În conformitate cu aceste reguli, Iulianus spune că, atunci când există mai mulți moștenitori și un sclav este lăsat
unuia dintre ei, în termeni generali, cu drept de alegere, iar ceilalți moștenitori susțin că Stichus a falsificat
testamentul sau l-a desfigurat, și fac această declarație pentru a evita ca sclavul să fie ales; și apoi, după ce a fost
ales, este intentată o acțiune pentru a-l recupera, ei pot, dacă sunt dați în judecată, să se prevaleze de o excepție pe
motiv de fraudă răuvoitoare și să supună sclavul la tortură.
1. Se pune întrebarea dacă, într-o acțiune de partajare a unei moșteniri, moștenitorii au dreptul de a folosi tortura cu
referire la moartea testatorului sau la cea a soției și a copiilor săi; iar Pomponius spune foarte corect că aceste
lucruri nu au nicio referire la împărțirea bunurilor moștenirii.
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2. De asemenea, el spune că atunci când cineva prevede prin testament ca un sclav să fie vândut pentru a fi
transportat la distanță, este de datoria judecătorului să vegheze ca dorințele defunctului să nu fie zădărnicite. Însă,
atunci când testatorul a dispus ca un monument să fie ridicat, se poate introduce o acțiune în partaj de moștenire
pentru a obliga ca acest lucru să fie făcut. Cu toate acestea, el sugerează că, din moment ce este în interesul
moștenitorilor - deoarece aceștia vor avea un drept asupra monumentului - oricare dintre ei poate iniția o acțiune în
termeni expresi pentru a obține ridicarea unui monument.
3. În cazul în care unul dintre moștenitori face cheltuieli cu bună-credință, el poate percepe dobânzi de la un
coerede din momentul în care nu a făcut-o, în conformitate cu un rescript al împăraților Severus și Antoninus.
4. Celsus adaugă, de asemenea, în mod foarte potrivit, că un coerede, chiar dacă nu face el însuși plata, totuși, are
dreptul la o acțiune de partaj al moștenirii pentru a-l obliga pe coerede să-și plătească partea sa; deoarece, altfel,
creditorul nu va renunța la o anumită proprietate decât dacă este plătit în întregime.
5. În cazul în care fiul unei familii a fost moștenitorul tatălui său la o parte din moștenire și a fost dat în judecată de
creditori pentru peculium, el fiind pregătit să plătească tot ceea ce era datorat, el poate, prin intermediul unei
excepții pe motiv de fraudă rău intenționată, să oblige creditorii să îi cedeze drepturile lor de acțiune; și, în plus,
are dreptul la o acțiune de partaj al moștenirii împotriva coerezilor săi.
6. În cazul în care unul dintre moștenitori a plătit o moștenire unei părți care a fost obligată de instanță să ia
posesia în scopul conservării moștenirilor; Papinianus consideră, și opinia sa este corectă, că el are dreptul la o
acțiune de partaj al moștenirii împotriva coerezilor săi; deoarece legatarul nu ar renunța altfel la posesia pe care a
obținut-o odată, aceasta fiind echivalentă cu o garanție, până când întreaga moștenire nu îi va fi plătită.
7. Mai mult, dacă cineva ar plăti o datorie către Titius pentru a evita vânzarea unui gaj, Neratius afirmă că poate
iniția o acțiune de partaj al moștenirii.
19. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Din nou, pe de altă parte, judecătorul ar trebui să prevadă în mod similar că, în cazul în care unul dintre moștenitori
a profitat pecuniar de bunurile moștenirii sau a încheiat o stipulație în defavoarea acesteia, el nu va fi singurul care
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va fi avantajat. Judecătorul poate realiza acest lucru, fie prin faptul că va cere ca diferiții moștenitori să dea
socoteală, fie prin faptul că îi va determina să își dea garanții unul altuia prin care profiturile și pierderile vor fi
împărțite în mod egal între ei.
20. Ulpianus, Despre edict, Cartea a XIX-a.
În cazul în care o fiică căsătorită, care a fost obligată să aducă zestrea în fondul comun, din cauza unei erori a
coerezilor ei, a dat o garanție că le va plăti în proporție cu părțile lor orice ar fi recuperat de la soțul ei; Papinianus
spune că, în ciuda acestui fapt, arbitrul în acțiunea de partaj trebuie să decidă că, chiar dacă ea însăși ar muri în
timp ce căsătoria exista, zestrea trebuie să fie contribuită; pentru că ignoranța coerezilor nu poate schimba regulile
care guvernează procedurile legale.
(1) În cazul în care fiul unei familii a devenit răspunzător de o obligație prin ordinul tatălui său, el trebuie să
rezerve suma din avere pentru a plăti datoria; și, în plus, dacă a cheltuit bani pe bunuri aparținând tatălui său, se va
aplica aceeași regulă, iar dacă acțiunea este de peculio, el va rezerva peculium-ul în același scop; și acest lucru
Împăratul nostru l-a declarat în Rescript.
(2) În plus, în cazul în care fiul unei familii este numit moștenitor, el poate rezerva zestrea soției sale; nici acest
lucru nu este nerezonabil, deoarece el trebuie să suporte sarcinile pecuniare ale căsătoriei. Prin urmare, el poate
reține întreaga zestre și trebuie să furnizeze garanția că își va apăra coeredele care ar putea fi acționat în justiție în
baza stipulației. Aceeași regulă se aplică în cazul în care o altă parte a dat zestrea și a încheiat stipulația. Acest
lucru este aplicabil nu numai pentru zestrea propriei sale soții, ci și pentru cea a soției fiului său, deoarece aceasta
se referă, de asemenea, la cheltuielile de căsătorie pentru care este responsabil: deoarece el este obligat să răspundă
pentru cheltuielile fiului și ale nurorii sale. Marcellus spune că fiul trebuie să rețină zestrea, nu numai în cazul în
care aceasta a fost dată tatălui său, ci și în cazul în care i-a fost dată lui însuși, ca fiu al său; în măsura în care i-a
fost dată ca fiind inclusă în peculium-ul său, sau în cazul în care a fost cheltuită în beneficiul tatălui său.
(3) În cazul în care un tată își împarte proprietatea între fiii săi fără niciun fel de scris și distribuie povara datoriilor
sale între ei proporțional cu ceea ce posedă; Papinianus spune că acest lucru nu ar trebui să fie considerat o simplă
donație, ci mai degrabă o împărțire a proprietății în temeiul unui ultim testament. Este clar, spune el, că, dacă
creditorii deschid un proces împotriva respectivilor moștenitori proporțional cu părțile lor din moștenire, iar unul
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dintre ei refuză să respecte ceea ce s-a convenit, se poate intenta o acțiune împotriva lui pe motive speciale,
susținând că au făcut un schimb în baza unui anumit acord; desigur, dacă toată proprietatea a fost împărțită.
(4) Acțiunea de partajare a unei moșteniri nu poate fi introdusă de mai multe ori, cu excepția cazului în care se
prezintă un motiv întemeiat; deoarece, dacă vreun bun rămâne nedivizat, poate fi introdusă o acțiune pentru
distribuirea acestuia.
(5) Papinianus spune că, dacă unul dintre moștenitori este obligat să plătească o datorie fără ca acest lucru să fie
prevăzut prin intermediul unui legat; atunci moștenitorul va fi obligat să își asume plata de către judecătorul care
prezidează acțiunea de partaj al moștenirii, dar nu pentru o sumă mai mare de trei sferturi din partea sa, astfel încât
să poată avea un sfert nediminuat; și, prin urmare, trebuie să ofere garanții pentru a-și proteja coerezii.
(6) De asemenea, el spune că, dacă un fiu este răspunzător pentru cheltuielile pe care le-a făcut în legătură cu o
funcție publică pe care tatăl său a consimțit ca el să o administreze, iar apoi este numit moștenitor al unei părți din
succesiune, el poate rezerva suma pe care o datorează, deoarece aceasta a fost una dintre datoriile tatălui său; dar în
cazul în care a administrat orice funcție după moartea tatălui său, moștenitorii acestuia din urmă nu vor fi
răspunzători pentru nicio obligație asumată în legătură cu funcțiile respective.
(7) Cu toate acestea, Neratius a dat ca fiind de părere că, în cazul în care un om care avea mai mulți fii a consimțit
ca unul dintre ei să se angajeze în funcția de funcționar care are sarcina de a aranja și reglementa jocurile publice
și, înainte ca el să îndeplinească sarcinile funcției, tatăl său să moară, după ce i-a numit pe toți fiii săi moștenitori;
se pune întrebarea dacă fiul respectiv ar putea, printr-o acțiune de partajare a averii, să recupereze ceea ce a
cheltuit în această privință; și el a răspuns că nu ar putea să o recupereze prin nicio acțiune. Această opinie nu este
acceptată, și pe bună dreptate, deoarece cheltuiala ar trebui să fie inclusă în acțiunea de partajare a moștenirii.
(8) Papinianus mai spune că, dacă un soț ordonă unuia dintre moștenitorii săi să își asume povara plății zestrei,
care este inclusă într-o stipulație, iar văduva sa introduce o acțiune în justiție pentru zestre împotriva ambilor
moștenitori, moștenitorul care a fost obligat să își asume povara trebuie să îl apere pe coeredele său în acțiune.
Însă, în cazul în care ambii moștenitori sunt însărcinați cu plata moștenirilor în locul zestrei, iar văduva alege să
primească zestrea, moștenirile sunt reținute de către acești moștenitori, dar acest lucru nu trebuie să fie în
beneficiul coerezului care este eliberat de plata datoriei; adică, coerezul care și-a asumat povara datoriei ar trebui,
prin ordinul instanței, să obțină moștenirea; și acest lucru este valabil dacă testatorul nu a prevăzut altfel.
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(9) De asemenea, el spune că, în cazul în care un sclav care urmează să fie eliberat cu o condiție plătește bani din
peculium-ul său unuia dintre mai mulți coerezi, în scopul îndeplinirii condiției, acesta nu va fi inclus în această
acțiune și nu ar trebui să fie supus contribuției.
21. Paulus, Despre edict, cartea XXIII.
Aceeași regulă se aplică în cazul unei acțiuni intentate pentru împărțirea bunurilor deținute în comun.
(22) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIX.
Mai mult, Labeo spune că dacă unul dintre moștenitori dezgroapă vreo comoară pe care testatorul a lăsat-o, el va fi
pasibil de o acțiune de partaj, la fel ca și cum ar fi împărțit comoara cu un străin care era la curent cu acest fapt.
1. Judecătorul, într-o acțiune de partaj al unei moșteniri, poate atribui același bun la mai multe părți numai atunci
când dreptul de a avea un lucru a fost lăsat la mai multe persoane; (sau când, așa cum spune Pomponius, a existat
necesitatea ca părțile să fie atribuite la mai multe persoane); sau când judecătorul atribuie o anumită parte din
bunul respectiv fiecăruia dintre coerezi; el poate, totuși, să atribuie bunul unui singur moștenitor după ce acesta a
fost licitat de toți.
2. În plus, nimeni nu se îndoiește că el poate adjudeca un teren care a fost împărțit în conformitate cu distribuția
care a avut deja loc.
3. Din nou, atunci când face aceste adjudecări, el poate impune o servitute astfel încât să facă ca o parcelă pe care a
atribuit-o să servească altei parcele; iar dacă el atribuie în mod absolut o parcelă unui moștenitor, nu poate, prin
atribuirea alteia, să impună o servitute primului.
4. O acțiune de partaj al unei moșteniri se referă la două chestiuni, și anume la proprietate și la predarea acesteia,
acestea fiind acțiuni personale.
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5. Papinianus îl critică pe Marcellus pentru opinia sa cu privire la bunurile deținute de dușman, deoarece nu crede
că transferurile de bunuri de acest fel sunt incluse în acțiunea de partaj al unei moșii. Căci cum ar putea exista
vreun impediment la o acțiune pentru transferul de proprietate, când însăși proprietatea este inclusă,
23. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Din cauza speranței de postliminium? Bineînțeles că ar trebui să se dea o garanție, deoarece partea ar putea să nu
se întoarcă; dacă nu cumva s-a făcut doar o estimare a unui eveniment care era incert.
24. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIX.
Cu toate acestea, în cazul în care proprietatea a încetat să mai existe, problema transferului poate apărea în
continuare; și sunt de acord cu Papinianus.
(1) Acțiunea de partaj se aplică posesorilor bunurilor unei moșii, precum și unei părți căreia i-a fost restituită o
moșie în conformitate cu Decretul Trebellian al Senatului, precum și altor succesori pretorieni.
25. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Moștenitorii unei persoane care a murit în mâinile inamicului pot intenta acest proces.
1. În cazul în care un soldat face pe o persoană moștenitor al bunurilor sale castre și pe o alta moștenitor al restului
bunurilor sale, nu există niciun motiv pentru o acțiune de partaj; deoarece bunurile vor fi împărțite între
moștenitori în conformitate cu Constituția imperială, la fel cum o acțiune de partaj al unei moșii nu poate fi
intentată atunci când nu există bunuri corporale, ci toate bunurile constau în creanțe.
2. În ceea ce privește chestiunea dacă o parte are dreptul de a-și asuma apărarea într-o acțiune de partaj, nu
contează dacă aceasta are sau nu posesia bunurilor.
3. În cazul în care mai multe bunuri sunt deținute în comun de persoane diferite sub titluri diferite, poate fi
introdusă o singură acțiune în partaj.
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4. În cazul în care moșia lui Titian este deținută în comun de tine și de mine, iar cea a lui Seius este deținută de
tine, de Titian și de mine, Pomponius spune că se poate intenta o singură acțiune în care toate cele trei persoane
vor fi părți.
5. Mai mult, în cazul în care mai multe proprietăți sunt deținute de noi în comun, putem proceda printr-o acțiune de
partaj cu referire doar la una dintre ele.
6. În cazul în care un testator deține bunuri în comun cu un străin sau a lăsat moștenire cuiva o parte din bunurile
sale; sau moștenitorul său, înainte de a se alătura la o acțiune de partaj, și-a înstrăinat propria parte; este de datoria
judecătorului să dispună ca partea care a fost proprietatea testatorului să fie transferată cuiva.
7. În cazul în care un coerede are în posesie un bun în calitate de cumpărător sau, de exemplu, l-a primit ca
donație; Pomponius neagă că acesta poate fi inclus într-o acțiune de partaj al moștenirii.
8. De asemenea, el spune că, dacă tu și cu mine devenim moștenitorii lui Titius, iar tu introduci o acțiune împotriva
lui Sempronius pentru o parte dintr-o suprafață de teren despre care spui că este toată inclusă în moștenire, și ești
învins; iar eu cumpăr apoi aceeași parte de la Sempronius și aceasta îmi este transferată, iar voi intentați o acțiune
de partaj, aceasta nu numai că nu va include ceea ce dețin în calitate de moștenitor, dar nu va cuprinde nici măcar
ceea ce dețin în calitate de cumpărător; pentru că, întrucât era evident prin hotărârea anterioară că întreaga porțiune
de teren nu era inclusă în moștenire, cum ar putea fi inclusă într-o acțiune de partaj a acesteia din urmă?
9. Este îndoielnic dacă o stipulație, ale cărei clauze dau fiecărui moștenitor un drept de acțiune pentru întreaga
sumă, este inclusă într-un proces de acest tip; ca de exemplu, atunci când o parte moare după ce a stipulat un drept
de trecere, o cărare sau o alee, pentru motivul că o stipulație de acest tip, conform Legii celor douăsprezece table,
nu este permisă să fie împărțită, deoarece acest lucru nu se poate face. Cu toate acestea, cea mai bună opinie este
că nu este inclusă în acțiune, ci că toți moștenitorii au dreptul de a intenta o acțiune în justiție pentru întreaga sumă;
iar dacă dreptul de trecere nu este furnizat, decizia împotriva pârâtului ar trebui să fie pentru o sumă de bani în
proporție cu partea reclamantului în succesiune.
10. Pe de altă parte, în cazul în care o persoană care promite un drept de trecere moare după ce a desemnat mai
mulți moștenitori, obligația nu este divizată; și nu există nicio îndoială că aceasta continuă să existe, deoarece o
parte poate promite un drept de trecere care nu are teren. Prin urmare, din moment ce fiecare moștenitor în parte
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este răspunzător pentru întreaga sumă, este de datoria judecătorului să ceară constituirea de garanții, astfel încât,
dacă unul dintre moștenitori este dat în judecată și plătește daunele evaluate de instanță, el poate recupera o parte
din sumă de la ceilalți.
11. Aceeași regulă se aplică în cazul în care un testator lasă moștenire un drept de trecere.
12. De asemenea, în cazul unei stipulații diferite, în cazul în care un testator a promis că el sau moștenitorul său nu
trebuie să facă nimic pentru a împiedica cealaltă parte să meargă pe jos sau cu mașina, întrucât, dacă unul dintre
coerezi ar împiedica acest lucru, o acțiune în justiție pentru întreaga sumă poate fi intentată în temeiul stipulației,
interesele coerezilor trebuie protejate pentru a împiedica ca actul unuia dintre ei să le aducă prejudicii celorlalți.
13. Aceeași regulă de drept se aplică unei sume de bani promise de un testator, dacă a fost promisă sub sancțiune;
căci, deși această obligație poate fi împărțită, conform Legii celor douăsprezece table, totuși, faptul că una dintre
părți își plătește partea sa nu va contribui în niciun fel la evitarea sancțiunii, totuși, dacă banii nu au fost plătiți sau
nu sunt datorate, trebuie să se recurgă la o obligație, astfel încât să se poată lua măsuri pentru despăgubirea
celorlalți de către partea care este vinovată de neplata tuturor banilor; sau fiecare trebuie să dea o garanție că va
plăti o parte celui care plătește întreaga sumă; sau, în cazul în care unul dintre moștenitori plătește întreaga sumă
promisă de testator pentru a împiedica aplicarea sancțiunii, acesta poate recupera de la coerezii săi partea lor din
aceasta printr-o acțiune de partaj.
14. Aceeași regulă este respectată și în cazul răscumpărării gajurilor, deoarece, dacă nu se oferă întreaga sumă
datorată, creditorul poate vinde în mod legal gajul.
15. Atunci când unul dintre mai mulți co-moștenitori apără un sclav ereditar într-o acțiune noxală și oferă suma
estimată a daunelor, atunci când acest lucru este oportun, el poate recupera prin această acțiune o parte din ceea ce
a fost plătit. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care un coerede oferă garanții cu privire la moșteniri, pentru a
împiedica punerea în posesie a legatarilor. Și, în general, atunci când nu se pot lua măsuri de împărțire, dacă una
dintre părți acționează sub imperiul necesității, va exista un motiv pentru o acțiune de partaj.
16. Un coerede este răspunzător nu numai pentru răutate, ci și pentru neglijența comisă cu privire la bunurile unei
moșteniri, deoarece nu încheiem un contract cu coeredele, ci nimerim întâmplător în el; totuși, un coerede nu este
obligat să răspundă de o diligență la fel de mare ca cea de care ar da dovadă capul grijuliu al unei familii, deoarece
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a avut motive întemeiate pentru a acționa în contul propriei sale părți; și, prin urmare, nu ar avea dreptul la o
acțiune pe motiv de afaceri încheiate, de aceea trebuie să dea dovadă de aceeași diligență pe care ar manifesta-o în
propriile sale afaceri. Același lucru este valabil și în cazul în care un bun este lăsat moștenire către doi legatarii;
deoarece nu consimțământul lor, ci circumstanțele cazului, i-au unit în proprietate.
17. În cazul în care un sclav este lăsat moștenire în termeni nedeterminați și legatarii mor ulterior, iar unul dintre
moștenitorii legatarului, prin faptul că nu și-a dat consimțământul, împiedică plata legatului, cel care a cauzat
împiedicarea va fi obligat, prin intermediul acestei acțiuni, să plătească celorlalți ceea ce reprezintă interesul
fiecăruia. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care, pe de altă parte, unul dintre moștenitorii în sarcina cărora a
fost lăsat un sclav în termeni generali, fiind unul pe care ei înșiși l-ar putea alege, nu este dispus să consimtă ca un
sclav să fie predat, pe care ar fi benefic pentru toți să dispună astfel de el, și, în consecință, moștenitorii sunt
acționați în judecată de către legatar și obligați să plătească, cu titlu de daune-interese, o sumă mai mare decât
valorează sclavul.
18. Mai mult, este răspunzător din neglijență cel care, după ce a intrat pe o moșie înaintea altora, a permis ca
servituțile atașate la terenurile aparținând moșiei să se piardă din cauza lipsei de folosință.
19. În cazul în care o hotărâre este pronunțată împotriva unui fiu care își apăra tatăl într-un proces, iar acesta
plătește suma hotărârii fie în timpul vieții tatălui său, fie după moartea acestuia; se poate afirma foarte corect că el
are dreptul de a intenta o acțiune de recuperare împotriva coerezului său în cadrul unei acțiuni de partaj.
20. Judecătorul care prezidează o acțiune de partaj al unei moșteniri nu trebuie să lase nimic nedivizat.
21. El trebuie să prevadă, de asemenea, ca cei cărora le atribuie masa succesorală să beneficieze de o garanție
împotriva recuperării bunurilor prin evicțiune.
22. Atunci când banii care nu au fost lăsați în casă sunt legați pentru a fi luați înainte de împărțire, dacă coerezii
trebuie să plătească întreaga sumă sau doar ceea ce este proporțional cu părțile lor în moștenire; la fel ca și în cazul
în care banii ar fi fost lăsați printre bunurile rămase în moștenire este o chestiune cu privire la care există unele
îndoieli; dar cea mai bună opinie este că ceea ce trebuie plătit este suma care ar fi fost plătită dacă banii ar fi fost
găsiți.
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(26) Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
Face parte din îndatorirea judecătorului să ordone ca unul sau mai multe lucruri aparținând moștenirii să fie
vândute, iar veniturile din vânzare să fie plătite oricărei persoane căreia i-au fost lăsați banii respectivi.
27. Paulus, Despre edict, Cartea XXIII.
În această acțiune, hotărârea trebuie să fie pronunțată împotriva fiecărei părți, sau toți trebuie să fie exonerați de
răspundere; prin urmare, dacă decizia este omisă cu referire la oricare dintre aceștia, ceea ce face judecătorul cu
referire la ceilalți nu va fi valabil; deoarece o decizie nu poate fi valabilă cu privire la o parte a chestiunii în
discuție și nulă cu privire la alta.
28. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Atunci când un testator lasă moștenire un bun care urmează să fie luat înainte de împărțire, pe care l-a gajat deja
unui creditor; este de competența judecătorului să îl răscumpere din fondul comun al succesiunii și să vegheze ca
cel căruia i-a fost lăsat în acest mod să îl aibă.
29. Paulus, Despre edict, Cartea a IV-a.
În cazul în care un bun a fost dat defunctului cu titlu de gaj, trebuie spus că acesta este inclus în acțiunea de partaj
al moștenirii; dar cel căruia i se atribuie ar trebui să fie obligat să plătească coerezilor săi pentru acesta
proporțional cu partea sa de moștenire în cadrul unei acțiuni de partaj; dar nu este necesar ca el să dea garanții
coerezului său că va fi despăgubit în ceea ce privește partea care a gajat bunul; din motivul că situația va fi aceeași
ca și cum ar fi fost introdusă o acțiune ipotecară sau o acțiune serviană, iar suma estimată ar fi fost licitată; astfel
încât partea care a făcut licitația poate fi protejată printr-o excepție împotriva proprietarului care introduce o
acțiune în justiție pentru a recupera bunul. Din nou, pe de altă parte, în cazul în care moștenitorul căruia i-a fost
adjudecat gajul dorește să restituie întregul, acesta ar trebui să fie ascultat, chiar dacă debitorul nu dorește. Aceeași
regulă nu se aplică în cazul în care creditorul cumpără cealaltă parte a bunului gajat, deoarece este necesară o
hotărâre judecătorească, dar cumpărarea este voluntară, cu excepția cazului în care se poate obiecta că creditorul a
licitat pentru bunul în cauză cu prea mare nerăbdare. Motivul pentru care se ia în considerare acest lucru este că
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ceea ce a făcut creditorul trebuie considerat ca și cum debitorul ar fi făcut-o prin intermediul unui agent, iar orice
cheltuieli necesare pe care creditorul le-a făcut are dreptul să le recupereze în cadrul unei acțiuni în plus.
30. Modestinus, Opinii, Cartea a VI-a.
Dețin un teren în comun cu o minoră care este și coerede a mea, iar pe acest teren sunt îngropate niște rămășițe la
care se cuvine reverență din partea amândurora; căci părinții minorei sunt îngropați acolo. Cu toate acestea, tutorii
ei doresc să vândă terenul, dar eu nu sunt de acord cu acest lucru, deoarece prefer să rămân în posesia părții mele,
întrucât nu pot să o cumpăr în întregime, și doresc să mă achit de datoria mea față de morți în conformitate cu
propria mea judecată. Întreb dacă pot solicita în mod legal un arbitru în cadrul unei acțiuni de partaj al acestei
suprafețe de teren; sau dacă arbitrul care este numit pentru partajarea unei moșteniri poate să își îndeplinească
funcțiile funcției sale și, de asemenea, să împartă proprietatea menționată între noi, în conformitate cu drepturile
fiecăruia, restul bunurilor din moștenire fiind lăsate în afara oricărei considerații. Herennius Modestinus a răspuns
că nu exista nimic în ceea ce se propunea care să împiedice ca partea desemnată arbitru în acțiunea de partajare a
moștenirii să includă în atribuțiile sale chestiunea împărțirii respectivei suprafețe de teren; dar locurile religioase
nu puteau fi aduse în acțiune, deoarece drepturile cu privire la acestea aparțin moștenitorilor individuali interesați
în întreaga moștenire.
31. Papinianus, Întrebări, Cartea a VII-a.
În cazul în care un sclav gajat este răscumpărat de unul dintre moștenitori, atunci, chiar dacă acesta moare ulterior,
funcția de arbitru va continua totuși să existe; căci există suficiente motive pentru aceasta din cauza proprietății
comune care a existat anterior și care ar fi continuat să existe până în acest moment, dacă proprietatea nu ar fi fost
distrusă.
32. Același, Opinii, Cartea II.
Proprietatea pe care un tată nu a împărțit-o între copiii săi, după ce le-a dat drepturi de acțiune în locul împărțirii,
aparține acestor copii proporțional cu părțile lor respective din moștenire, cu condiția ca el să nu fi dat proprietatea
pe care nu a împărțit-o în termeni generali unui singur copil; sau să nu fi fost accesoriu la proprietatea care a fost
dată.
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33. Același, Opinii, Cartea a VII-a.
În cazul în care tatăl unei familii, atunci când a atribuit un teren moștenitorilor săi respectivi, a dorit să joace rolul
de arbitru în partaj; un coerede nu va fi obligat să renunțe la partea sa decât dacă obține în schimbul acesteia o
parte liberă de sarcina gajului.
34. Același, Opinii, Cartea a VIII-a.
În cazul în care se face o evaluare a sclavilor de către coerezi în momentul împărțirii, s-a considerat că prețurile
sunt puse pe ei nu în scopul cumpărării, ci în cel al împărțirii; prin urmare, dacă unul dintre ei moare în timp ce
condiția este în curs, pierderea trebuie să fie suportată atât de către moștenitor, cât și de către beneficiar.
(35) Același, Opinii, cartea XII.
Pomponius Philadelphus a transferat anumite suprafețe de teren cu titlu de zestre unei fiice care se afla sub
controlul său și a ordonat ca venitul acestora să fie plătit ginerelui său. S-a pus întrebarea dacă fiica putea să
păstreze proprietatea ca fiind a ei dacă tatăl ei îi numea moștenitori pe toți copiii săi. Am răspuns că ea ar avea
motive întemeiate pentru a păstra posesia acesteia, deoarece tatăl ei dorește ca terenul în cauză să fie dat cu titlu de
zestre și că mariajul a continuat chiar și după moartea tatălui; pentru cazul în cauză, fiica deținea posesia
proprietății conform dreptului natural în virtutea zestrei pe care era capabilă să o primească.
(36) Paulus, Întrebări, Cartea II.
Eu, având impresia că ești coeredele meu, deși acest lucru nu era adevărat, am intentat o acțiune de partaj
împotriva ta și s-au făcut adjudecări și s-au emis ordine de către instanță, pentru a face plata către amândoi. Vă
întreb dacă, atunci când se va stabili adevărul faptelor, va exista o acțiune personală în favoarea fiecăruia dintre noi
sau o acțiune de recuperare a proprietății; de asemenea, dacă trebuie adoptată o regulă în ceea ce privește o parte
care este moștenitoare și o alta în ceea ce privește una care nu este moștenitoare. Am răspuns că, în cazul în care o
persoană este moștenitor al unei întregi proprietăți și, crezând că Titius este coerede al său, se alătură la o acțiune
de partaj și se pronunță o hotărâre prin care se dispune plata, el face plata; atunci, din moment ce a făcut acest
lucru în conformitate cu decizia judecătorului, el nu poate introduce o acțiune pentru recuperarea banilor. Cu toate
acestea, se pare că susțineți că nu poate exista nicio acțiune în partaj decât între coerezi; dar, deși acțiunea nu este
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legală, totuși, este suficientă pentru a împiedica acțiunea în justiție pentru a recupera ceea ce partea credea că este
obligată să plătească. Dar, dacă niciuna dintre părți nu era moștenitor, dar a unit problema într-o acțiune de partaj
la fel ca și cum ar fi fost moștenitori, trebuie spus că aceeași regulă de recuperare a proprietății despre care am
afirmat anterior că se aplică uneia dintre ele este aplicabilă ambelor. Este evident că, în cazul în care au împărțit
bunurile fără a se adresa instanței, se poate afirma că moștenitorul care a crezut că cealaltă parte este coeredele său
are un drept de acțiune pentru transferul proprietății predate celui din urmă; deoarece nu se poate considera că a
existat un compromis între ei, deoarece el a crezut că este coeredele său.
37. Scaevola, Întrebări, cartea XII.
Partea care introduce o acțiune în partajarea unei moșteniri nu admite că adversarul său este coerede al său.
38. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
Lucius și Titia, care erau frate și soră, după ce au fost emancipați de tatăl lor, atunci când au crescut au avut
curatori numiți pentru ei, iar aceștia din urmă i-au aprovizionat individual cu bani care erau proprietate comună,
fiind obținuți din veniturile unei moșii. Ulterior, aceștia au împărțit întreaga avere între ei și, după împărțire, Titia,
sora, a inițiat o acțiune împotriva fratelui ei, susținând că acesta a primit mai mult decât ea; în timp ce, de fapt,
Lucius nu a primit mai mult decât partea sa, ci chiar mai puțin de jumătate din proprietate. Întreb dacă Titia avea
dreptul la acțiune împotriva fratelui său? Paulus a răspuns că da: "În conformitate cu expunerea cazului, dacă
Lucius nu a primit mai mult din veniturile bunurilor deținute în comun decât avea dreptul să primească din cauza
părții sale din moștenire, sora sa nu are niciun drept de acțiune împotriva sa." El a dat același răspuns într-un caz în
care se pretindea că un frate a primit o sumă mai mare pentru întreținere de la pretor decât sora sa, dar totuși nu
mai mult de jumătate.
39. Scaevola, Opinii, Cartea I.
În cazul în care o persoană a fost desemnată moștenitoare a unei părți dintr-o moștenire cu referire la care fusese
intentată o acțiune împotriva moștenitorilor pentru că nu au răzbunat moartea testatorului, a câștigat procesul, iar
coeredele a intentat apoi o acțiune pentru a-și recupera partea sa de la celălalt moștenitor, dar a refuzat să plătească
partea sa din cheltuielile efectuate pentru apărarea celuilalt proces. S-a pus întrebarea dacă ar putea fi împiedicat de
o excepție pe motiv de fraudă? Am răspuns că, în cazul în care au fost suportate cheltuieli mai mari din cauza
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apărării pe care el însuși a făcut-o în beneficiul coerezului menționat, această cheltuială trebuie luată în
considerare; dar dacă cealaltă parte nu a invocat o excepție pe motiv de fraudă, poate intenta o acțiune pentru
recuperarea unei părți din cheltuieli.
1. Un bărbat care a decedat intestat și-a împărțit toate terenurile și alte bunuri între copiii săi prin intermediul unor
codicile, astfel încât a lăsat mult mai mult fiului său decât fiicei sale. S-a pus întrebarea dacă sora avea dreptul de
a-și aduce zestrea în fondul comun în beneficiul fratelui? Am răspuns că, potrivit expunerii faptelor, dacă testatorul
nu a lăsat nimic indivizibil, cea mai bună opinie este că dreptul de a aduce zestrea în fondul comun a fost înlăturat
prin voința testatorului.
2. Un testator a acordat libertatea unui sclav în vârstă de cincisprezece ani, atunci când acesta va împlini vârsta de
treizeci de ani; de asemenea, a indicat că dorea să i se dea din ziua morții sale, atâta timp cât sclavul va trăi, zece
denari pentru hrana sa și douăzeci și cinci de denari pentru hainele sale. Stichus a murit înainte de a sosi ziua în
care trebuia să devină liber, și s-a pus întrebarea dacă moștenirea referitoare la hrană și îmbrăcăminte era valabilă;
și dacă, dacă nu era valabilă, moștenitorul care o plătise putea să o recupereze de la co-moștenitorul său cu care
sclavul trăise? Am răspuns că, dacă banii nu erau datorate, dar dacă ceea ce fusese dat fusese cheltuit pentru hrană,
nu puteau fi recuperați.
3. Un fiu care, după moartea tatălui său, a contractat datorii datorate guvernului, nu poate imputa fratelui său aceste
datorii în proporție cu partea sa din averea tatălui său, dacă frații nu sunt asociați în toate bunurile lor; chiar dacă
au deținut în comun averea tatălui lor, iar tatăl lor și-a îndeplinit datoria de magistrat acolo unde a locuit în numele
celuilalt fiu al său.
4. Un testator și-a numit moștenitori pe cei doi fii ai săi și, înainte de distribuire, a lăsat moștenire anumiți sclavi
fiecăruia dintre ei; printre acești sclavi, un anumit Stephanus a fost lăsat unuia dintre fii împreună cu peculium-ul
său. Sclavul respectiv, după ce a fost manuntit în timpul vieții testatorului, a murit, iar apoi a murit tatăl. S-a pus
atunci întrebarea dacă ceea ce avea Stephanus în peculium-ul său înainte de a fi manumit aparținea ambilor fii, sau
doar celui căruia îi fusese lăsat anterior împreună cu peculium-ul său? Am răspuns că, în conformitate cu
expunerea cazului, aparținea amândurora.
5. Un tată care și-a împărțit bunurile între fiii săi și a confirmat împărțirea prin testamentul său, cu condiția ca orice
datorie pe care oricare dintre ei ar fi contractat-o sau ar urma să o contracteze, numai el să fie răspunzător pentru
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aceasta. Unul dintre fiii săi împrumutând ulterior bani, tatăl a apărut și, cu acordul său, terenul care fusese
transferat fiului respectiv a fost gajat pentru datorie, iar după moartea tatălui, același fiu care era în posesia
terenului a plătit dobânda, întreb dacă, în cazul în care creditorul ar vinde terenul care a fost gajat, ar trebui să se
plătească ceva acestui fiu de către un coerede în cazul în care ar fi intentată o acțiune de partaj al moștenirii? Am
răspuns că, în conformitate cu faptele prezentate, nu ar fi obligat să plătească nimic.
40. Gaius, Trusts, Cartea a II-a.
În cazul în care cuiva care este desemnat moștenitor al unei întregi proprietăți i se cere să-mi predea o anumită
parte din ea, de exemplu, jumătate; o acțiune echitabilă de partaj poate fi intentată în mod corect între noi.
41. Paulus, Decrete, Cartea I.
O anumită femeie a făcut apel la decizia unui judecător deoarece, după cum a afirmat, într-o acțiune de partaj al
unei proprietăți între ea și coerede, acesta a împărțit nu numai proprietatea, ci și pe cei eliberați, precum și o
obligație de întreținere dispusă de testator să fie furnizată anumitor eliberați; ceea ce, susținea ea, era ceva ce nu
avea dreptul să facă. Pe de altă parte, s-a afirmat că părțile au fost de acord cu împărțirea și că au plătit sume
pentru întreținere în conformitate cu termenii împărțirii timp de mulți ani. S-a hotărât că trebuie să respecte
dispoziția privind întreținerea; dar judecătorul a adăugat că împărțirea liberților nu avea niciun efect.
42. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
În cazul în care un legat este lăsat unuia dintre mai mulți moștenitori în următorii termeni: "Să rețină ceea ce îmi
datorează", este de datoria judecătorului, în cadrul unei acțiuni de partaj, să împiedice coerezii să ceară plata de la
moștenitorul menționat mai sus; dar, în cazul în care un moștenitor este obligat să rețină ceea ce datorează un alt
moștenitor, este de datoria judecătorului să ceară ca drepturile de acțiune să îi fie atribuite proporțional cu cotaparte a unui coerede în moștenire.
43. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.

659

O singură persoană poate solicita numirea unui arbitru într-o acțiune de partaj al unei moșteniri; deoarece este clar
că un singur moștenitor poate apela la judecător și, prin urmare, un singur moștenitor poate solicita un arbitru,
chiar dacă ceilalți sunt prezenți și nu își dau consimțământul.
44. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
45. Se poate iniția o procedură de partajare a terenurilor deținute în comun de către coerezi în așa fel încât să fie
incluse doar bunurile deținute în comun și chestiunile referitoare la acestea care sunt în curs de judecată; dar cu
referire la toate celelalte lucruri, dreptul de acțiune pentru partajarea bunurilor rămâne nealterat.
1. În cazul în care s-a judecat o acțiune de partaj al unei moșteniri sau de împărțire a bunurilor deținute în comun;
pretorul va susține orice decizie luată de instanță prin acordarea de excepții sau acțiuni.
2. În cazul în care coerezii au vândut bunuri în timp ce unul dintre ei era absent și, în cadrul tranzacției, au reușit în
mod fraudulos să obțină mai mult decât aveau dreptul, ei pot fi obligați să despăgubească partea care a fost
absentă, fie printr-o acțiune de partaj, fie printr-o acțiune pentru succesiune.
3. Oricare dintre profiturile pe care un moștenitor le ia din fondurile unei moșteniri înainte ca aceasta să fi intrat,
Julianus spune că nu va trebui să le predea într-o acțiune de partaj; cu excepția cazului în care, atunci când le-a
luat, știa că terenul aparținea moștenirii.
4. Părțile care introduc acțiuni pentru partajarea unei proprietăți, pentru împărțirea bunurilor comune sau pentru
stabilirea granițelor sunt atât reclamanți, cât și pârâți; și, prin urmare, trebuie să jure că nu au inițiat procedurile în
scopul de a deranja și că nu fac o apărare cu intenția de a provoca probleme inutile.
5. În cazul în care unul dintre mai mulți coerezi, din cauza unei stipulații referitoare la succesiune, face o plată prin
fapta sa proprie, nu poate recupera suma de la coeredele său; ca, de exemplu, atunci când defunctul a promis că
nici o fraudă rău intenționată nu va fi comisă de el însuși sau de moștenitorul său și că nu va fi făcut nimic, nici de
el însuși, nici de moștenitorul său, care să împiedice pe cineva să meargă sau să conducă pe un drum; și, de fapt,
chiar și în cazul în care moștenitorii rămași au devenit răspunzători prin fapta unuia dintre ei, pentru motivul că
este îndeplinită condiția unei stipulații referitoare la succesiune, aceștia vor avea dreptul la o acțiune de partajare a
moștenirii împotriva părții prin care a devenit operațională stipulația.
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6. În cazul în care cineva stipulează ca Titius și moștenitorul său să ratifice un anumit act al său, iar Titius moare
lăsând mai mulți moștenitori, va fi răspunzător doar cel care a neglijat ratificarea; și, dintre moștenitorii părții care
a stipulat, doar cel care a fost acționat în judecată poate intenta o acțiune în justiție pentru executarea răspunderii.
7. În cazul în care un uzufruct este lăsat unei văduve "până când îi va fi plătită zestrea"; atunci, Cassius spune că
tot ceea ce i se plătește cu titlu de zestre în numele unui coerede poate fi recuperat prin ordinul arbitrului într-o
acțiune de partaj, iar coeredele poate fi obligat să plătească partea sa de zestre; și această opinie este corectă.
8. În cazul în care doi coerezi au fost însărcinați să ridice o statuie, iar unul dintre ei neglijează să o facă, dar
celălalt o ridică; Julianus spune că nu este nedrept să se acorde o acțiune în partaj, astfel încât să se poată plăti o
parte din cheltuieli, a căror sumă ar fi aprobată de un bun cetățean.
45. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIII.
În cazul în care susții că o parte a unei proprietăți este deținută de tine și de mine în comun, pe care eu, din alt
motiv, declar că este numai a mea; aceasta nu este inclusă în acțiunea de partaj a unei proprietăți.
1. Frauda săvârșită de un sclav al moștenitorului nu intră sub incidența acțiunii de partaj al unei moșii, cu excepția
cazului în care a existat neglijență din partea proprietarului sclavului prin faptul că a angajat un sclav care nu era
demn de încredere pentru a avea grijă de proprietatea comună.
(46) Paulus, Despre Sabinus, cartea VII.
În cazul în care un soț este numit moștenitor de către tatăl său sub o anumită condiție, între timp dreptul la acțiune
pentru zestrea soției este în suspensie; pentru că este evident că, dacă un divorț ar avea loc după moartea socrului
ei, deși într-un moment în care condiția desemnării părții ca moștenitor era încă în curs de desfășurare, trebuie să
se considere că există un motiv pentru reținerea zestrei; deoarece, atunci când tatăl moare, unele lucruri trec la fii
chiar înainte ca aceștia să devină moștenitori, cum ar fi chestiunile legate de căsătorie, copii și tutelă. Prin urmare,
un fiu care a suportat cheltuielile de căsătorie după moartea tatălui său poate lua zestrea înainte de împărțire; și
acest lucru a fost susținut de Scaevola noastră.
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47. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXI
Într-o acțiune de partajare a unei proprietăți sau de împărțire a bunurilor deținute în comun, dacă, în timp ce
procesul este în curs, apare o controversă cu privire la un drept atașat terenului, s-a stabilit că toți cei cu privire la
care a fost desemnat arbitrul pot atât să se judece, cât și să notifice o nouă structură, fiecare în proporție cu
interesul său respectiv în proprietate; iar atunci când arbitrul pronunță o hotărâre, dacă întreaga suprafață de teren
este atribuită unei părți, trebuie să se garanteze că tot ceea ce se recuperează prin intermediul acțiunilor trebuie să
fie predat și că trebuie să se plătească toate cheltuielile care au fost efectuate în contul acestora. Iar dacă, în timp ce
chestiunea se afla în instanță, nu a fost inițiată nicio procedură cu privire la terenul respectiv, dreptul de acțiune
nealterat aparține celui căruia i-a fost adjudecată întreaga suprafață sau proporțional cu partea pentru care s-a făcut
adjudecarea.
1. În plus, în cazul în care există bunuri mobile care pot fi incluse în acțiunile menționate și, între timp, acestea ar
fi furate, acțiunea pentru furt poate fi intentată de părțile pe riscul cărora se aflau bunurile menționate.
48. Paulus, Despre Sabinus, cartea XII.
În cazul în care a fost intentat un proces fie pentru împărțirea unei proprietăți, fie pentru împărțirea bunurilor
deținute în comun, fie pentru stabilirea limitelor, iar una dintre părți moare lăsând mai mulți moștenitori, cazul nu
poate fi separat în părți, ci toți moștenitorii trebuie fie să îl accepte așa cum este, fie să numească pe cineva ca
agent împotriva căruia se poate intenta un proces ca reprezentant al tuturor.
(49) Ulpianus, Disputații, Cartea II.
Un anumit om a fost numit moștenitor al unei părți dintr-o moștenire și, după ce i s-a ordonat de către pretor să îl
îngroape pe testator, a vândut un sclav căruia i se acordase libertatea prin testament și a promis cumpărătorului
daune duble în caz de evicțiune, iar după ce a fost intentat un proces împotriva lui din cauza acestei garanții, a
plătit banii. S-a pus întrebarea dacă, în cadrul unei acțiuni de partajare a succesiunii, ar putea să recupereze suma
pe care a pierdut-o din cauza acordului său de a plăti dublul valorii sclavului? Să vedem, în primul rând, dacă ar fi
trebuit să dea o garanție pentru dublul sumei? Și mi se pare că nu ar fi trebuit să facă acest lucru; pentru că numai
cei care vând de bună voie sunt obligați să dea o garanție pentru dublul sumei; dar atunci când partea care vinde
îndeplinește o obligație, nu ar trebui să fie obligată să promită mai mult decât atunci când cel care vinde a fost
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desemnat de pretor să execute o hotărâre judecătorească; și chiar și în acest caz partea nu se află într-o astfel de
condiție încât să poată fi obligată să facă ceea ce sunt obligați să facă cei care vând de bunăvoie; pentru că există o
mare diferență între cel care se achită de o datorie și cel care vinde în mod voluntar. Prin urmare, în primul rând,
partea nu a fost obligată să facă o stipulație pentru dublul valorii, dar pretorul ar trebui să considere că
cumpărătorul are dreptul de a acționa asupra vânzării împotriva moștenitorului real, dacă bunul vândut ar fi
recuperat din cauza unui titlu superior. Dacă, totuși, moștenitorul a făcut o greșeală și a furnizat cauțiunea, iar
sclavul și-a dobândit libertatea, se poate intenta un proces pe baza stipulației; iar dacă acest lucru se întâmplă, este
just ca o acțiune pretoriană să fie acordată împotriva coerezului (deoarece acțiunea de partajare a unei proprietăți
nu va fi admisă), astfel încât să îl împiedice să suporte pierderea. Și, într-adevăr, pentru ca cineva să poată
introduce acțiunea de partaj al unei moșteniri, nu trebuie doar să fie moștenitor, ci trebuie, de asemenea, să dea în
judecată sau să fie dat în judecată din cauza vreunui act pe care l-a îndeplinit sau nu l-a îndeplinit după ce a devenit
moștenitor; în caz contrar, acțiunea de partaj al unei moșteniri nu va fi admisă. Prin urmare, dacă cineva ar trebui
să îndeplinească vreun act cu privire la succesiune înainte de a ști că este moștenitor, nu va exista niciun motiv
pentru o acțiune în partaj, deoarece nu se consideră că partea a acționat cu intenția de moștenitor; și, prin urmare,
în cazul în care cineva îndeplinește un act înainte ca succesiunea să fi intrat în vigoare, de exemplu, dacă l-a
înmormântat pe testator, nu va avea dreptul la o acțiune în partaj, dar dacă a făcut acest lucru după ce succesiunea
a intrat în vigoare, considerăm, în consecință, că poate recupera printr-o acțiune în partaj cheltuielile pe care le-a
suportat prin înmormântare.
.50. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Justiția nu permite ca tot ceea ce un tată i-a furnizat fiului său emancipat, care a fost absent pentru a-și continua
studiile, să fie inclus în partea din bunurile defunctului care a trecut la fiul respectiv, în cazul în care se dovedește
că tatăl a furnizat aceste bunuri nu cu titlu de împrumut, ci pentru că a fost determinat să facă acest lucru de
afecțiunea paternă.
51. Julianus, Digest, Cartea VIII.
În cazul în care un teren este predat unui socru ca zestre, iar respectivul socru îl numește pe ginerele său moștenitor
al oricărei părți din averea sa, terenul trebuie rezervat înainte de împărțire, în conformitate cu hotărârea unui
arbitru într-o acțiune de partaj; astfel încât condiția fiului să fie aceeași cu cea care ar fi fost dacă zestrea ar fi fost
lăsată pentru a fi păstrată. Prin urmare, orice profit dobândit după ce s-a unit problema trebuie să îi fie predat, după
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ce s-a făcut un bilanț al cheltuielilor; dar cele care au fost dobândite înainte de a se uni problema aparțin în mod
egal tuturor moștenitorilor. De asemenea, și în acest caz trebuie să se țină cont de cheltuieli, pentru că nu se poate
întâmpla niciun caz care să împiedice această deducere.
1. Dacă eu doresc să intentez o acțiune pentru o moștenire împotriva ta, iar tu dorești să intentezi o acțiune pentru
partajarea moștenirii împotriva mea, dorințele amândurora ar trebui satisfăcute atunci când se dovedește că există o
cauză corespunzătoare; sau dacă eu sunt în posesia întregii moșteniri și recunosc că tu ești moștenitorul unei
jumătăți din aceasta, dar doresc să renunț la coproprietate, ar trebui să obțin o acțiune pentru partajarea moștenirii,
deoarece aceasta din urmă nu poate fi împărțită între noi în alt mod. În plus, dacă aveți motive întemeiate pentru a
introduce o acțiune în revendicare a masei succesorale și nu o acțiune în partaj, atunci trebuie să vi se permită să
introduceți o acțiune în revendicare a masei succesorale, deoarece o astfel de acțiune include anumite aspecte care
nu sunt incluse într-o acțiune în partaj; de exemplu, dacă am datorii față de masă succesorală, nu veți recupera ceea
ce am datorat defunctului printr-o acțiune în partaj, dar veți face acest lucru printr-o acțiune în revendicare a masei
succesorale.
52. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea a II-a.
Maevius, care ne-a numit moștenitori, deținea bunuri în comun cu Attius, iar dacă am intenta o acțiune în partaj
împotriva lui Attius, iar bunurile ne-ar fi adjudecate, Proculus spune că acestea vor fi incluse într-o acțiune de
partaj al moștenirii.
1. În cazul în care un sclav este lăsat în libertate și desemnat moștenitor, el poate fi obligat printr-o acțiune de
partaj al averii să plătească coerezului tot ceea ce reține în mâinile sale, provenit din conturile pe care le-a ținut
pentru testator.
2. Un arbitru pe care noi doi l-am ales în cadrul unei acțiuni de partaj a dorit să-mi atribuie anumite bunuri mie și
altele ție și a considerat că, în ceea ce privește aceste lucruri, fiecare dintre noi ar trebui să fie obligat să facă plata
către celălalt; și s-a pus întrebarea dacă nu putea să compenseze un cont cu celălalt și să oblige partea care datora
un cont mai mare să plătească doar surplusul? S-a decis că arbitrul poate face acest lucru.
3. În cazul în care se introduce o acțiune pentru împărțirea unei proprietăți sau pentru împărțirea bunurilor deținute
în comun, trebuie evaluată întreaga proprietate, și nu părțile din diferitele lucruri.
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53. Ulpianus, Opinii, Cartea II.
În cazul în care un fiu emancipat a împrumutat o sumă de bani pentru a fi plătită tatălui său, aceasta va fi ulterior
inclusă în patrimoniul tatălui numai în cazul în care acesta din urmă avea un drept de acțiune împotriva fiului său
pentru respectiva sumă de bani.
54. Neratius, Pergamente, Cartea a III-a.
Tu și cu mine am fost amândoi moștenitori comuni ai moștenirii lui Lucius Titius, iar eu mi-am vândut partea mea
dintr-un teren aparținând moștenirii, iar apoi a fost intentată între noi o acțiune de partajare a moștenirii. În acest
caz, partea care îmi aparținea nu va fi inclusă în cauză, deoarece atunci când a fost vândută nu mai făcea parte din
moștenire; de asemenea, partea dumneavoastră nu va fi luată în considerare, deoarece, chiar dacă a rămas în starea
sa juridică anterioară și aparține moștenirii, prin vânzarea părții mele, proprietatea asupra acesteia a încetat să mai
fie comună. Faptul că un singur moștenitor nu își vinde partea sa sau că mai mulți nu o fac, nu are nicio
importanță; cu condiția ca o anumită parte care a fost înstrăinată de unul dintre moștenitori și a încetat să facă parte
din moștenire.
55. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a II-a.
În cazul în care se introduce o acțiune pentru împărțirea unei moșteniri sau pentru împărțirea bunurilor deținute în
comun și pare aproape imposibil să se facă împărțirea; judecătorul poate pronunța o hotărâre în favoarea uneia
dintre părți și să-i atribuie întreaga proprietate.
56. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Profiturile care sunt datorate de ceva timp sunt, de asemenea, incluse nu numai într-o acțiune de stabilire a
limitelor, ci și într-una de partajare a unei proprietăți.
57. Papinianus, Opinii, Cartea a II-a.
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Chiar și după ce un arbitru a fost acceptat, frații care împart averea comună prin consimțământ îndeplinesc
îndatoririle cerute de afecțiunea naturală, iar împărțirea nu ar trebui să fie revocată; chiar dacă arbitrul nu a
pronunțat o decizie după ce controversa a luat sfârșit, cu excepția cazului în care ar trebui să se acorde ajutor din
cauza lipsei de vârstă.

Tit. 3. Cu privire la acțiunile de partajare a bunurilor deținute în comun
1. 2. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIII.
2. Acțiunea de partaj a bunurilor deținute în comun este necesară deoarece acțiunea privind parteneriatul se referă
mai degrabă la transferurile personale de la o parte la alta decât la împărțirea bunurilor comune. Pe scurt, o acțiune
de partajare a bunurilor comune nu va fi admisă în cazul în care bunurile nu sunt deținute în comun.
2. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
Cu toate acestea, nu contează dacă proprietatea este deținută în comun între diferite persoane cu sau fără
parteneriat; pentru că, în ambele cazuri, o acțiune de împărțire a proprietății comune va exista. Proprietatea
comună există cu parteneriat atunci când, de exemplu, părțile au cumpărat împreună același lucru; și este comună
fără parteneriat atunci când, de exemplu, aceeași proprietate le este lăsată prin testament.
(1) În ceea ce privește cele trei acțiuni duble, și anume: cea pentru partajarea unei moșteniri, cea pentru împărțirea
bunurilor comune și cea pentru stabilirea limitelor, se pune întrebarea cine trebuie considerat reclamant, deoarece
poziția tuturor pare a fi aceeași? Cu toate acestea, cea mai bună opinie este că trebuie considerat reclamant cel care
a inițiat procedura în instanță.
3. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Într-o acțiune pentru împărțirea proprietății comune, nimic nu trebuie luat în considerare, cu excepția împărțirii
proprietății în sine care este deținută în comun; și în cazul în care se cauzează sau se comite vreun prejudiciu
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asupra oricăruia dintre aceste bunuri, sau în cazul în care vreunul dintre coproprietari suferă o pierdere, sau în
cazul în care ceva provenit din proprietatea comună a intrat în posesia sa.
1. În cazul în care părțile însele au încheiat între ele un acord fără fraudă, judecătorul trebuie să facă să fie
confirmat în primul rând într-o acțiune de partaj succesoral sau într-una de împărțire a bunurilor comune.
4. Același, Despre edict, Cartea a XIX-a.
Prin intermediul acestei acțiuni se face o împărțire a bunurilor corporale asupra cărora avem proprietatea, dar nu și
a unui patrimoniu.
1. Se pune întrebarea dacă se poate introduce o acțiune pentru împărțirea bunurilor comune într-o fântână, iar Mela
spune că aceasta nu se poate face decât atunci când solul în care este săpat este supus proprietății comune.
2. Această acțiune este una de bună-credință și, prin urmare, dacă ceva rămâne nedivizat, împărțirea întregului rest
va fi valabilă, iar acțiunea în partaj poate fi introdusă cu referire la ceea ce a rămas nedivizat.
3. Deoarece împărțirea bunurilor în sine poate face obiectul unei acțiuni de partaj de bunuri comune, tot astfel,
plățile datorate și cheltuielile care au fost efectuate pot fi recuperate în acest mod și, prin urmare, dacă cineva
suportă cheltuieli, le poate recupera; dar în cazul în care nu introduce o acțiune împotriva celuilalt coproprietar, ci
împotriva moștenitorului acestuia din urmă, Labeo consideră, în mod foarte corect, că cheltuielile, precum și
profiturile încasate de defunct pot fi incluse în acțiune. Este evident că profiturile încasate înainte ca bunurile să
devină proprietate comună sau orice cheltuieli efectuate înainte de acest moment nu ar trebui să fie incluse într-o
acțiune pentru partajarea bunurilor comune.
4. Julianus spune, cu referire la acest aspect, că, dacă solicităm o hotărâre judecătorească de punere în posesie
pentru a preveni amenințarea cu un prejudiciu; și, înainte de a ni se ordona să intrăm în posesie, eu susțin clădirea,
nu pot recupera cheltuielile aferente prin intermediul unei acțiuni de partajare a proprietății comune.
5. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a II-a.
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Dar în cazul în care cazul nu a fost apărat, iar pretorul ne ordonă să luăm în posesie casa și, datorită acestui fapt,
am obținut proprietatea acesteia, Proculus este de părere că pot, printr-o acțiune de partajare a bunurilor comune,
să recuperez o parte din cheltuielile pe care le-am făcut.
(6) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIX.
În cazul în care cineva, crezând că deține pământ în comun cu Titius, culege recolta sau face cheltuieli, când, de
fapt, deține acest pământ în comun cu o altă parte; el poate intenta o acțiune pretoriană pentru împărțirea acestei
proprietăți.
1. Prin urmare, dacă Titius își vinde partea sa de pământ, chiar dacă în acest caz nu ar exista niciun motiv pentru o
acțiune de împărțire a proprietății comune, deoarece proprietatea comună a încetat să mai existe; va exista totuși un
motiv pentru o acțiune pretoriană, care este acordată cu referire la plățile efectuate atunci când proprietatea a
încetat să mai fie deținută în comun.
2. Cu toate acestea, în cazul în care un coproprietar dobândește un profit din proprietatea comună, fie prin
închirierea acesteia, fie prin cultivarea ei, el va fi răspunzător de o acțiune în partaj; și dacă a făcut acest lucru în
numele tuturor proprietarilor, el ar trebui fie să dobândească profitul, fie să suporte pierderea; dar dacă nu a
acționat în numele lor, ci a obținut profitul ca individ, există cu mult mai multe motive pentru ca el să fie
responsabil și pentru pierdere. Motivul pentru care el trebuie să fie considerat responsabil pentru profit într-o
acțiune de partajare a proprietății comune este acela că se consideră că el nu a putut să își închirieze cu ușurință
propria parte. Cu toate acestea, nu va exista nici un motiv pentru o acțiune pentru împărțirea bunurilor comune,
dacă (așa cum spune Papinianus) partea nu a făcut decât acele acte absolut necesare pentru a-și administra în mod
corespunzător propria parte; dar dacă ar fi putut face altfel, el are dreptul la acțiune pe motivul afacerilor efectuate
și este răspunzător pentru aceeași acțiune.
3. În cazul în care orice cheltuieli sunt efectuate după ce problema a fost conexată într-o acțiune pentru împărțirea
bunurilor comune; Nerva consideră în mod corect că acestea sunt, de asemenea, incluse.
4. Sabinus și Atilicinus sunt de părere că urmașii unei sclave sunt de asemenea incluși.
5. Aceiași autori consideră că această acțiune include, de asemenea, accesiunile și diminuțiile.
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6. În cazul în care o parte inserează un cadavru într-un loc de înmormântare deținut în comun, ar trebui să se
analizeze dacă el face ca respectivul loc de înmormântare să fie religios? De fapt, fiecare proprietar are un drept
individual de înmormântare într-un loc de înmormântare, dar niciunul dintre ei nu poate, de unul singur, să facă
religios un loc care este liber. Trebatius și Labeo, deși consideră că locul nu este făcut religios, consideră totuși că
se poate intenta o acțiune in factum.
7. Dacă dai o garanție pentru întreaga sumă cu referire la prevenirea unei amenințări de prejudiciu asupra unei
case, Labeo spune că nu vei avea dreptul la o acțiune pentru împărțirea bunurilor comune, deoarece nu erai obligat
să dai o garanție pentru întreaga sumă, ci era suficient să o fi dat pentru partea ta; această opinie este corectă.
8. În cazul în care tu și cu mine avem un teren în comun, dar partea mea a fost dată în gaj, aceasta va fi inclusă în
acțiunea de partajare a proprietății comune, dar dreptul creditorului la ceea ce a fost dat în gaj va rămâne neafectat,
chiar dacă ar trebui să facă obiectul unei hotărâri judecătorești; deoarece garanția va rămâne neafectată chiar dacă
unul dintre coproprietari ar fi transmis partea sa celuilalt. Julianus spune că arbitrul, în cadrul unei acțiuni de
partajare a bunurilor comune, trebuie să evalueze partea cu atât mai puțin, deoarece creditorul poate vinde acea
parte a bunurilor în baza contractului.
9. Julianus mai spune că, dacă cineva cu care dețin un sclav în comun îmi dă în gaj partea sa și apoi începe o
acțiune pentru împărțirea proprietății comune, poate fi împiedicat printr-o excepție pe motiv de gaj; dar dacă nu fac
uz de această excepție, va fi de datoria instanței, după ce va adjudeca întregul sclav debitorului, să-l oblige să-mi
plătească suma evaluată a părții mele, deoarece dreptul meu la gaj rămâne nealterat. Cu toate acestea, dacă instanța
de judecată îmi atribuie mie sclavul, atunci nu poate decât să mă oblige să plătesc ceea ce valorează gajul în plus
față de banii care au fost împrumutați și va dispune ca debitorul să fie eliberat de răspunderea față de mine.
10. Este de competența judecătorului să pronunțe o astfel de hotărâre încât terenul să fie atribuit unei părți, iar
uzufructul asupra acestuia să revină altei părți.
11. Celelalte aspecte legate de acest subiect sunt aceleași pe care le-am discutat cu referire la acțiunea de partaj al
unei moșteniri.

669

12. Urseius afirmă că, atunci când un vecin a notificat că nu se vor efectua lucrări noi la o clădire deținută în
comun, iar unul dintre coproprietari, din această cauză, are o hotărâre judecătorească pronunțată împotriva sa, el
poate recupera daune de la coproprietarul său proporțional cu partea sa; dar Julianus observă foarte corect că acest
lucru este valabil numai atunci când a fost avantajos pentru casă ca aceasta să fie făcută.
7. Același, Despre Edict, Cartea XX.
Există un temei pentru o acțiune de împărțire a unui teren deținut în comun atunci când acesta face obiectul unui
contract de închiriere perpetuu. Ar trebui să se analizeze dacă un teren supus unui contract de arendă perpetuă
poate fi împărțit în parcele separate; dar, ca regulă generală, judecătorul ar trebui să evite să facă o astfel de
împărțire, altfel chiria perpetuă va deveni confuză.
(1) Neratius spune că atunci când un arbitru, împărțind o proprietate care nu face obiectul unui contract de
închiriere perpetuă în două părți, le atribuie la două persoane, el poate impune o servitute, ca și cum ar fi vorba de
două suprafețe de teren separate.
(2) În cazul în care părțile au dreptul de a introduce acțiunea publică in rem, ele pot, de asemenea, să introducă o
acțiune de partajare a bunurilor comune.
(3) O acțiune de recuperare a proprietății de către proprietarul acesteia nu se poate exercita în anumite
circumstanțe; totuși, dacă există un motiv întemeiat pentru păstrarea posesiei, se poate introduce o acțiune
echitabilă de partajare a proprietății comune; de exemplu, atunci când proprietatea este reținută în posesie în contul
plății unei datorii care, în realitate, nu este datorată.
(4) Nu există niciun motiv pentru această acțiune în rândul depredătorilor și nici atunci când părțile dețin posesia
prin suferință sau pe furiș; din motivul că această posesie este injustă și, deși posesia prin suferință este, de fapt,
legală, ea nu justifică o acțiune judiciară.
(5) Julianus afirmă că, dacă un posesor face o cerere de partaj, iar celălalt susține că deține posesia cu forța, această
acțiune nu ar trebui să fie acordată, nici măcar după ce a trecut un an; deoarece este stabilit că, chiar și după un an,
se va acorda un interdict împotriva celui care l-a expulzat cu forța pe celălalt. De asemenea, el spune că, în cazul în
care se spune că partea care a inițiat procedurile este în posesie prin suferință, această acțiune nu va fi admisă,
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deoarece se acordă un interdicție și în acest caz. Mai mult, dacă se spune că reclamantul deține posesia pe furiș,
trebuie să se considere că această acțiune nu va fi admisă; deoarece, adaugă el, un interdict poate fi obținut, de
asemenea, într-un caz de posesie pe furiș.
(6) În cazul în care există două persoane care au primit bunuri în gaj, este perfect corect ca acestea să beneficieze
de o acțiune echitabilă de partaj.
(7) În plus, dacă între două părți apare o controversă cu referire la un uzufruct, această acțiune ar trebui să fie
acordată.
(8) Din nou, dacă două părți sunt puse în posesie prin ordinul pretorului pentru conservarea moștenirilor, există un
motiv întemeiat pentru posesie din cauza custodiei; și, prin urmare, în cazul în care există doi copii nenăscuți, se va
aplica aceeași regulă, iar acest lucru este rezonabil.
(9) Este evident că, în cazul în care cineva care a fost pus în posesie pentru prevenirea unei amenințări de
prejudiciu a fost deja ordonat să intre în posesie, acesta nu ar avea dreptul la o acțiune echitabilă în beneficiul său,
deoarece are dreptul de a introduce o acțiune de recuperare.
(10) În cazul în care se introduce o acțiune pentru împărțirea unui uzufruct comun, judecătorul trebuie să se achite
de datoria sa fie pentru a permite fiecăruia să se bucure de uzufruct în părți diferite, fie poate închiria uzufructul
unuia dintre ei sau unei terțe persoane; astfel încât, în acest fel, să poată încasa chiriile fără alte dezacorduri; sau,
dacă bunul este mobil, el poate să facă în așa fel încât părțile să se înțeleagă între ele și să își dea garanții de
folosință și bucurie pentru o anumită perioadă de timp, adică uzufructul să le aparțină alternativ, fiecare având
pentru el un termen special.
(11) Nu au dreptul la această acțiune nici chiriașii, nici persoanele care au primit un bun în depozit, deși pot deține
posesia în conformitate cu dreptul natural.
(12) În cazul în care părțile au acceptat un gaj în comun, trebuie să se facă o împărțire între ele, astfel încât o parte
să nu fie evaluată la valoarea sa reală, ci numai la valoarea la care se ridică datoria pe acea parte anume; iar gajul
trebuie să fie cedat unuia dintre creditori, dar nu trebuie refuzată permisiunea debitorului de a prezenta suma pe
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care o datorează și de a răscumpăra gajul. Aceeași regulă se aplică în cazul în care posesorul unui gaj introduce o
acțiune in rem pentru răscumpărare, iar partea care are în posesie îi oferă suma evaluată de către instanță.
(13) În cazul în care un debitor și-a gajat partea sa dintr-un teren deținut în comun, iar creditorul său este acționat
în justiție de proprietarul celeilalte părți sau de un alt creditor al unui alt debitor și face o ofertă mai mare pentru
bunul în cauză, iar debitorul părții căreia i-a fost adjudecat bunul dorește să își recupereze partea sa de teren după
ce a plătit ceea ce el însuși datora; se consideră în mod foarte corect că acesta nu ar trebui să fie audiat, cu excepția
cazului în care este pregătit să recupereze și ceea ce creditorul său a cumpărat în temeiul adjudecării. Într-adevăr,
dacă vindeți o parte din proprietate și, înainte de a o preda cumpărătorului, se introduce o acțiune de partaj
împotriva dumneavoastră și cealaltă parte vă este adjudecată; în consecință, se afirmă că nu se poate introduce
nicio acțiune pe motiv de cumpărare, cu excepția cazului în care reclamantul a fost pregătit să ia întreaga
proprietate, deoarece această parte revine vânzătorului prin intermediul altuia; și cumpărătorul poate fi, de
asemenea, acționat în justiție pe motiv de vânzare pentru a-l obliga să ia toată proprietatea; și singura chestiune
care trebuie analizată este dacă vânzătorul a comis vreo fraudă. Cu toate acestea, în cazul în care o parte a fost
înstrăinată, iar vânzătorul este învins în licitație, el va fi obligat, în cadrul unei acțiuni în revendicare, să restituie
prețul. Aceeași regulă este respectată în mandat și în alte cazuri de acest tip.
8. Paulus, Despre edict, cartea XXIII.
Chiar dacă întregul număr de părți care dețin bunuri în comun nu doresc partajul, ci doar unele dintre ele, această
acțiune poate fi introdusă între ele.
1. În cazul în care nu se știe cu certitudine dacă există Lex Falcidia, se poate introduce o acțiune de partaj între
legatar și moștenitor sau se poate iniția o acțiune de recuperare, pentru o parte a cărei valoare nu este stabilită. La
fel se întâmplă și în cazul în care se lasă moștenire un peculium, deoarece nu se știe în ce măsură o datorie față de
proprietar diminuează peculium-ul.
2. Acțiunea de partajare a bunurilor comune include și cazul în care cineva depreciază valoarea acestor bunuri; de
exemplu, prin rănirea unui sclav sau prin coruperea moravurilor acestuia, sau prin tăierea copacilor de pe teren.
3. În cazul în care un coproprietar plătește în numele unui sclav mai mult decât ar fi trebuit cu titlu de reparație
pentru prejudiciu decât ar fi trebuit, sclavul este evaluat și acesta își poate recupera partea sa.
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4. Mai mult, atunci când un coproprietar este acționat în justiție într-o acțiune De peculio pentru întreaga valoare a
obligației și hotărârea este pronunțată împotriva sa, el va avea dreptul la o acțiune în partaj pentru a-i permite să
recupereze o parte din peculium.
9. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Dar în cazul în care un coproprietar, din cauza unui sclav deținut în comun, are o hotărâre pronunțată împotriva sa
într-o acțiune De peculio pentru întreaga sumă a datoriei, iar bunurile aparținând respectivului peculium sunt
pierdute în timp ce se află în mâinile sale; totuși, o acțiune echitabilă în partaj pentru recuperarea unei părți din
bani va fi admisă; pentru că altfel ar fi nedrept ca întreaga chestiune să provoace o pierdere pentru partea care a
apărat acțiunea; deoarece ar trebui să existe un risc egal impus ambilor proprietari cu referire la bunurile incluse în
peculium. Pentru că atunci când cineva își asumă apărarea unui sclav la cererea proprietarului său, i se va restitui
tot ceea ce a cheltuit cu bună credință, chiar dacă ulterior peculium-ul ar fi pierdut. Acesta este cazul în care nu a
fost comisă nicio neglijență de către niciuna dintre părți; deoarece dacă o acțiune De peculio este intentată
împotriva proprietarului, iar acesta este dispus să predea reclamantului proprietatea inclusă în peculium, se
consideră că ar trebui să fie ascultat dacă se demonstrează o cauză adecvată, desigur, dacă a făcut acest lucru fără
intenție răuvoitoare sau frauduloasă.
(10) Paulus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Din nou, deși acțiunea în temeiul Lex Aquilia nu poate fi introdusă împotriva unui moștenitor; totuși, în cadrul
acestei acțiuni, moștenitorul trebuie să plătească coproprietarului pentru orice prejudiciu pe care defunctul l-a
cauzat proprietății comune din cauza căruia se naște un drept de acțiune în temeiul Lex Aquilia.
1. În cazul în care avem doar un drept de folosință care nu poate fi nici vândut, nici închiriat, să analizăm cum se
poate face o împărțire în cadrul unei acțiuni de partaj a bunurilor comune. Dacă, totuși, pretorul intervine și
aranjează lucrurile în așa fel încât instanța să poată adjudeca folosința uneia dintre părți, nu se va considera că
cealaltă, care acceptă o compensație, nu se folosește de proprietate, pe motiv că cel care pare să se bucure de ea
face mai mult decât celălalt, deoarece acest lucru rezultă din necesitatea cazului.
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2. În cadrul unei acțiuni intentate pentru împărțirea bunurilor comune, judecătorul ar trebui să evalueze aceste
bunuri la valoarea lor reală și ar trebui, de asemenea, să se constituie o garanție împotriva recuperării prin
evicțiune.
11. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Ar trebui, cu orice preț, să ținem cont de faptul că, dacă, după distrugerea proprietății comune, cel care are dreptul
de a fi plătit ceva în virtutea proprietății comune dorește să introducă o acțiune pe acest motiv, i se va acorda o
acțiune echitabilă de partaj; de exemplu, dacă reclamantul a făcut anumite cheltuieli pentru proprietatea comună
sau dacă doar coproprietarul a obținut un anumit profit de pe urma acesteia - ca, de exemplu, munca unui sclav sau
banii plătiți pentru aceasta -, se ține cont de toate aceste lucruri într-o acțiune de acest fel.
(12) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXI.
În cazul în care o casă sau un zid este deținut în comun și devine necesar să fie reconstruit, demolat sau introdus
ceva în el; se poate intenta o acțiune pentru împărțirea proprietății comune, sau putem iniția o procedură în temeiul
Edictului Uti possidetis.
13. Același, Despre Edict, Cartea LXXV.
Totul este inclus într-o acțiune pentru împărțirea proprietății comune, cu excepția cazului în care ceva a fost
exceptat în mod expres de comun acord pentru a evita includerea sa.
14. Paulus, Despre Plautius, Cartea a III-a.
Această acțiune include tot ceea ce a fost făcut sau ar fi trebuit să fie făcut pentru beneficiul comun de către o parte
care știa că are un coproprietar.
(1) Totuși, orice cheltuieli pe care le-am făcut în timp ce credeam că terenul îmi aparținea și pe care, dacă se
intentează o acțiune pentru recuperarea unei părți din teren, le pot, desigur, reține invocând excepția de fraudă; ar
trebui să se analizeze dacă le pot reține din cauza dreptății acțiunii în sine, în cazul în care s-ar intenta o acțiune în
partaj împotriva mea. Cred că cea mai bună opinie este că pot face acest lucru, deoarece acțiunea de partaj a
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bunurilor comune este una de bună credință, dar acesta este doar cazul în care acțiunea este introdusă împotriva
mea; totuși, dacă aș dispune de partea mea, nu va rămâne nimic din care să pot reține cheltuielile. Să ne gândim
dacă un cumpărător de la mine le poate reține, căci dacă se introduce o acțiune pentru a recupera o parte de la el,
poate reține el suma pe baza cheltuielilor pe care le-am făcut, așa cum aș putea face eu însumi? Cea mai bună
opinie este că, în acest caz, cheltuielile pot fi reținute și, din moment ce acesta este cazul, este foarte corect să mi
se acorde o acțiune echitabilă împotriva coproprietarului meu în contul acestor cheltuieli, chiar dacă proprietatea
comună continuă să existe. Cu toate acestea, regula este diferită în cazul în care cheltuiesc bani pentru proprietatea
mea, ca să spunem așa, care aparține în realitate altuia sau este deținută în comun; pentru că, în acest caz, am doar
dreptul de retenție, deoarece nu doresc să oblig pe nimeni față de mine; atunci când cred că o proprietate aparține
lui Titius, care de fapt aparține lui Maevius, sau că este deținută de mine în comun cu o altă parte care în realitate
nu este coproprietarul meu, fac acest lucru pentru a lega o altă parte de mine; și așa cum o acțiune pe motiv de
afaceri tranzacționate îmi este acordată împotriva cuiva de ale cărui afaceri m-am ocupat crezând că sunt ale altuia,
tot așa și în cazul de față. Prin urmare, dacă aș vinde terenul unei alte persoane, pentru motivul că acest caz ar fi de
așa natură încât să am dreptul la o acțiune, ar trebui să mi se acorde una pe motiv de afacere tranzacționată (așa
cum spune și Julianus).
(2) Dacă s-ar conveni că nu se va face niciun fel de partaj, este perfect evident că o astfel de convenție nu ar avea
nicio forță; dar dacă s-a convenit că nu se va face niciunul într-o anumită perioadă de timp, iar acest lucru asigură
beneficiul proprietății în sine, o astfel de convenție va fi valabilă.
(3) În cazul în care se convine între coproprietari că comunitatea de proprietate nu va fi împărțită într-un anumit
interval de timp, nu există nicio îndoială că o parte care este obligată de o astfel de convenție este liberă să vândă;
și, prin urmare, un cumpărător de la oricine care introduce o acțiune pentru împărțirea proprietății comune va fi
împiedicat de aceeași excepție prin care vânzătorul însuși ar fi fost împiedicat.
(4) În cazul în care un coproprietar încheie un acord de a nu intenta o acțiune în justiție pentru partea sa,
proprietatea comună este, în toate sensurile, încheiată.
15. Același, Despre Plautius, Cartea a V-a.
În cazul în care un coproprietar este acționat în justiție cu referire la un sclav deținut în comun și se pronunță o
hotărâre împotriva sa, el poate intenta o acțiune de partaj chiar înainte de a se conforma hotărârii; căci, dacă o
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acțiune noxală este intentată împotriva unuia dintre ei, el poate intenta imediat o acțiune împotriva coproprietarului
său pentru a i se preda partea sa, dând în același timp garanția că, în cazul în care nu va preda sclavul, îi va restitui
partea.
(16) Același, Despre Plautius, cartea VI.
În cazul în care coproprietarii își dizolvă proprietatea, se obișnuiește ca garanția să fie constituită cu referire la
orice datorie care poate exista, care depinde de o condiție.
17. Modestinus, Reguli, Cartea a IX-a.
În cazul în care unul dintre mai mulți coproprietari cumpără de la un creditor o suprafață de teren care fusese dată
în gaj de către testator, el nu trebuie să fie acționat în justiție de către coproprietarii săi în cadrul unei acțiuni de
partajare a bunurilor comune.
(18) Javolenus, Epistole, Cartea II.
Un arbitru nu poate decide că un teren aparținând unei moșii trebuie să fie supus unei servituți care se atașează
unui teren care nu face parte din respectiva moșie; pentru motivul că autoritatea unui judecător nu se poate extinde
dincolo de ceea ce se află în fața instanței.
19. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Un copac care crește pe o linie de hotar și, de asemenea, o piatră care se întinde pe două terenuri, atâta timp cât
sunt atașate de sol, aparțin ambilor proprietari, în funcție de poziția pe care o ocupă deasupra terenului fiecăruia; și
nu vor fi incluse într-o acțiune de partajare a proprietății comune. Dar, de îndată ce piatra este îndepărtată sau
copacul este dezrădăcinat sau tăiat, devine proprietate comună și indivizibilă și va fi inclusă în acțiunea de
partajare a unei astfel de proprietăți; deoarece ceea ce înainte era în părți separate este acum contopit. Prin urmare,
atunci când două mase de orice substanță aparținând la doi proprietari sunt amestecate, întreaga masă este
proprietate comună, chiar dacă o parte din substanță, așa cum era la început, există separat; și, de asemenea, atunci
când un copac sau o piatră sunt separate de sol, drepturile de proprietate sunt contopite.
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1. Un arbitru în scopul împărțirii bunurilor comune nu ar trebui să fie numit cu referire la un vestibul, care este
comun la două case, în cazul în care oricare dintre părți nu este dispusă; pentru că atunci când cineva este obligat
să liciteze pentru un astfel de vestibul, el va fi nevoit în mod necesar uneori să plătească valoarea întregii case,
dacă aceasta nu are o altă intrare.
2. În cazul în care un drept de trecere prin același loc aparține la doi dintre noi, iar unul dintre noi a făcut unele
cheltuieli cu referire la acesta; Pomponius spune destul de dur că va exista fie o acțiune de partaj, fie una pe
parteneriat; căci cum se poate înțelege că există o proprietate comună asupra unui lucru pe care părțile îl folosesc
separat? Un proces ar trebui să fie intentat pe motivul afacerilor efectuate.
3. Judecătorul care prezidează o acțiune de partaj de bunuri comune, precum și una de partaj de moștenire, în cazul
în care un sclav a luat-o la fugă, trebuie să ordone părților care se află în fața lui să liciteze, iar apoi trebuie să
adjudece sclavul celui care licitează cel mai mult; și nu va exista niciun pericol ca pedeapsa prevăzută de Lex
Fabia să se producă din cauza decretului Senatului.
4. Labeo spune că un curs de apă nu este inclus într-o acțiune de împărțire a proprietății comune; pentru că fie este
o parte a terenului ? și prin urmare nu ar trebui să fie luat în considerare în proces ? fie este separat de teren, dar
este împărțit fie cu referire la cantitate, fie la timpul în care trebuie folosit. Uneori, însă, drepturile pot fi separate
de teren și totuși să nu fie împărțite nici în funcție de cantitate, nici în funcție de perioadele de folosință; ca, de
exemplu, atunci când partea căreia îi aparțineau a lăsat mai mulți moștenitori, și, când se întâmplă acest lucru, este
potrivit ca și aceste lucruri să fie incluse într-o acțiune de partaj; căci Pomponius spune că nu vede de ce nu ar
trebui să fie incluse într-o acțiune de partaj de bunuri comune la fel ca în cea de partaj de moștenire. Prin urmare,
în cazuri de acest fel, ele sunt de asemenea incluse într-o acțiune de împărțire a bunurilor comune, așa cum
drepturile menționate mai sus sunt împărțite fie prin cantitate, fie prin perioade de timp.
20. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIII.
În cazul în care o persoană cu care dețineți un teren în comun nu răspunde în cazul unei infracțiuni și, din acest
motiv, casa este demolată sau copacii sunt tăiați din ordinul judecătorului, despăgubirile pot fi recuperate de către
dumneavoastră într-o acțiune de împărțire a bunurilor comune, deoarece tot ceea ce se pierde din cauza neglijenței
unui coproprietar este inclus în acest proces.
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21. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
22. Este foarte avantajos pentru toate părțile ca un judecător, în împărțirea unor suprafețe de teren, să urmeze ceea
ce este cel mai benefic sau ceea ce preferă justițiabilii.
22. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Dacă construiesc un zid pentru vecinul meu și pentru mine însumi, cu înțelegerea că pot recupera de la el
cheltuielile aferente, proporțional cu partea sa; sau dacă construiesc zidul prin donație, acesta va fi proprietate
comună.
(23) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXII.
În cazul în care între tine și coproprietarul tău s-a încheiat o convenție potrivit căreia poți lua recoltele în ani
alternativi, iar coproprietarul tău nu îți permite să le culegi în anul tău; trebuie să se analizeze dacă va exista o
acțiune bazată pe contractul de arendare sau una de partajare a proprietății comune. Aceeași întrebare se pune în
cazul în care un coproprietar care a convenit să se bucure de recoltă în fiecare al doilea an întoarce vitele și face ca
recolta din anul următor, pe care coproprietarul său avea dreptul să o culeagă, să fie ruinată? Cred că cea mai bună
opinie este că ar trebui să se introducă o acțiune pentru împărțirea proprietății comune, mai degrabă decât una
privind contractul de arendă (căci cum poate exista un contract de arendă atunci când nu există o chirie implicată?)
sau, cu siguranță, ar trebui să se acorde o acțiune civilă pentru daune incerte.
24. Julianus, Digest, Cartea a VIII-a.
În cazul în care un sclav deținut în comun dobândește ceva prin intermediul proprietății unuia dintre proprietarii
săi, acesta va fi, totuși, supus proprietății comune; dar partea prin intermediul proprietății căreia s-a făcut achiziția
poate colecta suma printr-o acțiune în partaj, deoarece este în conformitate cu buna-credință ca fiecare să aibă un
drept de preemțiune asupra oricărui lucru pe care un sclav îl dobândește prin intermediul proprietății sale.
(1) Dacă intenționez să intentez o acțiune împotriva ta pentru împărțirea bunurilor comune, iar tu îți transferi partea
ta lui Titius în scopul de a schimba condițiile procesului; vei fi răspunzător față de mine într-o acțiune pretoriană,
deoarece ai acționat în așa fel încât să eviți ca o acțiune în partaj să fie introdusă împotriva ta.
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25. Același, Digest, cartea XII.
În cazul în care Stichus, un sclav deținut de tine și de mine în comun, are el însuși un sub-sclav pe nume
Pamphilus, care valorează zece aurei, și o acțiune De peculio este intentată împotriva mea și, pierzând-o, eu plătesc
zece aurei; atunci, chiar dacă Pamphilus ar muri ulterior, vei fi totuși obligat să-mi plătești cinci aurei într-o acțiune
în partaj sau într-una pe parteneriat, pentru că te-am eliberat de o datorie de această valoare. Cu atât mai mult ar
trebui să fiu îndreptățit să recuperez această sumă, dacă Stichus, după moartea lui Pamphilus, ar dobândi un alt
sub-sclav.
26. Alfenus Verus, Digest, Cartea II.
Un sclav deținut în comun, în timp ce se afla în mâinile unuia dintre proprietarii săi, și-a rupt piciorul în timp ce
lucra; și s-a pus întrebarea ce fel de acțiune putea intenta celălalt proprietar împotriva celui cu care sclavul se afla
în acel moment? Am răspuns că, în cazul în care proprietatea comună a fost lezată mai degrabă din neglijență decât
din accident, el ar putea recupera orice daune evaluate de un arbitru într-o acțiune de partajare a proprietății
comune.
27. Paulus, Epitome din Digestul lui Alfenus, Cartea a III-a.
Un singur coproprietar nu poate pune în mod legal un sclav deținut în comun la tortură, cu excepția cazului în care
este vorba despre o chestiune în care toate părțile erau interesate.
28. 28. Papinianus, Questions, Cartea a VII-a.
27. Sabinus spune că niciun coproprietar nu poate îndeplini în mod legal vreun act cu referire la proprietatea
comună fără consimțământul celuilalt, de aceea este evident că există dreptul de prevenire; iar atunci când părțile
se află în aceeași poziție, este stabilit că cel care se opune are avantajul. Dar, deși, în cazul în care proprietatea este
comună, un coproprietar poate fi împiedicat să procedeze în cazul în care o clădire este în curs de construcție,
acesta nu poate fi obligat să o îndepărteze dacă celălalt nu l-a împiedicat să o construiască atunci când ar fi putut
face acest lucru; și, prin urmare, despăgubirea pentru prejudiciu poate fi obținută numai prin intermediul unei
acțiuni de partajare a proprietății comune. Cu toate acestea, în cazul în care acesta a consimțit la ridicarea clădirii,
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nu va avea dreptul la o acțiune în despăgubire; dar dacă una dintre părți a făcut ceva în timpul absenței
coproprietarului său în detrimentul acestuia din urmă, atunci poate fi obligată să o înlăture.
29. Paulus, Întrebări, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva deține un teren în comun cu Titius și, crezând că îl deține în comun cu Maevius, cheltuiește
bani pe el; se consideră foarte corect că o acțiune pentru împărțirea proprietății comune va fi suficientă pentru el;
pentru că acesta este cazul dacă știu că proprietatea este comună, dar nu știu cine este coproprietarul meu, deoarece
nu mă ocup de afacerile coproprietarului meu, ci îmi administrez propria proprietate; și acțiunea se naște mai
degrabă cu referire la proprietatea pe care au fost cheltuiți banii, decât la persoana coproprietarului. Pe scurt,
considerăm că această acțiune este cea în temeiul căreia un tutore ar fi răspunzător, în cadrul unei cereri adresate
instanței pentru a-l obliga să ramburseze cheltuielile. Cazul este diferit în cazul în care un om crede că cheltuiește
bani pe proprietatea sa, în timp ce, de fapt, aceasta este deținută în comun; și în acest caz, nu va avea dreptul la o
acțiune de partaj și nici nu i se va acorda o acțiune echitabilă; deoarece oricine știe că proprietatea este deținută în
comun sau aparține altuia își desfășoară activitatea cu scopul de a răspunde față de el însuși, chiar dacă se poate
înșela cu privire la persoană.
(1) Pomponius spune că oricine dintr-un număr de coproprietari poate cere un judecător; dar în cazul în care
oricare dintre acești coproprietari tace, o acțiune pentru împărțirea bunurilor comune poate fi intentată în mod
corect împotriva sa.
30. Scaevola, Opinii, Cartea I.
O acțiune pentru împărțirea bunurilor comune poate fi introdusă în mod corect fie atunci când niciuna dintre părți
nu este în posesie, fie atunci când unul dintre coproprietari nu este în posesia terenului.
31. 31. Paulus, Opinii, Cartea a XV-a.
În cazul în care doi sclavi au fost rezervați de pe o moșie prin ordinul pretorului în scopul de a servi unor minori, sa considerat că nu au fost împărțiți, ci au rămas proprietatea comună a tuturor.
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Tit. 4. În ceea ce privește acțiunea de producție
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIV.
Această acțiune este foarte necesară, ea este folosită în fiecare zi; și a fost introdusă în principal din cauza
proceselor pentru recuperarea bunurilor.
2. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
A "produce" înseamnă a pune în mod public o proprietate în puterea altuia, astfel încât cel care introduce un proces
să aibă posibilitatea de a o încerca,
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIV.
În această procedură, reclamantul trebuie să știe totul și să expună toate faptele referitoare la proprietatea care face
obiectul acțiunii.
(1) Un justițiabil care inițiază o acțiune pentru producerea unui bun nu declară, de fapt, că el este proprietarul și
nici nu este obligat să dovedească acest lucru, deoarece există mai multe cauze pentru a intenta o astfel de acțiune.
(2) Mai mult, în cadrul acestei acțiuni, trebuie menționat faptul că, în cazul în care pârâtul este contumacios, se
poate pronunța împotriva sa o hotărâre bazată pe jurământul reclamantului, cuantumul urmând a fi stabilit de către
judecător.
(3) Această acțiune este una personală și are dreptul la ea cel care urmează să introducă o acțiune reală, indiferent
de tipul de acțiune, fie că este vorba de acțiunea serviabilă asupra unui gaj, fie că este vorba de o acțiune ipotecară,
ambele putând fi introduse de creditori.
(4) Pomponius spune, totuși, că atunci când un om este pe cale să intenteze o acțiune pentru uzufruct, el are dreptul
la o acțiune de producție.
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(5) Mai mult, atunci când cineva care este pe punctul de a solicita un interdict cere ca bunul să fie produs, el
trebuie să fie ascultat.
(6) În plus, dacă doresc să aleg un sclav sau orice alt bun, dreptul de a alege care mi-a fost lăsat prin moștenire, se
stabilește că pot introduce o acțiune în vederea producerii, iar atunci când bunul este produs, că pot introduce o
acțiune în vederea recuperării acestuia.
(7) În cazul în care cineva dorește să intenteze o acțiune în justiție prin intermediul unei acțiuni noxale, este
necesară o acțiune în vederea producerii bunului; de fapt, atunci când proprietarul sclavului este gata să se apere,
iar reclamantul nu poate desemna sclavul decât dacă acesta este prezent, fie pentru că nu și-l amintește, fie pentru
că nu are numele lui; nu este oare corect ca întregul corp de sclavi să fie prezentat în fața lui, pentru ca acesta să îl
poată alege pe cel care a comis infracțiunea? Prin urmare, acest lucru ar trebui să se facă, atunci când se prezintă
un motiv întemeiat, pentru ca partea care face obiectul acțiunii să poată fi desemnată după ce se face o anchetă
asupra sclavilor.
(8) În cazul în care cineva, în afară de moștenitor, dorește ca testamentul, sau codicile, sau orice altceva referitor la
testament să fie prezentat, ar trebui să se considere că acest lucru nu poate fi făcut prin intermediul acestei acțiuni,
deoarece interdicțiile referitoare la aceste chestiuni vor fi suficiente pentru partea respectivă; și aceasta a fost
opinia lui Pomponius.
(9) Cu toate acestea, trebuie amintit că nu numai persoanele pe care le-am menționat au dreptul la acțiunea de
producere, ci și oricine are un interes în a se face producerea; prin urmare, judecătorul ar trebui să stabilească în
primul rând dacă partea are un interes, și nu dacă este proprietarul bunurilor în cauză; apoi ar trebui să ordone
producerea acestora sau să refuze să facă acest lucru deoarece partea nu are niciun interes în această chestiune.
(10) Julianus afirmă în continuare că, dacă nu am dreptul la o acțiune de recuperare, pot totuși să inițiez o acțiune
în vederea producerii, deoarece este în interesul meu ca acest lucru să se facă; ca, de exemplu, în cazul în care mi
se lasă un sclav pe care Titius îl poate alege, deoarece pot introduce o acțiune în vederea producerii, deoarece am
un interes ca aceasta să se facă pentru ca Titius să își poată face alegerea; și atunci am o acțiune în vederea
recuperării, chiar dacă nu am dreptul de a alege un sclav care să fie produs.
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(11) În cazul în care o acțiune în vederea producerii de bunuri este introdusă împotriva mea, nu pot introduce o
acțiune în același scop doar pentru că am fost acționat în acțiunea respectivă; chiar dacă se poate considera că am
un interes, deoarece sunt răspunzător pentru restituirea sclavului. Totuși, acest lucru nu este suficient, pentru că,
altfel, în cazul în care cineva ar fi reușit să renunțe în mod fraudulos la posesie, ar putea introduce o acțiune de
producere, chiar dacă nu intenționează să introducă o acțiune de recuperare sau să procedeze prin intermediul unei
interdicții; și fie un hoț, fie un tâlhar ar putea face acest lucru; ceea ce nu este deloc adevărat. Prin urmare, Neratius
afirmă foarte corect că judecătorul, într-o cerere de producție, trebuie să cerceteze cu atenție dacă partea are o
cauză justă și probabilă de acțiune în temeiul căreia dorește ca proprietatea să fie produsă.
(12) Pomponius afirmă că mai multe părți pot introduce în mod legal o acțiune pentru producerea sclavului identic;
de exemplu, în cazul în care un sclav aparține primului, uzufructul acestuia celui de-al doilea, iar al treilea susține
că îl are în posesie, iar al patrulea pretinde că i-a fost gajat; prin urmare, toți au dreptul la o acțiune pentru
producerea lui, deoarece toți au un interes în producerea sclavului respectiv.
(13) Același autor adaugă că judecătorul, datorită autorității cu care a fost învestit din cauza acestei acțiuni, poate,
de asemenea, să examineze orice excepții pe care posesorul le-ar putea invoca și, dacă vreuna dintre ele arată în
mod clar că reclamantul este prescris, atunci cel care este în posesie ar trebui să fie eliberat; dar dacă excepția este
obscură sau dacă este implicată o chestiune mai importantă, acest lucru ar trebui amânat până la desfășurarea
procesului și ar trebui să se dispună ca proprietatea să fie produsă. Cu toate acestea, există anumite excepții pe care
judecătorul care va prezida acțiunea de punere în posesie ar trebui să le stabilească el însuși prin toate mijloacele;
de exemplu, cele care se bazează pe un acord informal, pe o fraudă rău intenționată, pe un jurământ sau pe o
hotărâre pronunțată anterior.
(14) Justiția cere uneori producerea bunurilor, astfel încât, deși nu se poate intenta o acțiune în acest scop, se poate
acorda o acțiune in factum; chestiune la care face referire Julianus. El spune că un sclav care aparținea soției mele
a ținut conturile mele, tu ești în posesia acestor conturi și doresc să fie produse. El spune în continuare că dacă
respectivele conturi sunt scrise pe hârtia mea, există un motiv pentru această acțiune, deoarece pot intenta o acțiune
în justiție pentru respectivele conturi, deoarece dacă hârtia este a mea, ceea ce este scris pe ea este și al meu; dar
dacă hârtia nu este a mea, deoarece nu pot intenta o acțiune pentru a o recupera, nu pot iniția proceduri pentru a o
prezenta; prin urmare, o acțiune in factum va fi în favoarea mea.
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(15) Trebuie reținut că prin această acțiune se poate acționa împotriva posesorului, și nu numai împotriva celui
care are posesia civilă, ci și împotriva celui care are posesia naturală. În cele din urmă, s-a stabilit că un creditor
care a primit bunuri în gaj poate fi obligat să le prezinte:
4. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Căci acțiunea poate fi introdusă împotriva celui la care a fost depusă proprietatea, căruia i-a fost împrumutată sau
de către care a fost închiriată.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIV.
Celsus afirmă că, dacă cineva care s-a angajat să scoată o marfă o plasează într-un depozit, se poate intenta
împotriva sa o acțiune de producere bazată pe contractul său; și, mai mult, dacă partea care a încheiat contractul
moare și lasă un moștenitor, acțiunea poate fi intentată împotriva acestuia din urmă. Cu toate acestea, în cazul în
care nu există niciun moștenitor, acțiunea poate fi introdusă împotriva deținătorului depozitului; deoarece, dacă
bunul nu se află în posesia nimănui, el spune că este evident că fie deținătorul depozitului îl are în posesia sa, fie,
în orice caz, este sigur că îl poate produce. De asemenea, el întreabă: "Cum poate fi în posesia unui bun o parte
care a fost de acord să îl scoată? Este acest lucru pentru că avea un drept de retenție asupra acestuia?". Acest
exemplu arată că și persoanele care au puterea de a produce un bun sunt răspunzătoare de o acțiune pentru
producerea acestuia.
(1) Cu toate acestea, Julianus spune că, în conformitate cu această regulă, o persoană este răspunzătoare de o
acțiune pentru producerea care se află în posesie în scopul de a conserva bunuri sau moșteniri, precum și cel care
deține o proprietate în temeiul unui uzufruct, chiar dacă, în acest caz, nu are în niciun caz posesia acesteia. De
aceea, Julianus se întreabă în ce măsură aceste părți trebuie să producă proprietatea respectivă? El a răspuns că
prima trebuie să facă acest lucru pentru ca reclamantul să poată avea posesia, dar partea împotriva căreia a fost
intentată acțiunea trebuie să fie în posesie pentru a păstra proprietatea; și că cel care are uzufructul trebuie să facă
acest lucru pentru ca reclamantul să poată poseda proprietatea, dar cel împotriva căruia a fost intentată acțiunea să
poată folosi și să se bucure de ea.
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(2) Mai mult, Julianus spune că un cumpărător care nu returnează materialele parțial folosite, poate fi obligat să le
producă; daunele fiind estimate în funcție de suma pe care sunt dispus să o jur; dar el adaugă în același loc: "Dacă
cumpărătorul are posesia sau a comis o fraudă pentru a evita să aibă posesia".
(3) Celsus mai spune că, dacă ai îngrămădit gunoi de grajd pe terenul meu neocupat, poți obține, printr-o acțiune
de producere, permisiunea de a-l îndepărta, cu condiția, însă, să îl îndepărtezi în întregime, altfel nu poți face acest
lucru.
(4) Mai mult, dacă o barcă ar fi purtată de forța unui râu pe terenul altei părți, Neratius susține că aceasta din urmă
poate fi acționată în justiție pentru producție. De aceea, el întreabă dacă reclamantul trebuie să dea garanție
proprietarului terenului doar cu referire la daunele viitoare sau și pentru daunele trecute; și răspunde că trebuie să
fie dată și pentru daunele deja comise.
(5) În cazul în care, cu toate acestea, dacă ceva de la o clădire căzută este aruncat pe terenul sau pe casa ta, poți fi
obligat să îl produci, chiar dacă nu se află în posesia ta.
(6) Din nou, acolo unde cineva nu are puterea de a preda ceva, chiar dacă se află în posesia lui, nu va fi răspunzător
de o acțiune pentru producerea acestuia; ca de exemplu, atunci când un sclav este fugar, este evident că partea va fi
obligată să dea o garanție pentru a produce sclavul respectiv doar dacă, la un moment dat, acesta va ajunge în
puterea sa. Dar dacă nu a fugit, ci îi permiteți să trăiască unde dorește, se aplică aceeași regulă; sau dacă l-ați trimis
într-o călătorie sau dacă îl angajați pe terenul dumneavoastră, veți fi obligat doar să furnizați o garanție.
6. Paulus, Despre Sabinus, cartea XIV.
O bijuterie care este încrustată în aurul aparținând altei părți sau orice ornament atașat la un sfeșnic aparținând altei
părți nu poate fi cerut în cadrul unei acțiuni în revendicare, dar se poate introduce o acțiune de producție pentru a fi
detașat. Regula este diferită în cazul în care materialul este folosit într-o casă, deoarece, în acest caz, nici măcar o
acțiune în producție nu va fi admisă, deoarece Legea celor douăsprezece table interzice separarea materialului; dar
o acțiune pe motiv de material folosit poate fi introdusă pentru dublul valorii sale în temeiul aceleiași legi.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIV.
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Prin termenul de tignum înțelegem în Legea celor douăsprezece table orice fel de material; așa cum foarte corect
susțin anumite autorități.
(1) Dacă atașezi roata mea la un vehicul al tău, poți fi obligat să o prezinți ?și acest lucru a fost afirmat de
Pomponius ?deși, la drept vorbind, nu se află legal în posesia ta.
(2) Aceeași regulă se aplică și în cazul în care atașezi scândura mea la pieptul sau la corabia ta, sau mânerul meu la
cupa ta, sau ornamentele mele la bolul tău, sau folosești purpura mea pentru hainele tale, sau unești la statuia ta un
braț care este al meu.
(3) În plus, o municipalitate poate fi acționată în justiție pentru producție deoarece are puterea de livrare; deoarece
s-a stabilit că poate deține posesia și dobândi prin uzucapiune. Aceeași regulă trebuie să se considere că se aplică
societăților și altor persoane juridice.
(4) În cazul în care partea nu este în posesie în momentul în care se introduce problema, dar intră în posesie înainte
de pronunțarea hotărârii; considerăm că trebuie să se considere că hotărârea trebuie pronunțată împotriva sa, cu
excepția cazului în care restituie proprietatea.
(5) În cazul în care cineva are posesia în momentul în care este alăturată problema și, ulterior, încetează să mai
aibă posesia fără intenție frauduloasă, el ar trebui să fie achitat; chiar dacă (așa cum spune Pomponius) este de vină
pentru că nu a făcut imediat restituirea, ci a permis ca problema să fie alăturată împotriva sa.
(6) Același autor afirmă că, în cazul în care o parte aflată în posesie în momentul în care a fost introdusă problema
a încetat ulterior să mai aibă posesia, iar apoi a intrat din nou în posesie, fie în temeiul aceluiași titlu, fie în temeiul
altui titlu, trebuie să se pronunțe o hotărâre împotriva sa, cu excepția cazului în care predă proprietatea.
(7) Pomponius adaugă, nu în mod nepotrivit, că partea care intentează o acțiune în justiție pentru producție trebuie
să aibă un interes în ambele momente pentru ca bunul să îi fie predat; adică în momentul în care problema este
conexată și în momentul în care este pronunțată hotărârea. Această opinie este susținută și de Labeo.
8. Julianus, Digest, Cartea a IX-a.
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În cazul în care o acțiune în revendicare este introdusă împotriva părții care nu era în posesie și nici nu s-a făcut
vinovată de fraudă pentru a evita posesia, iar după moartea sa, moștenitorul său intră în posesia proprietății, acesta
din urmă poate fi obligat să o prezinte; pentru că, dacă eu intentez un proces împotriva unui om pentru un teren, iar
moștenitorul său intră în posesia acestuia sub același titlu, el poate fi obligat să îl predea.
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIV.
Iulianus spune că, dacă cineva ucide un sclav care se află în posesia sa, sau transferă posesia altuia, sau strică
proprietatea în așa fel încât să nu poată fi deținută; el va fi pasibil de o acțiune în justiție pentru producerea
acesteia, deoarece a acționat în mod fraudulos pentru a evita să fie în posesia ei. Prin urmare, dacă el varsă sau
distruge vinul, uleiul sau orice altceva, el va fi pasibil de această acțiune.
(1) Ghindele din pomul tău cad pe pământul meu și eu întorc vitele pe el pentru a le paște. La ce acțiune sunt
pasibil? Pomponius afirmă că va exista o acțiune pentru producere dacă am întors vitele cu intenție frauduloasă
pentru ca acestea să se hrănească cu ghindele; căci chiar dacă ghindele ar fi încă acolo și nu v-aș permite să le
îndepărtați, voi fi răspunzător de o acțiune pentru producere, la fel ca și în cazul în care cuiva nu i s-ar permite să
îndepărteze materiale care au fost plasate pe terenul meu; și acceptăm opinia lui Pomponius, indiferent dacă
ghindele sunt încă acolo sau au fost consumate. Dacă mai sunt încă acolo, voi avea dreptul la un interdict care sămi permită să culeg ghinde, astfel încât să am puterea de a culege la fiecare trei zile, dacă ofer garanții împotriva
amenințării de prejudiciu.
(2) În cazul în care cineva a făcut ca un bun să intre în posesia altuia, se consideră că a acționat în mod fraudulos
pentru a evita să fie în posesia lui; cu condiția să fi comis acest act cu rea intenție.
(3) În cazul în care cineva produce o proprietate care se află într-o stare mai proastă decât era anterior, Sabinus
spune că el este în continuare pasibil de o acțiune pentru producție. Acest lucru este cu siguranță valabil în cazul în
care proprietatea a fost schimbată în mod fraudulos într-o altă formă; ca, de exemplu, atunci când un lingou de
metal este transformat dintr-o ceașcă; căci chiar dacă produce lingoul, el va fi răspunzător de acțiunea de
producere, deoarece forma fiind schimbată, el aproape că distruge substanța proprietății.
(4) Marcellus afirmă că, dacă zece aurei îți sunt lăsate sub o anumită condiție, iar uzufructul acestora îmi revine
mie în mod absolut, iar apoi moștenitorul, în timp ce condiția este încă în curs și fără a cere garanții, îmi plătește
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mie, uzufructuarul, cele zece aurei menționate; el va fi pasibil de o acțiune în producție, ca și cum ar fi acționat în
mod fraudulos pentru a evita să fie în posesie. Frauda constă în faptul că a neglijat să ceară o garanție de la
uzufructuar, iar rezultatul a fost că moștenirea dumneavoastră a fost pierdută, deoarece acum nu puteți intenta o
acțiune pentru a recupera banii. Cu toate acestea, acțiunea în revendicare ar putea fi disponibilă doar dacă condiția
de care depinde are loc. Cu toate acestea, ați fi putut să vă protejați prin intermediul unei stipulații pentru plata
moștenirii și, dacă ați făcut acest lucru, nu veți avea nevoie de acțiunea în revendicare. Cu toate acestea, dacă
moștenitorul, neștiind că vi s-a lăsat o moștenire, nu a cerut o garanție de la uzufructuar, Marcellus spune că nu va
exista o acțiune de producție, desigur, deoarece nu a existat fraudă; dar legatarii vor avea dreptul la despăgubiri
prin intermediul unei acțiuni in factum împotriva uzufructuarului.
(5) A "produce", în ceea ce privește această secțiune, înseamnă a expune un lucru în aceeași stare în care se afla în
momentul în care a fost alăturată problema, astfel încât partea, având deplina putere de a examina bunul, să poată
continua acțiunea pe care a intenționat să o introducă fără ca bunul pe care l-a revendicat să fie în vreun fel lezat;
chiar dacă acțiunea a fost introdusă nu în scopul restituirii, ci al producerii.
(6) Prin urmare, dacă, atunci când partea produce bunul, acesta a devenit al său prin uzucapiune după ce problema
a fost conexată, nu se poate considera că l-a produs deloc, deoarece reclamantul a pierdut procesul și, prin urmare,
pârâtul nu trebuie să fie eliberat; cu excepția cazului în care este gata să răspundă la cerere, așa cum s-a referit
înapoi la ziua inițială, astfel încât profitul să poată fi estimat în conformitate cu legea.
(7) Pentru motivul că în această acțiune reclamantul obține tot ceea ce depinde de proprietatea care face obiectul
acțiunii, Sabinus consideră că și urmașii unei sclave ar trebui să fie livrați, de asemenea, indiferent dacă ea era
însărcinată la momentul respectiv sau concepută ulterior; iar această opinie este aprobată și de Pomponius.
(8) În plus, orice avantaje care ar fi putut fi pierdute din cauza faptului că proprietatea nu a fost produsă, sau pentru
că a fost produsă prea târziu, ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare de către judecător; de aceea
Neratius spune că ar trebui să fie estimat avantajul reclamantului, și nu valoarea reală a proprietății, iar acest
avantaj, spune el, este uneori de o valoare mai mică decât cea a proprietății în sine.
10. 10. Paulus, Despre edict, cartea XXVI.
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În cazul în care dreptul de alegere este acordat într-un anumit termen, iar procesul s-a prelungit atât de mult încât
producerea nu va fi de nici un folos, avantajul la care are dreptul reclamantul trebuie păstrat; dar dacă moștenitorul
nu a fost vinovat pentru că nu a produs bunul la momentul în care s-a unit problema, el ar trebui să fie achitat.
11. Ulpianus, Despre edict, Cartea XXIV.
Dar atunci când o moștenire este pierdută din cauza faptului că un sclav nu a fost produs, va fi perfect corect ca
judecătorul, în evaluarea despăgubirilor, să ia în considerare prejudiciul adus moștenirii.
(1) Să ne gândim unde trebuie să fie produsă proprietatea și pe cheltuiala cui se va face acest lucru. Labeo spune că
acesta trebuie produs acolo unde se afla la momentul la care s-a conexat problema, dar trebuie transportat sau
condus la locul unde a fost intentată acțiunea, pe riscul și pe cheltuiala reclamantului. El spune că este evident că
partea care are în posesie un sclav trebuie să îi asigure acestuia hrană și îmbrăcăminte și să aibă grijă de el. Eu
consider că, uneori, reclamantul trebuie să facă și acest lucru; de exemplu, atunci când un sclav era obișnuit să se
întrețină fie prin muncă manuală, fie prin anumite meserii, iar acum este obligat să fie inactiv. În mod similar,
atunci când sclavul care urmează să fie produs este încredințat Curții, partea care a dorit ca acesta să fie produs
trebuie să fie responsabilă pentru hrana sa, dacă posesorul său nu obișnuia să i-o asigure; pentru că, dacă ar fi fost
obișnuit să facă acest lucru, atunci nu poate refuza să plătească pentru întreținerea sa. Uneori, partea care deține
bunul este obligată să îl prezinte pe cheltuiala sa; ca, de exemplu, atunci când a plasat bunul într-un loc secret,
astfel încât prezentarea acestuia să fie mai incomodă pentru reclamant; pentru că, în acest caz, trebuie să prezinte
bunul pe cheltuiala și riscul său în locul în care a fost inițiată acțiunea, astfel încât reaua sa credință să nu îl
avantajeze.
(2) În cazul în care cineva este acționat în justiție cu referire la mai multe lucruri și se afla în posesia tuturor
acestora în momentul în care a fost conexată problema, chiar dacă ulterior a renunțat la posesia unora dintre ele
fără intenție frauduloasă, trebuie să se pronunțe o hotărâre împotriva sa, cu excepția cazului în care produce tot
ceea ce poate.
12. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVI.
Există un motiv pentru această acțiune atunci când trebuie produsă o parte a cărei libertate cineva dorește să fie
stabilită.
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(1) Un fiu aflat sub autoritatea paternă este pasibil de această acțiune, dacă are puterea de a produce bunul.
(2) Julianus spune că atunci când mai multe acțiuni sunt intentate pentru producerea aceluiași bun, iar acest lucru
se face pentru același motiv, se poate invoca o excepție. Cu toate acestea, în cazul în care o parte introduce o
acțiune în justiție pentru recuperarea unui bun, iar după ce problema a fost conexată, el primește bunul de la o altă
persoană, se introduce o nouă cauză de acțiune și, prin urmare, nu se poate prevala de o excepție. Din nou, atunci
când cineva este pe cale să intenteze o acțiune împotriva unei părți pentru furt și inițiază o procedură de producție,
iar bunul este furat a doua oară, se va aplica același principiu. În cele din urmă, în cazul în care o parte introduce o
procedură de producție pentru a putea alege, iar după ce a fost introdusă problema, dreptul de a alege îi este dat
prin voința altcuiva, poate introduce o altă acțiune de producție.
(3) În cazul în care cineva face must din strugurii mei, sau ulei din măslinele mele, sau îmbrăcăminte din lâna mea,
fiind conștient că aceste lucruri aparțin altuia; el va fi pasibil de o acțiune în producere cu referire la ambele,
deoarece ceea ce este făcut din proprietatea noastră este cu siguranță al nostru.
(4) În cazul în care un sclav moare după ce problema a fost unită, chiar dacă acest lucru se întâmplă fără frauda sau
neglijența rău intenționată a posesorului; totuși, uneori ar trebui să se pronunțe o hotărâre împotriva lui pentru o
sumă egală cu beneficiul care ar fi revenit reclamantului dacă posesorul nu ar fi făcut nimic pentru a împiedica
sclavul să fie prezentat în instanță atunci când problema a fost unită; și cu atât mai mult este cazul dacă se pare că a
murit din cauza unui accident care nu s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost prezentat la momentul respectiv.
(5) În cazul în care proprietatea nu poate fi produsă imediat din anumite motive întemeiate, partea trebuie să
furnizeze o garanție, prin ordinul instanței, că o va produce într-o anumită zi.
(6) Un moștenitor poate face uz de această procedură în nume propriu, dar nu în timp ce acționează în calitate de
moștenitor. Moștenitorul unui posesor este, de asemenea, răspunzător pe cont propriu. Prin urmare, nu merită să ne
întrebăm dacă acțiunea poate fi acordată fie unui moștenitor, fie împotriva unuia. Este evident că această acțiune ar
trebui să fie acordată împotriva unui moștenitor în cazul în care defunctul s-a făcut vinovat de fraudă, dacă averea
a devenit mai valoroasă din acest motiv; de exemplu, în cazul în care moștenitorul a obținut prețul bunului.
13. Gaius, Despre edictul pretorului urban; Titlul, Cazuri referitoare la libertate.
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În cazul în care se spune că un om liber este reținut de cineva, un interdict este disponibil împotriva celui despre
care se spune că îl reține cu scopul de a-l obliga să îl producă; deoarece o acțiune pentru producerea lui este
considerată a fi lipsită de forță într-un caz de acest fel, deoarece se consideră că nu poate fi exercitată decât în
favoarea celui care are un interes pecuniar.
14. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XV.
În cazul în care un soț a primit bani în dar de la soția sa și, știind că nu au devenit ai săi, i-a plătit pentru
cumpărarea unui obiect, el a acționat în mod fraudulos pentru a evita să fie în posesia lor și, prin urmare, este
pasibil de o acțiune de producție.
15. Același, Despre Sabinus, cartea XVIII.
O comoară care îmi aparține este îngropată în pământul tău și nu-mi permiți să o dezgrop. Atâta timp cât nu o
scoateți din locul în care se află, Labeo spune că nu sunt îndreptățit legal la o acțiune pentru furt sau la una de
producere din acest motiv, deoarece nu ați fost în posesia respectivei comori și nici nu ați acționat fraudulos pentru
a evita să fiți în posesia acesteia, deoarece se poate ca dumneavoastră să nu știți că comoara se află pe terenul
dumneavoastră. Cu toate acestea, nu este nedrept, în cazul în care fac jurământul că nu afirm această pretenție în
scopul de a vă deranja, dacă se va acorda un interdict sau o hotărâre prin care să nu folosiți forța împotriva mea
pentru a mă împiedica să dezgrop, să ridic și să scot comoara menționată, dacă nu iau măsuri pentru a împiedica să
vi se furnizeze garanții pentru evitarea prejudiciului amenințat, din cauza actelor mele. Cu toate acestea, în cazul în
care comoara este o proprietate furată, am dreptul la o acțiune pentru furt.
16. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
În cazul în care un sclav are ceva în posesia sa, proprietarul său este răspunzător în nume propriu de o acțiune de
producere; dar dacă sclavul, fără știrea proprietarului său, se face vinovat de fraudă pentru a evita să fie în posesia
sa, o acțiune noxală pentru furt sau una pentru fraudă rău intenționată ar trebui să fie acordată pe seama sclavului,
dar nu poate fi intentată o acțiune pretoriană pentru producere.
17. Ulpianus, Despre toate tribunalele, Cartea a IX-a.
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În cazul în care o parte produce un sclav care este invalid sau orb, ar trebui să fie exonerat de răspundere în cadrul
acestei acțiuni, deoarece l-a produs, iar o astfel de producție nu este un impediment pentru o acțiune directă,
deoarece reclamantul poate în continuare să intenteze o acțiune în temeiul Lex Aquilia pentru prejudiciul suferit.
18. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
În cazul în care un bilet devine lipsit de valoare prin plată și gajurile sunt eliberate, creditorul poate, totuși, să
intenteze o acțiune în justiție pentru producerea documentelor referitoare la contract împotriva oricărei alte
persoane decât debitorul.
19. Paulus, Epitomele lui Alfenus, Cartea a IV-a.
Oricine este interesat poate introduce o acțiune în vederea obținerii de documente. Cu toate acestea, o anumită
persoană a întrebat dacă această acțiune este disponibilă pentru a obliga la prezentarea conturilor adversarului său
pentru a le verifica, deoarece pretindea că are un mare interes în a le prezenta. Răspunsul a fost că legea nu ar
trebui să fie folosită pentru a provoca neplăceri și că termenii nu ar trebui interpretați în mod capricios, ci că este
potrivit să se ia în considerare cu ce intenție au fost rostite cuvintele; pentru că, în conformitate cu acest principiu,
dacă cineva era dornic să studieze o anumită ramură a cunoașterii, ar putea declara că are un interes ca astfel de
cărți să fie produse în beneficiul său, deoarece, dacă acestea ar fi fost produse, după ce le-ar fi citit, ar fi devenit un
om mai învățat și mai bun.
20. Ulpianus, Reguli, Cartea a II-a.
În cazul în care o acțiune de producere este intentată din cauza infracțiunilor sclavilor, se poate recurge la tortură
pentru a-i face să-și dezvăluie complicii.
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Cartea XI
1. Cu privire la interogatoriile care trebuie puse în instanță și la acțiunile bazate pe interogatorii.
2. Cu privire la anumite chestiuni care ajung în fața aceluiași judecător.
3. Cu privire la corupția unui sclav.
4. Cu privire la sclavii fugari.
5. În ceea ce privește jucătorii de noroc.
6. În cazul în care un topograf face un raport fals cu referire la măsurători.
7. În ceea ce privește lăcașurile de cult, cheltuielile de înmormântare și dreptul de a le conduce.
8. Cu privire la transportul unui cadavru și la construirea unui mormânt.

********************************************
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Tit. 1. Cu privire la interogatoriile care trebuie puse în instanță și la acțiunile bazate pe
interogatorii
1. Callistratus, Monitory Edict, Cartea a II-a.
Moștenitorul ar trebui să fie interogat în instanță cu referire la ce parte din moștenire este moștenitor, ori de câte
ori o acțiune este intentată împotriva lui, iar reclamantul are îndoieli cu privire la ce parte este moștenitor cel pe
care intenționează să-l dea în judecată. Un interogatoriu este necesar ori de câte ori acțiunea este in personam,
atunci când acțiunea este intentată pentru o anumită sumă, deoarece, în caz contrar, reclamantul nu ar ști ce parte
din averea defunctului îi revine adversarului său în calitate de moștenitor și, uneori, ar putea pretinde prea mult și
ar putea suferi unele pierderi.
(1) Cu toate acestea, în prezent, nu mai facem uz de acțiunile interogatorii, deoarece nimeni nu poate fi obligat să
răspundă la nimic cu privire la drepturile sale înainte de judecarea cauzei; prin urmare, aceste acțiuni sunt mai
puțin folosite și au căzut în desuetudine. Numai elementele declarate de partea adversă în instanță pot fi folosite ca
probe de către justițiabili, indiferent dacă aceste elemente se referă la proprietăți sau la alte lucruri implicate în
procedurile judiciare.
2. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
Pretorul și-a publicat Edictul cu referire la interogatorii deoarece știa că este dificil pentru o parte care introduce un
proces împotriva unui moștenitor sau a posesorului bunurilor unei moșii să dovedească faptul că cineva este
moștenitor sau posesor al acestor bunuri;
3. Paulus, Despre Edict, Cartea XVII.
Din motivul că dovada intrării pe o moșie este, în cea mai mare parte, dificilă.
(4) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
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Pretorul dorește să lege partea care a fost chemată în judecată prin propriul răspuns dat în instanță, astfel încât,
dacă face recunoașteri sau spune un fals, să poată suporta consecințele; și, în același timp, să poată, prin
intermediul interogatoriului, să obțină informații cu privire la partea din moștenire care îi revine fiecărui
moștenitor.
1. Cu referire la declarația pretorului: "Cel care răspunde după ce a fost interogat în instanță", aceasta trebuie să fie
înțeleasă ca fiind în prezența unui magistrat al poporului roman, a guvernatorului unei provincii sau a oricărui alt
judecător, deoarece termenul jus, spune el, înseamnă doar locul în care se află judecătorul pentru a-și exercita
funcțiile sau a pronunța decizii, fie că face acest lucru acasă sau în timpul unei călătorii.
5. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a III-a.
În cazul în care cineva este interogat cu privire la faptul dacă este moștenitor sau la ce parte dintr-o moștenire are
dreptul, sau dacă are sub controlul său pe cineva pe seama căruia este intentată o acțiune noxală; el trebuie să aibă
timp să delibereze, pentru că dacă face o declarație incorectă va fi supus unor inconveniente.
(6) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
Și pentru că, așa cum este în interesul persoanelor decedate să aibă succesori, tot așa este în interesul celor vii să
nu fie grăbiți, atâta timp cât deliberează în mod corespunzător.
1. Uneori, o persoană care este interogată cu privire la faptul dacă este moștenitor nu este obligată să răspundă; ca,
de exemplu, atunci când este dată în judecată de către o altă persoană, dacă averea este în litigiu, (și acest lucru a
fost stabilit de către divinul Hadrian); pentru că altfel, dacă ar nega că este moștenitor, i-ar prejudicia cauza; sau
dacă ar susține că este moștenitor, ar putea fi încurcat în așa fel încât să fie privat de moștenire.
(7) Același, Despre Edict, Cartea XVIII.
În cazul în care cineva este interogat în instanță dacă un patruped care a comis un prejudiciu îi aparține, iar el
răspunde că da, el va fi răspunzător.
8. Paulus, Despre Edict, Cartea XXII.
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În cazul în care o persoană care este interogată cu referire la un sclav care a comis daune, răspunde că sclavul este
al său, el va fi răspunzător în temeiul Lex Aquilia ca proprietar; iar dacă acțiunea este intentată împotriva celui care
răspunde, adevăratul proprietar va fi exonerat de răspundere în acțiunea respectivă.
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
În cazul în care cineva, fără a fi interogat, răspunde că este moștenitor, se consideră că a fost interogat.
1. Trebuie să înțelegem că termenul "interogat" nu se aplică numai atunci când întrebările sunt puse de pretor, ci și
atunci când acest lucru este făcut de adversar.
2. Dacă, totuși, un sclav este interogat, acest lucru nu este un interogatoriu, la fel ca și în cazul în care un sclav ar
pune întrebarea.
3. O persoană nu ar trebui să fie obligată să răspundă în numele alteia dacă aceasta din urmă este moștenitor, căci
fiecare ar trebui să fie interogat în instanță despre el însuși, adică atunci când i se intentează un proces.
4. Celsus afirmă în Cartea a cincea a Digestului că, atunci când o parte care apără un caz pentru o altă parte este
interogată în instanță cu privire la faptul dacă cel pentru care apare este moștenitorul sau la ce parte din moștenire
are dreptul, iar el a răspuns fals, el însuși va fi răspunzător ca apărător al cazului față de partea adversă; dar cazul
celui pentru care conduce apărarea nu va fi prejudiciat; și nu există nicio îndoială că această opinie a lui Celsus
este corectă. Prin urmare, dacă el nu răspunde, nu ar trebui să se ia în considerare dacă va fi considerat sau nu ca
fiind apărătorul cauzei? Se cuvine doar să spunem că nu, din moment ce nu îl apără pe deplin.
5. În cazul în care cineva care este interogat răspunde că este moștenitor, dar nu adaugă la ce parte din moștenire,
trebuie să se considere că a răspuns că este moștenitor al întregii moșteniri; cu excepția cazului în care ar fi fost
întrebat, de exemplu, dacă este moștenitor al unei jumătăți din moștenire, iar el ar fi răspuns: "Sunt moștenitor",
pentru că atunci aș crede mai degrabă că a răspuns la întrebarea care i-a fost adresată.
6. Întrebarea a fost pusă dacă cineva poate fi obligat să răspundă dacă este moștenitor prin testament sau dacă
moștenirea a fost obținută în nume propriu sau prin intermediul altora care se supun autorității sale, sau prin
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intermediul cuiva căruia i-a fost moștenitor? Prin urmare, în general, pretorul ar trebui să se hotărască, atunci când
se pune această întrebare, dacă partea este obligată să răspundă prin ce drept este moștenitor, astfel încât, dacă va
constata că este o chestiune de mare importanță, să îi poată ordona să răspundă mai pe larg. Aceste reguli ar trebui
respectate nu numai în ceea ce privește moștenitorii, ci și în ceea ce privește succesorii pretorieni.
7. În cele din urmă, Julianus afirmă că oricine căruia i s-a predat o moștenire după ce a fost interogat în instanță,
este obligat să răspundă dacă moștenirea i-a fost predată.
8. În cazul în care se introduce o acțiune De peculio, nici tatăl, nici proprietarul nu este obligat să răspundă dacă îl
are sub controlul său pe fiu sau pe sclav, deoarece numai această întrebare poate fi pusă, și anume dacă peculio se
află în mâinile părții împotriva căreia a fost inițiată acțiunea.
10. Paulus, Despre Edict, Cartea XLVIII.
Nu este străin scopului, atunci când dorim să încheiem o stipulație pentru prevenirea unei amenințări de prejudiciu,
ca partea să fie interogată în instanță dacă casa sa sau locul de unde se teme că ar putea rezulta un prejudiciu este al
său și ce interes are în acesta; astfel încât, dacă neagă că proprietatea este a sa și refuză să dea garanții împotriva
prejudiciului amenințat, poate fi obligată fie să cedeze, fie, dacă preferă să se opună, să predea proprietatea ca și
cum ar fi acționat în mod fraudulos.
11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
Uneori, de asemenea, unei părți, atunci când este interogată, i se cere să răspundă în raport cu vârsta sa.
1. Dacă cineva care nu este moștenitor, după ce a fost interogat, a răspuns că este moștenitor al unei părți din
moștenire, el poate fi acționat în judecată ca și cum ar fi moștenitor al unei părți din aceasta; căci i se va acorda
încredere ca împotriva sa.
2. În cazul în care o parte care este moștenitor al unui sfert din moștenire sau care nu este deloc moștenitor,
răspunde că este moștenitor al întregii moșteniri, el poate fi acționat în justiție în cadrul unei acțiuni intentate
pentru întreaga moștenire.
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3. În cazul în care cineva care este moștenitorul unei jumătăți susține că este moștenitor al unui sfert, va suferi
următoarea pedeapsă pentru minciuna sa, adică poate fi acționat în judecată pentru întreaga moștenire, deoarece nu
ar fi trebuit să mintă declarând că este moștenitor al unei părți mai mici;
4. Uneori, totuși, el poate crede în mod rezonabil că este moștenitorul unei părți mai mici; de exemplu, dacă nu știa
că a dobândit o parte din respectiva moștenire prin cumul sau că a fost numit moștenitor al unei părți incerte din
aceasta; de ce atunci drepturile sale ar trebui să fie prejudiciate prin răspunsul său?
5. Mai mult, atunci când cineva păstrează tăcerea în prezența pretorului, el se află într-o astfel de poziție încât,
dacă este intentată o acțiune, poate fi dat în judecată pentru întreaga sumă, la fel ca și când ar fi negat că este
moștenitor; căci atunci când o persoană nu răspunde deloc, este contumacioasă. El trebuie să sufere următoarea
pedeapsă pentru contumacie, adică poate fi dat în judecată pentru întreaga sumă, la fel ca și cum ar fi negat că este
moștenitor; pentru că este considerat vinovat de sfidarea pretorului.
6. Acolo unde pretorul spune: "Nu răspunde deloc", ultimele autorități înțeleg acest termen ca însemnând că se
consideră că nu a răspuns deloc un om care nu răspunde în mod specific la întrebarea pusă, cuvânt cu cuvânt. În
cazul în care cineva este interogat dacă este unicul moștenitor al averii, iar el a răspuns că este moștenitor al unei
părți din aceasta, atunci, dacă este moștenitor al unei jumătăți, răspunsul său nu îi va aduce prejudicii, deoarece
această opinie este cea mai îngăduitoare.
7. Nu contează dacă o parte, atunci când este interogată, neagă, tace sau răspunde ambiguu, astfel încât să lase
interogatorul într-o stare de incertitudine.
8. Nu avem nicio îndoială că, atunci când o parte care este interogată răspunde, va avea dreptul la despăgubiri,
atunci când se arată o cauză adecvată; sau dacă cineva este interogat cu privire la faptul că este moștenitorul tatălui
său și răspunde că este, iar ulterior, se prezintă un testament prin care se constată că a fost dezmoștenit, este perfect
corect ca el să obțină despăgubiri, iar acest lucru a fost afirmat de Celsus. Totuși, el se bazează pe un alt principiu,
și anume că lucrurile care sunt stabilite ulterior cer scutire; de exemplu, un testament ar putea fi ascuns sau
îndepărtat și ulterior produs; de ce ar trebui ca acest lucru să prejudicieze partea care a răspuns ceea ce părea a fi
adevărat la acel moment? Consider că aceeași regulă se aplică și în cazul în care o parte răspunde că este
moștenitor, iar testamentul este declarat ulterior ca fiind fals, inoportun sau fără efect, deoarece nu a răspuns în
mod necinstit, ci pentru că a fost înșelat de instrument.
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9. În cazul în care un om care este interogat răspunde, el este răspunzător în același mod ca și cum ar fi obligat
printr-un contract în temeiul căruia poate fi tras la răspundere, cu condiția să fie interogat de adversarul său; dar
dacă este interogat de pretor, autoritatea pretorului nu are nicio influență în acest caz, ci este implicat doar
răspunsul părții înseși sau orice minciună pe care o poate spune.
10. În cazul în care o persoană, indusă de o greșeală rezonabilă, neagă faptul că este moștenitor, ea este demnă de
indulgență.
11. Dar atunci când o parte răspunde greșit fără intenție răuvoitoare, dar din neglijență; trebuie să se considere că
ar trebui să fie exonerată de răspundere, cu excepția cazului în care neglijența se aseamănă foarte mult cu răutatea.
12. Celsus afirmă că o parte își poate retrage răspunsul, dacă nu rezultă niciun dezavantaj pentru reclamant din
acest lucru; și acest lucru mi se pare perfect adevărat, și mai ales dacă ar trebui să facă acest lucru după ce a obținut
mai multe informații, fiind mai bine informat cu privire la drepturile sale fie prin documente, fie prin scrisori de la
prietenii săi.
12. Paulus, Despre Edict, Cartea XVII.
În cazul în care un fiu care a respins moștenirea tatălui său, este interogat în instanță și răspunde că el este
moștenitorul, el va fi răspunzător, deoarece, răspunzând în acest fel, se consideră că a acționat ca moștenitor. Dar
dacă un fiu care a respins moștenirea este interogat și rămâne tăcut, el are dreptul la scutire; căci pretorul nu
consideră moștenitor pe cel care a respins o moștenire.
1. Orice excepție care poate fi folosită pentru a împiedica o acțiune în instanță împotriva pârâtului poate fi folosită
și de o parte împotriva căreia a fost inițiată o procedură din cauza răspunsului său; ca, de exemplu, una bazată pe
un acord neoficial, sau pe o decizie anterioară etc.
13. Același, Despre Plautius, Cartea a II-a.
Persoanele care, în timp ce răspund, fac mărturisiri false, sunt obligate la același lucru numai în cazul în care
cineva are un drept de acțiune împotriva altei persoane în legătură cu o chestiune cu privire la care a fost interogat;
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pentru că acolo unde se poate intenta un proces împotriva altei părți dacă ea ar fi proprietarul, noi înșine ne facem
răspunzători prin mărturisirea noastră. Prin urmare, atunci când cineva se află sub controlul tatălui său, iar eu
răspund că este fiul meu, voi fi răspunzător doar dacă vârsta sa pare a fi de așa natură încât poate fi fiul meu;
deoarece mărturisirile false trebuie să fie în acord cu ceea ce este natural; și din acest motiv, rezultatul ar fi că dacă
am răspuns în numele tatălui nu voi fi tras la răspundere.
(1) În cazul în care cineva răspunde că șeful unei gospodării este sclavul său, el nu va fi răspunzător de o acțiune
noxală; și chiar dacă un om liber mă servește cu bună credință ca sclav, nu se poate intenta o acțiune noxală
împotriva mea; iar dacă s-ar intenta o acțiune, dreptul de acțiune împotriva persoanei care a comis actul ilegal va
rămâne neafectat.
14. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a IX-a.
Atunci când individul pe seama căruia a fost intentată o acțiune noxală se decide că este liber, în timpul procesului,
acuzatul trebuie să fie achitat; iar interogatoriul nu va fi de niciun folos pentru că a fost făcut în instanță; întrucât,
în cazul în care cineva are un drept de acțiune împotriva altcuiva pe seama unui terț, nu poate transfera răspunderea
acestuia către cel care mărturisește în instanță că este sclavul său; ca, de exemplu, dacă mărturisește că sclavul
altuia este al său; totuși, întrucât nu se poate intenta o acțiune împotriva unei alte persoane pe seama unui om care
este liber, răspunderea nu poate fi transferată prin intermediul unui interogatoriu sau al unei mărturisiri. Rezultatul
în acest caz este că nicio acțiune nu poate fi intentată în mod corespunzător cu referire la un om liber împotriva
cuiva care a făcut o mărturisire.
(1) În general, mărturisirile sunt luate în considerare numai atunci când ceea ce este inclus în mărturisire poate fi
acceptat ca fiind în conformitate cu legea și cu natura.
15. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XVIII.
Dacă, înainte de intrarea pe o moșie, am răspuns că un sclav aparținând moșiei este al meu, sunt răspunzător;
pentru că o moșie este considerată același lucru cu un proprietar.
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(1) În cazul în care o parte care este interogată în instanță mărturisește că un sclav este al său, iar sclavul moare
apoi, partea care a răspuns nu este răspunzătoare; la fel cum nu ar fi fost răspunzătoare după moartea sclavului
respectiv dacă acesta i-ar fi aparținut.
16. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVII.
În cazul în care un sclav este capturat de inamic și cineva, după ce a fost interogat în instanță, răspunde cu referire
la el că se află sub controlul său; deși dreptul de postliminium ne poate face să ezităm, totuși, nu cred că există un
motiv pentru o acțiune noxală, deoarece sclavul nu se află sub controlul nostru.
1. Deși se consideră că este răspunzător cel care mărturisește că un alt sclav este al său; totuși, s-a considerat foarte
corect că este răspunzător doar dacă sclavul ar fi putut fi al său, dar dacă nu a putut dobândi proprietatea asupra lui,
nu este răspunzător.
17. Același, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
În cazul în care sclavul nu aparține unei singure persoane, ci mai multor persoane, și toți aceștia declară în mod
fals că nu se află sub controlul lor, sau unii dintre ei au făcut acest lucru, sau au acționat în mod fraudulos pentru a
evita să aibă controlul asupra lui; fiecare dintre ei va fi răspunzător pentru întreaga sumă a daunelor, așa cum ar fi
fost răspunzător dacă ar fi avut controlul asupra sclavului respectiv; dar o parte care nu s-a făcut vinovată de fraudă
pentru a evita să aibă controlul asupra sclavului, sau nu face o declarație falsă, nu va fi răspunzătoare.
18. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a IV-a.
În cazul în care o persoană care era moștenitorul a jumătate dintr-o moștenire a dorit să își apere coeredele absent
și, pentru a evita sarcina de a furniza garanții, a răspuns că el era singurul moștenitor, iar hotărârea a fost
pronunțată împotriva sa; reclamantul a întrebat dacă, întrucât partea era insolvabilă, hotărârea anterioară nu putea
fi anulată și dacă nu putea fi acordată o acțiune celui care era cu adevărat moștenitor. Proculus a răspuns că
hotărârea putea fi anulată și că acțiunea putea fi introdusă, ceea ce este corect.
19. Papinianus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
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În cazul în care un fiu care apare în numele tatălui său tace atunci când este interogat, totul trebuie să fie respectat
ca și cum nu ar fi fost interogat.
20. Paulus, Întrebări, Cartea a II-a.
În cazul în care o parte răspunde că un sclav care aparține altuia este al său, iar procesul este intentat împotriva sa
într-o acțiune noxală, proprietarul real va fi eliberat. Cu toate acestea, este altfel atunci când cineva mărturisește că
a ucis un sclav pe care altcineva l-a ucis, sau când cineva răspunde că este moștenitor; pentru că, în aceste cazuri,
cel care a comis fapta sau cel care este moștenitorul real nu este eliberat. Aceste lucruri nu intră în conflict între
ele; pentru că, în primul caz, două părți sunt răspunzătoare din cauza persoanei unui sclav, așa cum spunem că sunt
răspunzătoare atunci când un sclav este deținut în comun, iar dacă unul este dat în judecată, celălalt este eliberat;
dar o parte care mărturisește că a ucis sau a rănit pe cineva este răspunzătoare pe seama sa și nici nu trebuie ca
infracțiunea persoanei care a comis-o să rămână nepedepsită pe seama celui care a răspuns, cu excepția cazului în
care partea care a făcut mărturisirea a acționat în calitate de apărător al celui care a comis infracțiunea sau al
moștenitorului și a apărut în proces în acest scop; pentru că atunci se va acorda o excepție și reclamantul va fi
împiedicat, deoarece primul poate recupera ceea ce a plătit printr-o acțiune fie pe motivul afacerii tranzacționate,
fie pe cel al mandatului. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care o parte declară că este moștenitor la indicația
moștenitorului însuși, sau dacă, din orice alt motiv, dorește să se prezinte în apărarea sa.
(1) În cazul în care cineva este întrebat în instanță dacă se află în posesia unei anumite suprafețe de teren; întreb
dacă poate fi obligat să răspundă cu privire la cantitatea de teren pe care o are în posesie? I-am răspuns că
Javolenus afirmă că posesorul unui teren este obligat să răspundă cu privire la cantitatea din respectivul teren pe
care o are în posesie; astfel încât, dacă el susține că este în posesia părții mai mici, reclamantul va fi pus în posesia
celeilalte părți cu privire la care nu se face nicio apărare.
(2) Aceeași regulă se aplică atunci când dăm o garanție împotriva unei amenințări de prejudiciu; pentru că, în acest
caz, partea ar trebui să răspundă, de asemenea, ce porțiune de teren îi aparține, astfel încât să poată aranja stipulația
cu privire la această porțiune; iar sancțiunea în acest caz, în cazul în care partea nu promite, este ca noi să intrăm în
posesie; și, prin urmare, din acest motiv, este esențial să știm dacă partea se află sau nu în posesia spațiilor
respective.
21. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
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Ori de câte ori simțul echității influențează un judecător, nu există nicio îndoială că, în virtutea justiției, trebuie să
aibă loc un interogatoriu.
22. Scaevola, Digest, Cartea a IV-a.
23. În cazul în care procurorul imperial conducea un interogatoriu cu referire la o datorie datorată Trezoreriei, unul
dintre fiii defunctului, care nu obținuse posesia bunurilor succesorale și nu era moștenitor, a răspuns că el este
moștenitorul; poate fi considerat răspunzător de către ceilalți creditori ca fiind cel care a răspuns la interogatoriu?
Răspunsul a fost că o parte nu poate fi acționată în justiție din cauza răspunsului său de către cei care nu l-au
interogat în instanță.

Tit. 2. Cu privire la anumite chestiuni care ajung în fața aceluiași judecător
1. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIII.
În cazul în care o acțiune de partajare a unei moșii și una de împărțire a bunurilor deținute în comun sau de
stabilire a limitelor este intentată între mai multe persoane, trebuie ales același judecător; și, în plus, toți trebuie să
fie prezenți în același loc, pentru ca moștenitorii sau coproprietarii să se adune mai ușor.
2. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
Atunci când unul dintre mai mulți tutori este dat în judecată pentru că ceilalți nu sunt solvabili, iar acesta o cere,
toți pot fi aduși în fața aceluiași judecător; și acest lucru este prevăzut în Rescriptele imperiale.

Tit. 3. Cu privire la coruperea unui sclav
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(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Pretorul spune: "În cazul în care cineva este acuzat că a adăpostit un sclav de sex masculin sau feminin aparținând
altuia, sau că l-a convins cu rea intenție să facă ceva care să deprecieze valoarea lui sau a ei, voi acorda o acțiune
pentru dublul valorii proprietății".
1. Nu va fi răspunzător, în temeiul acestui Edict, cel care cumpără un sclav cu bună credință și nici nu poate intenta
o acțiune pentru coruperea sclavului, deoarece nu are niciun interes ca sclavul să nu fie corupt; și, de fapt, dacă
cineva ar admite că acest lucru este adevărat, rezultatul ar fi că ar exista o acțiune în favoarea a două părți pentru
coruperea sclavului, ceea ce este absurd. Suntem de părere că această acțiune nu poate fi introdusă de o parte pe
care un om liber o servește ca sclav cu bună credință.
2. Când pretorul spune "adăpostește", înțelegem că aceasta înseamnă acolo unde cineva ia sub protecția sa un sclav
care aparține altuia; iar acest lucru, vorbind corect, înseamnă că îi oferă refugiu cu scopul de a-l ascunde, fie în
propria sa incintă, fie într-un loc sau clădire aparținând altuia.
3. "A convinge" nu înseamnă exact a constrânge și a forța pe cineva să te asculte, ci este un termen cu semnificație
moderată; pentru că oricine poate convinge pe altcineva fie prin sfaturi bune, fie prin sfaturi rele, și de aceea
Pretorul adaugă "cu răutate", prin care "diminuează valoarea", prin urmare, o parte nu comite infracțiunea decât
dacă îl convinge pe sclav să facă ceva prin care valoarea lui poate fi diminuată, și de aceea, atunci când o parte
solicită un sclav fie să facă ceva, fie să pună la cale ceva dezonorant, se consideră că este supus acestui Edict.
4. Oare o persoană va fi totuși răspunzătoare atunci când a împins un sclav cu bune obiceiuri să comită o crimă,
sau instigă un sclav rău, sau îi arată cum să săvârșească fapta? Cea mai bună opinie este că, chiar dacă i-a arătat
sclavului rău cum să săvârșească infracțiunea, el va fi răspunzător. Și, de fapt, dacă sclavul avea deja intenția de a
lua la fugă sau de a comite un furt, iar persoana la care se face referire ar fi trebuit să aprobe intenția sa, el va fi
răspunzător, pentru că răutatea sclavului nu ar trebui să fie sporită prin lăudarea lui; prin urmare, indiferent dacă a
făcut un sclav bun rău sau un sclav rău mai rău, tot va fi considerat că l-a corupt.
5. De asemenea, îl face mai rău pe un sclav cel care îl convinge să comită vreo vătămare sau furt, sau îl determină
să ia calea fugii, sau instigă sclavul altuia să facă aceste lucruri, sau să își confunde peculium-ul, sau să fie iubitor
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de femei, sau să hoinărească, sau să se dedice artelor magice, sau să fie prezent prea des la expoziții, sau să fie
răzvrătit; sau să convingă un sclav care este funcționar al curții, fie prin cuvinte, fie prin mită, să mutileze sau să
falsifice conturile stăpânului său, sau chiar să facă neinteligibil un cont de care a fost însărcinat;
2. Paulus, Despre Edict, Cartea a XIX-a.
Sau îl face extravagant sau neascultător, ori îl convinge să se dedea la desfrâu.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Prin adăugarea termenului "cu rea intenție", pretorul se referă la înșelăciunea celui care îl convinge pe sclav, dar
dacă cineva depreciază valoarea sclavului fără rea intenție, nu intră în dizgrație; și nu este răspunzător dacă face
acest lucru pentru a glumi.
1. Din acest motiv, se pune întrebarea dacă cineva ar convinge un sclav aparținând altuia să se urce pe un acoperiș
sau să coboare într-o fântână, iar acesta, ascultând, se urcă sau coboară și își rupe un picior sau orice alt membru,
sau își pierde viața; va fi răspunzător cel care a făcut-o? Dacă a făcut acest lucru fără rea intenție, nu va fi
răspunzător, dar dacă a făcut-o cu rea intenție, va fi;
4. Paulus, Despre Edict, Cartea a XIX-a.
Este mai convenabil, totuși, să îl considerăm răspunzător de o acțiune pretoriană în temeiul Lex Aquilia.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Termenul "cu rea intenție" se referă și la o persoană care adăpostește un sclav, astfel că nu este răspunzător decât
dacă a acționat cu rea intenție în acest sens. Cu toate acestea, dacă cineva adăpostește un sclav pentru a-l păstra
pentru stăpânul său sau, determinat de umanitate sau milă, sau pentru un alt motiv care este lăudabil și drept, nu va
fi răspunzător.
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1. Atunci când cineva convinge cu răutate un sclav pe care îl credea liber să comită o faptă, mi se pare că ar trebui
să fie tras la răspundere; pentru că este vinovat de o infracțiune mai mare cel care, crezând că un om este liber, îl
corupe și, prin urmare, dacă este un sclav, partea va fi trasă la răspundere.
2. Această acțiune este pentru daune duble, chiar și împotriva unei părți care mărturisește, deși Lex Aquilia impune
această pedeapsă doar celui care face o negare.
3. În cazul în care se spune că un sclav de sex masculin sau feminin a comis fapta, se acordă o acțiune cu
privilegiul de a preda sclavul cu titlu de reparație.
4. Această acțiune se referă la momentul în care sclavul a fost corupt sau adăpostit, și nu la momentul prezent; de
aceea, dacă sclavul moare, este vândut sau manuntit, acțiunea poate fi totuși introdusă; iar acolo unde dreptul a luat
naștere odată, el nu se stinge prin manuntire;
6. Paulus, Despre Edict, Cartea XIX.
Pentru că estimarea valorii anterioare se face în scopul acestei acțiuni;
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Deoarece sclavii răi își pot obține poate libertatea și, uneori, pot apărea ulterior motive întemeiate pentru
manumisiunea lor.
(8) Paulus, Despre Edict, Cartea XIX.
Un moștenitor, al cărui sclav a fost corupt, are dreptul la această acțiune, nu numai în cazul în care sclavul
continuă să fie o parte a moștenirii, ci și atunci când a încetat să mai fie astfel; de exemplu, atunci când a fost lăsat
moștenire.
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
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Întrebarea este pusă de Julianus în Cartea a noua a Digestului, dacă o parte care corupe un sclav deținut în comun
de mine și de el, poate fi trasă la răspundere pentru această acțiune; și el spune că poate fi tras la răspundere de
către celălalt coproprietar; și, în plus, că poate fi intentat un proces împotriva lui pentru împărțirea proprietății
comune, și, de asemenea, pe motiv de parteneriat, dacă coproprietarii sunt parteneri. Dar de ce Iulianus înrăutățește
condiția partenerului atunci când acesta introduce o acțiune ca atare, decât atunci când introduce o acțiune
împotriva unui străin? În cazul în care acțiunea este intentată împotriva unui străin, acest lucru se poate face
indiferent dacă acesta a adăpostit sau a corupt sclavul, dar când este intentată pe motivul parteneriatului, acest
lucru se face fără alternativă, adică fără acuzația de adăpostire a acestuia; pentru că, probabil, Julianus a crezut că
acest lucru nu îl afectează pe partener, deoarece nimeni nu poate adăposti propriul sclav; dar dacă a făcut acest
lucru cu scopul de a-l ascunde, se poate susține că este răspunzător.
(1) În cazul în care eu am uzufructul asupra unui sclav, iar tu doar proprietatea, iar sclavul respectiv este deteriorat
de către mine, tu poți intenta o acțiune împotriva mea; dar dacă tu ai comis fapta, eu pot acționa împotriva ta
printr-o acțiune pretoriană; căci această acțiune este aplicabilă tuturor tipurilor de corupție și este în interesul
uzufructuarului ca sclavul asupra căruia se bucură de acest drept să fie de bune obiceiuri. Uzufructuarul are dreptul
la o acțiune pretoriană și în cazul în care o altă parte ar adăposti sau corupe sclavul.
(2) Această acțiune se acordă și pentru dublul valorii bunului.
(3) Dar se pune încă problema dacă trebuie să se estimeze doar prejudiciul suferit de sclav în corp sau în dispoziție,
adică valoarea diminuării valorii sclavului, sau dacă trebuie să se ia în considerare și alte lucruri. Neratius afirmă
că partea vinovată de coruperea sclavului ar trebui să fie obligată să plătească despăgubiri în măsura în care
valoarea sclavului este diminuată din cauza coruperii sale.
10. Paulus, Despre edict, Cartea a XIX-a.
În acest caz este inclusă și o evaluare a bunurilor pe care sclavul le-a luat cu el, deoarece toată pierderea este
dublată, și nu contează dacă bunurile au fost aduse la acuzat sau la altul, sau dacă au fost chiar consumate;
deoarece este mai corect ca partea care a fost principalul vinovat să fie trasă la răspundere, decât să fie căutat cel
căruia i-au fost aduse bunurile.
11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
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Neratius spune că, în cazul în care furturile sunt comise ulterior, ele nu trebuie incluse în estimare. Această opinie
cred că este corectă, deoarece cuvintele Edictului, "Cât valoarea bunurilor", cuprind toate daunele.
1. Eu conving un sclav să desfigureze biletele datornicilor și, fără îndoială, voi fi răspunzător; dar dacă, din cauza
obișnuinței de a comite încălcări ale legii pe care a contractat-o, sclavul fură, desfigurează sau distruge alte
documente de acest fel, trebuie spus că persoana care l-a corupt nu este răspunzătoare din cauza acestor acte.
2. Deși se va putea intenta o acțiune pentru coruperea sclavilor cu referire la bunurile care au fost furate, putem
totuși intenta o acțiune pentru furt, deoarece trebuie să se considere că obiectele au fost sustrase cu ajutorul și cu
sfatul celui care a făcut racolarea; de asemenea, nu va fi suficient să se intenteze nici una dintre acțiuni, deoarece
angajarea uneia nu face să se renunțe la cealaltă. Julianus spune același lucru cu referire la o parte care adăpostește
și ascunde un sclav și îl deteriorează; pentru că infracțiunile de furt și de deteriorare a unui sclav sunt distincte. În
plus, partea va fi pasibilă de o acțiune personală pentru recuperarea proprietății; căci, deși celălalt poate să fi
obținut sclavul printr-un proces de acest fel, precum și o pedeapsă printr-o acțiune pentru furt, totuși, el are dreptul
la o acțiune pentru coruperea sclavului până la valoarea interesului său:
(12) Paulus, Despre edict, cartea XIX.
Pentru motivul că pârâtul este încă legat, deși proprietatea a fost restituită.
13. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Această acțiune este una perpetuă și nu este limitată de timp, și se află în favoarea moștenitorului și a altor
succesori; dar nu va fi acordată împotriva unui moștenitor, deoarece este una penală.
1. O parte este, de asemenea, pasibilă de această acțiune dacă corupe un sclav care aparține unei moșii; și este, de
asemenea, răspunzătoare într-un proces pentru moștenire ca depredator,
(14) Paulus, Despre edict, cartea XIX.
Astfel că acțiunea pentru recuperarea unei moșii poate avea același domeniu de aplicare ca și această acțiune.
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1. Acest Edict nu se aplică în cazul coruperii unui fiu sau a unei fiice aflate sub controlul paternal, deoarece
acțiunea a fost stabilită pentru coruperea unui sclav care face parte din proprietatea noastră, și este una în care
proprietarul poate dovedi că a devenit mai sărac, deși onoarea și reputația familiei sale rămân neatinse. Cu toate
acestea, o acțiune echitabilă pentru daune-interese va fi admisă pentru o sumă care va fi stabilită de judecător,
deoarece este în interesul nostru să nu fie corupte mințile copiilor noștri.
2. În cazul în care un sclav care este deținut în comun de mine și de tine și de mine corupe un sclav care este al
meu individual; Sabinus spune că o acțiune nu poate fi intentată împotriva coproprietarului mai mult decât dacă
propriul meu sclav ar fi corupt un alt sclav de-al meu. Mai mult, dacă un sclav deținut în comun îl corupe pe unul
deținut de un alt sclav, ar trebui să se analizeze dacă o acțiune poate fi intentată împotriva ambilor coproprietari
sau împotriva fiecăruia în parte, la fel ca și în cazul altor infracțiuni care fac obiectul acțiunilor noxale. Cea mai
bună opinie este că fiecare proprietar este responsabil pentru întreaga sumă, dar dacă unul dintre ei plătește,
celălalt va fi eliberat.
3. În cazul în care un sclav asupra căruia am un uzufruct corupe un sclav care îmi aparține, am dreptul de a acționa
împotriva simplului proprietar al bunului.
4. Un debitor are dreptul la această acțiune din cauza unui sclav care a fost dat în gaj pentru datorie.
5. În cadrul acestei acțiuni, daunele duble nu sunt estimate în plus față de bun, deoarece ceea ce a fost dublat este
pierderea suferită.
6. Rezultatul este că, dacă se dovedește că mi-ai convins sclavul să fure ceva de la Titius; nu vei fi răspunzător
doar în măsura în care sclavul este deteriorat, ci și pentru ceea ce voi fi obligat să plătesc lui Titius.
7. Din nou, vei fi răspunzător față de mine nu numai dacă sclavul mi-a cauzat pierderi din cauza sfaturilor tale, ci și
dacă le-a cauzat și unui străin, pentru că eu sunt responsabil în temeiul Lex Aquilia; dar dacă sunt răspunzător față
de cineva pentru închiriere pentru că i-am închiriat un sclav, iar acesta s-a deteriorat din cauza influenței tale, vei fi
răspunzător din acest motiv, dar și în circumstanțe similare.
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8. Estimarea daunelor făcute în această acțiune depinde de cât de mult a fost diminuată valoarea sclavului,
chestiune care trebuie decisă de către judecător.
9. Uneori, de fapt, sclavul devine lipsit de valoare, astfel încât nu mai prezintă niciun avantaj să ai un astfel de
sclav. În acest caz, partea care l-a influențat poate fi obligată să plătească valoarea sclavului, iar proprietarul să îl
dețină în continuare și să profite de acest lucru; sau proprietarul ar trebui să fie obligat să predea sclavul și să
accepte valoarea lui? Cea mai bună opinie este că proprietarul ar trebui să aibă posibilitatea de a alege dacă preferă
să păstreze sclavul și să primească despăgubiri egale cu dublul sumei la care sclavul a fost deteriorat sau să predea
sclavul, dacă are puterea de a face acest lucru, și să accepte valoarea lui; iar dacă nu are puterea de a face acest
lucru, ar trebui să accepte totuși valoarea lui și să cedeze părții care a solicitat sclavul dreptul său de acțiune în
justiție pentru a recupera sclavul pe riscul său. Tot ceea ce s-a afirmat cu privire la predarea sclavului se aplică
numai în cazul în care sclavul este în viață în momentul deschiderii procedurii. Dar ce se întâmplă dacă procedurile
au fost inițiate după ce sclavul a fost manuntit? Pârâtul nu va fi ușor de ascultat de către judecător, dacă va susține
că l-a omorât pentru că nu dorea să-l aibă în casa sa, deoarece dorea să obțină atât banii, cât și libertul.
15. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
Mintea unui sclav este coruptă dacă este convins să-și trateze stăpânul cu dispreț.
16. Alfenus Varus, Digest, Cartea a II-a.
Stăpânul unui sclav care îl angajase ca intendent l-a manuntit și, ulterior, l-a pus să prezinte conturile și, constatând
că acestea nu erau corecte, a constatat că sclavul cheltuise banii pe o femeie. S-a pus întrebarea dacă poate intenta
un proces împotriva acestei femei pentru coruperea sclavului, deoarece sclavul era deja liber? I-am răspuns că da,
și că ar putea face acest lucru și pentru furt din cauza banilor pe care sclavul i-a dat.
17. Marcianus, Reguli, Cartea a IV-a.
O acțiune este acordată unui soț împotriva soției sale pentru coruperea unei sclave, chiar în timpul căsătoriei, dar
numai pentru daune simple în considerarea căsătoriei.
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Tit. 4. Cu privire la sclavii fugari
1. Ulpinaus, Despre Edict, Cartea I.
Cel care ascunde un sclav fugar este un hoț.
1. Senatul a decretat că sclavii fugari nu vor fi admiși pe pământ și nu vor fi protejați de supraveghetorii sau agenții
posesorilor acestora și a prescris o amendă. Dar, dacă cineva, în termen de douăzeci de zile, va restitui sclavii
fugari proprietarilor lor sau îi va aduce în fața magistraților, ceea ce făcuse anterior va fi iertat; dar ulterior, în
același decret al Senatului, s-a precizat că imunitatea este acordată oricui restituie sclavii fugari stăpânilor lor sau îi
prezintă în fața unui magistrat, în termenul prevăzut, atunci când sunt găsiți pe proprietatea sa.
2. Acest decret a acordat, de asemenea, un drept de intrare unui soldat sau civil pe proprietățile senatorilor sau ale
unor persoane private în scopul de a căuta un sclav fugar și, într-adevăr, Lex Fabia, precum și Decretul Senatului
care a fost promulgat în timp ce Modestus era consul, făceau referire la această chestiune. În acesta se preciza că,
în cazul în care părțile care doreau să caute sclavi fugari, trebuiau să li se dea scrisori adresate magistraților, iar o
amendă de o sută de solzi a fost stabilită pentru a fi aplicată magistraților, dacă, după ce au primit scrisorile, aceștia
refuzau să ajute părțile care făceau căutarea; și aceeași pedeapsă era aplicată oricui refuza să permită ca căutarea să
fie făcută în localul său. Există un Rescript general al Divinității Marcus și Commodus, în care se stabilește că toți
guvernatorii, magistrații, trupele și garnizoanele sunt obligați să ajute persoanele care caută sclavii fugari și să îi
predea dacă sunt găsiți; și că orice parte pe ale cărei terenuri sunt ascunși sclavii va fi pedepsită dacă este implicată
în crimă.
3. Orice persoană care arestează un sclav fugar este obligată să îl prezinte în public.
4. Iar magistrații sunt notificați în mod foarte corect să îi rețină cu grijă în custodie pentru a preveni evadarea lor.
5. Trebuie să înțelegeți că prin cuvântul "fugar" se înțelege un sclav care are obiceiul de a fugi. Labeo, însă, spune
în prima Carte despre Edict, că urmașii unei sclave fugare nu sunt incluși în această denumire.
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6. Se înțelege prin sclav produs în public cel care este predat magistraților municipali sau ofițerilor guvernului.
7. O custodie atentă permite folosirea fiarelor de călcat.
8. Sclavii trebuie să fie ținuți în custodie până când sunt aduși în fața prefectului de gardă sau a guvernatorului.
Trebuie să se dea magistraților informații despre numele și semnele lor, precum și adresele părții căreia oricare
dintre ei spune că aparține; pentru ca sclavii fugari să poată fi recunoscuți și revendicați cât mai ușor. Iar în
cuvântul "semne" sunt incluse și cicatricile. Regula este aceeași în cazul în care aceste aspecte sunt aduse la
cunoștința publicului prin scris într-un loc public sau într-un templu.
2. Callistratus, Anchete judiciare, Cartea a VI-a.
Sclavii care sunt pur și simplu fugari ar trebui să fie înapoiați stăpânilor lor; dar acolo unde se prefac că sunt liberi,
se obișnuiește să-i pedepsească aspru.
3. Ulpianus, Despre funcția de proconsul, Cartea a VII-a.
Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că, atunci când o parte dorește să caute un sclav fugar în incinta altei
persoane, el poate solicita guvernatorului să i se furnizeze scrisori; și, dacă cazul o cere, și un ofițer, pentru a i se
permite să intre și să facă percheziția, iar guvernatorul poate, de asemenea, să aplice o pedeapsă celui care nu
permite ca percheziția să fie făcută. Divinul Marcus, într-o alocuțiune pe care a rostit-o în fața Senatului, a acordat
putere părților care doreau să caute sclavi fugari să intre și să cerceteze pământul împăratului, precum și pe cel al
senatorilor și al persoanelor particulare pentru sclavi fugari, și să examineze dormitoarele și urmele celor care îi
ascundeau.
(4) Paulus, Sentințe, Cartea I.
Ofițerii vamali și polițiștii sunt obligați să rețină cu grijă sclavii fugari în custodie după ce au fost prinși.
Magistrații municipali trebuie, de asemenea, să trimită astfel de sclavi fugari, după ce au fost prinși, bine păziți, la
biroul guvernatorului provinciei sau al proconsulului.
(5) Tryphoninus, Disputații, Cartea I.
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În cazul în care un sclav fugar se îndreaptă spre arenă, el nu poate scăpa de puterea stăpânului său expunându-se la
acest pericol, care este doar cel al riscului de moarte; pentru că Divinul Pius a declarat într-un Rescript că un astfel
de sclav trebuie, prin toate mijloacele, să fie redat stăpânului său, fie înainte, fie după lupta cu fiarele sălbatice;
deoarece uneori poate că a delapidat bani sau a comis alte încălcări mai mari ale legii, astfel încât preferă să se
ducă în arenă decât să se supună unei anchete sau să sufere pedeapsa pentru fuga sa, de aceea trebuie predat.

Tit. 5. Cu privire la jucătorii de noroc
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Pretorul spune: "În cazul în care cineva bate o persoană în casa căreia se spune că a avut loc un joc cu zaruri sau îi
face vreun fel de pagubă, sau dacă ceva în acel moment a fost scos clandestin din casă, nu voi acorda o acțiune. În
cazul în care cineva recurge la violență din cauza unui joc cu zaruri, îl voi pedepsi după cum vor cere
circumstanțele."
1. În cazul în care jucătorii de noroc se jefuiesc între ei, nu se va refuza o acțiune pe motiv că bunurile au fost luate
cu forța; dar numai gazdei îi este interzis să intenteze o acțiune, și nu jucătorilor, chiar dacă aceștia par a fi
nedemni de indulgență.
2. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, atunci când proprietarul casei a fost bătut sau a suferit pierderi, el nu
poate intenta o acțiune, indiferent când și unde s-a produs acest lucru, dar furtul poate fi comis cu impunitate în
casă în momentul în care se desfășura jocul de noroc, chiar dacă cel care comite una dintre infracțiuni nu a luat
parte la joc. Este cert că trebuie să înțelegem prin termenul "casă" locuința și domiciliul.
3. În cazul în care pretorul refuză să acorde o acțiune pentru furt, să vedem dacă aceasta se referă doar la acțiunea
penală sau dacă reclamantul dorește să introducă o procedură pentru prezentarea bunurilor sau să introducă o
acțiune de recuperare? Pomponius afirmă că se refuză doar acțiunea penală, dar nu cred că acest lucru este corect,
deoarece pretorul spune pur și simplu: "Dacă ceva a fost sustras în mod clandestin, nu voi acorda o acțiune". El
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spune mai departe: "În cazul în care cineva recurge la violență din cauza unui joc cu zaruri, îl voi pedepsi după
cum vor cere circumstanțele". Această clauză se referă la pedeapsa unei părți care îl obligă pe altul să joace, și
semnifică faptul că poate fi amendat sau condamnat la cariere, sau închis în lanțuri.
2. Paulus, Despre Edict, Cartea a XIX-a.
Pentru că anumite persoane obișnuiesc să îi forțeze pe alții să joace, uneori făcând acest lucru de la început, iar
alteori, după ce ei înșiși sunt bătuți, obligându-i să rămână.
1. Un decret al Senatului interzice jocul pe bani, cu excepția cazurilor în care părțile se luptă cu sulițele, sau prin
aruncarea suliței, sau în alergare, sărituri, lupte sau box, cu scopul de a-și arăta curajul și adresa:
3. Marcianus, Reguli, Cartea a V-a.
În cazuri de acest fel, pariurile sunt permise de legile Titian, Publician și Cornelian, dar nu sunt permise de alte
legi, atunci când concursul nu este pentru demonstrarea îndemânării.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea XIX.
Atunci când ceva este scos pe masă la un banchet, membrii casei au voie să joace pentru acest lucru.
1. Dacă un sclav sau un fiu supus controlului paternal pierde, tatăl sau proprietarul său au dreptul să recupereze
ceea ce a pierdut. Mai mult, dacă un sclav a primit bani, o acțiune De peculio va fi acordată împotriva stăpânului
său, dar nu o acțiune noxală, deoarece se bazează pe o afacere încheiată; dar pârâtul nu va fi obligat să plătească
mai mult decât suma inclusă în peculium.
2. O acțiune echitabilă este acordată în temeiul acestui Edict împotriva capului unei gospodării sau a unui patron,
pentru recuperarea banilor pierduți prin jocuri cu zaruri.

Tit. 6. În cazul în care un topograf face un raport fals cu referire la măsurători
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1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIV.
Pretorul acordă o acțiune in factum împotriva unui topograf de terenuri, deoarece nu trebuie să fim înșelați de
acesta, întrucât suntem interesați să obținem un raport corect al măsurătorilor; atunci când, de exemplu, a apărut o
controversă în ceea ce privește limitele, sau când cumpărătorul sau vânzătorul dorește să stabilească dimensiunea
suprafeței de teren care urmează să fie vândută. El acordă această acțiune pentru motivul că autoritățile antice nu
considerau contractul încheiat cu o astfel de persoană ca fiind unul de leasing și închiriere, ci mai degrabă că
serviciile sale erau donate ca o favoare și, prin urmare, ceea ce i se dădea drept remunerație era desemnat ca fiind
onorific; dar dacă o acțiune este intentată pentru leasing și închiriere, trebuie spus că este intentată fără niciun scop.
1. Această acțiune necesită doar existența unei răutăți pozitive. Căci s-a considerat că agentul topografic va fi
temeinic restrâns dacă va putea fi acționat în justiție numai pe temeiul unei răutăți pozitive, întrucât nu este
răspunzător civil. Prin urmare, dacă a dat dovadă de lipsă de îndemânare, cel care l-a angajat nu are decât pe el
însuși de blamat, dar dacă s-a făcut vinovat de neglijență, va fi la fel de sigur; și este evident că neglijența gravă se
aseamănă cu răutatea. Dar acolo unde primește o compensație, el va fi, conform termenilor Edictului, responsabil
pentru orice fel de neglijență; căci, fără îndoială, pretorul știe că partidele de acest fel lucrează pentru plată.
2. Este răspunzător de această acțiune doar cel care face un raport; dar trebuie să înțelegem că face un raport cel
care face acest lucru prin intermediul altuia;
2. Paulus, Despre Edict, Cartea XXV.
Sau în scris.
1. Dacă, totuși, eu îți ordon ție, un topograf, să-mi cercetezi câmpul, iar tu îi încredințezi acest lucru lui Titius, iar
acesta, în timpul lucrului, face ceva prin răutate pozitivă, vei fi răspunzător; pentru că ai dat dovadă de răutate
pozitivă având încredere într-un astfel de om.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIV.
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Dacă dau ordin la două persoane să facă un studiu și ambele se fac vinovate de răutate, pot să le dau în judecată în
mod individual pentru întreaga sumă; dar dacă una dintre ele, după ce a fost dată în judecată, îmi satisface cererea,
acțiunea împotriva celeilalte trebuie să fie respinsă.
(1) Această acțiune poate fi intentată de orice persoană al cărei interes era ca un raport de măsurare fals să nu fie
întocmit, adică fie de cumpărătorul, fie de vânzătorul care a fost prejudiciat prin raportul respectiv.
(2) Pomponius spune însă că, dacă din cauza raportului, cumpărătorul plătește prea mult vânzătorului, acțiunea nu
poate fi intentată de acesta împotriva topografului, deoarece acesta are dreptul de a recupera ceea ce a fost plătit în
plus; pentru că nu este în interesul cumpărătorului să facă acest lucru, deoarece el are dreptul de a acționa în
recuperare, decât dacă vânzătorul este insolvabil, pentru că atunci topograful va fi responsabil.
(3) În cazul în care vânzătorul, după ce a fost înșelat de către topograf, transmite o cantitate mai mare de teren;
Pomponius spune că, în conformitate cu aceeași regulă, nu va exista nicio acțiune împotriva topografului, deoarece
vânzătorul are dreptul la o acțiune de vânzare împotriva cumpărătorului, cu excepția cazului în care acesta nu este
insolvabil.
(4) Pomponius mai afirmă că, în cazul în care un topograf este angajat în contul unui proces și mă înșală în raportul
său, el va fi răspunzător dacă, din acest motiv, voi obține mai puțin prin hotărâre. Este clar că, dacă el a fost numit
de către instanță și face cu rea intenție un raport împotriva mea, el se îndoiește că am dreptul de a-l trage la
răspundere, cu toate acestea, el crede mai degrabă că am.
(5) Pomponius spune că această acțiune ar trebui să fie acordată moștenitorului și altor persoane de același fel, dar
că ar trebui refuzată împotriva moștenitorului și a persoanelor de acest fel.
(6) El spune că acțiunea este noxală mai degrabă decât De peculio atunci când este introdusă cu referire la un
sclav, deși o acțiune civilă De peculio poate fi disponibilă.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea XXV.
Această acțiune este una perpetuă, deoarece cauza își are originea nu din momentul în care a început reauacredință, ci de la data la care a fost întreprinsă afacerea.
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5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIV.
În cazul în care agrimensorul nu face un raport fals de măsurare, ci întârzie raportul, iar rezultatul este că
vânzătorul este eliberat după ce a promis să transmită proprietatea într-un anumit termen, această acțiune nu poate
fi introdusă; iar Pomponius spune că nu ar trebui să se acorde o acțiune echitabilă și, prin urmare, trebuie să se
recurgă la o acțiune bazată pe fraudă.
1. Dacă se întocmește un raport fals, iar cumpărătorul îl dă în judecată pe vânzător în baza contractului său, el îl
poate da în judecată și pe agrimensor, dar dacă nu a avut niciun interes să facă acest lucru, nu se va pronunța o
hotărâre împotriva agrimensorului. Dacă el nu îl dă în judecată pe vânzător pentru întreaga sumă care lipsește, ci
pentru o sumă mai mică; Pomponius spune, și foarte corect, că se poate intenta proces împotriva topografului
pentru restul. Pretorul a extins domeniul de aplicare al acestei acțiuni și mai mult; pentru că acolo unde se face o
declarație falsă cu privire la măsurarea oricărui alt lucru, această acțiune este disponibilă; prin urmare, atunci când
o parte își înșală angajatorul în ceea ce privește măsurarea unei clădiri sau cea a grâului sau a vinului;
(6) Paulus, Despre Edict, Cartea XXIV.
Sau cu referire la lățimea unei căi de acces, sau în ceea ce privește o servitute care necesită introducerea de bârne
sau un acoperiș proeminent, atunci când se face o anchetă în acest scop, sau când se ia măsurarea unei curți sau a
materialelor sau a pietrei și se dă un raport fals;
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIV.
Sau atunci când dimensiunile oricărui alt lucru sunt declarate în mod fals, el va fi răspunzător.
1. Această acțiune va fi acordată în cazul în care topograful face o măsurătoare falsă cu ajutorul instrumentelor.
2. Pomponius mai precizează că oricine are dreptul la această acțiune împotriva cuiva care nu este topograf, dar
care s-a făcut vinovat de înșelăciune în măsurare.
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3. În același mod, acțiunea ar trebui să fie acordată împotriva unui arhitect care s-a făcut vinovat de înșelăciune;
pentru că Divinul Severus a decretat că acțiunea ar trebui să fie acordată împotriva unui arhitect sau a unui
antreprenor.
4. Eu însumi cred că ar trebui să se acorde o acțiune și împotriva unui contabil care a făcut cu bună știință un calcul
fals.

Tit. 7. Cu privire la lăcașurile de cult, la cheltuielile de înmormântare și la dreptul de a le
conduce
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a X-a.
Atunci când cineva cheltuiește ceva în contul unei înmormântări, se consideră că a încheiat contractul cu defunctul
și nu cu moștenitorul acestuia.
2. Același, Despre Edict, Cartea XXV.
Aristo spune că un loc în care a fost îngropat un sclav este religios.
1. O parte care a pus un cadavru în locul altuia sau a făcut ca acest lucru să se întâmple, este pasibilă de o acțiune
in factum. Totuși, trebuie să înțelegem prin "spațiile altuia" fie un câmp, fie o clădire; dar aceste cuvinte acordă
acțiunea proprietarului, nu unui posesor de bună credință; pentru că atunci când afirmația este făcută "În spațiile
altuia", este evident că este vorba de proprietar, adică de partea căreia îi aparține terenul. Chiar și atunci când un
uzufructuar face înmormântarea, el va fi răspunzător față de simplul proprietar al terenului. Este discutabil dacă un
coproprietar este răspunzător dacă a acționat fără știrea coproprietarului său; dar opinia cea mai bună este că acesta
poate fi acționat în justiție în cadrul unei acțiuni de partajare a unei proprietăți sau în cadrul unei acțiuni de
împărțire a bunurilor comune.
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2. Pretorul spune: "În cazul în care se spune că trupul sau oasele unui mort au fost duse în pământ obișnuit sau întrun loc de înmormântare în care partea nu avea niciun drept, cel care face acest lucru este pasibil de o acțiune in
factum și va fi supus unei sancțiuni pecuniare."
3. "Luarea" la care se gândea pretorul este cea care a avut loc în scopul înmormântării.
4. Se numește "obișnuit" un teren care nu este nici sacru, nici consacrat, nici religios, ci este o localitate căreia nu i
se va aplica niciunul dintre aceste adjective.
5. Un loc de înmormântare este un loc în care sunt depuse trupuri sau oase umane. Cu toate acestea, Celsus spune
că un loc destinat înmormântării nu devine religios în întregime, ci doar acea porțiune din el în care este depus
corpul.
6. Un monument este tot ceea ce este ridicat cu scopul de a păstra memoria celui decedat.
7. Atunci când cineva are un uzufruct, acest lucru nu face ca locul să devină religios. Cu toate acestea, atunci când
o parte are simpla proprietate, iar alta uzufructul, aceasta din urmă nu poate face ca locul să fie religios, și nici
simplul proprietar nu poate face acest lucru, cu excepția cazului în care se întâmplă să îngroape acolo partea care a
lăsat uzufructul, deoarece nu ar putea fi îngropat atât de convenabil în altă parte; și aceasta a fost opinia lui
Julianus. Cu toate acestea, locul nu poate fi făcut religios dacă uzufructuarul nu este de acord; dar dacă el
consimte, opinia cea mai bună este că devine religios.
8. Nimeni nu poate face religios un loc care este supus unei servituți, decât dacă partea îndreptățită la servitute
consimte. Dar dacă partea poate face uz de servitute nu mai puțin convenabil într-un alt loc, nu se poate considera
că înmormântarea a fost făcută cu scopul de a interfera cu servitutea și, prin urmare, locul devine religios; și, întradevăr, acest lucru este rezonabil.
9. Atunci când o persoană și-a dat pământul în gaj și înmormântează acolo pe cineva din familia sa, el va face ca
locul să fie religios; și dacă el însuși ar fi înmormântat acolo, se aplică aceeași regulă; dar el nu poate ceda acest
drept altuia.
3. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVII.
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Este mai mult în avantajul public să spunem că un loc poate fi făcut religios prin consimțământul tuturor părților;
și acest lucru a fost susținut de Pomponius.
4. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXV.
În cazul în care o parte care a fost desemnată moștenitor îngroapă trupul capului familiei înainte de a intra pe
moștenire, prin aceasta el face ca locul să devină religios, dar nimeni nu trebuie să creadă că prin acest act el se
conduce ca moștenitor; căci să presupunem că el încă mai deliberează dacă va intra pe moștenire. Eu, personal,
sunt de părere că, chiar dacă nu moștenitorul a îngropat cadavrul, ci altcineva a făcut-o, iar moștenitorul fie că nu a
luat parte activă, fie că a fost doar absent, fie că s-a temut că ar putea fi considerat că se conduce ca moștenitor,
totuși el face ca locul să fie religios; pentru că foarte des persoanele decedate sunt îngropate înainte ca moștenitorii
lor să apară. În acest caz, pământul devine religios doar atunci când a fost proprietatea defunctului, deoarece este
firesc să se considere că locul în care o persoană este îngropată îi aparținea; mai ales dacă este îngropată într-un loc
pe care el însuși l-a ales. Această regulă se aplică într-o asemenea măsură încât, chiar și în cazul în care cadavrul
este înmormântat de către moștenitor pe un teren lăsat prin moștenire, totuși, înmormântarea testatorului face ca
locul să fie religios, cu condiția ca acesta să nu fi putut fi înmormântat la fel de convenabil în altă parte.
5. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XIX.
"Locul de înmormântare al familiei" înseamnă un loc pus deoparte de cineva pentru el însuși și pentru familia sa;
dar un "loc de înmormântare ereditar" este cel pe care un om îl asigură pentru el însuși și pentru moștenitorii săi,
6. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXV.
Sau în cazul în care capul familiei l-a dobândit prin drept ereditar. În ambele cazuri, însă, moștenitorii și alți
succesori de orice fel pot fi înmormântați în mod legal și pot înmormânta și pe alții, deși pot fi moștenitori cu o
sumă foarte mică fie prin testament, fie prin moștenire testamentară, chiar dacă ceilalți moștenitori nu sunt de
acord. Același privilegiu este acordat copiilor de ambele sexe și descendenților de alte grade, precum și
persoanelor emancipate, indiferent dacă au devenit moștenitori sau au respins moștenirea. Cu toate acestea, în ceea
ce privește rudele dezmoștenite, acestea pot fi înmormântate din motive de umanitate, cu excepția cazului în care
testatorul, influențat de o ură justă, a interzis în mod expres acest lucru; dar nu pot înmormânta pe alții, cu excepția
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propriilor lor descendenți. Liberii nu pot fi înmormântați și nici nu pot îngropa pe alții în astfel de circumstanțe, cu
excepția cazului în care devin moștenitorii patronului lor; deși anumiți patroni au indicat prin inscripții că au
ridicat monumente pentru ei înșiși și pentru oamenii lor liberi. Papinianus a susținut, de asemenea, această opinie,
iar aceasta a fost stabilită în mod repetat prin decizii.
1. Atâta timp cât există doar un monument, oricine poate să-l vândă sau să-l dea; dacă, totuși, devine un cenotaf,
trebuie să se precizeze că poate fi vândut; deoarece Frații Divini au afirmat într-un Rescript că o structură de acest
fel nu este religioasă.
7. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XIX.
Cel care îngroapă un cadavru pe un teren aparținând altuia poate fi obligat printr-o acțiune in factum fie să
îndepărteze corpul pe care l-a îngropat, fie să plătească prețul terenului. Această acțiune poate fi intentată atât de
un moștenitor, cât și împotriva unuia singur, și este perpetuă.
(1) În cazul în care un om a așezat un cadavru într-un cufăr de piatră care aparține altuia, în care, până în prezent,
nu a fost așezat niciun cadavru; Proconsululul acordă o acțiune echitabilă in factum împotriva lui, deoarece nu se
poate spune în mod corect că a așezat cadavrul într-un loc de înmormântare sau pe un teren care aparține altuia.
8. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXV.
În cazul în care oasele sau un corp au fost îngropate de o altă parte care nu este o rudă, se pune problema dacă
proprietarul terenului poate să le dezgroape sau să le îndepărteze fără un decret al pontifilor sau ordinul
împăratului; iar Labeo spune că trebuie obținută permisiunea pontificală sau ordinul împăratului, altfel o acțiune
pentru prejudiciu va fi îndreptată împotriva persoanei care a îndepărtat rămășițele.
1. În cazul în care se pretinde că un loc care este religios a fost vândut ca fiind profan, pretorul acordă o acțiune in
factum în favoarea părții interesate împotriva vânzătorului; și această acțiune poate fi introdusă și împotriva
moștenitorului acestuia din urmă, deoarece se aseamănă cu o acțiune pe un contract de vânzare.
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2. În cazul în care un om a îngropat un cadavru într-un loc destinat uzului public, pretorul va acorda o acțiune
împotriva lui dacă a acționat cu rea intenție, iar acesta ar trebui să fie pedepsit de autoritatea extraordinară a Curții,
deși pedeapsa este una moderată; dar dacă a acționat fără rea intenție, el trebuie să fie achitat.
3. În această acțiune, termenul "loc profanator" se aplică și unei clădiri.
4. Această acțiune poate fi introdusă nu numai de un proprietar, ci și de oricine are dreptul la uzufructul asupra
terenului sau de cineva care are dreptul la o servitute asupra acestuia; deoarece aceste părți au și dreptul de a
împiedica să se facă acest lucru.
5. În cazul în care cineva este împiedicat să îngroape într-un loc în care are dreptul de a face acest lucru, el are
dreptul la o acțiune in factum, precum și la un interdict, chiar dacă el însuși nu a fost împiedicat, ci agentul său;
deoarece, în astfel de circumstanțe, se consideră că el însuși a fost împiedicat.
9. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIX.
În cazul în care cineva este împiedicat să îngroape corpul sau oasele unei persoane decedate, el se poate folosi
imediat de un interdict prin care se interzice folosirea forței împotriva sa, sau poate face înmormântarea în altă
parte și, ulterior, poate intenta o acțiune in factum, prin care, în calitate de reclamant, va recupera daunele în
valoare de interesul său de a nu fi fost împiedicat să facă înmormântarea; iar în calcul va fi inclus prețul terenului
pe care îl cumpără sau chiria terenului pe care îl închiriază, sau valoarea propriului său teren pe care nimeni nu l-ar
face religios dacă nu ar fi obligat să o facă. Prin urmare, mă întreb de ce ar trebui să pară stabilit că această acțiune
nu poate fi acordată nici în favoarea, nici împotriva unui moștenitor; deoarece este evident că implică
contabilizarea unei anumite sume de bani care constituie baza cererii; în orice caz, acțiunea poate fi introdusă în
orice moment între părțile însele.
10. Ulpianus, Despre edict, cartea XXV.
În cazul în care vânzătorul unui teren își rezervă un loc de înmormântare pentru el însuși și pentru descendenții săi
și este împiedicat să folosească un drum pentru a înmormânta un membru al familiei sale, el poate intenta o acțiune
în justiție; deoarece s-a decis că un drept de trecere prin teren în scopul înmormântării a fost rezervat în acordul
dintre cumpărător și vânzător.
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11. Paulus, Despre edict, cartea XXVII.
Dacă, totuși, locul unui monument ar fi vândut cu condiția ca acolo să nu fie înmormântat cineva pe care exista un
drept de înmormântare, un astfel de acord nu va fi suficient, ci trebuie să fie securizat printr-o stipulație.
(12) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXV.
În cazul în care cineva are un loc de înmormântare, dar nu are dreptul de a ajunge la el și este împiedicat să ajungă
la el de către vecinul său, împăratul Antoninus și tatăl său au declarat într-un Rescript că este obișnuit să se ceară o
cale de acces la un loc de înmormântare prin suferință, iar aceasta este de obicei acordată; și, ori de câte ori nu
există o servitute, privilegiul poate fi obținut de la partea care deține spațiile adiacente. Totuși, acest rescript, care
oferă mijloacele de obținere a dreptului de trecere prin petiție, nu permite o acțiune civilă, dar poate fi solicitat în
cadrul unei proceduri extraordinare; pentru că guvernatorul este obligat să oblige la acordarea unei căi de acces
părții care plătește un preț rezonabil, iar judecătorul trebuie, de asemenea, să investigheze dacă locul este potrivit
pentru ca vecinul să nu sufere un prejudiciu grav.
1. Printr-un decret al Senatului se prevede că utilizarea unui loc de înmormântare nu trebuie să fie contaminată prin
modificări, adică nu trebuie să fie folosit în alte scopuri.
2. Pretorul spune: "În cazul în care o cheltuială este făcută în legătură cu o înmormântare, voi acorda o acțiune
pentru recuperarea ei împotriva părții care este interesată în aceasta".
3. Acest Edict este emis pentru un motiv întemeiat, și anume, pentru ca partea care a condus înmormântarea să
poată intenta o acțiune în justiție pentru ceea ce a cheltuit; astfel încât rezultatul să fie că trupurile nu vor rămâne
neîngropate sau că un străin ar trebui să conducă înmormântarea.
4. Cel pe care defunctul l-a ales trebuie să conducă înmormântarea, dar dacă nu o va face nu va fi pasibil de nicio
sancțiune, cu excepția cazului în care i s-a lăsat ceva de valoare în acest scop; pentru că atunci, dacă nu se
conformează voinței defunctului, va fi exclus din moștenire. Dacă, totuși, defunctul nu a prevăzut nimic în acest
sens, iar datoria nu a fost transferată nimănui, aceasta va reveni moștenitorilor care au fost desemnați și, dacă nu a
fost desemnat niciunul, moștenitorilor legali sau cognaților care se succed în ordinea lor regulată.
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5. Cheltuielile de înmormântare vor fi reglementate în funcție de mijloacele sau de demnitatea și rangul
defunctului.
6. Pretorul sau magistratul municipal este obligat să ordone ca cheltuielile funerare să fie plătite din banii
aparținând succesiunii, dacă există, iar dacă nu există, trebuie să ordone vânzarea bunurilor care ar pieri prin
trecerea timpului și a căror păstrare ar fi o povară pentru succesiune; iar în cazul în care acest lucru nu se poate
face, el va ordona ca aurul sau argintul care ar putea exista să fie vândut sau gajat, pentru a asigura fondurile
necesare.
13. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIX.
Sau poate colecta banii de la datornicii la moșie, dacă poate face acest lucru cu ușurință:
(14) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXV.
Iar dacă cineva se va interpune cumpărătorului pentru a împiedica ca respectiva proprietate să îi fie livrată, pretorul
trebuie să intervină și să protejeze un act de acest fel, acolo unde se interpune vreun obstacol.
1. În cazul în care defunctul era fie chiriaș, fie chiriaș și nu a lăsat nimic pentru a plăti cheltuielile de
înmormântare; Pomponius spune că acestea trebuie să fie plătite din veniturile articolelor care au fost aduse în
locuință, iar dacă există ceva în plus, acesta va fi responsabil pentru chirie neplătită. Mai mult, dacă testatorul ale
cărui înmormântări fac obiectul discuției a lăsat moșteniri și nu există nimic cu care să-l înmormânteze, aceste
moșteniri trebuie, de asemenea, să fie utilizate în acest scop; căci este mai bine ca cheltuielile de înmormântare ale
unui testator să fie obținute din propriile sale bunuri decât ca alții să primească moștenirile lor. Cu toate acestea, în
cazul în care moștenirea a fost intrată, orice bun vândut nu trebuie să fie luat de la cumpărător, deoarece cel care a
adus ceva în baza unei hotărâri judecătorești este un posesor de bună credință și are proprietatea asupra acestuia.
Cu toate acestea, un legatar nu ar trebui să fie privat de moștenirea sa dacă poate fi despăgubit de către moștenitor;
dar dacă nu se poate, este mai bine ca legatarului să nu i se aducă un beneficiu pecuniar, decât ca cumpărătorul să
sufere vreo pierdere.
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2. Mela spune că, dacă un testator ordonă cuiva să asiste la înmormântarea sa și acesta nu o face după ce a primit
bani în acest scop, se va acorda împotriva sa o acțiune pe motiv de fraudă; cu toate acestea, cred că poate fi obligat
să conducă înmormântarea sub autoritatea extraordinară a pretorului.
3. Singura cheltuială care poate fi făcută în contul unei înmormântări este cea fără de care înmormântarea nu ar
putea fi efectuată; ca, de exemplu, ceea ce este ocazionat de mutarea corpului și, de asemenea, în cazul în care se
cheltuiesc bani pentru locul în care corpul urmează să fie înmormântat. Labeo spune că trebuie să fie considerat ca
fiind cheltuit în contul înmormântării, deoarece trebuie pregătit un loc în care să poată fi așezat cadavrul.
4. Cheltuielile cuiva care moare departe de casă și care sunt făcute în scopul aducerii trupului înapoi, sunt incluse
în cheltuielile funerare, deși nu este încă înmormântat; și aceeași regulă se aplică atunci când se face ceva pentru a
păzi trupul sau pentru a-l pregăti pentru înmormântare, sau atunci când se cheltuiește ceva pentru a furniza
marmură sau îmbrăcăminte.
5. Cu toate acestea, nu se cuvine ca niciun ornament sau alte obiecte de acest fel să fie îngropate împreună cu
trupul, așa cum obișnuiesc să facă persoanele din clasa inferioară.
6. Această acțiune care este numită de înmormântare se bazează pe ceea ce este adecvat și rezonabil și include doar
ceea ce a fost cheltuit cu referire la înmormântare, dar nu și alte cheltuieli. Termenul "rezonabil" trebuie înțeles ca
având în vedere rangul celui care a fost înmormântat, circumstanțele cazului, timpul și buna credință; astfel încât
nu se poate cere mai mult decât suma efectiv debursată și nici măcar ceea ce s-a cheltuit efectiv, dacă aceasta a fost
exagerată. Prin urmare, mijloacele părții pentru care s-au cheltuit banii trebuie luate în considerare, precum și
bunurile în sine, în cazul în care acestea sunt cheltuite în mod nejustificat fără un motiv întemeiat. Dar ce trebuie
făcut în cazul în care cheltuielile sunt prevăzute prin testamentul testatorului? Ca răspuns la această întrebare,
trebuie să se considere că testamentul său nu trebuie respectat în cazul în care cheltuielile sunt excesive, deoarece
acestea trebuie să fie proporționale cu mijloacele defunctului.
7. Uneori, totuși, atunci când un om și-a asumat plata cheltuielilor de înmormântare, el nu le poate recupera dacă a
fost animat de afecțiune filială și nu a plătit cu intenția de a recupera suma pe care a suportat-o; și acest lucru
împăratul nostru l-a afirmat într-un Rescript. Prin urmare, va trebui să se facă o estimare de către un arbitru și să se
analizeze cu atenție motivul cu care a fost făcută cheltuiala; adică dacă partea s-a ocupat de această chestiune
pentru defunct sau pentru moștenitorul său, sau dacă a fost determinat de umanitate, sau compasiune, sau respect
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filial, sau afecțiune? Cu toate acestea, gradul de compasiune poate fi diferențiat astfel încât să se concluzioneze că
partea care a efectuat înmormântarea pe cheltuiala sa a făcut acest lucru pentru ca defunctul să nu rămână
neîngropat, și nu că a făcut acest lucru în mod gratuit; și dacă acest lucru ar trebui să fie clar pentru judecător,
acesta nu ar trebui să îl achite pe pârât; pentru că cine ar putea îngropa cadavrul unui străin fără a fi împins de un
sentiment de datorie? Prin urmare, este corect ca partea să declare pe cine a îngropat și din ce motiv a făcut acest
lucru, pentru a evita să fie interogat ulterior cu privire la acest lucru.
8. În cazul multor fii care conduc înmormântările părinților lor, sau alte persoane care ar fi putut fi numite
moștenitori fac acest lucru, deși din acest motiv nu trebuie să se presupună că acționează ca moștenitori, sau că
intră în posesia bunurilor, totuși, pentru ca moștenitorii necesari să nu fie considerați că au intervenit sau că alții au
acționat ca moștenitori; este obișnuit ca aceștia să declare că au făcut ca ceremoniile funerare să fie conduse din
motive de datorie. Dacă s-ar fi făcut ceva superfluu, s-ar fi considerat că părțile s-au protejat pentru a nu se crede
că s-au amestecat, și nu pentru a-și recupera cheltuielile; deoarece au declarat în mod clar că au acționat din motive
de datorie, dar trebuie să meargă și mai departe în afirmațiile lor pentru a putea recupera ceea ce au cheltuit.
9. Poate că cineva ar putea spune că există cazuri în care o anumită parte din cheltuielile efectuate poate fi
recuperată, astfel încât individul în cauză a făcut acest lucru în parte în timp ce făcea afaceri pentru altcineva și în
parte pentru că a fost împins de un sentiment de datorie. Acest lucru este adevărat și, prin urmare, el poate recupera
o parte din cheltuielile pe care nu le-a făcut cu intenția de a dona.
10. Atunci când un judecător audiază un caz de acest fel, care se bazează pe motive de echitate, el nu ar trebui
uneori să admită o cheltuială moderată atunci când, de exemplu, cheltuielile de înmormântare au fost mici, cu
intenția de a arunca ocara asupra caracterului defunctului, care fusese un om bogat; deoarece judecătorul, în acest
caz, nu ar trebui să ia în considerare o astfel de socoteală, deoarece este evident că, prin îngroparea lui în acest
mod, a fost adusă o insultă premeditată memoriei sale.
11. În cazul în care cineva îl îngroapă pe capul unei gospodării în timp ce are impresia că el însuși este
moștenitorul său, el nu poate intenta o acțiune pentru a recupera cheltuielile de înmormântare; deoarece nu a
acționat cu intenția de a tranzacționa afacerea altuia; și aceasta este, de asemenea, opinia lui Trebatius și Proculus.
Cu toate acestea, cred că o acțiune pentru cheltuielile de înmormântare ar trebui să îi fie acordată atunci când se
demonstrează un motiv întemeiat.
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12. Labeo spune că ori de câte ori cineva are o altă acțiune în scopul recuperării cheltuielilor de înmormântare nu
se poate prevala de o acțiune de înmormântare; și, prin urmare, dacă are dreptul la o acțiune pentru partajarea unei
proprietăți, nu poate intenta o acțiune de înmormântare; dar este clar că, dacă o acțiune pentru partajarea unei
proprietăți a fost deja intentată, poate intenta una pentru recuperarea cheltuielilor de înmormântare.
13. Labeo spune, de asemenea, că, în cazul în care conduceți înmormântarea unui testator împotriva voinței
moștenitorului său, puteți introduce acțiunea de înmormântare dacă se prezintă un motiv întemeiat; dar ce se
întâmplă dacă persoana căreia moștenitorul i-a interzis să acționeze era fiul testatorului? În acest caz, se poate
invoca împotriva reclamantului: "Prin urmare, ați condus înmormântarea din simțul datoriei". Dar să presupunem
că eu am făcut această afirmație, atunci voi fi îndreptățit să intentez acțiunea de înmormântare, deoarece este
potrivit ca persoanele decedate să fie înmormântate cu ajutorul fondurilor obținute din averea lor. Ce se întâmplă
dacă un testator v-ar fi ordonat să faceți aranjamentele pentru înmormântare, iar moștenitorul interzice acest lucru,
iar dumneavoastră, cu toate acestea, o conduceți; nu este oare corect să aveți dreptul de a intenta o acțiune pentru
recuperarea cheltuielilor de înmormântare?" În general, sunt de părere că un judecător corect nu va adera în mod
rigid la simpla acțiune bazată pe afacerile desfășurate, ci va interpreta normele de echitate în mod mai liberal,
deoarece este ceva ce caracterul procedurii îi permite să facă.
14. Cu toate acestea, Divinul Marcus a declarat într-un Rescript că orice moștenitor care împiedică desfășurarea
unei înmormântări de către partea pe care testatorul a ales-o, nu acționează onorabil; deși nu este stabilită nicio
pedeapsă prin care să poată fi pedepsit.
15. Dacă cineva conduce o înmormântare la cererea altcuiva, el nu are dreptul la o acțiune funerară, dar cu
siguranță este cel care a dirijat ca înmormântarea să aibă loc, indiferent dacă a plătit cheltuielile acesteia celui pe
care l-a rugat să o conducă sau dacă le datorează în continuare. Totuși, atunci când un tutore face o astfel de cerere
fără autoritatea tutorelui său, o acțiune pretoriană pentru recuperarea cheltuielilor de înmormântare ar trebui să fie
acordată împotriva moștenitorului în numele celui care le-a efectuat, deoarece este nedrept ca moștenitorul să
profite în acest fel. Cu toate acestea, în cazul în care un tutore ordonă ca o înmormântare la care el însuși ar trebui
să participe să se desfășoare fără autoritatea tutorelui său; cred că acțiunea ar trebui să fie acordată împotriva lui,
dacă el însuși este moștenitorul real al părții care a fost înmormântată, iar averea este solvabilă. Pe de altă parte, în
cazul în care oricine conduce o înmormântare la cererea moștenitorului, Labeo spune că acesta nu poate introduce
acțiunea de înmormântare, deoarece are dreptul la o acțiune pe mandat.
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16. Dacă, totuși, el conduce înmormântarea în calitate de persoană care face afaceri pentru moștenitor, deși acesta
din urmă nu a ratificat actul, Labeo a spus că, totuși, are dreptul la o acțiune pentru recuperarea cheltuielilor de
înmormântare.
17. Această acțiune este acordată împotriva celor care ar trebui să efectueze înmormântarea, de exemplu, împotriva
moștenitorului, a posesorului bunurilor succesiunii sau a oricărui alt succesor.
15. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Patronul care face o cerere de punere în posesie a bunurilor unei moșteniri în opoziție cu dispozițiile testamentare,
trebuie să plătească cheltuielile de înmormântare.
16. Ulpianus, Despre edict, Cartea XXV.
În cazul în care o proprietate ajunge la cineva cu titlu de zestre, pretorul acordă o acțiune funerară împotriva
acestuia; deoarece autoritățile antice considerau că este perfect corect ca cheltuielile funerare ale femeilor să fie
plătite din zestre, la fel ca și din proprietatea lor privată, și că bărbatul care profită de zestre la moartea unei femei
trebuie să contribuie la cheltuielile funerare ale acesteia, indiferent dacă este tatăl sau soțul femeii menționate mai
sus.
(17) Papinianus, Opinii, Cartea III.
Dacă, totuși, tatăl nu a recuperat încă zestrea, numai fiul poate fi acționat în judecată, iar el poate pune în sarcina
tatălui tot ceea ce a plătit în acest sens:
18. Julianus, Digest, Cartea a X-a.
Căci cheltuielile de înmormântare sunt o datorie a zestrei:
19. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XV-a.
Și, prin urmare, zestrea este răspunzătoare pentru această datorie.
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(20) Același, Despre Edict, Cartea XXV.
întreabă Neratius: În cazul în care un bărbat care a dat o zestre pentru o femeie a stipulat ca două treimi din aceasta
să îi fie returnată, iar cealaltă treime să rămână la soț, și a convenit ca soțul să nu contribuie cu nimic la cheltuielile
de înmormântare; va fi soțul responsabil pentru acestea? El răspunde că, dacă stipulantul însuși a îngropat femeia,
acordul va fi operațional și că o acțiune funerară nu va avea niciun efect; dar dacă altcineva a efectuat
înmormântarea, atunci soțul poate fi dat în judecată, deoarece dreptul public nu poate fi încălcat printr-o astfel de
înțelegere. Dar ce se întâmplă dacă cineva ar da o zestre pentru o femeie cu condiția ca aceasta să revină la el dacă
ea moare în timpul căsătoriei sau dacă căsătoria ar fi încheiată în orice alt mod; nu ar fi atunci obligat să contribuie
la cheltuielile de înmormântare? Cu toate acestea, din moment ce zestrea îi revine la moartea femeii, se poate
afirma că el ar trebui să contribuie.
1. Dacă soțul profită de zestre, el poate fi acționat în justiție pentru cheltuielile de înmormântare, dar nu și tatăl; cu
toate acestea, cred, cu referire la acest caz, că atunci când zestrea nu este suficientă pentru a acoperi cheltuielile de
înmormântare, pentru că este foarte mică, ar trebui să se acorde o acțiune împotriva tatălui pentru această lipsă.
2. În cazul în care o femeie care este propria ei stăpână moare, iar averea ei nu este solvabilă, cheltuielile funerare
trebuie să fie plătite doar din zestrea ei; și acest lucru a fost afirmat de Celsus.
21. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVII.
În cazul în care persoana a cărei înmormântare a fost efectuată se afla sub controlul paternal, o acțiune funerară
poate fi intentată împotriva tatălui în proporție cu rangul și mijloacele sale.
(22) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXV.
Celsus spune că, în cazul în care o femeie moare, cheltuielile de înmormântare trebuie să fie plătite din zestrea
rămasă în mâinile soțului ei și din restul bunurilor sale, proporțional.
23. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVII.
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De exemplu, în cazul în care zestrea valorează o sută de aurei, iar averea ei două sute, moștenitorul trebuie să
contribuie cu două treimi, iar soțul cu o treime din cheltuielile funerare:
(24) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXV.
Julianus afirmă că, în acest caz, moștenirile nu trebuie să fie deduse.
25. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVII.
Sau valoarea sclavilor care au fost manumiți.
(26) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XV.
Nici datoriile deduse.
27. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXV.
Astfel, soțul și moștenitorul sunt obligați să contribuie la înmormântare în mod proporțional.
1. Procesul nu poate fi intentat pentru recuperarea cheltuielilor de înmormântare împotriva unui soț, dacă el a plătit
zestrea soției sale în timpul căsătoriei, așa cum spune Marcellus; și această opinie este corectă în acele cazuri în
care legea îi permite să facă acest lucru.
2. Mai mult, cred că un soț este răspunzător de o acțiune în justiție pentru cheltuielile de înmormântare numai în
măsura în care mijloacele sale o permit; deoarece se consideră că el este îmbogățit cu suma pe care ar fi fost
obligat să o plătească soției sale dacă aceasta l-ar fi dat în judecată.
28. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XV.
În cazul în care nu există zestre, atunci Atilicinus spune că tatăl trebuie să plătească întreaga cheltuială; sau că
moștenitorul femeii, dacă aceasta a fost emancipată, ar trebui să facă acest lucru. Dacă, totuși, nu există
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moștenitori, iar tatăl nu ar trebui să fie solvabil, se poate intenta un proces împotriva soțului în limita proprietății
sale, pentru ca să nu apară din cauza comportamentului său rău că soția sa a fost lăsată neîngropată.
29. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIX.
În cazul în care o femeie, după un divorț, se căsătorește cu un alt bărbat și apoi moare; Fulcinius nu crede că
primul soț ar trebui să plătească cheltuielile de înmormântare, chiar dacă ar fi profitat de zestre.
1. Atunci când cineva conduce înmormântarea unei fiice aflate sub control paternal, înainte ca zestrea să fie
returnată tatălui ei; el poate foarte corect să intenteze un proces împotriva soțului ei, dar atunci când zestrea a fost
returnată, el poate să-l facă responsabil pe tatăl ei; dar, în orice caz, atunci când procesul este intentat împotriva
soțului, el ar trebui să returneze tatălui femeii cu atât mai puțin.
(30) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XV.
Pe de altă parte, tot ceea ce tatăl a cheltuit pentru înmormântarea fiicei sale, sau a plătit în urma unei acțiuni de
înmormântare care i-a fost intentată de către un altul, el poate recupera de la soț în cadrul unei acțiuni de zestre.
1. Dar atunci când o femeie căsătorită emancipată moare în timpul acoperirii, moștenitorii ei sau posesorii
bunurilor din averea ei vor fi obligați să contribuie, precum și tatăl ei proporțional cu suma zestrei pe care a primito, iar soțul ei proporțional cu suma zestrei de care a profitat.
(31) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXV.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal este soldat și are peculium castrense, cred că succesorii săi sunt
în primul rând răspunzători, iar ulterior trebuie să se recurgă la tatăl său.
1. Oricine înmormântează un sclav de sex masculin sau feminin aparținând altuia, are un drept de acțiune
împotriva proprietarului său pentru recuperarea cheltuielilor de înmormântare.
2. Această acțiune nu este limitată la un an, ci este perpetuă; și este acordată moștenitorului și altor succesori,
precum și împotriva succesorilor.
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32. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVII.
3. În cazul în care posesorul unei moșii conduce înmormântarea și ulterior își pierde dreptul la moștenire, iar la
predarea acesteia nu deduce suma pe care a cheltuit-o, va avea dreptul la o acțiune pretoriană pentru recuperarea
cheltuielilor.
1. În cazul în care soțul și soția mor în același moment de timp, Labeo spune că această acțiune ar trebui să fie
acordată împotriva moștenitorului soțului proporțional cu valoarea zestrei la care are dreptul; deoarece răspunderea
însăși a trecut la el în contul zestrei.
33. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
În cazul în care un om a fost anterior moștenitor, dar moștenirea i-a fost luată ulterior ca fiind nedemnă; cea mai
bună opinie este că dreptul de separeu rămâne încă la el.
34. Paulus, Despre Edict, Cartea LXIV.
35. Atunci când un loc este lăsat moștenire sub o condiție, iar între timp moștenitorul îl înmormântează pe defunct,
acest lucru nu face ca locul să fie religios.
(35) Marcellus, Digest, Cartea V.
Strămoșii noștri erau foarte departe de a crede că oricine se prezenta pentru distrugerea țării sale și pentru a-și
ucide părinții și copiii ar trebui să fie jelit; astfel că, atunci când un fiu își ucide tatăl sau un tată pe fiul său, dacă
oricare dintre ei se făcea vinovat de o astfel de infracțiune, ei considerau că fapta era lipsită de criminalitate; și că
partea respectivă ar trebui chiar să fie recompensată.
36. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea XXVI.
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Atunci când un loc este cucerit de inamic, el încetează să mai fie fie religios, fie sacru, așa cum oamenii liberi trec
în sclavie. Totuși, atunci când astfel de locuri sunt eliberate de această calamitate, ele sunt readuse la starea lor
anterioară printr-un fel de postliminium, ca să spunem așa.
37. Macer, Despre legea a douăzecea referitoare la succesiuni, Cartea I.
38. Sub denumirea de "cheltuieli funerare" trebuie înțeles tot ceea ce se cheltuiește în contul trupului; de exemplu,
în cumpărarea de unguente, precum și prețul locului unde este îngropat defunctul, și unde orice chirie care trebuie
plătită, împreună cu costul sarcofagului, închirierea de vehicule și orice altceva care se consumă în contul trupului
înainte de a fi îngropat; cred că ar trebui să fie inclus în cheltuielile funerare.
1. Divinul Hadrian a afirmat într-un Rescript că un monument funerar este tot ceea ce este ridicat ca monument,
adică pentru protecția locului unde este depus trupul; și, prin urmare, dacă testatorul a ordonat construirea unei
clădiri mari, de exemplu, a mai multor portice de formă circulară, aceste cheltuieli nu sunt suportate în contul
funeraliilor.
38. Ulpianus, Despre toate tribunalele, cartea IX.
39. Este de datoria guvernatorului unei provincii să vegheze ca trupurile sau oasele persoanelor decedate să nu fie
reținute sau maltratate, să nu fie împiedicate să fie transportate pe drumul public sau îngropate.
39. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
Frații divini au decretat printr-un Edict ca un corp să nu fie deranjat după ce a fost înmormântat în mod legal, adică
așezat în pământ; căci se consideră că un corp este așezat în pământ atunci când este depus într-un cufăr cu intenția
de a nu fi mutat în altă parte. Nu trebuie negat faptul că este legal să se mute cufărul însuși într-un loc mai
convenabil, dacă circumstanțele o cer:
(40) Paulus, Întrebări, Cartea III,
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Pentru că acolo unde cineva a înmormântat un corp cu intenția de a-l muta ulterior în altă localitate și a preferat săl depună acolo pentru o vreme decât să-l îngroape definitiv sau să-i asigure, ca să zicem așa, un ultim loc de
odihnă, locul va rămâne profanat.
41. Callistratus, Institutes, Cartea II.
Atunci când mai multe persoane sunt proprietarii locului în care un corp este adus pentru a fi înmormântat, toate
trebuie să-și dea consimțământul dacă rămășițele sunt cele ale unui străin; deoarece este stabilit că oricare dintre
coproprietari poate fi în mod corespunzător înmormântat acolo, chiar și fără consimțământul celorlalți, mai ales
atunci când nu există un alt loc în care ar putea fi înmormântat.
42. Florentinus, Institutes, Cartea a VII-a.
43. În general, un monument este ceva care este transmis posterității cu titlu de memorial; iar în cazul în care în
interiorul lui este depus un corp sau rămășițe, el devine un mormânt; dar dacă în el nu este depus nimic de acest
fel, el devine doar un monument ridicat ca memorial, care este numit de greci cenotaf, adică un mormânt gol.
(43) Papinianus, Întrebări, Cartea VIII.
Există persoane care, deși nu pot face ca un loc să devină religios, pot totuși să facă în mod corect o cerere de
interdicție cu referire la înmormântarea unui cadavru; ca, de exemplu, atunci când simplul proprietar al unei
proprietăți îngroapă sau dorește să îngroape un cadavru pe un teren al cărui uzufruct este deținut de altcineva,
deoarece, dacă îl îngroapă acolo, nu va face din acel loc un mormânt legal, dar dacă este împiedicat să facă acest
lucru, el poate face în mod corect o cerere de interdicție prin intermediul căreia poate fi inițiată o anchetă cu privire
la dreptul de proprietate. Aceleași reguli se aplică și în cazul unui coproprietar care dorește să îngroape un cadavru
pe un teren deținut în comun împotriva consimțământului coproprietarului său; pentru că, din cauza bunăstării
publice și pentru ca cadavrele să nu rămână neîngropate, am ignorat regula strictă de care uneori se renunță în
chestiuni îndoielnice legate de chestiuni religioase; pentru că cea mai înaltă regulă dintre toate este cea care este
favorabilă religiei.
44. Paulus, Întrebări, Cartea a III-a.
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Atunci când înmormântarea se face în locuri diferite, ambele nu devin religioase, pentru motivul că nu se creează
două morminte prin înmormântarea unei singure persoane; dar mi se pare că locul ar trebui să fie religios acolo
unde este așezată partea principală a trupului, adică capul, din care se face o asemănare prin care suntem
recunoscuți.
1. Când, totuși, se obține permisiunea ca rămășițele să fie mutate, locul încetează să mai fie religios.
45. Marcianus, Trusts, Cartea a VIII-a.
Cheltuielile de înmormântare sunt întotdeauna puse în sarcina succesiunii și se obișnuiește ca ele să aibă prioritate
față de toate celelalte datorii, atunci când succesiunea este insolvabilă.
(46) Scaevola, Întrebări, Cartea a II-a.
Dacă un om avea mai multe terenuri și a lăsat moștenire uzufructul tuturor separat, el poate fi înmormântat în
oricare dintre ele, iar moștenitorul are dreptul de a alege și posibilitatea de a le favoriza pe celelalte. O acțiune
pretoriană va fi însă acordată uzufructuarului împotriva moștenitorului, pentru a-i permite acestuia să recupereze
daune-interese în măsura în care valoarea uzufructului său este diminuată prin selecție.
1. În cazul în care moștenitorul unei femei înmormântează trupul acesteia pe un teren aparținând moștenirii sale, el
poate recupera de la soțul ei suma cu care acesta ar trebui să contribuie la cheltuielile de înmormântare, care
depinde de valoarea terenului.
2. În cazul în care hainele sunt lăsate moștenire cuiva, iar acesta le vinde în scopul de a plăti cheltuielile de
înmormântare, se consideră că o acțiune pretoriană bazată pe o creanță anterioară ar trebui să fie acordată
împotriva moștenitorului.

Tit. 8. Cu privire la transportul unui cadavru și la construirea unui mormânt
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
735

Pretorul spune: "Oriunde sau oricum ar avea cineva dreptul să transporte un cadavru fără consimțământul vostru,
interzic să se folosească forța pentru a-l împiedica să ducă acolo respectivul cadavru și să-l îngroape acolo".
(1) Acolo unde cineva are dreptul de a îngropa un cadavru, nu trebuie să fie împiedicat să facă acest lucru, și se
consideră că este împiedicat dacă este împiedicat să transporte cadavrul la locul respectiv sau dacă este împiedicat
pe drum.
(2) Simplul proprietar al localului poate face uz de acest interdicție cu referire la transportul unui cadavru; și, întradevăr, el este aplicabil în cazul unui teren care nu este religios.
(3) Mai mult, dacă am un drept de trecere pe un teren pe care doresc să duc un cadavru pentru înmormântare și
sunt împiedicat să folosesc acest drept de trecere, s-a considerat că pot proceda prin intermediul acestui interdict;
deoarece, fiind împiedicat să folosesc dreptul de trecere, sunt împiedicat și să transport cadavrul; și aceeași regulă
trebuie adoptată în cazul în care am dreptul la orice altă servitute.
(4) Este evident că acest interdict este unul de interdicție.
(5) Pretorul spune: "Ori de câte ori cineva are dreptul de a lua un cadavru fără consimțământul tău, interzic să se
folosească forța pentru a-l împiedica să construiască un mormânt pe teren, dacă face acest lucru fără intenție
răuvoitoare."
(6) Acest Edict a fost promulgat pentru că este în interesul religiei ca monumentele să fie ridicate și împodobite.
(7) Nimeni nu va fi împiedicat să construiască un mormânt sau un monument într-un loc în care are dreptul să facă
acest lucru.
(8) Se consideră că o persoană este împiedicată atunci când este împiedicată să facă să fie transportat materialul
necesar pentru ridicarea unei clădiri; prin urmare, dacă cineva împiedică muncitorii care sunt necesari să vină, va
exista un motiv de interdicție; iar dacă cineva împiedică amplasarea de utilaje, interdicția va fi, de asemenea,
disponibilă, cu condiția ca el să facă acest lucru într-un loc care este supus servituții; dar dacă încercați să vă
instalați utilajele pe terenul meu, nu voi fi pasibil de interdicție, dacă am dreptul să vă împiedic să faceți acest
lucru.
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(9) Trebuie să se înțeleagă că o persoană "construiește" nu numai atunci când începe o lucrare nouă, ci și acolo
unde dorește să facă reparații.
(10) Atunci când un om face ceva în așa fel încât un mormânt se prăbușește, el este pasibil de acest interdict. 2.
Marcellus, Digest, Cartea XXVIII.
Legea regală refuză permisiunea ca o femeie care a murit în timpul sarcinii să fie înmormântată înainte ca copilul
nenăscut să fie scos din ea; și oricine încalcă această lege este considerat că a distrus speranța unui copil viu prin
înmormântarea mamei însărcinate.
3. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
În cazul în care cineva construiește un mormânt în apropierea casei tale, îi poți notifica o nouă construcție; dar
după ce lucrarea a fost terminată, nu vei avea niciun drept de acțiune împotriva lui decât prin intermediul
interdicției Quod vi aut clam.
1. În cazul în care un corp este îngropat lângă o casă care aparține altcuiva, dar în limitele prevăzute de lege,
proprietarul casei nu poate împiedica ulterior aceeași parte să îngroape acolo un alt corp sau să ridice un
monument; dacă a acționat cu știința proprietarului de la început.
(4) Ulpianus, Opinii, Cartea II.
Dreptul la un loc de înmormântare nu este dobândit de o parte printr-o posesie îndelungată, dacă acesta nu îi
aparține în mod legal.
5. Același, Opinii, Cartea I.
În cazul în care rămășițele umane sunt depuse într-un mormânt despre care se spune că este neterminat, acest lucru
nu oferă nici un impediment pentru finalizarea lui.
(1) Cu toate acestea, atunci când locul a fost deja făcut religios, pontifii ar trebui să determine în ce măsură dorința
de reparare a structurii poate fi satisfăcută fără a încălca privilegiile religiei.
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Cartea XII
1. Cu privire la lucrurile care sunt creditate atunci când se face o anumită cerere (..)
2. Cu privire la depunerea unui jurământ, fie el voluntar, obligatoriu sau judiciar.
3. Referitor la un jurământ făcut în instanță.
4. Referitor la o acțiune în justiție pentru recuperarea bunurilor (..)
5. Privind acțiunea în revendicare atunci când contraprestația este imorală sau nedreaptă.
6. Privind acțiunea în recuperarea banilor care nu sunt datorate.
7. Cu privire la acțiunea de recuperare fără temei.

**********************************************
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Tit. 1. Cu privire la lucrurile care sunt creditate în cazul în care se face o anumită cerere și
cu privire la acțiunea în recuperare
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVI.
Înainte de a trece la interpretarea termenilor, se cuvine să spunem ceva despre semnificația titlului în sine.
Deoarece Pretorul a inserat sub acest Titlu multe reguli care se referă la diferite contracte, el a prefixat, prin
urmare, la Titlu cuvintele "Lucruri care sunt creditate", pentru că aceasta include toate tipurile de contracte pe care
le încheiem, bazându-ne pe buna credință a altora; pentru că, așa cum afirmă Celsus în Prima Carte a Întrebărilor,
termenul "a credita" este unul general și, prin urmare, sub acest Titlu, Pretorul tratează bunurile împrumutate și
gajate. Căci atunci când, bazându-ne pe buna credință a altora, consimțim la ceva și, ulterior, urmează să primim
ceva în contul acestui contract, se spune că dăm credit. Pretorul a ales termenul "lucru", de asemenea, ca fiind unul
general.
(2) Paulus, Despre edict, cartea XXVIII.
Facem împrumutul numit mutuum atunci când nu urmează să primim în schimb același obiect pe care l-am dat
(altfel ar fi vorba de un împrumut de folosință sau de un depozit), ci ceva de același fel; căci dacă ar fi de alt fel, ca
de exemplu, dacă am primi vin în schimbul grâului, nu ar intra sub acest titlu.
1. Un dar de mutuum se referă la obiecte care pot fi cântărite, numărate sau măsurate, deoarece oamenii, prin
oferirea acestora, pot contracta un credit; deoarece prin plata în natură ei execută contractul în loc să plătească în
specie. Căci nu putem contracta un credit în privința altor articole, deoarece creditorul nu poate fi plătit dându-i un
lucru în schimbul altuia, acolo unde acesta nu-și dă consimțământul.
2. Un împrumut de acest fel se numește mutuum. pentru că articolul devine al tău în loc să fie al meu, și deci nu
devine al tău dacă obligația nu se naște.
3. Prin urmare, un credit se deosebește de un mutuum așa cum un gen diferă de o specie; căci un credit poate exista
separat de articolele care pot fi cântărite, numărate sau măsurate, astfel încât este un credit atunci când urmează să
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primim în schimb același articol. În plus, un mutuum nu poate exista în cazul banilor decât dacă banii sunt plătiți,
dar un credit poate exista uneori chiar dacă nu se plătește nimic, ca de exemplu atunci când se promite o zestre
după căsătorie.
4. Într-un împrumut de acest tip, cel care îl face trebuie să fie proprietarul și nu se poate ridica nicio obiecție pentru
că fiii aflați sub controlul paternal și sclavii pot face să apară o obligație prin împrumutul de bani care fac parte din
peculium-ul lor; căci este același lucru ca și cum ai plăti bani la cererea mea, pentru că atunci aș dobândi un drept
de acțiune chiar dacă banii nu-mi aparțin.
5. Putem acorda credit și prin intermediul cuvintelor, în cazul în care un anumit act este efectuat cu scopul de a
crea o obligație, ca, de exemplu, o stipulație.
3. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXVII.
Atunci când dăm un mutuum, deși nu prevedem ca ceea ce este la fel de bun să ne fie restituit, totuși nu este licit ca
debitorul să restituie un obiect de același fel, dar care este inferior, de exemplu, să restituie vin nou în loc de vin
vechi; pentru că, la încheierea unui contract, intenția părților trebuie să fie considerată echivalentă cu o convenție
expresă, iar în acest caz se înțelege că intenția este ca plata să se facă cu un obiect de același fel și de aceeași
calitate cu cel împrumutat.
(4) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXIV.
În cazul în care o parte nu are nici un motiv sau intenție de a împrumuta cu dobândă, dar tu, fiind pe cale să
cumperi un anumit teren, dorești să împrumuți bani, deși nu dorești să faci acest lucru până când nu vei cumpăra
efectiv proprietatea, iar creditorul, având poate o nevoie urgentă de a pleca într-o călătorie, îți depune banii cu
condiția ca, dacă vei face achiziția, să fii răspunzător în contul creditului, acest depozit este pe riscul părții care l-a
primit; căci atunci când cineva primește ceva cu scopul de a-l vinde pentru a se folosi de banii de achiziție, el va
deține proprietatea pe riscul său propriu.
1. Atunci când un obiect este dat în gaj, iar banii avansați sunt plătiți, se poate intenta un proces pentru recuperarea
lui. 2. Din nou, dacă un chiriaș culege recolta după trecerea perioadei de cinci ani, este stabilit că aceasta poate fi
recuperată printr-o acțiune personală, cu condiția ca ea să nu fi fost culeasă cu acordul proprietarului terenului;
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căci, dacă acest lucru a fost făcut, atunci nu există nicio îndoială că o acțiune pentru recuperarea ei nu poate fi
introdusă.
2. Lucrurile care au fost aduse pe țărm de forța unui curs de apă pot fi, de asemenea, recuperate printr-o acțiune
personală.
5. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXII.
Dacă ești obligat să-mi livrezi un lucru, iar acesta se pierde ulterior din cauza unui act al tău care te-a împiedicat să
mi-l livrezi, este stabilit că pierderea trebuie să fie suportată de tine. În cazul în care, totuși, se pune problema dacă
ați îndeplinit actul, trebuie să se ia în considerare nu numai dacă acesta era sau nu în puterea dumneavoastră, ci și
dacă v-ați făcut vinovat de rea intenție pentru a împiedica ca acesta să fie în puterea dumneavoastră; și, de
asemenea, dacă a existat vreun motiv întemeiat pentru care să știți că ați fost obligat să-mi livrați articolul.
6. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Un articol este numit "cert" atunci când tipul sau calitatea care face obiectul unei obligații este desemnat în mod
specific fie prin nume, fie printr-o descriere care îndeplinește funcția unui nume, iar calitatea și cantitatea sa sunt
făcute evidente. Pedius afirmă, în Prima carte a stipulațiilor, că nu are nicio importanță dacă ceva este numit cu
numele său propriu, sau indicat cu degetul, sau descris în tot atâtea cuvinte, deoarece aceste metode îndeplinesc
funcții comune, oricare dintre ele fiind la fel de bună ca și alta.
(7) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVI.
Tot ceea ce poate fi inserat într-o stipulație poate fi inclus și în împrumutul de bani și, prin urmare, pot fi impuse
condiții.
8. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
De aceea, un dar de mutuum rămâne uneori în suspensie, pentru a fi confirmat printr-un act ulterior; ca, de
exemplu, dacă îți împrumut o sumă de bani cu mențiunea că, dacă are loc o anumită condiție, aceasta va deveni a
ta și vei fi obligat să mi-o plătești. În mod similar, în cazul în care un moștenitor împrumută bani care au fost legați
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cu titlu de moștenire, iar legatarii nu doresc ulterior să îi ia, pentru motivul că se consideră că banii au fost
proprietatea moștenitorului din ziua în care a intrat în posesia moștenirii, acesta poate introduce o acțiune pentru a
recupera banii împrumutați. Pentru că Julianus spune că, chiar și atunci când predarea bunurilor a fost făcută de
către moștenitor, trebuie să se facă referire la momentul în care s-a intrat în moștenire, indiferent dacă legatul este
respins sau acceptat.
(9) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVI.
O acțiune specifică de recuperare va fi introdusă în contul a orice și din cauza oricărei obligații în temeiul căreia se
poate face o cerere pozitivă; indiferent dacă se bazează pe un contract expres sau pe unul care este incert, deoarece
ne este permis să introducem o astfel de acțiune în contul oricărui tip de contract, cu condiția să existe o obligație
reală; dar atunci când executarea obligației este limitată la o dată specifică sau depinde de o anumită condiție, nu
pot introduce o acțiune înainte ca momentul să sosească sau condiția să fie îndeplinită.
1. Această acțiune va fi, de asemenea, aplicabilă în temeiul unui legat sau în temeiul Lex Aquilia, iar procedurile
pot fi inițiate prin intermediul acesteia într-un caz de furt. În plus, dacă se inițiază o procedură în temeiul unui
decret al Senatului, această acțiune va fi în continuare valabilă; ca, de exemplu, atunci când partea care dorește să
intenteze acțiunea este una căreia urmează să i se predea un bun deținut în încredere.
2. De asemenea, această acțiune poate fi intentată în mod corespunzător și în cazul în care cineva s-a obligat fie în
nume propriu, fie în calitate de mandatar al celuilalt.
3. Întrucât, prin urmare, această acțiune specifică de recuperare este disponibilă în toate contractele, indiferent dacă
contractul a fost încheiat printr-un act, prin cuvinte sau prin ambele laolaltă, trebuie să menționăm anumite cazuri
în legătură cu care se poate discuta dacă această acțiune va fi adecvată pentru cererile formulate.
4. Ți-am plătit zece aurei și am stipulat ca suma să fie dată unei alte părți; această stipulare este nulă. Pot să
procedez prin intermediul acestei acțiuni pentru a recupera zece aurei pe motiv că există două contracte existente,
unul care a fost încheiat printr-un act, adică prin plata banilor, iar celălalt care a fost încheiat verbal, adică fără
efect, pentru că nu am putut stipula pentru altul? Cred că pot.
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5. Cazul este același în cazul în care am luat o stipulație de la un tutore fără autoritatea tutorelui său și i-am
împrumutat bani cu acordul tutorelui său; pentru că, și în acest caz, voi avea dreptul la un proces de recuperare
bazat pe plata banilor.
6. Aceeași întrebare poate fi făcută și în cazul în care v-am plătit o anumită sumă de bani și am stipulat ca aceasta
să fie returnată într-o condiție care este imposibilă; deoarece acțiunea de recuperare va rămâne în continuare
disponibilă, deoarece stipularea este nulă.
7. Mai mult, dacă împrumut un om cu bani și bunurile sale sunt ulterior puse sub interdicție, iar eu închei apoi o
stipulație cu el, cred că cazul său se aseamănă cu cel al tutorelui; deoarece și el dobândește drepturi prin stipulație.
8. În cazul în care eu plătesc banii mei în numele tău, tu fiind absent în acel moment și neștiind de acest fapt,
Aristo spune că vei avea dreptul de a intenta o acțiune personală pentru recuperare; și Julianus, de asemenea, după
ce a fost consultat în această privință, afirmă că opinia lui Aristo este corectă și că nu există nici o îndoială că, dacă
îmi voi plăti banii în numele tău cu acordul tău, obligația va fi dobândită de tine, așa cum cerem în fiecare zi ca
banii să fie împrumutați de alte părți în numele nostru celor pe care dorim să devină debitorii noștri.
9. Am depus zece aurei la tine, iar ulterior ți-am permis să te folosești de ei; Nerva și Proculus sunt de părere că
voi avea dreptul la o acțiune personală de recuperare, ca pentru un mutuum, chiar înainte ca tu să fi scos banii, ceea
ce este corect și așa pare și lui Marcellus; căci, din cauza intenției tale, ai devenit deja posesor și, prin urmare,
riscul este transferat părții care a cerut împrumutul, iar aceasta poate fi acționată în justiție pentru recuperarea lui.
10. Același, Despre Edict, Cartea a II-a.
Dacă, totuși, atunci când ți-am depus banii la început, ți-am permis să te folosești de ei, dacă doreai să faci acest
lucru, se consideră că împrumutul nu există înainte ca banii să fie scoși, deoarece nu este sigur că se datorează
ceva.
11. Același, Despre Edict, Cartea XXVI.
În cazul în care mi-ai cerut să-ți împrumut bani și, cum nu-i aveam la momentul respectiv, ți-am dat o farfurie sau
o bucată de aur pentru ca tu să o vinzi și să te folosești de încasări; iar tu ai vândut-o, cred că banii primiți pentru
743

ea constituie un împrumut. Dar dacă, înainte de a vinde vasul sau lingoul de aur, l-ați pierdut fără să fi fost
neglijent, se pune întrebarea dacă pierderea îmi revine mie sau dumneavoastră. După părerea mea, distincția făcută
de Nerva este perfect corectă, care consideră că este foarte important dacă aveam sau nu vasul sau bucățica de aur
de vânzare și că, dacă aveam, trebuie să suport pierderea ca și cum aș fi dat-o altcuiva pentru a fi vândută; dar dacă
nu intenționam să o vând, ci singurul scop al vânzării a fost ca tu să te folosești de profit, tu trebuie să fii
responsabil pentru pierdere, mai ales dacă ți-am împrumutat-o fără dobândă.
1. Dacă îți împrumut zece aurei cu înțelegerea că îmi vei datora nouă, Proculus spune foarte corect că, din punct de
vedere legal, nu îmi datorezi mai mult de nouă. Dar dacă îți împrumut această sumă cu înțelegerea că îmi vei
datora unsprezece, Proculus consideră că nu se poate intenta o acțiune de recuperare pentru mai mult de zece.
2. În cazul în care un sclav fugar îți împrumută bani, se pune întrebarea dacă proprietarul său poate intenta o
acțiune împotriva ta pentru recuperarea acestora? Și, într-adevăr, dacă sclavul meu, căruia i s-a acordat
administrarea peculium-ului său, vă împrumută bani, împrumutul va rămâne valabil; dar dacă un sclav fugar sau
orice alt sclav împrumută bani fără consimțământul stăpânului său, aceștia nu trec la cel care îi primește. Ce
trebuie făcut atunci? Banii pot fi revendicați, dacă mai sunt încă accesibili, sau dacă ați renunțat în mod fraudulos
la posesia lor, pot fi inițiate proceduri pentru obținerea lor; dar dacă i-ați cheltuit fără intenție frauduloasă, o
acțiune pentru recuperarea lor poate fi intentată împotriva dumneavoastră.
12. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
În cazul în care primești bani cu titlu de împrumut de la o persoană nebună, pe care o consideri sănătoasă la cap,
iar banii sunt cheltuiți în beneficiul tău, Julianus spune că persoana nebună va avea dreptul la o acțiune în justiție
pentru recuperarea lor; deoarece regula este că, atunci când un drept la acțiune este dobândit de o parte care nu este
conștientă de acest fapt, este, de asemenea, dobândit, în aceleași circumstanțe, și de o persoană nebună. Mai mult,
dacă cineva face un împrumut unui sclav și, ulterior, devine nebun, iar sclavul cheltuiește banii în beneficiul
stăpânului său, o acțiune de recuperare poate fi introdusă în numele persoanei nebune. Iar dacă cineva împrumută
banii altuia, iar ulterior devine nebun, iar banii sunt cheltuiți, dreptul de a intenta o acțiune în justiție pentru
recuperarea lor este dobândit de persoana nebună.
13. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVI.
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Atunci când un hoț îți dă bani cu titlu de împrumut, el nu îți transferă proprietatea asupra acestora; dar dacă banii
sunt cheltuiți, se va naște dreptul de a intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea lor.
1. De aceea, Papinianus spune în Cartea a opta a întrebărilor: "Dacă îți împrumut bani aparținând altcuiva, nu ești
răspunzător față de mine într-o acțiune înainte de a-i cheltui". Și întreabă dacă tu cheltuiești banii puțin câte puțin,
dacă eu am dreptul să intentez un proces pentru recuperarea lor în același mod? El răspunde că am, dacă am fost
înștiințat că banii aparțin altcuiva, iar eu intentez apoi o acțiune în justiție pentru o parte din ei; pentru că nu am
verificat încă dacă întreaga sumă a fost cheltuită.
2. În cazul în care un sclav deținut în comun de doi coproprietari împrumută zece aurei, cred că, indiferent dacă i sa acordat sau nu gestionarea propriului său peculium, dacă banii sunt cheltuiți, o acțiune pentru cinci aurei va fi
intentată în favoarea fiecărui proprietar. Căci Papinianus afirmă în Cartea a opta a întrebărilor că, dacă împrumut o
sută de monede pe care le dețin în comun cu altul, pot intenta o acțiune personală pentru a recupera cincizeci, chiar
dacă fiecare monedă în parte a fost deținută în comun.
14. Același, Despre Edict, Cartea XXIX.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal care a împrumutat bani încălcând decretul Senatului îi plătește,
nu se poate invoca nicio excepție împotriva unei acțiuni intentate de tată pentru recuperarea banilor; dar, în cazul
în care aceștia au fost cheltuiți de creditor, Marcellus spune că acțiunea personală pentru recuperare nu va fi
admisă, deoarece o astfel de acțiune este acordată doar în cazul în care banii au fost plătiți în astfel de circumstanțe
încât ar permite intentarea unei acțiuni dacă proprietatea ar fi fost transferată părții care a primit banii, dar nu este
cazul în cazul propus. În cele din urmă, în cazul în care banii sunt împrumutați contrar decretului Senatului și sunt
rambursați din greșeală, cea mai bună opinie este că nu se poate intenta o acțiune pentru recuperarea lor.
15. The Same, On the Edict, Cartea XXXI.
Există anumite reguli speciale care au fost adoptate cu referire la banii împrumutați; căci dacă îi ordon unui debitor
de-al meu să-ți plătească bani, vei deveni responsabil față de mine, chiar dacă banii pe care îi primești nu erau ai
mei. Prin urmare, această regulă fiind stabilită cu referire la două persoane, ea trebuie respectată și atunci când
există doar una singură; astfel încât, dacă îmi datorați bani în contul unui mandat, iar noi am convenit între noi să îi
păstrați ca împrumut, se consideră că banii mi-au fost plătiți și transferați de la mine către dumneavoastră.
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(16) Paulus, Despre Edict, Cartea XXXII.
În cazul în care un coproprietar de bani a plătit banii proprii cu titlu de împrumut, el face un împrumut absolut al
banilor respectivi, chiar dacă coproprietarii săi nu au fost de acord; dar dacă a plătit bani care erau deținuți în
comun, el nu face un împrumut valabil, decât dacă și ceilalți sunt de acord, deoarece el are doar dreptul de a
dispune de partea sa.
17. Ulpianus, Disputații, Cartea I.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul părinților, care se afla la Roma pentru a-și continua studiile, a făcut un
împrumut de bani care reprezentau o parte din cheltuielile de călătorie; Scaevola a dat ca părere că acesta putea
obține ajutor prin intermediul unor proceduri extraordinare.
(18) Ulpianus, Disputații, Cartea I.
Dacă eu îți dau bani drept cadou, iar tu îi accepți ca împrumut, Julianus spune că nu este un cadou; dar ar trebui să
ne gândim dacă este un împrumut. Eu cred, însă, că nu este un împrumut și că banii nu devin, de fapt, proprietatea
celui care îi primește, așa cum a făcut-o cu o altă părere. Prin urmare, dacă acesta cheltuiește banii, deși este pasibil
de o acțiune personală pentru recuperarea lor, poate totuși să se folosească de o excepție pe motiv de fraudă,
deoarece banii au fost cheltuiți în conformitate cu dorința celui care i-a dat.
1. Atunci când eu îți dau bani ca depozit, iar tu îi accepți ca împrumut, nu este nici depozit, nici împrumut; aceeași
regulă se aplică și atunci când tu dai bani ca împrumut pentru a fi consumați, iar eu îi accept ca împrumut pentru a
fi folosiți în scop de ostentație; în ambele cazuri, însă, dacă banii sunt cheltuiți, va exista un motiv pentru o acțiune
personală de recuperare fără o excepție bazată pe fraudă.
(19) Julianus, Digest, Cartea X.
Plata unei sume de bani nu obligă în orice moment pe cel care o primește, ci numai atunci când se înțelege că
acesta va fi obligat imediat. Căci, atunci când o parte dă bani mortis causa, îi plătește, dar nu îl obligă pe cel care îi
primește, decât dacă se întâmplă ceva de care depinde obligația, ca, de exemplu, atunci când donatorul s-a
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recuperat sau când cel care a primit banii a murit înaintea lui. Iar atunci când se dau bani pentru ca ceva să se facă,
atâta timp cât există îndoiala că acest lucru se va întâmpla sau nu, nu va exista răspundere; dar, de îndată ce devine
sigur că nu se va întâmpla, partea care a primit banii va fi răspunzătoare; de exemplu, dacă îi dau lui Titius zece
aurei cu condiția ca el să-l mantuiască pe Stichus înainte de următoarea kalendă, nu voi avea dreptul la nicio
acțiune înainte de acel moment; dar când timpul a trecut, atunci pot intenta o acțiune, dacă sclavul nu a fost
mantuit.
1. Atunci când un tutore împrumută bani sau îi plătește pentru a achita o datorie fără autoritatea tutorelui său, el are
dreptul la o acțiune de recuperare, dacă banii au fost cheltuiți; sau va fi eliberat de datorie, pentru nici un alt motiv
decât acela că se înțelege că a ajuns în mâinile celui care a primit-o prin fapta tutorelui; prin urmare, dacă cel care
a primit banii ca împrumut sau ca plată a unei datorii, îi dă unei alte părți ca împrumut sau plată, atunci, dacă banii
sunt cheltuiți, partea este răspunzătoare față de tutore, sau trebuie să îl elibereze de răspundere, iar el va avea o
acțiune împotriva părții căreia i-a dat banii, sau va fi eliberat de răspundere față de aceasta. Căci, într-adevăr, cel
care plătește banii altuia ca împrumut, dacă aceștia sunt cheltuiți, va avea o pretenție față de partea care i-a primit;
și la fel, cel care plătește bani pentru a achita o datorie va fi eliberat de răspundere de către partea care îi primește.
20. Același, Digest, cartea XVIII.
Atunci când îți dau bani pentru ca tu să-mi împrumuți aceiași bani, se face un împrumut? Am răspuns că, în cazuri
de acest fel, nu folosim cuvintele corecte, deoarece un astfel de contract nu este nici donație, nici împrumut; nu
este o donație, deoarece banii nu sunt dați cu intenția de a rămâne în mod absolut în mâinile celui care îi primește;
și nu este un împrumut, deoarece sunt plătiți mai degrabă în scopul de a evita o datorie decât de a face o altă parte
responsabilă. Prin urmare, dacă o parte care a primit bani de la mine cu condiția de a mi-i împrumuta și îmi
plătește banii pe care îi primește, nu va fi vorba de un împrumut, deoarece se va considera că am primit ceea ce îmi
aparținea deja. Trebuie înțeles în acest fel pentru a păstra sensul strict al termenilor; cu toate acestea, interpretarea
mai liberală este că ambele tranzacții sunt valabile.
21. Același, Digest, Cartea XLVIII.
Unele autorități au considerat că un om care dă în judecată pentru zece aurei nu poate fi obligat să accepte cinci și
apoi să intenteze un proces pentru restul; sau, dacă ar trebui să susțină că o anumită suprafață de teren este a lui, că
poate fi obligat să intenteze un proces doar pentru o parte din ea; dar, în ambele cazuri, se consideră că pretorul ar
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fi mai îngăduitor dacă îl obligă pe reclamant să accepte ceea ce i se oferă, deoarece face parte din datoria sa să
diminueze litigiile.
22. Același, Despre Minicius, Cartea IV.
A fost făcut un împrumut de vin și a fost inițiată o procedură pentru recuperarea acestuia; s-a ridicat întrebarea cu
referire la momentul în care ar trebui să se facă o estimare a valorii sale, dacă atunci când a fost livrat, când a fost
introdusă problema în proces sau când s-a decis cauza? Sabinus a răspuns că, dacă se precizase momentul în care
urma să fie restituit, estimarea ar trebui să se facă în funcție de valoarea sa la acea dată; dacă nu, valoarea sa ar
trebui să fie estimată la momentul în care a fost intentat procesul. Am întrebat în ce loc ar trebui să se facă
evaluarea? Răspunsul a fost că, dacă se convenise ca acesta să fie restaurat într-un anumit loc, evaluarea ar trebui
să se facă acolo; dar dacă acest lucru nu fusese menționat, ar trebui să fie evaluat la locul în care a fost intentat
procesul.
23. Africanus, Întrebări, Cartea a II-a.
Dacă eu intru în posesia unui sclav care ți-a fost lăsat moștenire și îl vând ca și cum mi-ar fi fost lăsat mie, iar el
moare, atunci, spune Julianus, că poți recupera de la mine banii de achiziție, deoarece am profitat prin intermediul
bunurilor tale.
24. Ulpianus, Pandects.
În cazul în care o parte stipulează pentru un anumit bun, ea nu dobândește un drept de acțiune în temeiul
stipulației, ci trebuie să procedeze printr-o acțiune personală de recuperare prin care să fie intentată o acțiune
pentru anumite lucruri specifice.
(25) Același, Despre oficiul bărbaților de rang consular.
În cazul în care un creditor împrumută bani pentru repararea clădirilor, el va avea un drept de gaj prioritar asupra
banilor pe care i-a împrumutat.
26. Același, Opinii, Cartea a V-a.
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Dacă agentul unui soldat împrumută bani și ia o garanție, este stabilit că o acțiune va fi acordată soldatului căruia îi
aparțineau banii; la fel ca și în cazul în care tutorele unui tutelat sau curatorul unui tânăr stipulează rambursarea
banilor împrumutați care aparțineau oricăruia dintre ei.
27. Același, Despre Edict, Cartea a X-a.
O corporație municipală poate fi obligată printr-un împrumut, dacă banii sunt cheltuiți în beneficiul ei; în caz
contrar, cei care au contractat împrumutul vor fi răspunzători în calitate de indivizi, și nu corporația.
28. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XXI.
În cazul în care un creditor nu a luat o garanție corespunzătoare, el nu va pierde din acest motiv dreptul de a cere
plata pentru suma datoriei pe care gajul nu a fost suficient pentru a o garanta.
29. Paulus, Despre Plautius, Cartea a IV-a.
În cazul în care un proprietar își angajează sclavul ca agent, Julianus consideră că se poate spune că acesta este
pasibil de o acțiune personală de recuperare, la fel ca și cum ar fi contractat în conformitate cu ordinul părții care la desemnat.
(30) Același, Despre Plautius, Cartea a V-a.
În cazul în care o parte care urmează să primească un împrumut de bani promite viitorului său creditor că îl va
rambursa, el are puterea de a scăpa de răspundere prin neacceptarea banilor.
31. 31. Același, Despre Plautius, Cartea XVII.
În cazul în care o acțiune personală a fost intentată pentru recuperarea unei suprafețe de teren sau a unui sclav, sunt
de părere că practica actuală este că, după ce problema a fost conexată, tot ceea ce a fost acumulat trebuie să fie
predat; adică tot ceea ce reclamantul ar fi avut dreptul să primească dacă s-ar fi făcut livrarea a ceea ce era datorat
la momentul conexării problemei.
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1. Am cumpărat sclavul dumneavoastră cu bună-credință de la un hoț, fără să cunosc faptele, iar sclavul însuși a
cumpărat un sclav din peculium care vă aparținea, iar acest din urmă sclav mi-a fost predat. Sabinus și Cassius
spun că puteți intenta o acțiune personală împotriva mea pentru recuperarea celui de-al doilea sclav; dar dacă am
pierdut ceva prin afacerea pe care a tranzacționat-o, eu, la rândul meu, voi avea dreptul la o acțiune împotriva
dumneavoastră. Acest lucru este perfect adevărat, deoarece Julianus spune că trebuie să se ia în considerare dacă
proprietarul are un drept de acțiune neîngrădit care să rezulte din cumpărare, dar vânzătorul poate intenta o acțiune
personală pentru recuperare împotriva cumpărătorului de bună credință. În ceea ce privește banii proveniți din
peculium, dacă aceștia sunt încă accesibili, proprietarul poate intenta o acțiune pentru recuperarea lor, dar el va fi
responsabil față de vânzător într-o acțiune De peculio pentru plata prețului; dar dacă banii sunt cheltuiți, dreptul de
acțiune De peculio se va stinge. Julianus ar fi trebuit însă să adauge că vânzătorul nu este răspunzător față de
proprietarul sclavului în contul achiziției decât dacă îi plătește întregul preț, precum și ceea ce i s-ar fi cuvenit dacă
ar fi încheiat contractul cu un om liber. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care fac o plată către un posesor de
bună credință, dacă sunt gata să cedez proprietarului orice drept de acțiune pe care îl pot avea împotriva
posesorului respectiv.
32. Celsus, Digest, Cartea a V-a.
Dacă tu ne ceri lui Titius și mie însumi să îți împrumutăm bani, iar eu îi ordon unui debitor de-al meu să promită că
ți-i va furniza, iar tu faci o stipulație crezând că el este debitorul lui Titius, vei fi răspunzător față de mine? Am
îndoieli în această privință, dacă nu ai încheiat niciun contract cu mine, dar cred că este probabil că ești
răspunzător; nu pentru că ți-am împrumutat bani (pentru că acest lucru nu poate fi decât dacă părțile consimt), ci
pentru că banii mei au ajuns în mâinile tale și, prin urmare, este potrivit și corect ca tu să mi-i restitui.
33. Modestinus, Pandectele, Cartea X.
Constituțiile imperiale prevăd că nici cei care guvernează provinciile, nici însoțitorii lor, nu trebuie să intre în
afaceri sau să împrumute bani cu sau fără dobândă.
34. Paulus, Sentințe, Cartea a II-a.
Funcționarii care îl însoțesc pe guvernatorul unei provincii pot face împrumuturi cu sau fără dobândă.
750

1. Guvernatorului unei provincii nu îi este interzis să împrumute bani cu dobândă.
35. Modestinus, Opinii, Cartea a III-a.
Riscul obligațiilor pentru banii împrumutați revine părții din a cărei neglijență se poate stabili că riscul a fost
sporit.
36. Javolenus, Epistole, Cartea I.
Îmi datorai o sumă de bani fără nicio condiție și, la indicația mea, i-ai promis lui Attius să plătească respectiva
sumă de bani sub o condiție. În timp ce această condiție este în curs de executare, obligația ta față de mine este
aceeași ca și cum mi-ai fi promis banii cu condiția contrară; dacă, în timp ce condiția este în curs de executare, eu
deschid un proces, acest lucru nu va avea niciun efect? Răspunsul a fost: Nu am nicio îndoială că banii cu privire la
care am stipulat cu dumneavoastră în mod absolut vor rămâne ca împrumut pentru dumneavoastră, chiar dacă
condiția referitoare la Attius ?care, cu acordul meu, a stipulat plata banilor respectivi sub o condiție? nu este
îndeplinită: pentru că situația juridică este aceeași ca și cum nu ar fi fost făcută nicio stipulație de către el și, în
timp ce îndeplinirea condiției este în curs de desfășurare, nu pot intenta o acțiune în justiție pentru bani, deoarece
nu se știe dacă nu ar putea să nu fie datorată conform stipulației, și se va considera că am intentat acțiunea prea
devreme.
37. Papinianus, Definiții, Cartea I.
Atunci când o condiție se referă la momentul în care obligația a fost contractată, stipulația nu este suspendată, iar
dacă condiția este una actuală, stipulația se va menține, chiar dacă părțile contractante nu știu că este așa; de
exemplu: "Promiți să-mi plătești o sută de mii de sesterți dacă regele parților trăiește?".
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care condiția se referă la un timp care a trecut:
(38) Scaevola, Întrebări, Cartea I.
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Căci trebuie să se ia în considerare și dacă, în măsura în care natura umană poate determina, se poate constata că
banii vor fi plătiți:
39. Papinianus, Definiții, Cartea I.
Prin urmare, clauza dobândește forța unei condiții doar atunci când se referă la viitor.
(40) Paulus, Întrebări, Cartea a III-a.
La curtea lui Aemilius Papinianus, prefect pretorian și jurist, a fost citită o obligație de felul următor: "Eu, Lucius
Titius, am declarat în scris că am primit de la Publius Maevius cincisprezece aurei ca împrumut, care mi-a fost
plătit la el acasă, iar Publius Maevius a stipulat, iar eu, Lucius Titius, am promis că cei cincisprezece aurei în
monedă curentă vor fi plătiți în mod corespunzător la următoarele calende. Dacă în ziua menționată mai sus, suma
menționată nu va fi fost plătită către Publius Maevius sau către oricine are dreptul la ea, și nici nu s-a dat vreo
garanție în contul ei, atunci, pentru timpul care a trecut de la data plății, Publius Maevius a stipulat, iar eu, Lucius
Titius, am promis că va fi plătit, cu titlu de penalitate, pentru fiecare treizeci de zile și pentru fiecare sută de denari,
un denar. De asemenea, s-a mai convenit între noi că eu voi fi obligat să plătesc în fiecare lună, din suma
menționată mai sus, trei sute de denari din întreaga sumă, fie lui, fie moștenitorului său, către Publius Maevius." A
apărut o întrebare cu referire la obligația de a plăti dobânda, deoarece numărul de luni specificate pentru plată
trecuse? Am afirmat că, întrucât un acord încheiat în același timp este considerat ca făcând parte din stipulație,
rezultă că este același lucru ca și cum partea care a stipulat plata unei anumite sume de bani în fiecare lună, ar fi
adăugat mai târziu un acord privind dobânzile proporțional cu întârzierea plăților; și, prin urmare, dobânzile la
prima plată ar începe să curgă la sfârșitul primei luni și, de asemenea, după a doua și a treia lună, dobânzile la banii
neplătiți ar crește, dar dobânzile nu ar putea fi încasate pentru principalul neplătit până când acesta nu ar putea fi
încasat la rândul său. Unele autorități spun că acordul care a fost adăugat se referă doar la plata principalului și nu
și la dobândă, deoarece aceasta din urmă fusese prevăzută în mod clar prin stipulația din clauza anterioară, și că
acordul nu ar admite decât o excepție; prin urmare, dacă banii nu ar fi fost plătiți la momentele indicate, dobânda
ar fi fost datorată de la data stipulației, la fel ca și cum acest lucru ar fi fost menționat în mod expres. Dar, în cazul
în care momentul încasării principalului a fost amânat, rezultă că dobânda va curge, de asemenea, din ziua în care
partea a fost în întârziere; și dacă, așa cum au considerat autoritățile menționate, acordul ar permite doar o excepție
(deși ulterior a prevalat o opinie diferită), totuși, conform legii, obligația de a plăti dobânda nu poate fi executată;
deoarece o parte nu este în întârziere atunci când banii nu pot fi încasați de la ea, pentru că poate invoca o excepție
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care să împiedice cererea. Cu toate acestea, atunci când stipulăm că o anumită cantitate trebuie furnizată în cazul în
care o condiție trebuie îndeplinită, iar aceasta este încasată între timp, cum ar fi, de exemplu, atunci când este
vorba de recolte, aceeași prevedere poate fi făcută și în ceea ce privește dobânzile, astfel încât, dacă banii nu sunt
plătiți până în ziua specificată, ceea ce este datorat cu titlu de dobândă poate fi plătit din ziua în care a fost
încheiată stipulația.
41. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Un testator numindu-l pe sclavul său Stichus contabil într-o anumită provincie, testamentul său a fost citit la Roma,
prin care respectivul Stichus a fost eliberat și numit moștenitor al unei părți din moștenire; iar Stichus, care nu
cunoștea schimbarea condiției sale, a continuat să colecteze banii defunctului și a făcut împrumuturi, iar uneori a
încheiat stipulații și a luat gajuri; s-a cerut o opinie care este legea în acest caz? S-a considerat că toți debitorii care
l-au plătit au fost exonerați de răspundere, cu condiția ca aceștia să nu fi știut că proprietarul sclavului era mort;
dar, în ceea ce privește sumele de bani care au ajuns în mâinile lui Stichus, coerezii săi nu aveau dreptul de a
intenta o acțiune de partajare a bunurilor, ci trebuia să li se acorde una pe baza afacerii încheiate; iar în cazul în
care el însuși a împrumutat bani, proprietatea asupra acestora a fost transferată doar în proporție cu suma la care el
însuși era moștenitor. Acesta este cazul, pentru că, dacă eu îți dau bani pentru ca tu să-i împrumuți lui Stichus, iar
eu mor, iar tu, ignorând acest lucru, îi dai lui banii, nu vei transfera proprietatea asupra acestora; deoarece, deși se
poate considera că debitorii, după ce îi plătesc, sunt exonerați de răspundere, nu este stabilit că el are dreptul de a
dispune de proprietatea banilor prin împrumutul lor. Prin urmare, dacă nu s-a încheiat nicio stipulație de restituire,
nu se poate intenta o acțiune pentru banii împrumutați, proporțional cu cota-parte a coerezului, și nici nu se pot
reține gajurile. Dacă, totuși, a fost făcută o stipulație pentru rambursare, este important în ce termeni a fost făcută;
de exemplu, dacă a făcut-o în mod expres în favoarea lui Titius, proprietarul său, care era mort la acel moment, nu
există nicio îndoială că stipulația ar fi nulă; dar dacă a stipulat că banii ar trebui să îi fie restituiți, trebuie să se
considere că a dobândit beneficiul acestora de la moștenire; așa cum atunci când oamenii liberi sau sclavii altora ne
servesc cu bună credință, tot ceea ce dobândesc prin intermediul proprietății noastre ne aparține; tot așa, tot ceea ce
este dobândit printr-o parte a moștenirii este făcut în beneficiul moștenirii însăși. Cu toate acestea, atunci când o
moștenire a fost intrată în posesia coproprietarilor, această regulă nu poate fi considerată ca fiind aplicată în mod
egal; în orice caz, dacă ei știau că Stichus a fost numit coproprietar împreună cu ei, așa cum, în acest caz, nu pot fi
considerați posesori de bună credință cei care nu au avut intenția de a deține posesia. Dacă, totuși, cazul sugerat se
referă la co-moștenitori care nu cunosc faptele, de exemplu, pentru că ei înșiși au fost moștenitori necesari, aceeași
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opinie poate fi dată în continuare; și în acest caz, rezultatul va fi că, dacă sclavul menționat are co-moștenitori de
aceeași condiție, toți vor fi considerați ca servindu-se unul pe altul cu bună credință.
42. Celsus, Digest, Cartea a VI-a.
Dacă eu stipulez zece aurei de la Titius, iar ulterior stipulez de la Seius suma datoriei pe care nu reușesc să o
încasez de la Titius, atunci, dacă îl acționez în judecată pe Titius pentru zece aurei, Seius nu va fi eliberat de
răspundere, altfel garanția oferită de Seius nu va avea nicio valoare; dar dacă Titius se conformează hotărârii, Seius
nu va mai fi răspunzător. Cu toate acestea, dacă eu acționez împotriva lui Seius, oricât de mică ar fi suma pe care o
pot încasa de la Titius, atunci când problema este conexată între Seius și mine, este mai mică decât obligația, cu
atât mai puțin pot încasa ulterior de la Titius.
1. Labeo spune că, dacă stipulezi că o parte trebuie să vegheze la plata a zece aurei, nu poți, din acest motiv, să
pretinzi că zece trebuie să-ți fie plătite ție, pentru că promitentul poate fi eliberat prin găsirea unui debitor mai
bogat; și, de fapt, aceasta înseamnă că partea nu poate fi obligată să se alăture la chestiune dacă se oferă să
furnizeze un debitor mai bogat.

Tit. 2. Cu privire la depunerea unui jurământ, fie el voluntar, obligatoriu sau judiciar
(1) Gaius, Despre edictul provincial, cartea V.
A intrat în uz un mijloc foarte important pentru a dispune cu promptitudine de litigii, și anume caracterul religios al
jurământului, cu ajutorul căruia controversele sunt tranșate fie prin acordul părților însele, fie prin autoritatea
judecătorului.
2. Paulus, Despre Edict, cartea XVIII.
Depunerea unui jurământ are aspectul unui compromis și are o greutate mai mare decât hotărârea unui tribunal.
754

3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
Pretorul spune: "În cazul în care o parte împotriva căreia este intentat un proces, după ce au fost oferite anumite
propuneri, depune jurământ". Trebuie să înțelegem cuvintele "Partea împotriva căreia este intentat procesul" ca
însemnând pârâtul însuși. Celelalte cuvinte "După ce anumite propuneri au fost oferite", ca nefiind adăugate inutil;
pentru că dacă un pârât ar trebui să depună jurământul fără ca acesta să îi fie oferit de cineva, Pretorul nu va
recunoaște un jurământ de acest fel, deoarece partea doar jură pe sine; altfel, ar fi extrem de ușor pentru oricine
căruia îi pasă puțin de un jurământ să îl depună acolo unde nimeni nu i l-a oferit, și astfel să se elibereze de povara
unui proces.
(1) În cazul în care o parte este chemată în judecată în orice fel de acțiune, dacă depune jurământul, acesta va fi un
beneficiu pentru ea, indiferent dacă acțiunea este una in personam, in rem sau in factum, sau dacă este o acțiune
penală, sau de orice alt fel, sau dacă procedura se referă la un interdict.
(2) În cazul în care jurământul este depus cu referire la starea civilă a persoanei, pretorul îl va susține; ca, de
exemplu, atunci când ți-am depus un jurământ și tu ai jurat că nu te afli sub controlul meu, jurământul trebuie
susținut.
(3) Prin urmare, Marcellus afirmă că un jurământ poate fi depus cu referire la întrebarea dacă o anumită femeie
este însărcinată sau nu, iar jurământul trebuie să se mențină. În cele din urmă, el spune că atunci când ancheta se
referă la posesie, jurământul trebuie să fie susținut; de exemplu, atunci când o femeie dorește să fie pusă în posesia
unei proprietăți pentru că este însărcinată, iar când acest lucru este contestat de cealaltă parte, atunci ea trebuie fie
să jure că este însărcinată, fie cealaltă parte trebuie să jure că nu este, deoarece dacă ea însăși depune jurământul,
poate intra în posesie fără să aibă nicio reținere; și, pe de altă parte, dacă jurământul este făcut împotriva ei, ea nu
poate face acest lucru, chiar dacă ar putea fi de fapt însărcinată; de aceea, Marcellus spune că o femeie care depune
jurământul va avea beneficiul acestuia și va evita procedurile legale pe motiv că a intrat în posesie în numele unui
copil nenăscut, cu scopul de a înșela; de asemenea, ea nu poate fi supusă forței în timp ce este în posesie. Dar dacă
un jurământ va fi un avantaj în măsura în care va împiedica efectuarea unei anchete după nașterea unui copil
pentru a afla dacă este sau nu urmașul celui despre care se spune că este tatăl său, este o chestiune discutată de
Marcellus, iar el spune că adevărul trebuie să fie stabilit, deoarece jurământul nu aduce beneficii sau prejudicii
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altuia; prin urmare, jurământul mamei nu va aduce beneficii copilului și nici nu va cauza vreun prejudiciu dacă
mama îl depune și se jură că nu este însărcinată cu un anumit bărbat.
(4) Este necesar ca o parte să jure în termenii în care este depus jurământul, dar dacă eu îl depun pentru tine, poți
jura pe Dumnezeu și tu juri pe capul tău,
4. Paulus, Despre Edict, Cartea a XVIII-a.
Sau pe capul fiilor tăi,
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
Un jurământ de acest fel nu va fi de niciun efect. Dacă, totuși, v-am cerut să jurați pe propria mântuire și voi faceți
acest lucru, trebuie să mă supun; căci orice fel de jurământ care este cât de cât legal și prin care cineva dorește să
jure în numele său este potrivit, iar dacă este depus, pretorul îl va susține.
1. Divinul Pius a declarat într-un Rescript că, dacă un jurământ a fost depus în conformitate cu o superstiție
deosebită, acesta trebuie să se mențină.
2. Când jurământul a fost depus, nu trebuie să se întrebe nimic altceva decât dacă partea a depus jurământul, iar
întrebarea dacă se datorează ceva nu este luată în considerare, deoarece acest lucru este suficient de bine stabilit
prin jurământ.
3. Atunci când, totuși, o parte depune un jurământ ilegal, adică unul referitor la o religie a cărei profesie este
interzisă în mod public, să vedem dacă ar trebui să fie considerat ca și cum nu ar fi fost depus niciun jurământ; și
cred că aceasta este cea mai bună opinie.
4. În cazul în care se depune un jurământ, iar partea nu este eliberată de jurământ, trebuie să se considere că
problema nu a fost niciodată supusă determinării prin jurământ și, prin urmare, dacă mai târziu ar dori să depună
jurământul, jurământul nu va fi de niciun avantaj pentru el; deoarece nu a fost depus cu referire la problema pentru
care a fost depus.
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6. Paulus, Despre Edict, Cartea XIX.
Renunță la un jurământ partea care, atunci când îl depune și adversarul său manifestă disponibilitatea de a-l
depune, îl scuză de a face acest lucru, fiind mulțumit pentru că cealaltă parte consimte să fie jurat. Dacă, însă,
acesta din urmă nu l-a luat, dar ulterior este dispus să o facă, iar reclamantul nu dorește să-l depună, nu se
consideră că a renunțat la el, deoarece nu se poate renunța la el decât atunci când este acceptat.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
Pretorul spune: "Referitor la o chestiune pentru care a fost depus un jurământ, nu voi acorda o acțiune nici
împotriva părții înseși, nici împotriva celui căruia îi aparținea proprietatea". Termenul "chestiune" trebuie să fie
înțeles ca fiind aplicabil indiferent dacă jurământul este depus cu referire la întreaga proprietate în cauză sau doar
la o parte din aceasta; pentru că Pretorul promite că nu va acorda o acțiune cu referire la ceea ce a fost jurat, nici
împotriva părții care a depus jurământul, nici împotriva celor care îi vor succeda celui căruia i s-a depus
jurământul,
8. Paulus, Despre Edict, Cartea a XVIII-a.
Chiar dacă aceștia succed la proprietate.
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXI.
Pentru că, după depunerea jurământului, acțiunea este refuzată; și dacă ar exista vreo controversă, adică dacă se
contestă dacă jurământul a fost depus sau nu, există un motiv de excepție.
1. În cazul în care jurământul a fost depus sau a fost dispensat, pârâtul va avea dreptul la o excepție atât pentru el
însuși, cât și pentru alții; iar reclamantul va dobândi un drept la acțiune în care singura chestiune care trebuie luată
în considerare este dacă a jurat că i se va da ceva, sau unde a fost pregătit să jure și jurământul a fost dispensat.
2. Dacă hotărârea este pronunțată împotriva unei părți după ce jurământul a fost depus, într-un caz în care este
implicată infamia; cea mai bună opinie este că el devine infamant.
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3. Dacă o parte care este obligată față de mine într-o acțiune temporară îmi depune un jurământ în așa fel încât
trebuie să jur că este obligată să plătească, iar eu jur acest lucru; ea nu va fi eliberată prin trecerea timpului, pentru
motivul că obligația sa se perpetuează după ce a fost conexată problema.
4. În cazul în care cineva sub douăzeci și cinci de ani depune un jurământ și declară că s-a profitat de el prin
aceasta, el trebuie să depună o replică ca răspuns la o excepție bazată pe jurământ; după cum spune Pomponius.
Eu, însă, sunt de părere că această replică nu ar trebui niciodată acordată; ci că, în cele mai multe cazuri, pretorul
însuși ar trebui să investigheze dacă s-a profitat de minor și să-i acorde restituirea completă; pentru că simplul fapt
că este minor nu stabilește faptul că a fost înșelat. Mai mult, această excepție sau anchetă nu ar trebui să se extindă
dincolo de timpul prevăzut de lege după ce minorul a împlinit douăzeci și cinci de ani.
5. În plus, dacă o parte depune un jurământ unui debitor în frauda creditorilor săi, iar o replică pe motiv de fraudă
ar trebui să fie acordată creditorilor împotriva unei excepții bazate pe jurământ; și, mai mult, dacă partea vinovată
de fraudă depune un jurământ unui creditor pentru a-l face pe acesta să jure că trebuie să-i plătească zece aurei, iar
ulterior, când bunurile sale au fost vândute, dorește să introducă o acțiune; fie acțiunea trebuie respinsă, fie i se
poate opune o excepție pe motiv de fraudă a creditorilor.
6. Julianus spune că jurământul unei părți care apără o cauză în mod voluntar sau care este numit avocat, dacă este
depus de adversar, va fi o bună apărare și va oferi principalului o excepție. Prin urmare, trebuie spus că aceeași
regulă se aplică și în cazul în care un mandatar este desemnat să intenteze o acțiune, iar pârâtul, după ce a depus un
jurământ, jură că suma ar trebui să îmi fie plătită; pentru că acest lucru îmi oferă un drept de acțiune. Această
opinie este rezonabilă.
7. În cazul în care reclamantul a jurat, pe baza jurământului depus de partea care se află în posesie, că bunul este al
său, el va avea dreptul la acțiune; dar acest lucru se aplică numai părții care a depus jurământul și celor care i-au
succedat; dar dacă ar dori să se folosească de privilegiul obținut prin jurământul depus într-o acțiune împotriva
altei persoane, jurământul său nu îi va fi de niciun folos;
(10) Paulus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Pentru că o tranzacție între anumite părți nu trebuie să prejudicieze pe nimeni altcineva.
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(11) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
În cazul în care un jurământ este oferit unei părți aflate în posesie, iar aceasta jură că proprietatea nu aparține
reclamantului, atunci, atâta timp cât deține posesia, poate face uz de o excepție bazată pe jurământ împotriva părții
care l-a oferit; dar dacă pierde posesia, nu va avea dreptul la acțiune, nici măcar dacă partea care i-a oferit
jurământul este în posesie; pentru că el nu a jurat că proprietatea este a lui, ci doar că nu aparține celeilalte părți.
1. Prin urmare, dacă, în timp ce se află în posesie, reclamantul, după ce i-a depus jurământul, a jurat că bunul era al
său; în consecință, considerăm că, chiar dacă el ar pierde posesia, iar partea care i-a depus jurământul ar dobândi-o,
acțiunea in factum ar trebui să îi fie acordată. De asemenea, s-a stabilit că orice recoltă care ar fi putut fi adunată de
pe proprietatea pe care am jurat că este a mea trebuie să îmi fie restituită, iar urmașii sclavilor de sex feminin și
puii de vite trebuie să fie predați, după ce jurământul a fost depus.
2. În mod similar, dacă voi jura că uzufructul oricărei proprietăți fie este al meu, fie trebuie să mi se predea, o
acțiune va fi în favoarea mea atâta timp cât am dreptul la uzufructul acesteia; dar în acele cazuri în care uzufructul
ar fi pierdut, nu voi avea niciun drept de acțiune. Cu toate acestea, în cazul în care partea jură că are un uzufruct
sau că are dreptul la un uzufruct asupra unui bun în care nu se poate crea un uzufruct, deoarece acesta ar fi
consumat prin utilizare, opinia mea este că efectul jurământului trebuie susținut și, prin urmare, chiar dacă se
consideră că a depus jurământul în mod corect, cred că, din cauza jurământului, poate pretinde uzufructul dacă se
oferă o garanție.
3. Atunci când există o controversă între dumneavoastră și mine cu privire la o proprietate, iar eu jur că aceasta îmi
aparține, am dreptul de a obține ceea ce mi s-ar fi cuvenit dacă s-ar fi pronunțat o hotărâre în favoarea mea într-un
proces pentru această proprietate; iar dumneavoastră sunteți obligat să predați nu numai bunurile pe care le-ați avut
în posesie la momentul respectiv, ci și tot ceea ce ați intrat în posesie după aceea; iar jurământul trebuie considerat
la fel de important ca și cum ar fi fost dovedită cauza mea și, prin urmare, o acțiune echitabilă va fi în favoarea
mea. Cu toate acestea, dacă sunt în posesia mea în temeiul unui drept asupra proprietății, iar dumneavoastră vă
angajați să o recuperați de la mine și eu depun jurământ împotriva dumneavoastră, voi avea dreptul la o excepție
bazată pe acest jurământ. Este clar că, dacă o altă parte inițiază o procedură împotriva mea pentru a recupera
moștenirea, nu va exista nicio îndoială (așa cum spune Julianus), că jurământul nu va fi în avantajul meu.
12. Julianus, Digest, Cartea a IX-a.
759

Aceeași regulă prevalează și în cazul în care doresc să dau în judecată pe cineva care se află în posesia unor bunuri
aparținând unei moșii; deoarece, dacă aș intenta o acțiune pentru a recupera moșia de la dumneavoastră și aș
dovedi că este a mea, totuși, dacă aș intenta o acțiune împotriva altei persoane, ar fi necesar să dovedesc același
lucru.
13. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
În cazul în care există doi patroni și, după ce unul dintre ei a depus jurământul, un libert jură că nu este libertul său,
celălalt va avea dreptul la posesia întregii proprietăți la care au dreptul patronii sau doar la jumătate din aceasta? Se
spune, ca răspuns, că, dacă partea față de care s-a depus jurământul a fost un patron, celălalt are dreptul la posesia
propriei sale părți din proprietate și nu îi va aduce niciun beneficiu faptul că libertul a depus jurământul împotriva
celuilalt; dar patronul va avea multă considerație și autoritate dacă se va adresa unui judecător pentru a încerca să
dovedească faptul că el este singurul patron, deoarece libertul a jurat că celălalt nu era patronul său.
1. Julianus spune că oricine jură că o anumită suprafață de pământ este a lui ar trebui, după ce a trecut suficient
timp pentru a-i da un titlu prin prescripție, să aibă dreptul și la o acțiune pretoriană.
2. Julianus spune, de asemenea, că atunci când o parte jură că nu a comis un furt, se consideră că a făcut
jurământul cu referire la tot ceea ce se referă la această chestiune; și, prin urmare, nu va fi răspunzător de o acțiune
de furt sau de o acțiune personală de recuperare, pentru motivul că numai un hoț este răspunzător de această din
urmă acțiune. Prin urmare, poate cineva care jură că nu a comis un furt să se folosească de o excepție din acest
motiv, dacă împotriva sa este intentată o acțiune personală de recuperare? În cazul în care partea care introduce
acțiunea susține că este moștenitorul hoțului, nu i se poate refuza o audiere și ar trebui să i se acorde o acțiune
specială de recuperare împotriva moștenitorului hoțului, iar judecătorul nu trebuie să îi permită să procedeze dacă
încearcă să dovedească faptul că partea este un hoț.
3. În cazul în care cineva jură că i-am vândut ceva pentru o sută de aurei, el poate intenta o acțiune bazată pe
cumpărare pentru executarea a tot ceea ce este legat de contract; adică pentru livrarea bunului și pentru a garanta
împotriva recuperării de către un proprietar autentic. Cu toate acestea, nu ar trebui să ne întrebăm dacă el poate fi
acționat în justiție în baza contractului de vânzare pentru recuperarea banilor de cumpărare? Dacă, într-adevăr, a
fost depus un jurământ cu privire la acest aspect, și anume că banii au fost plătiți, nu va exista niciun drept de
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acțiune pentru recuperarea acestora din urmă; dar dacă nu a fost depus un jurământ, partea va fi, în consecință,
răspunzătoare pentru banii de cumpărare.
4. Spunem că aceeași regulă se aplică în cazul în care cineva jură că a intrat într-un parteneriat; pentru că el poate
fi în continuare acționat în justiție într-o acțiune în parteneriat.
5. Marcellus spune că acolo unde cineva jură că și-a dat pământul ca garanție pentru zece aurei, nu poate intenta un
proces pe baza gajului fără să plătească zece aurei, dar adaugă că poate că poate fi dat în judecată pentru zece aurei
din cauza jurământului său; și acest lucru îl aprobă în întregime. Quintus Saturninus este de acord cu această opinie
și se folosește de cazul în care o parte a jurat că fosta sa soție i-a dat o anumită proprietate ca zestre; pentru el
spune că, în acest caz, ar trebui să i se acorde o acțiune echitabilă pentru zestre, iar eu neg că această opinie
depășește exigențele justiției.
6. Atunci când, într-o tranzacție pecuniară, o parte jură prin Geniul Împăratului că nu este obligat să plătească, sau
că adversarul său are dreptul la plată, și se sperie pe sine; sau atunci când jură că va plăti într-un anumit timp și nu
o face; Împăratul nostru și tatăl său au declarat într-un Rescript că el trebuie să fie trimis departe pentru a fi biciuit
cu bastoane, și următoarea notificare atașată la el, și anume:: "Nu jurați nechibzuit!".
14. Paulus, despre Edict, Cartea a III-a.
Ori de câte ori se depune un jurământ cu referire la bunuri, nu se poate renunța la el în favoarea unui părinte sau a
unui patron, și se cere un jurământ cu referire la bunuri; de exemplu, atunci când se împrumută bani și reclamantul
jură că trebuie să fie plătit, sau pârâtul jură că nu este obligat să plătească. Aceeași regulă se aplică și în cazul în
care se cere un jurământ cu privire la o simplă promisiune de a plăti la un anumit moment.
15. Același, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Cineva trebuie trimis la domiciliul lor pentru a administra jurământul persoanelor distinse și celor care sunt
împiedicați de boală să se prezinte la tribunal.
16. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a X-a.
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Atunci când un patron se căsătorește cu femeia sa liberă, nu poate fi obligat să jure într-o acțiune de înstrăinare a
bunurilor; dar dacă el însuși îi depune jurământul femeii sale libere, nu va fi obligat să jure că a făcut acest lucru cu
scopul de a o deranja.
17. Paulus, Despre Edict, Cartea XVIII.
În cazul în care un jurământ este depus în mod extrajudiciar în conformitate cu un acord, nu poate fi depus din nou.
1. Un tutore trebuie să depună un jurământ cu consimțământul tutorelui său, pentru că, dacă îl depune fără el, se
poate ridica o excepție împotriva lui; dar are dreptul la replică, deoarece nu are dreptul legal de a se ocupa de
propriile sale afaceri.
2. În cazul în care un tutore care administrează o tutelă, sau curatorul unui nebun sau al unui cheltuitor, depune un
jurământ, acesta trebuie considerat ca fiind ratificat; deoarece aceștia dispun de bunuri și dau chitanțe în cazul în
care se plătesc bani, și pot, de asemenea, să aducă o chestiune în instanță prin intermediul unei acțiuni în justiție.
3. În plus, atunci când un agent depune un jurământ, acesta trebuie să fie susținut dacă are controlul asupra tuturor
bunurilor mandantului său, sau dacă a fost special instruit să facă acest lucru, sau dacă este un agent care
acționează în nume propriu.
18. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVI.
Dar, în caz contrar, un agent care încearcă să depună un jurământ nu ar trebui să fie ascultat, așa cum afirmă
Julianus în Cartea a X-a a Digestului, și nici un pârât care a depus jurământul nu poate fi dat în judecată ulterior de
către mandant; și nu este de mare folos pentru el dacă i s-a oferit garanția că mandantul va ratifica actul; pentru că,
dacă acesta din urmă îl va da în judecată, pârâtul va fi obligat să demonstreze că a depus jurământul cu toată
sinceritatea, cu condiția să fie depusă o excepție; dar dacă va intenta o acțiune în justiție pe baza stipulației că actul
va fi ratificat, i se va cere să dovedească faptul că el însuși a comis sperjur.
19. Același, Despre Edict, Cartea XXVI.
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Prin urmare, dacă un agent a fost îndrumat să intenteze o acțiune în justiție, iar el a depus un jurământ, el a făcut
ceva ce nu a fost îndrumat să facă.
20. Paulus, Despre Edict, Cartea XVIII.
În cazul în care un sclav depune un jurământ sau face un jurământ, acesta va fi susținut dacă are administrarea
peculium-ului său:
(21) Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a V-a.
Căci el poate primi în mod legal chitanță pentru banii plătiți și are dreptul de a reînnoi o obligație.
22. Paulus, Despre Edict, Cartea XVIII.
23. Unele autorități susțin că o acțiune De peculio ar trebui să fie acordată împotriva proprietarului atunci când un
sclav depune un jurământ față de reclamant. Aceleași reguli se aplică și în cazul unui fiu aflat sub control paternal.
23. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVI.
În cazul în care un sclav jură că proprietarul său nu este obligat să plătească, acesta din urmă are dreptul la o
excepție, iar adversarul său, care a depus jurământul sclavului, nu are pe nimeni altcineva decât pe el însuși de
blamat.
24. Paulus, Despre edict, cartea XXVIII.
Este mult mai adevărat că sentimentul religios al fiului este avantajos pentru tatăl său, atunci când se poate intenta
un proces împotriva acestuia. Dar acolo unde părțile de acest fel întorc jurământul, ele nu înrăutățesc cu nimic
situația juridică a celor cărora le sunt supuse.
(25) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVI.
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Dacă sclavul meu, în cazul în care un jurământ a fost depus în primul rând sau i-a fost restituit, jură că anumite
bunuri aparțin stăpânului său sau că ar trebui să îi fie predate, cred că am dreptul la o acțiune sau la o excepție
bazată pe contract, din cauza caracterului sacru al jurământului și a termenilor acordului.
26. Paulus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Atunci când se spune că cineva a jurat, nu contează sexul sau vârsta sa, căci jurământul trebuie, în orice caz, să fie
susținut împotriva părții care a fost mulțumită de el atunci când l-a depus; deși nu se consideră niciodată că un
tutore a depus sperjur, deoarece nu se consideră că poate fi vinovat cu bună știință de înșelăciune.
1. Dacă un tată jură că fiul său nu este obligat să plătească; Cassius a declarat ca opinie că o excepție bazată pe
jurământ ar trebui să fie acordată atât tatălui, cât și fiului. În cazul în care un tată jură că nu există nimic în
peculium, o acțiune poate fi intentată împotriva fiului; de asemenea, poate fi intentată și împotriva tatălui pentru a
obține o contabilitate pentru orice peculium care ar fi putut fi dobândit ulterior.
2. Depunerea unui jurământ poate fi considerată ca aparținând aceleiași clase ca și reînnoirea sau cesiunea unei
obligații, deoarece rezultă dintr-un acord; deși are, de asemenea, o oarecare asemănare cu o hotărâre
judecătorească.
27. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a V-a.
Un jurământ ține loc și de plată.
28. Paulus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Atunci când doi creditori interesați în comun încheie o stipulație, iar jurământul este depus de unul dintre ei, acesta
îl va prejudicia și pe celălalt.
1. Atunci când debitorul principal depune un jurământ, acesta profită și fideiusorului; și atunci când un jurământ
este cerut unui fideiusor, acesta profită, de asemenea, debitorului principal, după cum spun Cassius și Julianus;
căci, deoarece ia locul plății, trebuie, și în acest caz, să fie considerat ca făcând acest lucru; cu condiția ca
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jurământul să fi fost introdus cu referire la contractul în sine și la bunurile în cauză, și nu cu privire la persoana
care a depus jurământul.
2. Atunci când cineva promite să-mi prezinte debitorul în instanță, iar eu îi ofer jurământul, iar el jură că nu a
promis niciodată să îl prezinte, acest lucru nu ar trebui să fie un avantaj pentru debitorul meu; dar dacă el jură că el
însuși nu este deloc îndatorat față de mine, ar trebui să se facă o distincție, iar procedurile să fie modificate prin
intermediul unei replici; indiferent dacă a depus jurământul în sensul că, după promisiunea sa, a prezentat partea
sau, de fapt, a plătit ceea ce era datorat. O distincție de același tip poate fi făcută și în cazul unei garanții pentru o
datorie.
3. În cazul în care unul dintre cei doi codebitori ai unei anumite sume de bani a depus jurământul; de acest lucru ar
trebui să beneficieze și celălalt.
4. O excepție bazată pe un jurământ poate fi folosită nu numai atunci când o parte introduce o acțiune în legătură
cu chestiunea pentru care a executat jurământul, ci și cu referire la o altă cauză, cu condiția ca aceeași chestiune să
fie vizată în această din urmă procedură; de exemplu, atunci când un jurământ este cerut într-o acțiune pe mandat,
sau într-una bazată pe afacerile încheiate, parteneriat și altele de același fel; și apoi poate fi introdusă o acțiune
specifică de recuperare bazată pe aceleași chestiuni, pentru motivul că o acțiune este anulată de cealaltă.
5. În cazul în care cineva jură că nu a comis un furt, nu ar trebui să i se permită să obțină niciun avantaj din
jurământul său într-o acțiune pentru furt sau într-una pentru recuperarea bunurilor furate; deoarece furtul este o
infracțiune diferită, fiind una care poate fi comisă în secret.
6. În cazul în care un chiriaș este dat în judecată pentru că, de exemplu, au fost tăiați copaci, iar el jură că nu i-a
tăiat, iar ulterior este dat în judecată în temeiul Legii celor douăsprezece mese pentru că a tăiat copaci, sau în
temeiul Lex Aquilia pentru pagube ilicite, sau se solicită un interdict Quod vi aut clam împotriva sa; el poate face o
apărare prin intermediul unei excepții bazate pe jurământul său.
7. În cazul în care o femeie jură că nu a sustras bunuri aparținând soțului ei în urma unui divorț, ea nu poate face o
apărare prin intermediul unei excepții, dacă se intentează împotriva ei o acțiune pentru recuperarea bunurilor, iar
dacă susține că acestea sunt ale ei, va fi necesar un alt jurământ; pe de altă parte, dacă a jurat că bunurile sunt ale
ei, acest jurământ poate fi invocat ca apărare într-o acțiune de sustragere a bunurilor care au fost sustrase. Și, într765

adevăr, ar trebui să se observe în general că, atunci când aceeași chestiune apare într-o altă acțiune, va fi
disponibilă o excepție bazată pe jurământ.
8. Prin urmare, în cazul în care o parte jură că hotărârea nu a fost pronunțată împotriva sa, chiar dacă este acționată
în justiție în baza unei hotărâri bazate pe o stipulație conform căreia decizia instanței va fi respectată; aceasta se
poate apăra prin intermediul unei excepții. În schimb, în cazul în care, pe de altă parte, este acționat în justiție pe
baza unei stipulații potrivit căreia decizia instanței va fi respectată, iar apoi jură că nu este obligat să plătească, o
excepție nu poate fi invocată în mod corespunzător împotriva părții care a acționat în justiție pe baza hotărârii;
deoarece se poate întâmpla ca stipulația să nu fi devenit operațională, chiar dacă hotărârea a fost pronunțată
împotriva sa, cu excepția cazului în care ar trebui să jure că nu a fost așa.
9. Mai mult, Pomponius spune că atunci când un om jură că o parte din bunurile sale au fost furate, el nu
dobândește imediat o cauză bună de acțiune pentru recuperarea bunurilor.
10. Din nou, deoarece, în conformitate cu această secțiune, jurământul oferă un motiv atât pentru o acțiune, cât și
pentru o excepție, în cazul în care pârâtul depune un jurământ în afara instanței, care este prezentat de către
reclamant, și jură că nu este obligat să plătească; și apoi reclamantul, la prezentarea jurământului de către pârât,
jură că are dreptul să ceară plata, sau invers; ultima afirmație susținută prin jurământ va avea mai multă forță, dar
acest lucru nu va aduce atingere aspectului dacă cealaltă parte a comis sperjur; deoarece nu se pune problema dacă
pârâtul era obligat să plătească, ci dacă reclamantul a depus jurământul că era obligat.
29. Tryphoninus, Disputations, Cartea VI.
Mai mult, dacă tu depui un jurământ, iar eu jur că tu nu ai jurat că am fost obligat să te plătesc; atunci, în opoziție
cu o acțiune echitabilă prin care se urmărește să se stabilească dacă tu ai depus jurământ că ai dreptul să ceri plata,
pot invoca o excepție bazată pe jurământul meu în scopul de a rezolva problema inclusă în acțiune.
30. Paulus, Despre edict, cartea XVIII.
Pedius spune că atunci când un om, într-o acțiune în care suma este mărită prin negarea pârâtului, jură că i se
datorează ceva, el dobândește dreptul de a intenta o acțiune pentru daune simple și nu duble; pentru că este din plin
suficient ca reclamantul să fie eliberat de necesitatea de a-și dovedi cauza, deoarece, lăsând deoparte această parte
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a Edictului, dreptul său de acțiune pentru daune duble rămâne nealterat; și se poate spune că, într-un caz de acest
fel, cauza principală a acțiunii nu este obiectul procedurii, ci faptul că jurământul reclamantului ar trebui să aibă
efect.
1. Dacă jur că ești obligat să mi-l livrezi pe Stichus, iar un astfel de sclav nu există, tu, în calitate de pârât, nu ești
obligat să-mi plătești valoarea lui, decât în caz de furt sau din cauza neîndeplinirii obligațiilor tale; pentru că în
oricare dintre aceste cazuri valoarea sclavului trebuie să fie declarată, chiar și după moartea lui.
2. În cazul în care o femeie jură că i se datorează zece aurei în contul zestrei, întreaga sumă trebuie plătită; dar dacă
ea jură că a plătit zece aurei cu titlu de zestre, nu se va face o anchetă cu privire la simplul fapt dacă suma a fost
plătită, ci va fi considerată ca fiind plătită, iar orice parte care ar trebui să fie returnată trebuie să îi fie dată.
3. Într-o acțiune populară, un jurământ care a fost cerut poate fi folosit împotriva altora numai dacă a fost cerut cu
bună-credință; căci, dacă cineva inițiază o procedură, acest lucru nu împiedică o acțiune publică, cu excepția
cazului în care procedura a fost inițiată prin complicitate.
4. Atunci când un libert, după ce patronul său i-a depus jurământul, jură că nu este libertul său, jurământul trebuie
să fie susținut; astfel încât nu poate fi luată în considerare nici o cerere de servicii, nici una de punere în posesie a
bunurilor unei moșteniri care să contravină dispozițiilor testamentare.
5. Dacă jur că am dreptul să mi se transfere un uzufruct, acest lucru nu trebuie să se facă decât dacă dau garanția că
mă voi folosi de el așa cum ar face un bun cetățean și că, atunci când uzufructul va înceta, îl voi restitui.
31. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXX.
Trebuie să reținem că uneori, chiar și după ce jurământul a fost cerut, Constituțiile imperiale permit recurgerea la
procedura ordinară, atunci când partea interesată pretinde că s-au găsit noi documente pe care acum dorește doar să
le folosească. Se consideră că aceste Constituții sunt disponibile numai în cazul în care o parte a fost achitată de
către instanță; deoarece judecătorii, după ce au cerut un jurământ, obișnuiesc frecvent să pronunțe o hotărâre în
favoarea părții care a depus jurământul; dar atunci când chestiunea a fost soluționată între părți prin intermediul
unui jurământ, nu este permis ca aceeași cauză să fie rejudecată.
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32. Modestinus, Divergențe, Cartea a III-a.
Un pupilaș nu se poate dispensa de jurământ.
33. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVIII.
Atunci când o parte jură pe propria mântuire, deși se consideră că jură pe Dumnezeu (căci atunci când jură în acest
mod face referire la Divinitate), totuși, dacă jurământul nu i-ar fi fost depus în acest mod particular, se consideră că
nu a jurat; și de aceea va fi obligat să jure din nou în forma corespunzătoare.
(34) Același, Despre Edict, Cartea XXVI.
Un jurământ poate fi folosit atât cu referire la bani, cât și la toate celelalte chestiuni, deoarece un jurământ poate fi
depus chiar și într-o acțiune pentru servicii, iar adversarul nu se poate plânge de nici un prejudiciu care i s-a făcut,
deoarece poate depune jurământul înapoi. Ce ar trebui făcut atunci dacă pârâtul pretinde că este eliberat pentru că
el crede că Stichus, sclavul pe care l-a promis, este mort? În acest caz, el nu poate fi protejat prin depunerea
jurământului înapoi; de aceea, din acest motiv, Marcellus crede, și foarte corect, că ar trebui fie să fie scutit de
depunerea jurământului, fie să i se acorde un anumit timp pentru a se putea asigura de fapte și apoi să depună
jurământul.
1. O parte care se prezintă în apărarea unei municipalități sau a oricărei persoane juridice poate depune jurământul,
dacă are un ordin în acest sens.
2. Un jurământ nu poate fi depus în fața unui tutore.
3. Nici un agent, nici un apărător nu poate fi obligat să depună jurământ; deoarece Julianus afirmă în Cartea a noua
a Digestului că un apărător nu poate fi obligat să depună jurământ și că va fi suficient pentru o apărare completă
dacă este pregătit să se alăture problemei în cauză.
4. În cazul în care o parte depune un jurământ, el însuși trebuie să jure mai întâi că nu face acest lucru cu dorința de
a provoca neplăceri, dacă acest lucru este necesar; și apoi se va depune jurământul pentru el. Acest jurământ cu
referire la supărare este dispensat în cazul unui patron sau al părinților.
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5. În cazul în care există îndoieli între părți cu privire la natura jurământului care trebuie depus, termenii acestuia
trebuie să fie stabiliți de arbitrul care audiază cauza.
6. Pretorul spune: "Pe cel căruia i se cere să jure îl voi obliga fie să plătească, fie să depună jurământul", prin
urmare, pârâtul trebuie să aleagă dacă va plăti sau va jura, iar dacă nu jură, va fi obligat de pretor să plătească.
7. O altă resursă este însă acordată pârâtului, și anume aceea de a depune înapoi jurământul, dacă preferă să facă
acest lucru, iar dacă cel care introduce acțiunea refuză să accepte condițiile în care trebuie să jure, pretorul nu va
permite ca procesul să continue, iar prin aceasta acționează foarte corect, deoarece condițiile în care trebuie depus
jurământul nu ar trebui să displacă părții care l-a depus el însuși. Cu toate acestea, reclamantul nu poate depune
jurământul referitor la supărare față de pârâtul care îl depune înapoi, deoarece, faptul că reclamantul se așteaptă ca
un jurământ de calumnie să fie depus cu referire la condițiile pe care el însuși le-a impus, este ceva ce nu trebuie
tolerat.
8. Nu este întotdeauna potrivit ca un jurământ să fie depus din nou în aceiași termeni ca la început; căci, poate, din
cauza diversității lucrurilor sau a persoanelor, pot apărea chestiuni care să determine existența unei diferențe între
ele și, prin urmare, dacă se întâmplă așa ceva, termenii jurământului ar trebui să fie stabiliți de către judecător.
9. Atunci când chestiunea în litigiu se referă la un jurământ, judecătorul eliberează partea care depune jurământul
și îl va asculta pe cel care dorește să depună jurământul înapoi, iar dacă reclamantul va depune jurământul, trebuie
să pronunțe o hotărâre împotriva pârâtului; iar dacă acesta din urmă refuză să depună jurământul, dar plătește,
trebuie să-l elibereze, iar dacă nu plătește, trebuie să pronunțe o hotărâre împotriva lui; iar în cazul în care
reclamantul, după ce jurământul a fost depus înapoi, refuză să îl depună, trebuie să elibereze pârâtul.
35. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Atunci când tutorele unui tutore depune un jurământ în cazul în care toate celelalte probe lipsesc, el trebuie să fie
ascultat, deoarece pot exista circumstanțe în care o acțiune va fi refuzată tutorelui.
1. Atunci când un cheltuitor depune un jurământ, el nu trebuie să fie ascultat, și aceeași regulă se aplică și în alte
cazuri similare; pentru că, indiferent dacă jurământul ține loc de acord sau de datorie, de plata executării unei
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hotărâri judecătorești, el nu ar trebui să fie admis, decât atunci când este depus de cei care sunt calificați în mod
corespunzător pentru astfel de lucruri.
2. Părțile care nu pot fi obligate să se alăture la Roma, nu pot fi obligate să depună jurământul acolo; ca, de
exemplu, trimișii provinciali.
36. Ulpiamis, Despre Edict, Cartea XXVII.
În cazul în care reclamantul depune un jurământ cu privire la bani care au fost doar promiși, iar pârâtul jură, el se
poate prevala de o excepție în cazul în care o acțiune este intentată împotriva lui pe baza promisiunii; dar dacă este
acționat în judecată pentru principalul ? adică pe baza obligației anterioare ? nu poate fi invocată o excepție, cu
excepția cazului în care a jurat și cu privire la aceasta, după ce reclamantul i-a depus jurământul.
37. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIII.
Dacă partea care a depus jurământul nu a renunțat la jurământ și nu s-a depus nici un jurământ prin care să se nege
faptul că a fost intentat un proces în scopul de a deranja, acțiunea nu va fi admisă în consecință; pentru că nu are
decât el însuși de blamat cel care a procedat la depunerea jurământului înainte de a fi depus jurământul de negare a
intenției de deranjare, astfel încât se află în aceeași situație ca și cum s-ar fi dispersat cu jurământul.
(38) Paulus, Despre Edict, Cartea XXXIII.
În cazul în care o parte nu este dispusă nici să jure, nici să restituie jurământul, aceasta este o dovadă de depravare
vădită și echivalează cu o mărturisire.
39. Julianus, Digest, Cartea XXX.
Atunci când cineva convine cu debitorul său că nu va fi intentat un proces pentru bani dacă el jură că nu a "urcat în
Capitoliu" sau că a făcut sau nu a făcut orice altceva; iar acesta din urmă jură în consecință, ar trebui să i se acorde
o excepție pe baza jurământului și, dacă a plătit, poate recupera banii; căci o înțelegere este legală atunci când, în
orice caz, este condiționată de un jurământ.
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40. Același, Digest, cartea XIII.
Atunci când se cere un jurământ de la un debitor, aceasta produce o eliberare a unui gaj; căci aceasta seamănă cu
eliberarea de răspundere pentru o datorie și, cu siguranță, dă naștere la o excepție perpetuă. Prin urmare, un
creditor care intentează o acțiune în justiție pentru o penalitate va fi împiedicat de o excepție și, dacă banii au fost
plătiți, pot fi recuperați; la fel cum, atunci când se interpune un jurământ, orice controversă ia sfârșit.
(41) Pomponius, Rules.
Labeo a afirmat că jurământul poate fi dispensat în favoarea unei părți care este absentă sau care ignoră faptele; și
poate fi chiar renunțat prin scrisoare.
42. Același, Epistole, Cartea a XVIII-a.
În cazul în care un jurământ a fost depus de un creditor care a inițiat o procedură împotriva unui tutore pentru banii
care fuseseră împrumutați, acesta din urmă a jurat că nu era obligat să plătească, iar apoi creditorul a intentat o
acțiune împotriva fideiusorului său pentru banii respectivi; ar trebui să fie exclusă o excepție bazată pe jurământ?
Scrieți-mi care este opinia dumneavoastră. Julianus discută acest punct mai pe larg; pentru că el spune că dacă
controversa care a apărut între creditor și tutore a fost dacă tutorele a primit vreodată banii, și s-a convenit ca
întreaga chestiune să fie rezolvată dacă tutorele va depune un jurământ, iar el a jurat că nu a fost obligat să
plătească; obligația naturală este eliminată prin acest acord, iar dacă a fost plătit vreun ban, acesta poate fi
recuperat. Dacă, totuși, creditorul a susținut că el a făcut împrumutul, iar pupila s-a apărat doar pe motiv că tutorele
său nu a intervenit, și se depune un jurământ de acest fel; pretorul, în acest caz, nu va acorda nici o ușurare
fideiusorului. Dar atunci când nu se poate dovedi în mod clar care a fost înțelegerea și este îndoielnic (așa cum se
întâmplă foarte frecvent) dacă controversa dintre creditor și tutore a fost o chestiune de fapt sau una de drept; iar
creditorul, după ce a depus jurământul, tutorele l-a depus; trebuie să considerăm că înțelegerea dintre ei a fost că,
dacă tutorele va jura că nu este obligat să plătească, controversa trebuie considerată încheiată, iar banii plătiți pot fi
recuperați; și credem că o excepție ar trebui să fie acordată fideiusorilor.
1. În cazul în care un fideiusor jură că nu este obligat să plătească, pârâtul este protejat de o excepție întemeiată pe
jurământ; dar dacă un fideiusor ar jura că nu a fost niciodată fideiusor pentru suma cerută, acest jurământ nu ar
trebui să fie în beneficiul persoanei care a promis.
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2. Mai mult, în cazul în care reclamantul depune jurământul, iar o parte care se prezintă fie pentru pârâtul absent,
fie pentru cel prezent, jură că acesta din urmă nu este obligat să plătească; o excepție întemeiată pe jurământ va fi
acordată celui în numele căruia a fost depus jurământul. Aceeași regulă este aplicabilă atunci când cineva care
apare în apărarea unei fideiusiuni depune jurământ pentru ca o excepție să fie acordată mandantului.
3. În mod similar, dacă principalul depune jurământ, fideiusorul său va fi protejat; deoarece o decizie în favoarea
oricăruia dintre ei va fi în beneficiul celuilalt.

Tit. 3. Cu privire la jurământul făcut în instanță
1. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea LI.
În cazul în care un bun face obiectul unei proceduri judiciare și se depune un jurământ cu referire la cerere, nu
considerăm că valoarea lui este mai mare pentru că hotărârea poate fi pentru o sumă mai mare din cauza
contumacității pârâtului de a nu preda bunul, deoarece acesta nu devine prin aceasta mai valoros, ci valoarea lui
este sporită peste ceea ce valorează din cauza contumacității pârâtului :
(2) Paulus, Despre Sabinus, cartea XIII.
Fie că ne judecăm pentru un lucru care ne aparține, fie că se intentează o acțiune în vederea producerii.
1. Uneori, evaluarea se face numai în raport cu interesul reclamantului în acțiune; de exemplu, atunci când trebuie
pedepsită neglijența pârâtului de a nu preda sau de a nu produce bunul; dar atunci când trebuie pedepsită frauda
sau contumacia părții care nu predă bunul sau nu îl produce, valoarea trebuie estimată în funcție de suma pe care
reclamantul a jurat-o în instanță în raport cu cererea.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXX.
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În cazul în care au fost depuse sume de bani, judecătorul nu trebuie să depună jurământul pentru ca partea să jure
cu privire la valoarea interesului său, deoarece valoarea monedelor este certă; cu excepția cazului în care ar trebui
să jure cu privire la interesul său de a i se restitui banii în ziua stabilită; pentru că, dacă ar fi trebuit să plătească o
sumă de bani în temeiul unei pedepse sau în contul unui gaj, iar gajul a fost vândut deoarece cealaltă parte a refuzat
să plătească banii care i-au fost depuși?
(4) Același, Despre Edict, Cartea XXXVI.
Să analizăm cine poate depune acest jurământ în cazul în care se inițiază o procedură împotriva tutorelui și
împotriva cui poate face acest lucru. Într-adevăr, tutelarul însuși nu-l poate depune dacă nu a ajuns la pubertate,
căci acest lucru a fost publicat foarte frecvent în rescripturi. Divinii Frați au declarat într-un Rescript că tutorele
însuși nu poate fi obligat să jure, sau mama tutelatului să fie autorizată să o facă, chiar dacă este gata să depună
jurământul; deoarece s-a considerat că este o chestiune gravă ca tutorele care nu cunoaște faptele să se expună
riscului de sperjur în beneficiul altuia, împotriva consimțământului lor. De asemenea, a fost stabilit de către
Divinul nostru Împărat și de tatăl său că curatorii unui tutore sau al unui minor nu pot fi obligați să depună
jurământ cu referire la o cerere; dar, în cazul în care tutorii sau curatorii doresc să manifeste atât de multă afecțiune
față de tutorele sau de minorii aflați în grija lor, autoritatea legii nu va împiedica ca procesele să se încheie în acest
mod, atunci când problema a fost unită între părți; întrucât aprecierea stabilită prin jurământ trebuie să fie făcută nu
în funcție de avantajul părții care depune jurământul, ci de cel al mandantului său, în numele căruia trebuie să se
dea socoteală de tutelă. Cu toate acestea, minorul poate depune jurământul dacă dorește.
1. Judecătorul trebuie să depună jurământul, dar dacă îl depune altcineva sau dacă este depus fără a fi depus, nu are
nici o sfințenie și, de fapt, nu este nici un jurământ; și acest lucru este precizat în Constituțiile împăratului nostru și
ale Divinului său Părinte.
2. Orice sumă poate fi jurată; dar, întreb, poate judecătorul să stabilească o limită a jurământului, astfel încât să îl
restrângă la o anumită sumă, pentru a împiedica partea să profite de ocazie pentru a jura pe o sumă imensă? S-a
stabilit că este la discreția judecătorului să depună sau nu jurământul; prin urmare, se pune întrebarea dacă cineva
care poate refuza să depună jurământul nu poate, de asemenea, să limiteze suma care trebuie jurată; și acest lucru
este, de asemenea, la discreția unui judecător care acționează cu bună credință.
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3. În plus, ar trebui să se analizeze dacă judecătorul care a depus un jurământ nu are dreptul să refuze să îl urmeze
și fie să respingă cauza în întregime, fie să pronunțe o hotărâre pentru o sumă mai mică decât cea care a fost jurată;
și cea mai bună opinie este că, atunci când există un motiv neobișnuit de bun și au fost descoperite noi dovezi, el
poate face acest lucru.
4. Este bine stabilit faptul că, în cazul în care s-a comis o neglijență, jurământul nu trebuie depus, ci judecătorul
trebuie să facă o evaluare.
5. Marcianus, Reguli, Cartea a IV-a.
6. În acțiunile reale și în cele de producție, precum și în procedurile de bună credință, se depune jurământul cu
referire la cerere.
(1) Cu toate acestea, judecătorul poate stabili o anumită sumă până la care partea poate depune jurământul; pentru
că, în primul rând, avea dreptul să nu-i ofere jurământul.
(2) În plus, în cazul în care jurământul este depus, judecătorul are dreptul fie să respingă cauza, fie să pronunțe o
hotărâre împotriva pârâtului pentru o sumă mai mică.
(3) Cu toate acestea, în toate aceste cazuri, jurământul cu referire la creanță poate fi luat doar în cazul în care există
fraudă, și nu din cauza neglijenței; pentru că judecătorul face o estimare a ceea ce intră sub incidența acesteia din
urmă.
(4) Nu există nicio îndoială că, uneori, se depune un jurământ cu referire la creanță în cadrul unei acțiuni de drept
strict; de exemplu, atunci când o parte care a promis să îl livreze pe Stichus intră în întârziere, iar Stichus moare;
deoarece judecătorul nu poate face o estimare a valorii unui bun care nu mai există, fără a depune un jurământ.
6. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVI.
Este altfel atunci când se procedează pe baza unei stipulații sau în temeiul unui testament, căci atunci nu se
obișnuiește ca pretenția să fie jurată.
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(7) Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
În general, se consideră de la sine înțeles că nimeni, în afară de partea care are controlul cauzei, nu poate depune
jurământ cu referire la creanță; căci Papinianus spune că nimeni, în afară de partea care s-a alăturat problemei în
nume propriu, nu poate face acest lucru.
8. Marcellus, Digest, Cartea a VIII-a.
În cazul în care un tutore care se află în posesia bunurilor unei persoane care a atins vârsta majoratului refuză să i
le predea; întreb dacă ar trebui să se pronunțe o hotărâre împotriva lui pentru ceea ce valorează bunurile sau pentru
valoarea creanței jurate de reclamant? Am răspuns că nu doar valoarea (adică ceea ce valorează bunul) ar trebui
estimată, ci și că trebuie pedepsită contestația; și că valoarea bunului ar trebui mai degrabă lăsată la aprecierea
proprietarului acestuia, prin faptul că puterea de a depune jurământ asupra creanței este acordată reclamantului.
(9) Javolenus, Despre Cassius, cartea XV.
În cazul în care se inițiază o procedură pentru furt, trebuie să se jure valoarea bunului în momentul în care a fost
comis furtul, fără a se adăuga cuvintele "sau mai mult", deoarece atunci când un bun valorează mai mult, el
valorează, în orice caz, la fel de mult.
10. Callistratus, Întrebări, Cartea I.
În cazul în care cineva nu prezintă documente, reclamantului i se permite să jure asupra cererii, astfel încât să se
poată pronunța o hotărâre împotriva pârâtului pentru o sumă de daune egală cu interesul pe care îl are reclamantul
de a avea documentele prezentate; și acest lucru l-a afirmat Divinul Commodus într-un Rescript.
11. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
Ancheta nu este permisă cu ușurință în cazul în care o parte comite sperjur într-un caz în care este obligată prin
lege să jure asupra unei cereri.
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Tit. 4. Cu privire la o acțiune pentru recuperarea unui bun dat în schimbul unei
contraprestații care nu are loc
1. Ulpianus, Despre edict, cartea XXVI.
Atunci când se plătește o sumă de bani în schimbul unui act care nu este dezonorant, cum ar fi ca un fiu să fie
emancipat, un sclav manumit sau un proces abandonat; atunci, dacă actul este îndeplinit, nu va exista o acțiune
pentru recuperarea banilor.
1. Dacă vă plătesc zece aurei pentru îndeplinirea unei condiții, iar ulterior resping o moștenire sau un legat, pot
intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea banilor.
2. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Dacă însă testamentul este declarat fals sau inoportun, fără ca cel care a plătit banii să fi comis o infracțiune, cei
zece aurei pot fi recuperați printr-o acțiune în justiție pentru lipsa de contraprestație.
(3) Ulpianus, Despre edict, cartea XXVI.
Ți-am plătit o anumită sumă de bani pentru a evita să mă aduci în fața tribunalului; și, prin urmare, am dispus, ca
să zic așa, de această chestiune. Pot să intentez o acțiune în justiție pentru recuperare, dacă nu mi se oferă garanția
că nu se va iniția o procedură judiciară? Este adevărat că este o mare diferență dacă am plătit banii doar pentru a
evita să fiu adus în instanță sau pentru a mi se promite că acest lucru nu se va întâmpla; dar dacă aceasta a fost
considerația, și anume că mi s-a promis, pot intenta o acțiune în justiție pentru a recupera banii dacă promisiunea
nu a fost făcută; dar dacă înțelegerea a fost doar că nu se va iniția o procedură judiciară, nu se va putea intenta o
acțiune de recuperare atâta timp cât acest lucru nu se va întâmpla.
1. Aceeași regulă se va aplica dacă vă plătesc o sumă de bani cu condiția să nu îl mandatați pe Stichus; deoarece, în
conformitate cu distincția menționată mai sus, o acțiune de recuperare poate fi fie acordată, fie refuzată.
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2. Dar dacă vă plătesc suma de bani cu condiția ca dumneavoastră să-l manumiți pe Stichus, iar dumneavoastră nu
faceți acest lucru, pot introduce o acțiune de recuperare a acesteia; sau, dacă mă răzgândesc, pot să o introduc în
continuare.
3. În cazul în care, totuși, ți-am plătit suma de bani cu condiția ca tu să îl manifești până la o anumită dată, ce se
întâmplă atunci? Dacă timpul nu s-a scurs încă, o acțiune în justiție pentru recuperarea banilor va fi respinsă, cu
excepția cazului în care m-am răzgândit; dar dacă s-a scurs, acțiunea poate fi intentată. Dar dacă Stichus a murit,
pot fi recuperați banii care au fost plătiți? Proculus spune că, dacă a murit după ce a sosit timpul în care ar fi putut
fi manuntit, o acțiune de recuperare va fi admisă, altfel nu.
4. Și, într-adevăr, dacă eu nu ți-am plătit nimic pentru a te determina să manunțezi sclavul, dar a fost convenit să te
plătesc, ești liber să introduci acțiunea care decurge dintr-un astfel de contract, adică o acțiune personală de
recuperare, chiar dacă sclavul este mort.
5. În cazul în care un om liber care mă slujea ca sclav cu bună credință îmi plătește bani cu condiția ca eu să îl
mantuiesc, iar eu fac acest lucru și se dovedește ulterior că este liber; se pune întrebarea dacă poate intenta o
acțiune împotriva mea pentru a recupera banii. Julianus spune în Cartea a unsprezecea a Digestului că partea
manuntată are dreptul la acțiune pentru recuperarea acestora. De asemenea, Neratius, în Cartea Pergamentelor,
afirmă că un anume Paris, un dansator, care îi plătise lui Domitia, fiica lui Nero, zece aurei pentru a-și obține
libertatea, a intentat o acțiune împotriva ei pentru a-i recupera, iar ancheta nu a fost făcută dacă Domitia i-a primit
știind în acel moment că era liber.
6. Dacă cineva îmi plătește zece aurei, înțelegând că este un sclav care se așteaptă să fie liber cu o anumită
condiție, când nu i s-a ordonat acest lucru; Celsus susține că poate intenta o acțiune în justiție pentru a recupera
cele zece aurei.
7. În cazul în care un sclav căruia i s-a ordonat prin testament să plătească moștenitorului zece aurei și să devină
liber, și-a primit libertatea în mod absolut în temeiul unui codicil, dar, ignorând acest fapt, a plătit zece aurei
moștenitorului; poate el intenta o acțiune pentru recuperarea lor? El afirmă că Celsus, tatăl său, a susținut că nu le
poate recupera; dar Celsus însuși, fiind influențat de un sentiment de justiție naturală, crede că se poate intenta o
acțiune pentru recuperarea lor. Această opinie este cea mai corectă, deși este stabilit (așa cum el însuși afirmă) că o
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parte care a plătit bani cu speranța că va fi remunerată de persoana care i-a primit sau că aceasta din urmă va fi mai
prietenoasă cu el în viitor, nu îi poate recupera, deoarece a fost înșelată de o opinie falsă.
8. El discută aici și un punct mai frumos, și anume dacă un sclav care credea că va fi liber condiționat nu a
transferat proprietatea banilor pe care i-a plătit celui care i-a primit; deoarece i-a plătit moștenitorului cu impresia
că îi aparțin moștenitorului în loc să îi aparțină lui, deși banii erau ai lui, deoarece i-a primit după ce libertatea i-a
fost acordată prin testament. Sunt de părere că, dacă i-a plătit sub această impresie, nu au devenit proprietatea
moștenitorului; pentru că, chiar dacă îți plătesc banii mei ca și cum ar fi ai tăi, nu îi fac să fie ai tăi. Care ar fi cazul,
atunci, dacă partea menționată mai sus nu i-ar fi plătit moștenitorului, ci altcuiva căruia credea că i s-a ordonat să îi
plătească? Dacă, într-adevăr, ar fi plătit banii din peculium-ul său, nu i-ar fi făcut să devină proprietatea părții care
i-a primit; dar dacă altcineva i-ar fi plătit pentru el, sau dacă el însuși i-ar fi plătit după ce a devenit liber, ar fi
devenit proprietatea persoanei care i-a primit.
9. Deși unui sclav eliberat sub condiție i se permite să plătească bani din peculium, în conformitate cu o anumită
condiție, totuși, dacă moștenitorul dorește să îi păstreze, îi poate interzice să îi plătească; căci atunci rezultatul va fi
că sclavul își va obține libertatea ca și cum ar fi îndeplinit condiția pe care i s-a interzis să o îndeplinească, iar banii
nu vor fi pierduți. Dar partea pe care testatorul a dorit să primească banii poate introduce o acțiune in factum
împotriva moștenitorului pentru a-l obliga să se supună ordinului testatorului.
(4) Același, Despre edict, cartea XXXIX.
În cazul în care un creditor își eliberează debitorul după ce acesta a fost de acord să furnizeze pe cineva care să
promită să facă plata în locul său, iar acesta nu face acest lucru; se poate considera că partea care a fost eliberată
este pasibilă de o acțiune în justiție pentru recuperarea banilor.
5. Același, Disputații, Cartea II.
În cazul în care primești bani cu condiția să mergi la Capua, iar apoi, în momentul în care ești pregătit să pornești
la drum, starea vremii sau sănătatea ta te împiedică să faci acest lucru; să ne gândim dacă poate fi intentată o
acțiune de recuperare a banilor pe motiv că nu ai făcut călătoria? Deoarece nu ați fost vinovat pentru că nu ați
plecat, se poate afirma că nu se poate intenta o acțiune de recuperare a banilor; dar, deoarece partea care i-a plătit
are dreptul de a se răzgândi, nu există nicio îndoială că ceea ce a fost plătit poate fi recuperat printr-o acțiune, cu
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excepția cazului în care ar fi fost în avantajul dumneavoastră să nu fi primit banii în acest scop; sau dacă situația
este de așa natură încât, deși nu ați pornit încă la drum, v-ați aranjat totuși afacerile astfel încât sunteți obligat să
plecați, sau dacă ați efectuat deja cheltuielile necesare pentru călătorie, astfel încât este evident, de exemplu, că ați
cheltuit mai mult decât ați primit, nu se poate introduce o acțiune de recuperare; dar dacă ați cheltuit mai puțin,
acțiunea poate fi introdusă, cu condiția, totuși, să fiți despăgubit pentru ceea ce ați cheltuit.
1. În cazul în care o parte predă un sclav altei părți cu înțelegerea că, într-un anumit interval de timp, va fi manuntit
de către aceasta, iar cel care a predat sclavul se răzgândește și comunică acest lucru celeilalte părți; iar sclavul ar
trebui să fie manuntit după ce s-a răzgândit, cel care a predat sclavul va fi totuși îndreptățit să intenteze o acțiune
pentru că s-a răzgândit. Cu toate acestea, este evident că, în cazul în care cealaltă parte nu îl manumitează pe sclav,
constituția devine operațională și îl face pe sclav liber, dacă partea care l-a predat în acest scop nu s-a răzgândit
încă.
2. Mai mult, în cazul în care cineva îi dă lui Titius zece aurei pentru ca acesta să poată cumpăra un sclav cu banii și
să-l manumită, iar el se răzgândește ulterior; dacă sclavul nu a fost încă cumpărat, schimbarea de opinie îi va da
dreptul la acțiune pentru a recupera banii, dacă îi face acest lucru clar lui Titius, pentru ca nu cumva să cumpere
sclavul ulterior și să sufere pierderi. Dacă, totuși, sclavul a fost deja cumpărat, schimbarea de opinie nu va
prejudicia partea care l-a cumpărat, dar, în locul celor zece aurei pe care i-a primit, el trebuie să predea sclavul pe
care l-a cumpărat; sau dacă, în cazul propus, sclavul a murit anterior, el nu trebuie să plătească nimic, cu condiția
ca moartea să nu fi fost cauzată de el. Dacă, totuși, sclavul a fugit, iar partea care l-a cumpărat nu a fost vinovată
de acest lucru, el nu va fi obligat să plătească nimic; dar este clar că trebuie să promită că îl va restitui dacă va
ajunge vreodată în puterea sa.
3. Dar dacă a primit bani pentru a mantui un sclav și acesta fuge înainte de a fi mantuit; să ne gândim dacă ceea ce
a primit poate fi recuperat printr-o acțiune personală? Dacă, într-adevăr, el a fost pe punctul de a vinde sclavul
respectiv și nu a reușit să facă acest lucru pentru că a primit bani pentru a-l mancurtiza, acțiunea de recuperare nu
poate fi intentată împotriva lui. Dar este evident că el trebuie să garanteze că, în cazul în care sclavul ajunge în
mâinile sale, îi va restitui ceea ce a primit, după ce va scădea orice valoare diminuată pe care sclavul ar fi putut-o
suferi din cauza fugii sale. Nu există nicio îndoială că, dacă partea care a făcut plata dorește în continuare ca
sclavul să fie manuntit, dar cealaltă parte nu dorește acest lucru, pentru că i se oferă din cauza faptului că acesta a
luat-o la fugă, el trebuie să returneze întreaga sumă pe care a primit-o. Dacă, totuși, partea care i-a plătit cele zece
aurei alege ca sclavul însuși să-i fie predat; rezultatul va fi că fie sclavul trebuie să-i fie predat, fie banii pe care i-a
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plătit să-i fie restituiți. Dar dacă partea nu a avut intenția de a vinde sclavul, atunci ceea ce a primit trebuie restituit,
cu excepția cazului în care, dacă nu ar fi primit banii pentru a-l mantui, l-ar fi păzit cu mai multă grijă; pentru că, în
acest caz, nu este drept ca el să fie privat de sclav și de întregul preț de asemenea.
4. În cazul în care, totuși, el a acceptat banii în scopul de a manunți sclavul, iar sclavul a murit; atunci, dacă el a
fost în lipsă în ceea ce privește manumisiunea, rezultă că trebuie să considerăm că trebuie să restituie ceea ce a
primit; dar dacă nu a fost în întârziere, după ce a pornit într-o călătorie pentru a se întâlni cu guvernatorul
provinciei sau cu orice alt magistrat în fața căruia putea fi inițiată o procedură de manumitere, iar sclavul a murit în
timpul călătoriei, cea mai bună opinie este că, dacă a avut intenția de a vinde sclavul sau de a-l folosi el însuși întrun anumit scop, trebuie să se considere că nu este obligat să restituie nimic; pentru că, dacă nu a avut intenția de a
face aceste lucruri, el trebuie să suporte pierderea rezultată din moartea sclavului, deoarece acesta ar fi murit chiar
dacă proprietarul său nu ar fi primit banii pentru a-l mantui, cu excepția cazului în care călătoria întreprinsă pentru
a-l mantui a fost cauza morții sale; ca, de exemplu, dacă a fost ucis de hoți, sau strivit de căderea unui grajd sau
călcat de un vehicul, sau și-a pierdut viața într-un alt mod, iar acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi
întreprins călătoria în scopul mantuirii sale.
6. Același, Disputații, Cartea a III-a.
În cazul în care un străin dă o zestre pentru o femeie și se convine că, indiferent de modul în care se va încheia
căsătoria, zestrea îi va fi returnată și că nu va avea loc nicio căsătorie; atunci, deoarece înțelegerea se referea doar
la lucruri care s-au întâmplat după căsătorie, iar căsătoria nu a fost celebrată, se va pune întrebarea dacă femeia are
dreptul la o acțiune de recuperare sau dacă partea care a dat zestrea are dreptul la una? Cu toate acestea, este
probabil că, și în acest caz, partea care a dat zestrea a avut în vedere propriul interes; deoarece cel care a făcut
donația în contul căsătoriei poate, în cazul în care căsătoria nu se realizează, să introducă o acțiune în revendicare
ca și cum ar fi fost vorba de lipsa de contraprestație, cu excepția cazului în care femeia ar putea dovedi, prin cele
mai convingătoare dovezi, că a făcut acest lucru mai degrabă pentru beneficiul ei decât pentru propriul său avantaj.
1. Dar atunci când un tată oferă o zestre pentru fiica sa și se încheie un acord de acest fel; atunci, dacă intenția nu a
fost în mod evident diferită, Marcellus spune că tatăl are dreptul de a intenta o acțiune personală pentru
recuperarea acesteia.
7. Julianus, Digest, Cartea XVI.
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Cineva care credea că datorează o anumită sumă de bani unei femei i-a promis logodnicului ei, la cererea acesteia,
să i-o plătească drept zestre, și a făcut acest lucru; iar ulterior căsătoria nu a mai avut loc. S-a pus întrebarea dacă
cel care a plătit banii putea să-i recupereze sau dacă femeia putea face acest lucru? Nerva și Atilicinus au răspuns
că, din moment ce partea credea că datorează banii și ar fi putut să se apere printr-o excepție bazată pe intenția
frauduloasă, el însuși ar fi putut intenta un proces; dar dacă era conștient că nu datorează nimic femeii și a făcut
promisiunea, femeia ar fi avut dreptul la acțiune, deoarece banii i-ar fi aparținut. Cu toate acestea, dacă el ar fi fost
de fapt debitorul ei și ar fi plătit banii înainte de căsătorie, iar căsătoria nu a avut loc, el poate intenta o acțiune
pentru a recupera banii și nu ar rămâne niciun alt drept al femeii la plata datoriei decât acela că debitorul ar putea fi
obligat să îi cedeze dreptul său de acțiune pentru recuperare și nu ar mai fi supus niciunei alte răspunderi.
(1) În cazul în care un teren este transmis cu titlu de zestre, iar căsătoria nu are loc, acesta poate fi recuperat printro acțiune personală, iar culturile pot fi, de asemenea, acționate în justiție. Aceeași regulă se aplică și în cazul unei
sclave și al copiilor acesteia.
8. Neratius, Pergamente, Cartea a II-a.
Cu referire la ceea ce afirmă Servius în cartea sa despre Zestre; adică, dacă o căsătorie a avut loc între persoane
dintre care niciuna nu a atins încă vârsta potrivită, tot ceea ce a fost dat între timp cu titlu de zestre poate fi
recuperat; trebuie să înțelegem prin aceasta că, dacă se obține un divorț înainte ca oricare dintre persoane să fi atins
vârsta legală, banii pot fi recuperați, dar atâta timp cât ei rămân în starea de căsătorie, proprietatea nu poate fi
recuperată mai mult decât în cazul în care este dată ca zestre de către o femeie logodită soțului ei logodnic, atâta
timp cât legătura există între ei; pentru că atunci când ceva este dat în acest scop înainte de consumarea căsătoriei,
atunci, (deoarece este dat în așa fel încât poate deveni zestre) nu poate fi recuperat atâta timp cât este posibil ca
acest lucru să se întâmple.
9. Paulus, Despre Plautius, Cartea XVII.
Dacă intenționez să dau bani unei femei și îi plătesc ca zestre logodnicului ei, la indicația acesteia, dar căsătoria nu
are loc, femeia are dreptul la acțiune pentru recuperarea lor. Dar dacă am încheiat un contract cu logodnicul ei și iam dat banii cu înțelegerea că, în cazul în care căsătoria se va realiza, zestrea va fi dobândită de femeie, dar dacă
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nu se va realiza, ea îmi va fi returnată; ea este dată ca și cum ar fi în schimbul a ceva, iar dacă acest lucru nu a avut
loc, o pot recupera de la soțul logodnic.
1. În cazul în care o persoană, din greșeală, promite viitorului soț al unei femei, la indicația acesteia, bani pe care
nu îi datorează, iar căsătoria are loc, nu se poate prevala de o excepție pe motiv de intenție frauduloasă; deoarece,
întrucât soțul își desfășura propria afacere, nu este vinovat de fraudă și nu ar trebui să fie înșelat, ceea ce ar fi cazul
dacă ar fi fost obligat să ia o soție care nu avea zestre. Prin urmare, partea menționată mai sus are dreptul la o
acțiune de recuperare împotriva femeii și, în cadrul acesteia, poate cere de la ea ceea ce i-a dat soțului ei, sau să fie
exonerat de răspundere dacă nu a făcut încă plata. Dar dacă soțul ar introduce o acțiune în justiție pentru
recuperarea banilor după ce căsătoria a fost desființată, excepția ar trebui să fie un impediment doar în ceea ce
privește suma pe care ar fi primit-o femeia.
10. Javolenus, Despre Plautius, Cartea I.
În cazul în care o femeie care dorește să ofere o zestre bărbatului cu care intenționează să se căsătorească îl
eliberează de răspunderea pentru banii pe care îi datorează, iar căsătoria nu are loc, ea poate foarte corect să
intenteze o acțiune împotriva lui pentru a recupera banii; pentru că nu are nicio importanță, din moment ce i-a
primit fără contraprestație, dacă i-au fost plătiți efectiv sau dacă a obținut o eliberare pentru ei.
11. Julianus, Digest, Cartea a X-a.
În cazul în care un moștenitor care este îndrumat prin decizia unui libert să ridice un monument pentru o anumită
sumă, plătește banii libertului, iar acesta, după ce i-a primit, nu ridică monumentul, el va fi pasibil de o acțiune în
justiție pentru recuperarea banilor.
(12) Paulus, Despre Lex Julia et Papia, cartea VI.
În cazul în care cineva inițiază o acțiune pentru o donatio mortis causa cu ocazia însănătoșirii din boală a părții, el
poate pretinde și produsele bunurilor donate, copiii sclavilor de sex feminin și orice altceva care ar fi putut să se
adauge la bunurile donate.
13. Marcianus, Reguli, Cartea a III-a.
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În cazul în care un fiu aduce un bun în căldurică pentru fratele său, ca și cum ar fi pe cale să inițieze o procedură
pentru posesia bunurilor, și nu face acest lucru; Marcellus spune în Cartea a cincea a Digestului, că are dreptul la o
acțiune pentru a-l recupera.
14. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care o parte plătește bani pe care nu îi datorează cuiva care se prezintă în mod fals ca fiind un agent,
banii nu pot fi recuperați de la agent decât dacă presupusul său mandant ratifică tranzacția; dar, așa cum afirmă
Julianus, mandantul însuși ar fi răspunzător. În cazul în care, cu toate acestea, principalul nu ratifică actul, atunci,
dacă banii plătiți ar fi fost efectiv datorate, pot fi recuperați de la presupusul agent însuși; deoarece o acțiune pentru
recuperarea banilor plătiți în cazul în care nu a existat nicio datorie nu se bazează pe acest fapt, ci pe faptul că au
fost plătiți în contul a ceva care nu a avut loc și nu a fost făcută nicio ratificare; sau poate fi intentat un proces
deoarece agentul fals a comis un furt de bani, deoarece el poate fi acționat în judecată nu numai pentru furt, ci și
într-o acțiune personală de recuperare.
(15) Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXII.
În cazul în care unul dintre sclavii tăi a fost suspectat de furt de către un anume Attius, iar tu ai predat sclavul
pentru a fi supus la tortură, cu condiția ca el să ți-l restituie, dacă se va dovedi că nu este vinovat; apoi Attius l-a
predat prefectului de gardă ca fiind unul care a fost prins în flagrant delict, iar prefectul de gardă i-a aplicat
pedeapsa extremă; ai dreptul la o acțiune împotriva lui Attius pe motiv că el a fost obligat să-ți predea sclavul,
deoarece i s-a cerut să facă acest lucru înainte de moarte. Labeo spune că aveți dreptul la o acțiune în vederea
producerii, deoarece Attius este responsabil pentru că l-a împiedicat să fie produs. Proculus, însă, spune că pentru
ca Attius să fie obligat să vă livreze sclavul trebuia să îl fi făcut sclavul său, caz în care nu ați fi putut intenta o
acțiune pentru producerea lui; dar dacă ar fi rămas totuși al dumneavoastră, ați fi putut intenta o acțiune împotriva
lui Attius pentru furt, deoarece acesta se folosea de proprietatea altuia în așa fel încât trebuia să fie conștient că o
face împotriva voinței proprietarului sau că, dacă acesta din urmă ar fi fost conștient de acest lucru, ar fi interzis
acest lucru.
16. Celsus, Digest, Cartea a III-a.
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Ți-am plătit o sumă de bani cu condiția ca tu să mi-l livrezi pe Stichus; acest tip de contract este unul de vânzarecumpărare incompletă sau nu rezultă din el o altă obligație decât ar rezulta din proprietatea dată în schimbul a ceva
ce nu a avut loc? Sunt mai degrabă înclinat să adopt ultima opinie; și, prin urmare, dacă Stichus ar fi murit, aș
putea recupera suma pe care am dat-o cu condiția ca tu să mi-l livrezi pe Stichus. Să presupunem, de exemplu, că
Stichus aparținea altcuiva, dar tu, cu toate acestea, mi l-ai predat; pot recupera banii de la tine pentru că nu ai
transferat proprietatea sclavului către cel care l-a primit; și, din nou, dacă Stichus este proprietatea ta și nu ești
dispus să dai garanții împotriva recuperării lui de către cineva care are un titlu mai bun, nu vei fi eliberat, astfel
încât să nu pot intenta un proces pentru a recupera banii de la tine.

Tit. 5. Cu privire la acțiunea de recuperare atunci când contraprestația este imorală sau
injustă
1. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Tot ceea ce este dat se desparte fie cu un anumit scop, fie pentru o contraprestație; și atunci când este dat pentru un
anumit scop, poate fi fie imoral, fie onorabil, iar atunci când este imoral, imoralitatea poate fi atașată fie celui care
dă și nu celui care primește, fie poate fi atașată celui care primește și nu celui care dă, fie poate fi atașată
amândurora.
(1) Prin urmare, în cazul în care un lucru este dat pentru un scop onorabil, se poate intenta o acțiune pentru
recuperarea acestuia numai dacă scopul pentru care a fost acordat nu a fost îndeplinit.
(2) În schimb, atunci când cel care primește este cel vinovat de imoralitate, chiar dacă scopul a fost îndeplinit, se
poate introduce o acțiune pentru recuperarea darului.
2. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVI.
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De exemplu, să presupunem că ți-am dat ceva pentru a te determina să nu comiți un sacrilegiu sau un furt, sau să
nu ucizi un om. În acest caz, Iulianus spune că, dacă ți-l dau pentru a te împiedica să ucizi un om, se poate intenta
o acțiune pentru recuperarea lui.
1. Mai mult, regula este aceeași, dacă ți-am dat ceva cu condiția ca tu să-mi înapoiezi bunuri pe care le-am depus la
tine, sau să-mi restitui anumite documente.
2. În cazul în care, totuși, ți-am dat ceva cu condiția ca judecătorul să decidă în favoarea mea într-o cauză bună, s-a
afirmat, într-adevăr, că va exista un temei pentru o acțiune de recuperare, dar cel care face acest lucru comite o
crimă, deoarece este considerat că îl corupe pe judecător; și recent, împăratul nostru a decretat ca acesta să piardă
procesul.
(3) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
În cazul în care atât cel care dăruiește, cât și cel care primește sunt vinovați de comportament imoral, noi
considerăm că nu se poate intenta un proces pentru recuperarea donației; ca, de exemplu, atunci când se plătesc
bani pentru ca o judecată nedreaptă să fie pronunțată.
4. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVI.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care banii sunt plătiți în schimbul prostituției, sau în cazul în care o parte
care a fost prinsă în adulter cumpără imunitate, deoarece nu va exista o acțiune de recuperare; și aceasta este opinia
lui Sabinus și Pegasus.
1. Mai mult, atunci când un hoț plătește pentru a evita să fie predat, deoarece, în acest caz, întrucât ambele părți
sunt vinovate de imoralitate, nu va exista nicio acțiune de recuperare.
2. Acolo unde, însă, doar cel care primește este vinovat de comportament imoral, Celsus spune că se poate intenta
o acțiune de recuperare; de exemplu, acolo unde te plătesc pentru a te împiedica să mă rănești.
3. Banii plătiți unei prostituate, totuși, nu pot fi recuperați, după cum afirmă Labeo și Marcellus; dar principiul nu
este același, deoarece nu se pune problema dacă există imoralitate de ambele părți, ci dacă aceasta există doar din
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partea celui care dă; ca și cum femeia acționează într-un mod imoral pentru că este o prostituată, dar nu este
imorală când acceptă banii, deoarece este o prostituată.
4. Dacă îți dau ceva în schimbul unei informații, de exemplu, pentru ca tu să îmi dezvălui unde se află sclavul meu
fugar sau să-mi spui unde poate fi găsit un hoț care mi-a furat proprietatea; nu se poate intenta proces pentru ceea
ce am primit, deoarece tu, primind acest lucru, nu te-ai făcut vinovat de imoralitate. Dar dacă acceptați bani de la
sclavul meu fugar pentru a vă împiedica să dați informații cu privire la el, pot intenta o acțiune împotriva
dumneavoastră pentru a recupera banii respectivi, ca și cum ați fi un hoț; și dacă hoțul însuși, sau însoțitorul unui
hoț, sau al unui sclav fugar, a primit bani de la mine în schimbul informațiilor, sunt de părere că va exista un motiv
pentru o acțiune în justiție pentru recuperarea lor.
(5) Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea III.
În cazul în care cineva primește bani de la sclavul meu pentru a-l împiedica să dea informații cu privire la un furt
pe care l-a comis, indiferent dacă dă sau nu informațiile, Proculus spune că va exista o acțiune în justiție pentru
recuperarea banilor.
6. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVIII.
Sabinus a aprobat întotdeauna opinia autorităților antice, și anume că, atunci când ceva se află în mâinile unei părți
în mod ilegal, poate fi recuperat printr-o acțiune personală; și Celsus este de acord cu această opinie.
(7) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXII.
În cazul în care banii au fost obținuți printr-o stipulație care a fost extorcată cu forța, este stabilit că o acțiune va
exista pentru recuperarea lor.
8. Paulus, Întrebări, Cartea a III-a.
Dacă îi promiți ceva lui Titius pentru o contraprestație imorală, poți să-l interzici printr-o excepție pe motiv de un
artificiu răuvoitor sau in factum; totuși, dacă îl dai, nu poți intenta o acțiune pentru recuperarea lui; deoarece
evenimentul mai recent, adică stipulația, este eliminat, fiind lipsit de efect din cauza excepției, iar evenimentul
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anterior, adică imoralitatea, rămâne. În plus, dacă poziția atât a celui care dă cât și a celui care primește este
imorală, cea a posesorului este preferabilă; prin urmare, acțiunea în revendicare nu va fi admisă, deși banii au fost
plătiți în temeiul stipulației.
9. Același, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Dacă îți împrumut haine pentru a fi folosite de tine, iar ulterior plătesc bani pentru returnarea lor, s-a considerat că
pot proceda în mod corect printr-o acțiune personală de recuperare; deoarece, deși banii au fost plătiți pentru un
anumit scop, iar scopul a fost îndeplinit, totuși, au fost plătiți în mod necorespunzător.
1. Dacă primiți bani de la mine ca stimulent pentru ca dumneavoastră să returnați o proprietate care v-a fost
închiriată sau vândută sau care v-a fost încredințată în custodie, voi avea dreptul la o acțiune împotriva
dumneavoastră bazată pe închiriere, vânzare sau mandat; dar dacă v-am plătit banii pentru a vă determina să îmi
predați ceva ce datorați în temeiul unui testament sau al unei stipulații, va exista doar dreptul de a intenta o acțiune
în justiție pentru recuperarea banilor plătiți în acest scop; așa cum a fost afirmat de Pomponius.

Tit. 6. Cu privire la acțiunea pentru recuperarea banilor care nu sunt datorate
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVI.
Să analizăm acum cazul banilor care au fost plătiți fără a fi datorate.
1. Și, într-adevăr, dacă cineva plătește din ignoranță ceea ce nu este datorat, el poate recupera același lucru prin
intermediul acestei acțiuni; dar dacă i-a plătit fiind conștient că nu îi datorează, nu va exista o acțiune pentru
recuperarea lor.
2. Același, Despre Sabinus, Cartea XV.
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În cazul în care cineva plătește cu înțelegerea că, dacă se va dovedi că banii nu erau datorate sau că Lex Falcidia
este aplicabilă, aceștia vor fi returnați; o acțiune de recuperare va putea fi exercitată, deoarece între părți a fost
încheiat un acord.
1. În cazul în care se plătește ceva în conformitate cu termenii unui testament, dar testamentul se dovedește ulterior
a fi falsificat, inoportun sau invalid, sau ar trebui să fie anulat, poate fi recuperat; și dacă, după o perioadă lungă de
timp, o datorie ar ieși la iveală, sau dacă ar fi produse codicile care au fost mult timp ascunse, care conțin o
revocare a legatelor deja plătite, sau legatele sunt diminuate deoarece moștenirile au fost lăsate altora; se aplică
aceeași regulă. Acest lucru este valabil deoarece Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript că, în cazul în care
există un testament inoportun sau falsificat, o acțiune ar trebui să fie acordată părții în favoarea căreia a fost
pronunțată o decizie cu referire la moștenire.
3. Papinianus, Întrebări, Cartea XXVIII.
Aceeași cale ar trebui urmată atunci când, după ce moștenirile sunt plătite, un eveniment nou sau neașteptat
transferă averea către alții; de exemplu, atunci când se naște un copil postum pe care moștenitorul nu știa că se află
în pântecele mamei sale sau atunci când se întoarce un fiu care se afla în mâinile dușmanului și pe care tatăl său îl
credea în mod eronat mort; pentru că împăratul Titius Antoninus a declarat într-un Rescript că o acțiune pretoriană
ar trebui să fie acordată unui fiu postum sau unuia căruia i s-a atribuit moștenirea împotriva părților care au primit
moșteniri, deoarece un posesor de bună-credință este răspunzător pentru suma cu care s-a îmbogățit, iar riscul unor
astfel de pretenții nu se atașează unei părți care face plata fără a fi vinovată de neglijență.
4. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Divinul Hadrian a afirmat într-un Rescript că aceeași regulă se va aplica dacă se va produce un alt testament.
5. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVI.
Nu este o doctrină nouă faptul că, atunci când o parte plătește, o altă parte poate intenta o acțiune de recuperare a
banilor; pentru că atunci când un minor sub douăzeci și cinci de ani, fără o contraprestație adecvată, intră într-o
moștenire și obține o restituire completă după ce moștenirile au fost plătite; atunci, așa cum se arată în Rescriptul
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către Arrius Titianus, dreptul de acțiune pentru recuperare nu îi aparține lui, ci părții îndreptățite la proprietatea
moștenirii.
6. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Dacă agentul tău plătește o datorie care nu era datorată, iar tu nu îi ratifici actul, atunci, așa cum afirmă Labeo în
Cărțile intitulate "Ultimele lucrări", se poate intenta o acțiune pentru recuperarea banilor, dar dacă erau datorate,
Celsus spune că nu pot fi recuperate; deoarece, atunci când cineva numește un agent pentru a face afaceri, se
consideră că îi ordonă și să îi plătească creditorului său și nu este necesar să se aștepte ulterior ca acesta să îi
ratifice actele.
(1) Labeo spune, de asemenea, că, în cazul în care banii care nu sunt datorate sunt plătiți unui agent, iar principalul
său nu ratifică actul său, se poate intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea lor.
(2) Celsus spune că oricine plătește o datorie unui agent este imediat eliberat și nu trebuie luată în considerare
nicio ratificare; dar în cazul în care agentul primește ceea ce nu este datorat, atunci este necesară ratificarea,
deoarece se va considera că el nu a ordonat să se facă nimic cu referire la colectarea acestei creanțe și, prin urmare,
dacă actul său nu este ratificat, trebuie intentat un proces împotriva agentului pentru recuperarea acesteia.
(3) Julianus spune că nici tutorele, nici agentul nu pot intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea banilor după
ce i-au plătit; și că nu are nicio importanță dacă au plătit banii lor sau pe cei ai tutorelui sau ai mandantului.
7. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
În cazul în care, din eroare, se plătesc bani care nu se datorează, se poate intenta o acțiune pentru recuperarea
acelorași bani sau a unei sume egale.
8. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
În cazul în care un terț plătește o soție în contul unui soț insolvabil, acesta nu poate intenta o acțiune în justiție
pentru recuperarea banilor, întrucât aceștia sunt, în toate privințele, o datorie a soției.
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9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVI.
Căci chiar dacă un soț, atunci când este absolut incapabil să își plătească datoriile, îi dă soției sale zestrea, el se află
într-o astfel de situație încât nu poate intenta o acțiune pentru a o recupera.
10. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Cel care s-a angajat să plătească o datorie într-o anumită zi este debitor în așa măsură încât, dacă plătește datoria
înainte de termenul stabilit, nu poate intenta o acțiune pentru recuperarea banilor.
11. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXV.
Dacă o parte împotriva căreia este intentată o acțiune De peculio ar trebui, din neglijență, să plătească mai mult
decât există în peculio, nu poate intenta o acțiune pentru a-l recupera.
12. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Dacă vă dau un uzufruct asupra terenului meu, crezând în mod eronat că vi-l datorez, și dacă mor înainte de a
intenta o acțiune pentru recuperarea lui, dreptul de a intenta acțiunea va trece la moștenitorii mei.
13. Același, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Chiar și un sclav poate fi legat de o obligație naturală; prin urmare, dacă cineva ar plăti o datorie pentru el, sau
sclavul însuși ar face acest lucru după ce a fost manumit (așa cum spune Pomponius), el nu poate recupera banii
din peculium de a cărui administrare gratuită se bucură; și din acest motiv, un garant care a fost acceptat pentru
sclav va fi răspunzător, iar un gaj dat în contul său va fi reținut; dacă, totuși, sclavul care are administrarea
peculium-ului său dă ceva ca gaj pentru ceea ce datorează, ar trebui să i se acorde o acțiune pretoriană pentru a
recupera.
(1) Mai mult, dacă un tutore împrumută bani fără autoritatea tutorelui său, devenind astfel mai bogat, și plătește
aceiași bani după ce ajunge la pubertate, el nu poate intenta o acțiune pentru recuperarea lor:
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14. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXI.
Pentru că este doar în conformitate cu echitatea naturală ca nimeni să nu profite pecuniar de pe urma prejudiciului
adus altuia.
15. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Dreptul de a recupera tot ceea ce nu era datorat se bazează pe dreptul natural și, prin urmare, acțiunea va include
orice adaos la proprietate, de exemplu, un copil născut dintr-o sclavă sau orice teren adăugat prin aluviuni; și, întradevăr, include și culturile culese cu bună credință de către partea căreia i s-a făcut livrarea.
(1) În plus, în cazul în care au fost plătiți bani aparținând altei persoane, se va putea intenta o acțiune pentru a
obține posesia acestora; la fel cum, dacă eu, lucrând sub o impresie falsă, v-aș preda posesia anumitor bunuri
crezând că sunt obligat să fac acest lucru, aș putea intenta o acțiune pentru recuperarea acestora. Dar dacă aș fi
făcut posesia dvs., astfel încât nu ați fi putut fi privat de proprietate pe motiv de prescripție, chiar și atunci aș fi
putut intenta în mod corect o acțiune împotriva dvs. pentru recuperarea banilor care au fost plătiți fără a fi datorate.
(2) Chiar și în cazul în care un uzufruct asupra bunului predat aparține altuia, aș putea introduce o acțiune
împotriva dumneavoastră pentru recuperarea acestuia, lăsând în afara uzufructului.
16. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XV.
Atunci când o datorie care depinde de o condiție este plătită din greșeală, atunci, atâta timp cât condiția este
pendinte, se poate intenta o acțiune pentru recuperarea ei; dar dacă condiția a avut loc, nu se poate intenta o acțiune
pentru aceasta.
(1) Dar, atunci când un lucru trebuie să fie predat la un moment incert, nu poate fi recuperat după ce acest moment
s-a scurs.
17. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a II-a.
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Pentru că, dacă promit să dau ceva când voi muri și îl dau înainte de acel moment, Celsus spune că nu am dreptul
la o acțiune pentru recuperarea lui; și această opinie este corectă.
18. Același, Despre Sabinus, Cartea XLVII.
Atunci când ceva este datorat în baza unei condiții care trebuie să aibă loc în mod inevitabil, nu poate fi recuperat
printr-o acțiune după ce a fost predat; deși dacă trebuia să fie dat sub o altă condiție a cărei îndeplinire era incertă,
o acțiune ar putea fi intentată pentru recuperarea sa, chiar dacă a fost predat anterior.
19. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXII.
În cazul în care un debitor este eliberat de răspundere prin aplicarea unei pedepse persoanei căreia i se datorează
datoria, obligația naturală rămâne nealterată; și, prin urmare, dacă banii sunt plătiți, nu pot fi recuperați.
(1) Chiar dacă o parte poate primi plata unei datorii, care i se cuvine, totuși, dacă cel care plătește dă ceea ce nu
datorează, va exista un drept de acțiune pentru recuperarea acesteia; de exemplu, atunci când cineva crede în mod
eronat că este moștenitor sau posesor al bunurilor unei moșteniri plătește un creditor al acesteia, în acest caz,
adevăratul moștenitor nu va fi eliberat, iar partea care a plătit poate introduce o acțiune de recuperare; căci, deși
oricine poate primi ceva ce i se cuvine, totuși, dacă cel care plătește dă ceea ce nu i se cuvine, va exista o acțiune
pentru recuperarea acestuia.
(2) Dacă am impresia falsă că am o datorie și o plătesc în monede, din care o parte aparține altuia și o parte mie,
pot introduce o acțiune pentru jumătate din sumă, și nu pentru jumătate din fiecare parte.
(3) Dacă am impresia că sunt obligat să predau fie Stichus, fie Pamphilus, când, de fapt, sunt obligat să predau
Stichus, iar eu îl predau pe Pamphilus, pot introduce o acțiune pentru un bun dat care nu era datorat, deoarece nu se
poate considera că am făcut livrarea ca plată a ceea ce datorez.
(4) În cazul în care doi debitori care datorau zece aurei au plătit împreună douăzeci, Celsus spune că fiecare dintre
ei poate intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea a cinci; pentru că, din moment ce datorau zece și au plătit
douăzeci, ceea ce au plătit amândoi peste ceea ce era datorat, amândoi pot intenta o acțiune în justiție pentru a
recupera.
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20. Julianus, Digest, Cartea a X-a.
Dacă un debitor și un fideiusor se unesc pentru plata unei datorii, ei nu diferă, în acest caz, de doi debitori care
promit; de aceea, tot ceea ce s-a spus cu referire la cei din urmă poate fi aplicat și la cei dintâi.
21. Paulus, Întrebări, Cartea a III-a.
Este evident că atunci când afirmi că există două părți legate de aceeași obligație, nu pentru plata aceleiași sume de
bani, ci pentru îndeplinirea unui alt act; de exemplu, livrarea lui Stichus sau Pamphilus, iar cele două au fost livrate
împreună ? sau poate o togă, sau o mie de denari ?nu se poate spune că aceeași regulă se aplică în ceea ce privește
o acțiune de recuperare, adică că pot intenta o acțiune pentru acțiuni separate; pentru că la început nu ar fi putut să
se achite de obligație în acest mod. Prin urmare, în acest caz, creditorul are dreptul de a alege căreia dintre părți îi
va face livrarea, pentru ca cealaltă să fie împiedicată să intenteze acțiunea.
22. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXII.
Mai mult, dacă eu cred că ți-am promis ceva ție sau lui Titius, deși, de fapt, nu s-a făcut nicio promisiune nici
unuia dintre ei, deoarece Titius nu a fost inclus personal în stipulație, și dacă îi livrez articolul lui Titius, am
dreptul la o acțiune pentru a-l recupera de la el.
(1) În cazul în care, din greșeală, am transmis o suprafață de teren ca fiind liberă, când ar fi trebuit să îmi rezerv un
drept de trecere; am dreptul la o acțiune pentru recuperarea unei sume incerte, pentru ca un drept de trecere să îmi
fie acordat.
23. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLIII.
24. Pomponius prezintă această frumoasă întrebare, și anume: atunci când cineva bănuiește că s-a făcut un
compromis de către o parte căreia îi este moștenitor sau de către cineva al cărui mandatar este, și el livrează bunuri
în conformitate cu termenii presupusului compromis, în timp ce, de fapt, nu s-a făcut niciunul; există un motiv
pentru o acțiune de recuperare? El spune că da, deoarece livrarea bunului a fost făcută pentru un motiv presupus în
mod eronat că există. Cred că aceeași regulă se aplică în cazul în care compromisul nu a fost încheiat în ceea ce
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privește chestiunea pentru care s-a făcut livrarea și același principiu va prevala în cazul în care compromisul este
anulat.
(1) În cazul în care o parte face un compromis după ce a fost pronunțată o decizie și plătește în conformitate cu
aceasta, poate introduce o acțiune de recuperare, deoarece s-a considerat că compromisul este nul; pentru aceasta,
împăratul Antoninus, împreună cu Divinul său Părinte, a declarat într-un Rescript. Cu toate acestea, tot ceea ce a
fost plătit în conformitate cu termenii unui astfel de compromis poate fi reținut, iar creditul poate fi acordat pentru
acesta într-o acțiune intentată pentru a executa hotărârea. Care ar fi atunci cazul dacă s-ar face apel sau dacă ar fi
incert dacă a fost pronunțată o hotărâre sau dacă aceasta a fost validă? Cea mai bună opinie este că compromisul
rămâne în vigoare, deoarece trebuie să se considere că există un motiv pentru aceste rescrieri numai în cazul în
care compromisul se referă la o decizie absolut sigură care nu poate fi modificată în niciun caz.
(2) În plus, dacă s-a făcut o plată în contul unui compromis referitor la o dispoziție de întreținere lăsată prin
testament, este evident că se poate introduce o acțiune pentru recuperarea a ceea ce s-a plătit, deoarece
compromisul este anulat printr-un decret al Senatului.
(3) Dacă, cu toate acestea, cineva, după ce a încheiat un compromis, are totuși o hotărâre judecătorească
pronunțată împotriva sa; deși acest lucru este într-adevăr greșit, totuși hotărârea este valabilă. Cu toate acestea,
partea poate invoca o excepție pe motiv de fraudă împotriva oricărei persoane care dorește să se alăture problemei
? în cazul în care, într-adevăr, a făcut compromisul înainte ca problema să fie alăturată ? dar dacă acest lucru a fost
făcut ulterior, poate totuși să se folosească de o excepție pe motiv de rea-credință comisă ulterior; pentru că
acționează fraudulos cel care procedează în ciuda unui compromis și încă mai cere plata; și, prin urmare, dacă
pârâtul are o hotărâre pronunțată împotriva sa, poate introduce o acțiune pentru recuperarea a ceea ce a plătit în
conformitate cu compromisul. Este cert că a plătit contra cost, iar atunci când ceva este plătit contra cost, nu se
obișnuiește să se intenteze o acțiune în justiție, în cazul în care contraprestația are loc; dar, în acest caz, nu se poate
considera că contraprestația a avut loc, deoarece partea nu a respectat compromisul. Atunci când apare dreptul la
acțiune în revendicare, nu există niciun motiv pentru o excepție întemeiată pe compromis, deoarece acțiunea în
revendicare și excepția nu pot fi ambele operante.
(4) În cazul în care o lege prevede de la început că o acțiune în despăgubiri duble sau cvadruple este admisibilă;
trebuie să se considere că se poate intenta o acțiune pentru recuperarea banilor care au fost plătiți sub falsa
impresie că acest lucru era autorizat de lege.
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24. Același, Despre Sabinus, cartea XLVI.
În cazul în care o parte care se putea proteja printr-o excepție perpetuă promite să dea ceva pentru a fi eliberată,
când știa că putea profita de această excepție; ea nu poate intenta o acțiune de recuperare.
25. Același, Despre Sabinus, Cartea XLVII.
Atunci când două părți au devenit fideiusori pentru un debitor pentru zece aurei, iar debitorul a plătit ulterior trei,
iar apoi fiecare dintre fideiusori a plătit cinci, s-a decis că cel care a plătit ultimul poate intenta o acțiune în justiție
pentru recuperarea a trei aurei; și acest lucru este rezonabil, deoarece după ce trei au fost plătite de către debitor,
șapte au rămas datorate, iar când acestea au fost plătite, au fost plătite trei care nu erau datorate.
26. Același, Despre Edict, Cartea XXVI.
În cazul în care cineva nu plătește principalul, dar plătește o dobândă care nu este datorată, el nu poate intenta o
acțiune pentru recuperarea acesteia, dacă principalul pentru care a plătit dobânda era datorat; dar dacă ar plăti mai
mult decât rata legală, atunci Divinul Severus a declarat într-un Rescript (care guvernează practica din prezent) că
nu poate intenta o acțiune pentru recuperarea acesteia, dar se va acorda credit pe principal; și dacă ulterior plătește
principalul, se poate intenta o acțiune ca pentru recuperarea principalului care nu este datorat. Prin urmare, dacă
principalul ar trebui plătit mai întâi, orice dobândă peste rata legală care a fost colectată poate fi recuperată ca fiind
principalul care nu era datorat. Care ar fi cazul dacă ambele ar fi plătite în același timp? Se poate spune că, și în
acest caz, ar exista un motiv pentru o acțiune de recuperare.
(1) Cu toate acestea, dobânzile care depășesc de două ori valoarea principalului, sau dobânda compusă, nu pot fi
inserate într-o stipulație sau încasate, iar dacă sunt plătite, pot fi recuperate printr-o acțiune; la fel cum pot fi
recuperate și dobânzile viitoare.
(2) În cazul în care o parte, crezând în mod eronat că datorează o anumită sumă cu titlu de principal, plătește o
dobândă asupra acesteia; ea poate introduce o acțiune pentru recuperarea acesteia și nu se consideră că a plătit cu
bună știință ceea ce nu era datorat.
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(3) Înțelegem că plata banilor care nu sunt datorate nu se referă doar la ceea ce nu este deloc datorat, ci și la ceea
ce nu poate fi recuperat din cauza unei excepții perpetue; prin urmare, și în acest caz, poate fi introdusă o acțiune
pentru recuperarea acestora, cu excepția cazului în care partea care a plătit suma era conștientă la momentul
respectiv că era protejată de o excepție.
(4) Dacă datorez o sută de aurei și transfer o suprafață de teren care valorează două sute, ca și cum aș fi îndatorat
pentru această sumă; Marcellus afirmă, în Cartea a XX-a a Digestului, că o acțiune pentru recuperarea terenului va
fi admisă, iar stipulația pentru o sută de aurei va rămâne în vigoare; deoarece, deși s-a stabilit că, atunci când un
bun este predat în locul banilor, acest lucru poate opera ca o eliberare a obligației, totuși, dacă un bun de valoare
mai mare este predat din greșeală, în contul unei datorii, nu se creează o uniune inseparabilă între o parte din bun și
suma de bani, deoarece nimeni nu este obligat împotriva voinței sale să accepte proprietatea comună; dar rămâne
un drept de acțiune pentru recuperarea întregii proprietăți, iar obligația nu este afectată; terenul, totuși, va fi reținut
până când banii care sunt datorați vor fi fost plătiți.
(5) Mai mult, Marcellus spune că, în cazul în care o parte care datorează bani livrează petrol de o valoare mai mare
decât datoria, ca și cum ar datora o sumă mai mare, sau dacă dă petrol ca și cum ar datora o cantitate mai mare,
poate intenta o acțiune în justiție pentru a recupera surplusul de petrol, dar nu întreaga cantitate; și că, din acest
motiv, obligația sa este terminată.
(6) Marcellus spune, de asemenea, că, dacă am dreptul la o parte dintr-un teren, iar evaluarea se face ca și cum aș
avea dreptul la întreaga suprafață și mi se face o plată în bani egală cu valoarea întregii suprafețe, nu poate fi
recuperată întreaga sumă de bani de achiziție, ci doar valoarea acelei părți de teren la care nu aveam dreptul.
(7) Într-o asemenea măsură, o excepție perpetuă dă dreptul la o acțiune de recuperare, după cum afirmă Julianus în
Cartea a X-a, că, dacă cumpărătorul unei suprafețe de teren îi ordonă moștenitorului său să îl elibereze pe vânzător
de obligația rezultată din vânzare, iar ulterior vânzătorul, ignorând acest lucru, transferă proprietatea, acesta va
avea dreptul la o acțiune de recuperare a terenului. Aceeași regulă se aplică în cazul în care un testator ordonă
eliberarea debitorului său, iar acesta din urmă, neștiind acest lucru, plătește datoria.
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(8) În cazul în care o persoană îndatorată cu referire la peculium-ul unui fiu aflat sub control paternal îi plătește
datoria, va fi eliberată dacă nu știa că acesta din urmă a fost privat de peculium-ul său; dar dacă știa acest lucru și a
efectuat plata, nu va avea dreptul la o acțiune de recuperare, deoarece a plătit cu bună știință ceea ce nu era datorat.
(9) Dacă un fiu aflat sub controlul paternal împrumută bani contrar dispozițiilor Decretului macedonean al
Senatului și îi plătește, iar ulterior, după ce a devenit moștenitorul tatălui său, face demersuri pentru recuperarea
banilor; el va fi împiedicat prin excepție să exercite acțiunea de recuperare.
(10) În cazul în care cineva face o plată în mod eronat, având impresia că a fost pronunțată o hotărâre
judecătorească împotriva sa în cadrul unui arbitraj, el poate introduce o acțiune de recuperare a banilor.
(11) În cazul în care se plătește o sumă de bani care nu este datorată, fie unui moștenitor, fie posesorului unei
moșteniri, se poate intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea acesteia dacă partea își apără dreptul la
moștenire; dar dacă nu face acest lucru, se poate intenta o acțiune în justiție chiar și pentru recuperarea banilor
plătiți care erau datorate.
(12) Un libert care a crezut în mod greșit că datorează servicii patronului său le-a prestat, dar Julianus afirmă, în
Cartea a zecea a Digestului, că el nu are dreptul la o acțiune de recuperare chiar dacă a prestat serviciile crezând că
este obligat să o facă; deoarece un libert are obligația naturală de a presta servicii pentru patronul său. Dar dacă
serviciile de acest fel nu au fost prestate pentru un patron, ci acesta din urmă cerându-i să îndeplinească o anumită
sarcină, el a făcut un compromis cu patronul pentru o sumă de bani și a plătit-o, el nu poate intenta o acțiune pentru
recuperarea acesteia. Cu toate acestea, în cazul în care el nu a prestat pentru patronul său servicii care ar putea fi
încadrate la capitolul datorie, dar care au fost cele ale unui artist; de exemplu, pictura de tablouri și alte lucruri de
acest gen, el, crezând că este obligat să le presteze, ar trebui să se analizeze dacă are dreptul la o acțiune de
recuperare. Celsus, în Cartea a șasea a Digestului, susține că motivele pentru îndeplinirea serviciilor sunt de așa
natură încât acestea nu pot fi prestate pentru sau de către aceeași persoană; deoarece foarte frecvent forța omului
sau timpul, precum și circumstanțele, vor schimba motivul pentru care acestea sunt cerute; și, prin urmare, o parte
poate să nu fie capabilă să le presteze, chiar dacă ar fi dispusă să o facă. De asemenea, el afirmă că serviciile de
acest tip sunt supuse evaluării și că, uneori, ni se permite să furnizăm un lucru și să introducem o acțiune pentru
recuperarea altuia; de exemplu, să presupunem că vă transmit un teren pe care nu am fost obligat să îl transmit și
că introduc o acțiune pentru recuperarea recoltelor; sau dacă vă dau un sclav pe care nu eram obligat să vi-l dau și
l-ați vândut pentru o sumă mică fără intenție frauduloasă; cu siguranță sunteți obligat să restituiți doar o parte din
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banii de achiziție pe care îi puteți avea; sau să presupunem că am crescut valoarea unui sclav pe cheltuiala mea; nu
ar trebui ca aceste chestiuni să admită o evaluare? El mai spune că, în cazul propus, se poate intenta o acțiune în
justiție pentru recuperarea sumei pentru care serviciile sclavului ar fi putut fi contractate. Marcellus, în Cartea a
XX-a a Digestului, întreabă dacă, în cazul în care patronul a atribuit o creanță pentru servicii pe motiv de datorie,
libertul nu este obligat să presteze astfel de servicii? El spune că nu este obligat să facă acest lucru, cu excepția
cazului în care acestea se referă la o meserie și ar trebui să fie prestate pentru altul dacă patronul ordonă acest
lucru, dar în cazul în care libertul prestează servicii pe motiv de datorie, a căror creanță a fost cesionată, el nu poate
intenta o acțiune de recuperare împotriva creditorului pentru care a prestat astfel de servicii (în cazul în care acest
lucru a fost făcut cu referire la altul și creditorul a primit ceea ce i se cuvenea) și nici nu poate intenta o acțiune
împotriva patronului său, deoarece serviciile îi erau datorate prin obligație naturală.
(13) În cazul în care cineva stipulează cu mine zece aurei sau stihuri, iar eu îi plătesc cinci, se pune întrebarea dacă
pot introduce o acțiune de recuperare? Această întrebare depinde de faptele în care se stabilește dacă nu sunt
eliberat de suma de cinci aurei; căci, dacă sunt, o acțiune în revendicare nu va exista; dar, dacă nu sunt eliberat,
poate fi introdusă o astfel de acțiune? Cu toate acestea, s-a stabilit (așa cum afirmă Celsus în Cartea a șasea și
Marcellus în Cartea a douăzecilea a Digestului) că cererea pentru jumătate dintr-o obligație nu poate fi anulată;
astfel încât, dacă o parte plătește cinci aurei, întrebarea dacă va fi sau nu eliberat trebuie să rămână în suspensie, iar
el poate fi dat în judecată pentru restul de cinci aurei sau Stichus. Apoi, dacă plătește cele cinci aurei rămase,
trebuie să se considere că a achitat datoria inițială, iar dacă livrează Stichus, poate intenta o acțiune pentru a
recupera cele cinci aurei ca nefiind datorate. Astfel, plata sa ulterioară va stabili dacă, atunci când au fost plătite
primele cinci aurei, acestea erau datorate sau nu. Dar dacă, după ce au fost plătite cele cinci aurei și a fost predat
Stichus, prefer să păstrez cele cinci aurei și să restitui Stichus, Celsus întreabă dacă ar trebui să fiu ascultat? El
crede că, în acest caz, există un temei pentru o acțiune de recuperare a celor cinci aurei, deoarece, chiar dacă atât
plata cât și predarea sclavului ar fi putut fi făcute simultan, ar trebui să mi se permită să păstrez ceea ce prefer.
(14) De asemenea, el spune că, dacă există doi moștenitori ai stipulantului, că nu se pot da cinci aurei unuia dintre
ei și o parte din Stichus celuilalt. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care există doi moștenitori ai promitentului;
și, conform acesteia, nu va exista nicio eliberare dacă nu se dau fie cinci aurei, fie o cotă-parte în Stichus fiecăruia
dintre ei.
27. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVIII.

798

În cazul în care cineva, crezând că este obligat să facă plata într-un anumit loc, plătește ceva ce nu este datorat,
poate intenta o acțiune de recuperare a banilor oriunde dorește; căci dreptul special de acțiune pentru recuperare nu
urmează opiniei greșite a celui care plătește.
28. Același, Despre Edict, Cartea XXXII.
În cazul în care un judecător a achitat o parte în mod abuziv, iar cel care este achitat plătește datoria de bunăvoie,
el nu poate intenta o acțiune pentru recuperarea banilor.
29. Ulpianus, Disputations, Book II.
Uneori, starea personală a părții stabilește un motiv de recuperare; de exemplu, atunci când un tutore fără
autoritatea tutorelui său, sau un nebun, sau unul căruia i s-a interzis administrarea bunurilor sale, face plata; căci, în
general, nu există nicio îndoială că există un motiv de acțiune în aceste circumstanțe; și dacă rămân bani, se poate
intenta o acțiune pentru recuperarea lor, dar dacă au fost cheltuiți, va exista un motiv pentru o acțiune personală.
30. Același, Disputations, cartea X.
În cazul în care cineva este atât creditor, cât și debitor într-un caz în care nu poate fi admisă nici o compensare, și
plătește datoria; el nu are dreptul la acțiune pentru recuperarea banilor, deoarece au fost plătiți atunci când nu erau
exigibili, dar poate intenta o acțiune pentru datoria sa personală.
31. The Same, Opinii, Cartea I.
În cazul în care cineva, din greșeală, prevede plata către un creditor a unei sume mai mari decât cea pe care o
garantează partea sa de moștenire, el are dreptul la o acțiune de recuperare pe baza unei promisiuni făcute pentru
plata a ceea ce nu era datorat.
32. Julianus, Digest, Cartea a X-a.

799

În cazul în care cineva este obligat să livreze pe Pamphilus sau Stichus și îi livrează pe amândoi în același timp, iar
după aceea se întâmplă ca fie amândoi, fie unul dintre ei să moară, nu poate recupera nimic, deoarece ceea ce mai
rămâne va fi aplicat la plata obligației.
(1) În cazul în care un fideiusor încheie o convenție prin care se obligă să nu fie acționat în justiție pentru banii
care sunt datorate, dar din neglijență îi plătește, el poate intenta o acțiune personală împotriva stipulantului pentru
a-i recupera, și, prin urmare, debitorul principal va rămâne răspunzător, dar el însuși va fi protejat de excepția sa; și
nici nu contează dacă fideiusorul sau moștenitorul său face plata. Cu toate acestea, dacă debitorul principal ar
deveni moștenitorul fideiusorului și ar plăti datoria, el nu va putea intenta o acțiune pentru recuperarea banilor și
va fi eliberat.
(2) În cazul în care o femeie crede că este obligată să transfere un bun ca zestre și dă ceva cu titlu de zestre, ea nu
poate intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea acestuia; deoarece, lăsând în afara considerației opinia sa
greșită, rămâne chestiunea taxei, iar ceea ce este plătit din acest motiv nu poate fi recuperat printr-o acțiune.
(3) În cazul în care o parte promite în termeni generali să livreze un sclav, cazul este același ca și atunci când
cineva este obligat să dea un sclav sau să plătească zece aurei; și, prin urmare, dacă el îl livrează pe Stichus,
crezând că a promis să facă acest lucru, el poate intenta o acțiune pentru recuperarea lui, și va fi eliberat dând orice
alt sclav, oricare ar fi el.
33. Același, Digest, cartea XXXIX.
Dacă eu construiesc pe terenul tău neocupat, iar tu vei intra ulterior în posesia lui, nu va exista niciun motiv pentru
o acțiune de recuperare, deoarece între noi nu a fost încheiat niciun contract de afaceri; căci cel care plătește bani
care nu sunt datorați, prin acest act face afaceri într-o anumită măsură, dar când proprietarul unui teren intră în
posesia unei clădiri ridicate pe el de către altul, nu are loc nicio tranzacție comercială; pentru că, de fapt, chiar dacă
o persoană care a construit pe terenul altuia ar intra ea însăși în posesie, nu ar avea dreptul la o acțiune de
recuperare, deoarece nu ar fi transferat în niciun fel proprietatea celui care a primit-o, deoarece proprietarul ar fi
obținut doar posesia a ceea ce era deja al său. Prin urmare, este stabilit că, dacă cel care se considera moștenitor ar
fi trebuit să amenajeze o casă care făcea parte din moștenire, nu ar fi putut fi rambursat pentru cheltuielile sale în
alt mod decât prin reținerea proprietății.
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34. Același, Digest, cartea XL.
În cazul în care o întreagă moșie a fost lăsată în încredere cuiva și, în plus, un teren, dacă acesta ar plăti zece aurei
moștenitorului, iar moștenitorul declară că are îndoieli cu privire la solvabilitatea moștenirii și renunță la ea în
conformitate cu Decretul Trebellian al Senatului, partea menționată mai sus nu va avea niciun motiv să îi plătească
banii și, prin urmare, poate recupera prin intermediul unei acțiuni tot ceea ce a dat în scopul de a respecta condiția.
35. Același, Digest, cartea XLV.
Atunci când cineva plătește o sumă de bani pentru motivul că nu s-a făcut nicio apărare la o acțiune în vederea
recuperării ei, chiar dacă ulterior ar fi gata să formuleze o apărare, el nu poate recupera ceea ce a plătit.
36. Paulus, Epitomele Digestului lui Alfenus, Cartea a V-a.
Sclavul unei anumite părți, fără știrea stăpânului său, a împrumutat o farfurie, iar partea căreia i-a împrumutat-o a
pus-o în gaj și a luat-o la fugă, iar cel care a primit-o în gaj a spus că nu o va returna decât dacă va primi banii;
aceștia i-au fost plătiți de către sclav, iar acesta a returnat farfuria. S-a pus întrebarea dacă se putea intenta o
acțiune împotriva lui pentru recuperarea banilor? Răspunsul a fost că, dacă cel care a primit vasul în gaj știa că
acesta aparținea altcuiva, s-a făcut răspunzător de furt și, prin urmare, dacă a primit bani de la sclav în scopul de a
răscumpăra proprietatea furată, se poate intenta o acțiune împotriva sa. Dar dacă el nu știa că obiectul depus la el
aparținea altcuiva, el nu este un hoț; și, în plus, dacă banii i-au fost plătiți de către sclav în numele părții de la care
a primit gajul, nu i se poate intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea lor.
37. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a III-a.
Eu, neștiind acest fapt, mi-am cumpărat propriul sclav de la tine și ți-am plătit banii pentru el. Sunt perfect convins
că am dreptul la o acțiune împotriva ta pentru recuperarea banilor și că un astfel de proces poate fi intentat
împotriva ta în acest scop, indiferent dacă știai că sclavul era al meu sau nu știai acest lucru.
38. Africanus, Întrebări, Cartea a IX-a.
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În cazul în care doi frați se aflau sub controlul aceluiași partid și unul dintre ei a împrumutat bani de la celălalt și ia plătit după moartea tatălui lor, s-a pus întrebarea dacă pot fi recuperați printr-o acțiune? Răspunsul a fost că nu
există nicio îndoială că se poate intenta o acțiune în justiție pentru valoarea părții pe care moștenitorul era
îndreptățit să o moștenească de la tatăl său; dar în ceea ce privește partea pe care fratele său urma să o
moștenească, el putea intenta o acțiune în justiție doar în cazul în care acea sumă ajunsese în mâinile fratelui din
propriul său peculium; pentru că obligația naturală care exista a fost considerată ca fiind înlăturată prin însuși
faptul că fratele său obținuse o parte din peculium-ul primului și, prin urmare, dacă peculium-ul fusese lăsat
anterior fiului, adică aceluiași care era îndatorat fratelui său, o deducere a acestei sume putea fi făcută de acesta din
urmă. Acest lucru coincide exact cu opinia aprobată de Julianus, potrivit căreia, dacă partea ar fi datorat ceva unui
străin și dacă aceasta ar fi fost încasată de la el după moartea tatălui său; el ar avea dreptul la o acțiune de partaj al
bunurilor, pentru a recupera suma de la coeredele său în măsura în care creditorul ar fi putut să o încaseze de la ei
printr-o acțiune De peculio. Prin urmare, în cazul în care se inițiază o acțiune de partaj al averii, este just ca
peculium-ul să fie împărțit, astfel încât partea să fie despăgubită de coeredele său cu referire la o anumită parte din
el; și, prin urmare, așa cum el ar putea să se apere împotriva unui străin, cu atât mai mult ar trebui să fie despăgubit
pentru ceea ce îi datorează fratelui său.
(1) S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care un tată împrumută bani fiului său, iar acesta din urmă îi plătește după
ce a fost emancipat, poate introduce o acțiune pentru recuperarea acestora? Răspunsul a fost că, dacă nicio parte
din peculium nu rămâne în posesia tatălui, o acțiune nu poate fi intentată de fiu, iar ceea ce dovedește că obligația
naturală încă există este faptul că, dacă un străin a intentat o acțiune De peculio în termen de un an, tatăl ar putea
să deducă ceea ce fiul îi datorează.
(2) Pe de altă parte, în cazul în care un tată datorează bani fiului său și i-a plătit acestuia din urmă după ce a fost
emancipat, el nu poate recupera banii; pentru că, prin același argument, se dovedește că obligația naturală încă
există în acest caz, deoarece dacă un străin ar intenta o acțiune De peculio în termen de un an, s-ar considera că
peculium ar include ceea ce tatăl îi datorează. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care un moștenitor străin
plătește unui fiu dezmoștenit ceea ce tatăl său îi datora.
(3) Am primit o garanție pentru o moștenire, când fideiusorul mi-a plătit, s-a dovedit că nu aveam niciun drept
asupra moștenirii; și s-a considerat că fideiusorul putea recupera banii printr-o acțiune.
39. Marcianus, Institutes, Cartea VIII.
802

În cazul în care cineva, atunci când poate avea o garanție furnizată de beneficiarul unui trust, nu face acest lucru;
Divinii Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript că el poate intenta o acțiune pentru a recupera ceea ce a
plătit în plus față de sumă.
40. Același, Reguli, Cartea a III-a.
În cazul în care cineva are dreptul la o excepție perpetuă, el are dreptul de a acționa în justiție pentru a recupera tot
ceea ce a plătit din greșeală; acest lucru, totuși, nu este universal aplicabil, deoarece atunci când o excepție este
acordată în favoarea părții împotriva căreia a fost inițiată procedura, el poate intenta o acțiune pentru a recupera
ceea ce a plătit, așa cum se întâmplă în cazul titlurilor de valoare în temeiul decretului Senatului; dar în cazul în
care excepția este acordată pe cale de ranchiună împotriva părții căreia i se datorează banii, ceea ce a fost plătit în
mod abuziv nu poate fi recuperat; de exemplu, în cazul în care un fiu aflat sub controlul părinților împrumută bani
împotriva decretului macedonean al Senatului și, ulterior, după ce a devenit propriul stăpân, îi plătește, el nu poate
intenta o acțiune în justiție pentru a recupera acest lucru.
(1) În cazul în care o parte a unei case este lăsată în încredere de la o anumită dată și, înainte de momentul în care
încrederea se produce, aceasta arde, iar moștenitorul o reconstruiește pe cheltuiala sa, se stabilește că cheltuiala
respectivă trebuie dedusă din suma inclusă în încredere; iar dacă moștenitorul predă casa fără a deduce cheltuiala
respectivă, se poate introduce o acțiune în justiție pentru recuperarea unei sume incerte, pe motiv că moștenitorul a
plătit mai mult decât era datorat.
(2) În cazul în care un patron încheie un acord cu libertul său că nu va fi intentat un proces împotriva sa pentru
servicii, iar dacă ulterior se plătește ceva de către libert, se poate intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea
acestui lucru.
41. Neratius, Pergamente, Cartea a VI-a.
În cazul în care un tutelat, fără consimțământul tutorelui său, promite într-o stipulație să facă plata și o face, el va
avea dreptul la o acțiune de recuperare; pentru motivul că el nu datora banii nici măcar conform dreptului natural.
42. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
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Nu se obișnuiește ca sumele penale care au fost plătite să fie recuperate printr-o acțiune.
43. Paulus, Despre Plautius, Cartea a III-a.
În cazul în care o parte jură că nu este obligată să plătească, orice controversă este încheiată și trebuie precizat că,
în acest caz, banii care au fost plătiți pot fi recuperați.
44. Același, Despre Plautius, Cartea XIV.
O acțiune de recuperare nu poate fi intentată împotriva părții care a primit ceea ce îi aparține; chiar dacă plata a
fost făcută de o altă persoană decât adevăratul debitor.
45. Javolenus, Despre Plautius, Cartea a II-a.
În cazul în care o parte a vândut o proprietate și a transferat-o cumpărătorului, dar nu a reținut ceea ce defunctul îi
datora, poate intenta o acțiune pentru recuperarea acesteia; deoarece tot ceea ce este plătit în plus față de ceea ce
este datorat poate fi recuperat în mod corespunzător printr-o acțiune personală.
46. Același, Despre Plautius, Cartea IV.
O parte care plătește în numele moștenitorului și cu bani aparținând moștenitorului, moșteniri care nu sunt
datorate, nu poate intenta el însuși o acțiune pentru recuperarea a ceea ce a plătit; dar dacă a plătit banii
moștenitorului fără știrea acestuia din urmă, atunci proprietarul banilor, se consideră, poate intenta în mod
corespunzător o acțiune pentru recuperarea lor. Aceleași reguli se aplică bunurilor corporale de orice fel.
47. Celsus, Digest, Cartea a VI-a.
Ați promis, din greșeală, să plătiți bani care nu erau datorate, iar partea care s-a constituit ca fideiusor i-a plătit.
Sunt de părere că, dacă fideiusorul i-a plătit în numele tău, atunci vei fi răspunzător față de fideiusor, iar stipulantul
va fi răspunzător față de tine; pentru că nu este de așteptat ca tu să ratifici mai întâi actul său, deoarece se poate
considera că tu i-ai ordonat fideiusorului să facă plata în numele tău. Cu toate acestea, dacă fideiusorul a efectuat
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plata în nume propriu a unei sume pe care nu o datora, el poate introduce o acțiune împotriva stipulantului ca și
cum ar fi plătit bani care nu erau datorate în temeiul dreptului Națiunilor; dar dacă există o deficiență în suma pe
care o poate recupera de la partea pe care a plătit-o, aceasta o poate recupera de la dumneavoastră printr-o acțiune
în mandat; cu condiția ca cel care a introdus acțiunea în necunoștință de cauză să nu fie împiedicat de o excepție.
48. Același, Digest, Cartea a VI-a.
Atunci când cineva promite că, dacă ceva va fi făcut de el sau când va fi făcut, va plăti zece aurei, iar el plătește
suma pe care a promis-o înainte ca actul să fie îndeplinit, nu se va considera că a făcut ceea ce a promis și, prin
urmare, el poate intenta o acțiune pentru a recupera banii.
49. Modestinus, Reguli, Cartea a III-a.
Acțiunea în justiție pentru recuperarea banilor poate fi intentată numai împotriva celor cărora banii au fost plătiți
într-un fel sau altul, și nu împotriva celor pe care plata îi avantajează.
50. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a V-a.
Atunci când cineva plătește cu bună știință ceea ce nu datorează cu intenția de a intenta ulterior o acțiune în justiție
pentru a o recupera, nu are dreptul la acțiune.
51. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea a VI-a.
În acele cazuri în care avem un drept de retenție asupra unui bun, dar nu avem dreptul la acțiune pentru a-l
recupera, dacă predăm respectivul bun nu putem intenta o acțiune în justiție pentru a-l recupera.
52. Același, Despre Quintus Mucius, cartea XXVII.
Facem plata fie pentru un motiv întemeiat, fie pentru un scop, iar motivul poate depinde de ceea ce a trecut deja, de
exemplu, când fac plata pentru că am obținut ceva de la tine sau pentru că s-a făcut ceva de către tine, astfel încât,
chiar dacă motivul este inexistent, nu va exista o acțiune pentru recuperarea banilor; dar plata pentru un scop se
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face atunci când trebuie să se îndeplinească un anumit act, iar dacă acesta nu are loc, va exista o acțiune pentru
recuperarea banilor.
53. Proculus, Epistole, Cartea a VII-a.
Un stăpân i-a dat libertatea sclavului său prin testament, cu condiția ca acesta să plătească zece aurei, iar sclavul,
neștiind că testamentul era nul, mi-a plătit cele zece aurei; se pune întrebarea: cine are dreptul la acțiune pentru
recuperarea banilor? Proculus a răspuns că, dacă sclavul a plătit banii din peculium-ul său, când stăpânul său nu i-a
acordat permisiunea de a face acest lucru, banii rămân proprietatea stăpânului său, iar acesta poate intenta o
acțiune pentru recuperarea lor printr-o acțiune in rem. Dar în cazul în care o altă parte, la cererea sclavului, mi-a
plătit banii săi, aceștia devin ai mei, iar proprietarul sclavului în contul căruia au fost plătiți poate intenta o acțiune
pentru recuperarea lor; dar o metodă mai îngăduitoare, precum și mai practică, ar fi ca partea care a plătit banii să
recupereze ea însăși ceea ce îi aparține direct de la mine.
54. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
În cazul în care plata este făcută din greșeală, pe motive care nu sunt valabile în drept sau care nu au forță sau
efect, se poate introduce o acțiune de recuperare.
55. Același, Întrebări, Cartea a VI-a.
Atunci când un depredator închiriază proprietăți urbane, ceea ce primește drept chirie nu poate fi recuperat printr-o
acțiune de către cel care a plătit-o, dar cel care a încălcat-o va fi răspunzător față de proprietar. Aceeași regulă se
aplică și în cazul banilor plătiți pentru transportul pe navele pe care o astfel de persoană le-a închiriat sau le-a
controlat, precum și în cazul despăgubirilor acordate sclavilor ale căror servicii au fost închiriate de către el; întradevăr, atunci când un sclav care nu este închiriat plătește prețul serviciilor sale unui infractor, ca și cum acesta ar
fi proprietarul său, banii plătiți nu devin proprietatea destinatarului. Dacă o astfel de parte primește bani pentru
transportul cu nave pe care le-a închiriat ca proprietar, sau chiria chiriașilor, el va fi răspunzător pentru banii plătiți
care nu i se datorau, iar partea care plătește nu este eliberată prin aceasta; astfel încât, de obicei, se consideră că se
poate intenta un proces pentru a recupera profiturile de la un intrus, iar acest lucru poate avea loc numai în cazul în
care profiturile aparțineau proprietarului.
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56. Același, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Este suficient pentru a stabili un caz de bani nedatorate atunci când nu se știe dacă apărarea bazată pe o excepție
este temporară sau perpetuă. Căci, dacă partea încheie un acord ca procesul să nu fie intentat împotriva sa până
când Titius nu devine consul, atunci, deoarece o excepție poate deveni perpetuă dacă Titius moare, care dacă Titius
obține consulatul va fi temporară, se poate afirma cu perfectă corectitudine că tot ceea ce este plătit între timp
poate fi recuperat. Pentru că, așa cum o convenție de plată a banilor la un anumit moment nu dă naștere la o
acțiune de recuperare mai mult decât dacă debitorul ar face plata la momentul stabilit, la fel este evident că, atunci
când există o apărare legală care se bazează pe un motiv incert, există o obligație condiționată.
57. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Referitor la următoarea plată pe numele unui băiat care nu a ajuns la pubertate, acesta din urmă are dreptul la
acțiune pentru recuperarea banilor.
(1) Atunci când un creditor ordonă ca o datorie să fie plătită agentului său, în acest caz, dacă se plătește o sumă
mai mare decât era datorată, agentul va fi pasibil de o acțiune pentru plata a ceea ce nu era datorat; dar dacă
creditorul, atunci când a desemnat pe cineva să primească plata, a menționat în mod expres o sumă mai mare care
să îi fie plătită, o acțiune pentru recuperarea banilor plătiți care nu erau datorate va fi îndreptată împotriva celui
care l-a desemnat, iar dreptul la acțiune nu va fi considerat ca fiind înlăturat dacă acțiunea este intentată în zadar
împotriva agentului respectiv.
58. Același, Răspunsuri, Cartea a IX-a.
Un testator a lăsat un trust unui sclav manumit în așa fel încât acesta și-a obținut libertatea prin testament; și după
ce a primit banii fără să se adreseze instanței, a fost pronunțat ca fiind născut liber. Întrucât banii lăsați în temeiul
fiduciei nu erau datorate, va exista o acțiune pentru recuperarea lor.
59. Același, Definiții, Cartea a II-a.
Atunci când un fideiusor eliberat legal plătește bani din greșeală, el nu va fi împiedicat să intenteze o acțiune
pentru recuperarea lor; dar dacă debitorul principal face el însuși ulterior o plată din greșeală, nu poate intenta o
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acțiune în revendicare, deoarece prima plată, care a fost nulă, nu dizolvă o obligație naturală sau civilă dacă
debitorul principal era răspunzător.
60. Paulus, Întrebări, Cartea a III-a.
Julianus a negat faptul că un debitor care datora efectiv bani ar putea intenta o acțiune pentru recuperarea acestora
după ce problema a fost conexată și în timp ce procesul era încă în curs de desfășurare; deoarece el nu ar putea
intenta acțiunea dacă ar fi fost eliberat sau dacă s-ar fi pronunțat o hotărâre împotriva lui, deoarece, chiar dacă ar fi
fost eliberat, el ar fi rămas în continuare debitor prin dreptul natural; și afirmă că cazul său ar fi similar cu cel al
unei părți care a promis că va plăti indiferent dacă o anumită navă a venit sau nu a venit din Asia, deoarece ocazia
plății apare din ambele motive.
(1) Cu toate acestea, în cazul în care o parte care datorează bani în mod absolut, promite să îi plătească sub o
anumită condiție, în vederea reînnoirii; multe autorități susțin că, dacă banii sunt plătiți în timp ce reînnoirea este în
curs, se poate intenta o acțiune pentru recuperarea lor, deoarece este încă nesigur sub ce obligație face plata; și
susțin că aceeași regulă se aplică dacă presupunem că două persoane diferite promit aceiași bani, una în mod
absolut, iar cealaltă sub o anumită condiție, cu intenția de a reînnoi contractul. Cazurile, însă, nu sunt similare;
deoarece în cazul stipulației absolute și al celei condiționate, este sigur că aceeași parte va fi îndatorată.
61. Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
Tutorele unui tutore a plătit anumiți creditori ai tatălui său din averea acestuia din urmă, dar ulterior, bunurile
nefiind suficiente, l-au determinat pe tutore să respingă averea; și se pune întrebarea dacă creditorii ar fi obligați să
restituie surplusul plătit de tutore sau dacă trebuie să restituie tot ce au primit? Am răspuns că, dacă nu a fost
comisă nicio fraudă, nu se datorează nimic tutorelui sau tutorelui, dar că aceștia sunt răspunzători față de ceilalți
creditori pentru valoarea excedentului de datorii care a fost plătit.
62. Marcianus, Trusts, cartea IV.
În cazul în care o încredere a fost inserată într-o stipulație, chiar dacă nu era datorată, totuși, pentru că a fost
promisă în scopul îndeplinirii unei obligații de către o parte care cunoștea faptele, ea este datorată și plătibilă
conform legii.
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63. Gaius, Cases.
Neratius vorbește despre un caz posibil în care o parte care nu ar putea intenta un proces pentru a recupera ceea ce
a dat, pe motiv că a achitat o datorie, tot nu este eliberată; de exemplu, atunci când a fost obligată să livreze un
anumit sclav și dă unul care urma să fie liber sub o anumită condiție; căci, în acest caz, nu este eliberată pentru că
nu face din sclavul respectiv proprietatea absolută a stipulantului; totuși, nu îl poate recupera pentru că plătea o
datorie.
64. 64. Tryphoninus, Disputații, Cartea a VII-a.
În cazul în care un stăpân datora bani sclavului său și l-a plătit după ce acesta a fost manumit, el nu poate intenta o
acțiune pentru recuperarea acestuia; chiar dacă a plătit gândindu-se că este pasibil de o procedură pentru a-l forța
să facă acest lucru, deoarece a recunoscut o datorie naturală. Căci, întrucât libertatea există în temeiul dreptului
natural, iar dominația persoanelor a fost introdusă de dreptul națiunilor, problema existenței sau nu a unei datorii,
împreună cu dreptul la acțiune pentru recuperarea acesteia, trebuie să fie analizată în raport cu dreptul natural.
65. Paulus, Despre Plautius, cartea XVII.
Pentru a putea discuta în termeni generali despre recuperarea bunurilor prin lege, trebuie să se înțeleagă că bunurile
sunt fie predate în contul unui compromis, fie pentru o contraprestație trecută, fie în conformitate cu o anumită
condiție, fie pentru un act care trebuie îndeplinit, fie atunci când nu există nicio datorie; și în toate aceste cazuri se
pune problema cu referire la recuperarea bunurilor.
(1) Și, de fapt, în ceea ce privește predarea acestuia în temeiul unui compromis, dacă nu există un motiv întemeiat,
nu se va putea introduce o acțiune pentru recuperarea sa, întrucât, dacă a existat o contestație, faptul că aceasta a
fost abandonată este considerat un motiv întemeiat; dar atunci când este dezvăluită o fraudă evidentă și
compromisul este nul, acțiunea de recuperare va fi admisă.
(2) În plus, în cazul în care ceva este dat pentru o contraprestație trecută, de exemplu, pentru că am crezut că am
fost ajutat în afacerile mele de către persoana în cauză, deși acest lucru nu era adevărat; atunci, pentru motivul că
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am dorit să-i fac un cadou, în ciuda faptului că am lucrat sub o impresie falsă, nu va exista o acțiune pentru
recuperarea darului.
(3) Cu toate acestea, pot proceda printr-o acțiune personală în temeiul unei condiții de care depinde plata unui legat
sau transferul unei moșteniri, chiar dacă nu mi-a fost lăsat niciun legat sau, dacă mi-a fost lăsat, am fost lipsit de el,
astfel încât pot intenta o acțiune pentru recuperarea a ceea ce am dat; deoarece nu am dat cu intenția de a încheia
un contract și pentru că obiectul în temeiul căruia am făcut donația nu a fost realizat. Aceeași regulă se aplică și în
cazul în care nu am vrut sau nu am putut să intru în proprietate. Cu toate acestea, nu se poate spune că este
aplicabilă în cazul în care sclavul meu a fost numit moștenitor sub o condiție și eu dau ceva, iar ulterior, sclavul
fiind manumit, intră pe moștenire; deoarece în acest caz obiectul este atins.
(4) Ceea ce este dat în considerarea unui act care trebuie să fie îndeplinit conferă un drept de acțiune în
conformitate cu ceea ce este adecvat și corect; ca, de exemplu, dacă îți dau ceva pentru ca tu să îndeplinești un
anumit act, iar tu nu îl îndeplinești.
(5) În cazul în care o parte intentează o acțiune în justiție pentru recuperarea unui lucru care nu este datorat, trebuie
să se restituie și profiturile și descendenții sclavilor de sex feminin care au fost dați, după ce au fost deduse toate
cheltuielile.
(6) În cazul în care a fost livrat un grâu care nu era datorat, trebuie să se ia în considerare calitatea acestuia; iar
dacă partea l-a consumat, se poate intenta o acțiune pentru valoarea lui.
(7) În mod similar, în cazul în care s-au dat locuințe, pot introduce o acțiune în justiție pentru bani, nu într-adevăr
pentru suma pentru care le-aș fi putut închiria, ci pentru suma pentru care le-ați fi închiriat dumneavoastră.
(8) În cazul în care ți-am predat un sclav pe care nu ți-l datoram, iar tu l-ai manuntit, dacă ai făcut acest lucru în
cunoștință de cauză, vei fi răspunzător pentru valoarea lui, dar dacă ai făcut-o din ignoranță, nu vei fi răspunzător;
dar trebuie să compensezi valoarea serviciilor sale ca libert și să transferi orice avere obținută prin el.
(9) Plata nu este datorată, nu numai atunci când nu este absolut deloc datorată, ci și atunci când este datorată altuia
și este plătită unui terț, sau atunci când ceea ce un om datorează altuia plătește ca și cum el însuși ar fi dator.
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66. Papinianus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Acest proces, bazat pe dreptate și echitate, este de obicei folosit pentru recuperarea bunurilor care aparțin unei părți
și care se găsesc în posesia altei părți fără niciun drept asupra lor.
67. Scaevola, Digest, Cartea a V-a.
Stichus, după ce și-a primit libertatea prin testamentul părții pe care o credea proprietar, cu condiția ca, timp de
zece ani după moartea acesteia, să plătească anual zece aurei moștenitorilor săi, a plătit suma prescrisă timp de opt
ani, așa cum i s-a poruncit; ulterior a constatat că s-a născut liber și nu a făcut nicio plată pentru anii rămași, fiind
declarat și el liber din naștere în instanță. S-a pus întrebarea dacă acesta putea să inițieze o acțiune în justiție pentru
recuperarea banilor ca nefiind datorate și, în acest caz, prin ce fel de acțiune? Răspunsul a fost că, în cazul în care
banii pe care i-a plătit nu au fost obținuți fie prin munca sa, fie prin bunurile celui pe care l-a slujit cu bună
credință, se poate intenta o acțiune pentru recuperarea acestora.
(1) Un tutore a plătit o sumă mai mare decât cea datorată creditorului tutorelui său și nu și-a acordat credit atunci
când a intentat o acțiune în tutelă; întreb dacă ar avea dreptul la o acțiune de recuperare împotriva creditorului?
Răspunsul a fost că da.
(2) Titius, care avea mulți creditori, printre care se număra Seius, după ce și-a transferat în mod privat proprietatea
lui Maevius printr-o vânzare, cu înțelegerea că acesta din urmă îi va satisface creditorii, Maevius i-a plătit lui
Seius, ca și cum i s-ar fi datorat, bani care fuseseră deja plătiți de Titius; și s-a pus întrebarea dacă, în cazul în care
ulterior au fost găsite chitanțe în mâinile lui Titius care se refereau la datorii care fuseseră plătite parțial, cine avea
dreptul de a acționa în justiție pentru recuperarea banilor care fuseseră plătiți fără a fi exigibili, Titius, debitorul,
sau Maevius, care fusese numit agent în numele său? Răspunsul a fost că, în conformitate cu ceea ce s-a afirmat,
partea care a plătit ultima avea dreptul la acțiune.
(3) Același individ a întrebat dacă acordul pe care se obișnuia să se insereze în decontul de conturi, și anume că nu
ar trebui să existe nicio altă controversă între părți care să decurgă din contractul menționat, ar împiedica acțiunea
de recuperare. Răspunsul a fost că nu se menționează nimic care să facă acest lucru să împiedice acțiunea.
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(4) Lucius Titius i-a împrumutat lui Gaius Seius, care avea mai puțin de douăzeci și cinci de ani, o anumită sumă
de bani și a primit de la acesta o anumită sumă ca dobândă. Moștenitorul lui Gaius Seius, minorul, a obținut de la
guvernatorul provinciei un ordin de restituire completă împotriva lui Publius Maevius pentru a evita plata datoriei
datorate moștenirii; dar în fața guvernatorului nu s-a făcut nicio mențiune cu privire la o acțiune de recuperare a
dobânzii la principalul pe care Seius, care avea mai puțin de douăzeci și cinci de ani, l-a plătit, și nici nu a fost
pronunțată vreo hotărâre de către acesta cu privire la aceasta. Întreb dacă moștenitorul lui Gaius Seius, minorul
menționat, în vârstă de mai puțin de douăzeci și cinci de ani, poate introduce o acțiune pentru recuperarea dobânzii
pe care acesta din urmă a plătit-o creditorului cât timp a trăit? Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele
prezentate, nu se poate intenta o acțiune pentru recuperarea dobânzilor plătite de defunct. De asemenea, vă întreb,
din moment ce considerați că nu se poate introduce o acțiune pentru recuperare, dacă moștenitorul poate reține
dobânda dintr-o altă datorie. Răspunsul a fost: "Nu, nici măcar atât".

Tit. 7. Cu privire la o acțiune de recuperare fără temei
1. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLIII.
2. Mai există și următorul tip de acțiune personală de recuperare în cazul în care cineva face o promisiune fără
contraprestație sau când plătește ceva ce nu era datorat. Atunci când o parte face o promisiune fără contraprestație,
ea nu poate intenta o acțiune pentru o sumă pe care nu a dat-o, ci doar pentru obligația în sine.
(1) Dar, chiar dacă a promis cu titlu oneros, dar contraprestația nu a produs efecte, trebuie să se considere că ar
exista un motiv pentru o acțiune de recuperare.
(2) Indiferent dacă promisiunea a fost făcută fără contraprestație la început, sau în schimbul unei promisiuni care a
încetat, sau nu a produs efecte, trebuie spus că va exista un motiv pentru o acțiune în revendicare.
(3) Este stabilit că o acțiune în revendicare poate fi introdusă împotriva părții numai în cazul în care bunul a intrat
în posesia sa fără o contraprestație valabilă sau în schimbul unei contraprestații care a încetat să mai fie valabilă.
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2. Același, Despre edict, cartea XXXII.
În cazul în care un strungar a încheiat un contract de curățare a unor haine, iar hainele fiind pierdute, el este dat în
judecată în baza contractului și plătește valoarea lor proprietarului, iar proprietarul găsește ulterior hainele; ce fel
de acțiune trebuie să introducă strungarul pentru a recupera suma pe care a plătit-o? Cassius spune că nu numai că
poate introduce o acțiune pe bază de contract, ci și una de recuperare împotriva proprietarului. Cred că are, în orice
caz, un drept de acțiune în temeiul unui contract, dar în ceea ce privește acțiunea în revendicare există o problemă,
deoarece nu a plătit ceea ce nu era datorat; cu excepția cazului în care, într-adevăr, putem considera că o acțiune în
revendicare poate fi intentată pe motiv că banii au fost plătiți fără nicio contraprestație, deoarece hainele fiind
găsite, acesta ar părea să fie cazul.
3. Julianus, Digest, Cartea VIII.
În cazul în care părțile se obligă fără niciun motiv pentru a face acest lucru, ele pot obține o eliberare prin
intermediul unui proces intentat pentru o sumă incertă, și nu are nicio diferență dacă partea a contractat întreaga
obligație fără niciun motiv, sau o obligație mai mare decât era necesar; cu excepția cazului în care, într-adevăr,
procedurile intentate pentru a-l elibera de orice obligație, oricare ar fi ea, sunt diferite de cele intentate pentru a-l
elibera de răspundere pentru o parte a obligației; de exemplu, în cazul în care o parte a promis să plătească zece
aurei, căci, dacă nu a avut niciun motiv pentru a face această promisiune, poate, prin intermediul unei acțiuni
pentru o sumă incertă, să obțină o eliberare de întreaga stipulație; dar dacă a promis să plătească zece aurei când ar
fi trebuit să promită doar cinci, poate, prin intermediul unei acțiuni pentru o sumă incertă, să obțină eliberarea sa de
plata a cinci.
4. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Nu are nicio importanță dacă ceva a fost dat la început fără contraprestație sau dacă a fost dat pentru o
contraprestație care nu a avut loc.
5. 5. Papinianus, Întrebări, Cartea a XI-a.
În cazul în care o femeie care urma să se căsătorească cu un unchi matern a dat o sumă de bani drept zestre, dar nu
s-a căsătorit cu el, s-a pus întrebarea dacă poate intenta o acțiune pentru recuperarea banilor? Am spus că, în cazul
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în care banii au fost plătiți în schimbul unor considerente imorale care au afectat atât cel care i-a dat, cât și cel care
i-a primit, nu se poate intenta o acțiune de recuperare, iar în cazul în care ambii sunt la fel de vinovați, posesorul
are avantajul; și că oricine ar fi adoptat acest principiu ar fi răspuns, probabil, că femeia nu poate intenta o acțiune
de recuperare; dar, pe de altă parte, s-ar putea susține pe bună dreptate că problema care trebuie luată în
considerare nu este atât faptul că contrapartida a fost imorală, cât faptul că nu a existat nicio contrapartidă,
deoarece banii care au fost plătiți nu puteau fi transformați în zestre, deoarece au fost plătiți nu în scopul unei
coabitări ilegale, ci în contul căsătoriei.
(1) O mamă vitregă a plătit o sumă de bani drept zestre pentru căsătoria cu fiul său vitreg, iar o noră a făcut același
lucru pentru căsătoria cu socrul său, și niciuna dintre cele două căsătorii nu a avut loc. La prima vedere, s-ar părea
că o acțiune de recuperare a banilor nu ar fi admisă, deoarece o astfel de uniune este incest în dreptul Națiunilor;
totuși, în astfel de cazuri, este mai bine să se considere că nu a existat nicio contraprestație pentru a da zestrea și,
prin urmare, o acțiune de recuperare a acesteia va fi admisă.
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Cartea XIII
1. Cu privire la acțiunea pentru recuperarea bunurilor furate.
2. Cu privire la acțiunile de recuperare în temeiul legii.
3. Cu privire la acțiunea în revendicare triticulară.
4. Cu privire la bunurile care trebuie predate într-un anumit loc.
5. Cu privire la acțiunea pentru banii promiși.
6. Cu privire la acțiunea de împrumut de folosință și la acțiunea reconvențională.
7. În ceea ce privește acțiunea în gaj și acțiunea reconvențională.

********************************************
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Tit. 1. Cu privire la acțiunea de recuperare a bunurilor furate
1. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVIII.
În cazul în care un bun este furat, acțiunea pentru recuperarea lui poate fi intentată numai de proprietar.
(2) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XVI.
Atât nebunii, cât și pruncii sunt pasibili de o acțiune bazată pe furt atunci când au devenit moștenitori necesari,
deși acțiunea nu poate fi intentată împotriva lor personal.
3. 3. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
În cazul în care un sclav este acționat în justiție într-o acțiune bazată pe furt, este cert că se pot cere daune-interese
în valoare de interesul reclamantului; ca, de exemplu, atunci când a fost numit moștenitor, iar stăpânul său poate fi
în pericol de a pierde proprietatea; și Julianus este de această părere. Mai mult, dacă acțiunea este intentată pentru
un sclav care a murit, reclamantul va obține valoarea proprietății.
4. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLI.
În cazul în care un sclav sau un fiu aflat sub control paternal comite un furt, se poate intenta o acțiune împotriva
proprietarului sclavului pentru ceea ce a ajuns în mâinile acestuia; iar în ceea ce privește restul, proprietarul poate
preda sclavul cu titlu de reparație.
(5) Paulus, Despre Sabinus, Cartea IX.
O acțiune care decurge din furt poate fi intentată împotriva unui fiu aflat sub control paternal, deoarece nimeni nu
este niciodată răspunzător de o astfel de acțiune decât cel care a comis furtul sau moștenitorul acestuia.
6. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
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Prin urmare, chiar și în cazul în care un furt este comis cu ajutorul și sfatul unei alte părți, aceasta din urmă nu va fi
răspunzătoare de această acțiune, deși va fi răspunzătoare de o acțiune pentru furt.
7. Același, Despre Sabinus, Cartea XLII.
În cazul în care o parte a compensat pierderea ca hoț, este perfect sigur că acest lucru nu împiedică o acțiune de
recuperare a bunurilor; deoarece prin plata pierderii se stinge dreptul la acțiune pentru furt, dar nu și dreptul la
acțiune de recuperare a bunurilor furate.
(1) Acțiunea pentru furt este introdusă pentru pedeapsa legală, dar acțiunea de recuperare pentru bunul însuși; și
rezultă că nici dreptul la acțiune pentru furt nu se pierde prin cea de recuperare, nici acțiunea de recuperare prin
cea de furt. Prin urmare, partea care este victima unui furt are un drept la acțiune pentru furt, un drept la acțiune în
despăgubiri și un drept la acțiune în revendicare, și are dreptul la o acțiune în revendicare, precum și la o acțiune în
producție. Acțiunea de recuperare a bunurilor furate, deoarece implică o procedură de obținere a bunurilor în sine,
îl face responsabil și pe moștenitorul hoțului, și nu numai cât timp sclavul care a fost furat este în viață, ci și după
moartea acestuia. Cu toate acestea, în cazul în care sclavul care a fost furat și-a pierdut viața în timp ce se afla în
posesia moștenitorului hoțului - sau chiar și atunci când nu se afla în posesia acestuia - după moartea hoțului,
trebuie spus că acțiunea va continua să fie îndreptată împotriva moștenitorului. Ceea ce am afirmat cu referire la
moștenitor este la fel de aplicabil tuturor celorlalți succesori.
8. Același, Despre edict, cartea XXVII.
În cazul bunurilor furate se poate intenta o acțiune în revendicare pentru obiectele în sine; dar se poate face acest
lucru numai atâta timp cât ele încă există sau atunci când au încetat să mai existe? Dacă, într-adevăr, hoțul le-a
predat, atunci nu există nicio îndoială că nu se poate intenta o acțiune pentru recuperarea lor; dar dacă nu le-a
predat, rămâne încă un drept de acțiune pentru recuperarea valorii lor, deoarece obiectele în sine nu pot fi predate.
(1) În cazul în care se introduce o acțiune în vederea recuperării bunurilor furate, se pune întrebarea la ce moment
ar trebui să se facă estimarea valorii acestora? Cu toate acestea, s-a stabilit că trebuie să se ia în considerare
momentul în care bunul avea cea mai mare valoare pe care a avut-o vreodată, mai ales că un hoț nu va fi eliberat
prin predarea unui bun deteriorat, deoarece un hoț este considerat a fi întotdeauna în întârziere.
817

(2) În cele din urmă, trebuie spus că profiturile sunt, de asemenea, incluse în această acțiune.
9. Același, Despre edict, Cartea XXX.
Într-o acțiune pentru recuperarea bunurilor furate, partea este răspunzătoare nu numai pentru suma care a ajuns în
mâinile sale, ci și pentru întreaga sumă, dacă este unicul moștenitor; dar dacă este moștenitor al unei părți, este
răspunzătoare pentru aceeași proporție din această parte din bunul furat pe care o are în moștenire.
10. Același, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Un hoț poate fi dat în judecată pentru recuperarea bunurilor furate, indiferent dacă este un hoț manifest sau unul
nemanifest. Cu toate acestea, un hoț manifest va putea fi acționat în justiție pentru recuperare doar dacă
proprietarul nu a intrat în posesia bunului furat; pentru că nimeni nu poate fi acționat în justiție pentru recuperare
după ce proprietarul a intrat în posesia bunului. Prin urmare, Julianus, pentru a putea continua discuția despre
acțiunea de recuperare în cazul unui hoț manifest, presupune că hoțul, după ce a fost prins, fie a ucis, fie a rupt în
bucăți, fie a vărsat ceea ce și-a însușit pe nedrept.
1. O persoană care este răspunzătoare și pentru furt cu violență, (așa cum afirmă Julianus în Cartea a XXII-a a
Digestului), poate fi acționată în justiție pentru recuperarea bunurilor.
2. Există un temei pentru o acțiune de recuperare numai atâta timp cât proprietatea bunului nu a fost pierdută de
proprietar prin fapta sa; și, prin urmare, dacă acesta îl transferă altuia, nu poate intenta o acțiune pentru recuperarea
lui.
3. De aceea, Celsus afirmă în Cartea a douăsprezecea a Digestului că, dacă proprietarul lasă proprietatea furată
hoțului în mod absolut, moștenitorul nu poate intenta o acțiune împotriva lui pentru a o recupera; iar în cazul în
care moștenirea nu a fost făcută către hoțul însuși, ci către altul, se aplică aceeași regulă și nu va exista o acțiune de
recuperare, deoarece proprietatea este pierdută prin actul testatorului; adică al proprietarului.
11. Paulus, Despre edict, cartea XXXIX.
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Nici legatarul însuși nu poate intenta o acțiune personală, deoarece aceasta este disponibilă doar de către persoana
a cărei proprietate a fost furată sau de către moștenitorul său; dar legatarul are dreptul de a recupera proprietatea
care i-a fost lăsată prin intermediul unei alte acțiuni.
12. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
În consecință, Marcellus afirmă foarte corect în Cartea a șaptea că, dacă bunul furat rămâne în continuare al tău,
poți intenta o acțiune personală pentru a-l recupera; dar dacă pierzi proprietatea în alt mod decât prin fapta ta, poți,
de asemenea, intenta o acțiune pentru a-l recupera.
1. Prin urmare, el spune foarte bine că, în cazul în care proprietatea este deținută în comun, este o diferență dacă tu
ai inițiat o acțiune împotriva coproprietarului tău printr-o acțiune de partaj, sau dacă el a inițiat o acțiune împotriva
ta, iar dacă tu ai inițiat o acțiune în acest scop, tu vei pierde dreptul de a introduce o acțiune personală pentru
recuperare, dar dacă el a făcut acest lucru, el va păstra în continuare acest drept.
2. Neratius, în Books of Parchments, afirmă că Aristo susține că cel căruia i-a fost gajată o proprietate poate, în
cazul în care aceasta ar fi furată, să intenteze o acțiune pentru o sumă incertă de daune.
13. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXIX.
În cazul în care au fost făcute cupe din argint furat, Fulcinius spune că poate fi intentată o acțiune personală și, prin
urmare, în cadrul procedurilor pentru recuperarea lor ar trebui să se facă o estimare a valorii oricărei gravuri care a
fost făcută pe cheltuiala hoțului; la fel cum, atunci când un copil de sclav este furat și crește, se face o estimare a
valorii sale atunci când a crescut, chiar dacă a fost crescut sub îngrijirea și pe cheltuiala hoțului.
14. Julianus, Digest, Cartea XXII.
În cazul în care un sclav furat a fost lăsat moștenire sub o anumită condiție, atunci, atâta timp cât condiția este
pendinte, moștenitorul va avea dreptul de a acționa pentru recuperarea lui, dar dacă condiția ar fi îndeplinită după
ce a fost introdusă problema, cazul trebuie respins; la fel ca și în cazul în care același sclav ar fi fost ordonat de
către testator să fie liber sub o anumită condiție, iar condiția a fost îndeplinită după ce a fost introdusă problema;
pentru că reclamantul nu mai este interesat în asigurarea sclavului, iar proprietatea a încetat să fie a lui fără niciun
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act fraudulos din partea hoțului. În cazul în care hotărârea este pronunțată în timp ce condiția era în curs,
judecătorul trebuie să facă o estimare a sumei pe care sclavul ar fi valorat dacă s-ar fi găsit un cumpărător.
1. În această acțiune, însă, reclamantul nu este obligat să ofere o garanție părții care este chemată în judecată.
2. În cazul în care un bou este furat și ucis, o acțiune personală de recuperare poate fi intentată de proprietar pentru
bou, piele și carne, adică atunci când pielea și carnea au fost manipulate în timpul furtului, și poate fi intentată și o
acțiune pentru recuperarea coarnelor. Cu toate acestea, în cazul în care proprietarul obține valoarea boului printr-o
acțiune personală de recuperare și, ulterior, introduce o acțiune similară pentru oricare dintre lucrurile menționate
mai sus, acesta poate fi, fără îndoială, împiedicat de o excepție. Pe de altă parte, în cazul în care acesta ar intenta o
acțiune în justiție pentru piele și ar recupera valoarea acesteia, iar apoi ar intenta o acțiune în justiție pentru
recuperarea boului, iar hoțul ar oferi valoarea boului după deducerea valorii pielii, reclamantul va fi exclus printr-o
excepție pe motiv de intenție frauduloasă.
3. Aceeași regulă se aplică în cazul în care se fură struguri, deoarece mustul și sâmburii de struguri pot fi recuperați
printr-o acțiune personală.
(15) Celsus, Digest, Cartea XII.
În cazul în care un sclav fură de la o altă parte, el va fi răspunzător pentru furt în nume propriu dacă devine liber;
dar o acțiune personală de recuperare nu poate fi intentată împotriva lui decât dacă a manevrat bunul după ce a fost
liber.
16. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea XXXVIII.
În cazul în care cineva comite un furt folosind ceva ce i-a fost împrumutat sau depus la el, el poate fi obligat să dea
socoteală pentru acest lucru printr-o acțiune personală de recuperare și pe motiv de furt, iar aceasta diferă de
acțiunea de recuperare a bunurilor împrumutate, deoarece, chiar dacă bunul a fost distrus fără ca el să fi fost
răuvoitor sau neglijent, el va fi, totuși, pasibil de o acțiune personală de recuperare; în timp ce în acțiunea de
recuperare a bunului împrumutat, el nu va fi considerat cu ușurință răspunzător, cu excepția cazului în care s-a
făcut vinovat de neglijență, iar într-o acțiune pe bază de depozit, el nu va fi deloc răspunzător, cu excepția cazului
în care se dovedește intenția răuvoitoare.
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(17) Papinianus, Questions, Cartea X.
În ceea ce privește pierderea dreptului la acțiune în revendicare, nu contează prea mult dacă, după ce un sclav a
fost furat, se face o ofertă de restituire a acestuia sau dacă cazul este plasat sub o altă clasă sau o altă specie de
obligație; pentru mine nu contează dacă sclavul este prezent sau nu, deoarece nerespectarea care a apărut în urma
furtului este eliminată printr-un fel de cesiune a creanței.
18. Scaevola, Întrebări, Cartea a IV-a.
În cazul în care o parte primește cu bună știință bani care nu i se cuvin, întrucât acest lucru echivalează cu un furt,
ar trebui să ne întrebăm dacă, atunci când un agent face plata cu banii săi, nu comite un furt asupra sa? Pomponius
spune, în Cartea a opta a Epistolelor, că agentul are dreptul la o acțiune de recuperare întemeiată pe furt; și că și eu
am un astfel de drept, dacă ratific plata banilor care nu sunt datorate; dar, dacă o acțiune este introdusă, dreptul de
a o introduce pe cealaltă se stinge.
(19) Paulus, Despre Neratius, Cartea a III-a.
Julianus spune, cu referire la o fiică care a sustras bunuri aparținând soțului ei, că o acțiune personală de recuperare
ar trebui să fie acordată împotriva tatălui ei în măsura peculiumului ei.
20. Tryphoninus, Disputations, Cartea XV.
Să presupunem că un hoț este pregătit să se apere într-o acțiune personală intentată împotriva sa pentru recuperarea
bunurilor furate; atâta timp cât bunul există, am dreptul să intentez acțiunea, dar în cazul în care acesta este ulterior
distrus, autoritățile antice au considerat că dreptul rămâne în continuare, deoarece, în opinia lor, atunci când un om
a manipulat, la început, bunul fără consimțământul proprietarului, el este întotdeauna în întârziere cu referire la
returnarea acestuia, deoarece nu ar fi trebuit să îl îndepărteze.

Tit. 2. Cu privire la acțiunile în justiție pentru recuperarea în temeiul legii
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1. Paulus, Despre Plautius, Cartea a II-a.
Atunci când o obligație este introdusă printr-o lege nouă și nu este prevăzut în legea respectivă prin ce fel de
acțiune trebuie să procedăm, aceasta trebuie să se facă în conformitate cu această lege.

Tit. 3. Cu privire la acțiunea triticară
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVII.
Cel care intentează o acțiune în justiție pentru o anumită sumă de bani trebuie să se folosească de acțiunea la care
se referă clauza: "În cazul în care se face o anumită cerere"; dar partea care acționează în justiție pentru orice alt fel
de bunuri trebuie să o facă prin intermediul acțiunii triticare. Și, în general, bunul care poate fi cerut prin această
acțiune este orice, cu excepția unei sume de bani determinate, indiferent dacă este stabilit prin greutate sau prin
măsură și indiferent dacă este mobil sau parte a solului. Prin urmare, putem, de asemenea, să acționăm în justiție
pentru o suprafață de teren, fie că aceasta este sub formă de arendă perpetuă, fie că cineva a stipulat un drept, ca,
de exemplu, un uzufruct, sau o servitute atașată la oricare dintre aceste două tipuri de bunuri.
1. Nimeni nu poate, prin intermediul acestei acțiuni, să intenteze o acțiune în justiție pentru bunurile proprii, cu
excepția cazurilor în care acest lucru îi este permis în anumite situații, cum ar fi, de exemplu, în cazul unei acțiuni
bazate pe furt sau în cazul în care un bun mobil a fost luat cu forța.
2. Același, Despre Sabinus, cartea XVIII.
Sabinus afirmă că atunci când cineva a alungat cu forța pe altcineva de pe terenul său, el poate fi dat în judecată
pentru recuperarea acestuia; și Celsus are de asemenea aceeași opinie, dar această regulă se aplică numai atunci
când partea care a fost alungată și care introduce acțiunea este proprietar; dar dacă nu este, Celsus afirmă că el
poate totuși să introducă o acțiune pentru posesie.
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3. Același, Despre Edict, Cartea XXVII.
Dacă se întreabă, în această acțiune, de la ce dată ar trebui să dateze evaluarea proprietății pentru care este intentat
procesul; cea mai bună opinie este, așa cum spune Servius, că ar trebui să se ia în considerare momentul în care a
fost pronunțată hotărârea împotriva pârâtului. Căci, dacă proprietatea a încetat să mai existe în momentul morții,
conform lui Celsus, trebuie să acordăm o oarecare latitudine și să nu facem estimarea din ultima clipă a vieții,
pentru ca nu cumva să fie redusă la o sumă foarte mică; de exemplu, atunci când un sclav este rănit mortal. Totuși,
în ambele cazuri, dacă proprietatea se deteriorează după neplată, Marcellus afirmă în Cartea a XX-a că trebuie
făcută o estimare a valorii la care s-a deteriorat proprietatea; prin urmare, dacă partea a predat un sclav care, după
neplată, și-a pierdut ochiul, acesta nu este eliberat; și, prin urmare, estimarea trebuie să fie socotită de la data
neplății.
(4) Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
În cazul în care o acțiune este intentată pentru un anumit tip de marfă care ar fi trebuit să fie livrată într-o anumită
zi, de exemplu, vin, ulei sau cereale; Cassius spune că daunele ar trebui să fie estimate în conformitate cu ceea ce
ar fi valorat bunul în ziua în care ar fi trebuit să fie livrat sau, dacă ziua nu a fost convenită, atunci, în funcție de
valoarea sa în momentul în care s-a unit problema. Aceeași regulă se aplică și în ceea ce privește locul, astfel încât
evaluarea ar trebui să se facă mai întâi în funcție de locul în care ar fi trebuit să fie livrat bunul, dar dacă nu s-a
convenit nimic cu privire la loc, atunci ar trebui să se ia în considerare locul în care a fost introdusă acțiunea.
Această lege se aplică și în alte domenii.

Tit. 4. Cu privire la bunurile care trebuie livrate într-un anumit loc
1. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
2. Înainte se considera că o parte nu avea puterea de a intenta o acțiune în alt loc decât cel în care a stipulat că
bunul care face obiectul acțiunii ar fi trebuit să fie predat; dar, deoarece acest lucru ar fi nedrept, dacă promitentul
nu ar fi venit niciodată la locul în care, conform promisiunii sale, bunul trebuia să fie predat (fie pentru că nu a
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făcut acest lucru în mod intenționat, fie pentru că a fost reținut în mod inevitabil în altă parte) și, prin urmare,
stipulantul nu ar fi putut obține ceea ce îi aparținea; prin urmare, a părut adecvat ca o acțiune echitabilă să fie
prevăzută în acest scop.
2. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVII.
O acțiune arbitrară poate fi în beneficiul reclamantului sau al pârâtului; iar atunci când este în beneficiul pârâtului,
hotărârea este pronunțată pentru o sumă de bani mai mică decât cea pretinsă, iar atunci când este în beneficiul
reclamantului, este pronunțată pentru o sumă mai mare.
1. Această acțiune poate rezulta dintr-o stipulație prin care eu sunt de acord cu tine să-mi plătești zece aurei la
Efes.
2. Atunci când cineva intentează o acțiune în temeiul unei stipulații prin care i se plătește zece aurei la Efes sau i se
predă un sclav la Capua, nu trebuie, atunci când introduce acțiunea, să omită unul dintre cele două locuri, pentru a
nu-l priva pe pârât de avantajul localității.
3. Scaevola spune în Cartea a cincisprezecea a întrebărilor că ceea ce există în mod tacit într-o stipulație nu este,
într-adevăr, întotdeauna sub controlul pârâtului și că acesta poate decide conform judecății sale ce trebuie să facă,
dar că nu este în puterea sa să decidă dacă este sau nu sub o obligație. Prin urmare, atunci când o parte promite să-l
livreze pe Stichus sau Pamphilus, el poate alege pe care dintre ei îl va da, atâta timp cât amândoi sunt în viață; dar
dacă unul dintre ei moare, dreptul său de alegere se termină, altfel, ar fi în puterea sa să stabilească dacă este sau
nu sub vreo obligație, dacă nu este dispus să livreze sclavul viu pe care singur trebuia să-l livreze. Prin urmare,
conform faptelor expuse, dacă o parte ar fi promis să livreze ceva fie la Efes, fie la Capua, nu s-ar putea intenta o
acțiune împotriva sa dacă ar avea posibilitatea de a alege locul unde să fie acționat în judecată, deoarece el ar alege
întotdeauna celălalt loc, iar rezultatul ar fi că ar avea puterea de a decide dacă este sau nu sub vreo obligație. Prin
urmare, Scaevola consideră că o acțiune poate fi intentată împotriva sa în oricare dintre locuri și fără nici un adaos
de localitate; și, prin urmare, dăm alegerea locului acțiunii reclamantului. Scaevola afirmă în termeni generali că
reclamantul are dreptul de a alege locul unde va acționa în justiție, iar pârâtul unde va plăti, desigur înainte de a fi
intentată acțiunea. Prin urmare, el spune că există o alternativă a cererii de chemare în judecată, precum și o
alternativă a locului, ceea ce îi dă în mod necesar reclamantului posibilitatea de a alege în ceea ce privește cererea
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de chemare în judecată datorită dreptului său de a alege locul; în caz contrar, dacă vrei să rezervi opțiunea pentru
pârât, îl privezi pe reclamant de puterea de a intenta o acțiune.
4. În cazul în care cineva stipulează astfel: "La Efes și la Capua", Scaevola spune că poate intenta o acțiune în
justiție pentru o parte din creanță la Efes și o parte la Capua.
5. Atunci când cineva stipulează că o casă va fi construită și nu menționează locul, stipulația este nulă.
6. Cel care stipulează ca zece aurei să fie plătite la Efes și introduce acțiunea în justiție înainte de ziua în care poate
ajunge la Efes, procedează în mod necorespunzător înainte de timp; deoarece este opinia lui Julianus că o anumită
dată este înțeleasă în mod tacit într-o stipulație de acest fel; de aceea cred că opinia lui Julianus este corectă și că,
atunci când o parte stipulează la Roma că livrarea trebuie să fie făcută la Cartagina în aceeași zi, stipulația este
nulă.
7. Mai mult, Julianus discută următoarea chestiune, și anume: în cazul în care o parte a stipulat că plata trebuie
făcută la Efes fie lui însuși, fie lui Titius, iar dacă Titius va fi plătit în altă parte, dacă ar putea, totuși, să pretindă ca
plata să fie făcută către el însuși; iar Julianus spune că nu există o eliberare de răspundere pentru datorie și că, prin
urmare, poate fi intentată o acțiune pentru valoarea interesului părții. Cu toate acestea, Marcellus discută problema
separat și afirmă într-o notă despre Julianus că se poate considera că există o eliberare de datorie chiar dacă plata
îmi este făcută în altă parte, deși nu pot fi obligat să o accept dacă nu sunt dispus; și că este evident, dacă nu există
o eliberare, că trebuie să se considere că dreptul de a intenta un proces pentru întreaga sumă rămâne; la fel cum
dacă cineva a construit o casă în alt loc decât cel în care a promis că o va construi, nu va fi eliberat de nicio parte a
obligației sale. Cu toate acestea, mi se pare că plata unei sume de bani este diferită de construcția unei case și, prin
urmare, acel proces poate fi intentat doar pentru valoarea interesului părții.
8. Trebuie să tratăm acum de datoria judecătorului care prezidează această acțiune, și anume dacă ar trebui să
respecte strict suma implicată în contract sau dacă ar trebui să o mărească sau să o diminueze, astfel încât, dacă era
în interesul pârâtului ca plata să fie făcută la Efes și nu la locul unde a fost intentată acțiunea, acest lucru poate fi
luat în considerare. Julianus, urmând opinia lui Labeo, a luat în considerare și poziția reclamantului, care uneori ar
putea fi interesat să recupereze plata la Efes; și, prin urmare, trebuie luat în considerare și beneficiul pentru
reclamant. Căci să presupunem că el a împrumutat bani în baza unui contract maritim care trebuia plătit la Efes,
unde el însuși datora bani în baza unei penalități sau a unui gaj, iar gajul a fost vândut sau penalitatea a fost
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angajată din cauza nerespectării obligațiilor tale? Sau să presupunem că a fost îndatorat la Trezorerie, iar
proprietatea stipulantului a fost vândută la un preț extrem de mic? Valoarea interesului pe care l-a avut în această
chestiune trebuie să fie luată în considerare în acțiunea arbitrară, iar acest lucru poate fi într-adevăr făcut astfel
încât să includă o rată a dobânzii mai mare decât cea legală. Ce s-ar întâmpla în cazul în care ar fi obișnuit să
cumpere marfă; nu ar trebui să se ia în considerare profitul și nu doar pierderea pe care a suferit-o? Cred că ar
trebui să se ia în considerare profitul pe care nu l-a obținut.
3. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
Această acțiune este supusă deciziei judecătorului pentru motivul că prețurile articolelor variază în diferite orașe și
provincii, și mai ales cele ale vinului, uleiului și grâului; iar în ceea ce privește banii, deși ar putea părea că au
pretutindeni aceeași putere, totuși, în anumite localități se obțin mai ușor și cu o dobândă mai mică decât în altele,
unde sunt mai greu de obținut și unde dobânda este mare.
(4) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVII.
În cazul în care procesul este intentat la Efes, poate fi cerută doar suma efectivă și nimic mai mult, cu excepția
cazului în care reclamantul a stipulat acest lucru, sau dacă este implicat avantajul timpului.
1. Uneori, judecătorul care are jurisdicție asupra acestei acțiuni, deoarece este arbitrară, trebuie să elibereze pe
pârât, după ce i-a cerut să dea garanție pentru plata banilor acolo unde a fost promisă. Căci, să presupunem că se
afirmă că banii au fost oferiți reclamantului, sau au fost depozitați, sau ar fi putut fi plătiți cu ușurință acolo; nu ar
trebui oare judecătorul să îl elibereze uneori pe pârât? Pe scurt, judecătorul desemnat să judece acțiunea ar trebui
să aibă întotdeauna în vedere echitatea.
5. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Atunci când un moștenitor este îndemnat de către testator să plătească ceva într-un anumit loc, se va intenta o
acțiune arbitrară.
6. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXII.
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Sau atunci când banii au fost împrumutați cu înțelegerea că vor fi restituiți într-un anumit loc.
7. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
În cazurile de bună-credință, chiar dacă în contract s-a convenit ca un lucru să fie livrat într-un anumit loc, se poate
intenta o acțiune de cumpărare, de vânzare sau de depozit, dar nu se va putea intenta o acțiune arbitrară.
1. În cazul în care, totuși, o parte a stipulat că va livra bunul într-un anumit loc, această acțiune trebuie să fie
angajată.
8. Africanus, Întrebări, Cartea a III-a.
După ce ai stipulat că o sută de aurei îți vor fi plătiți la Capua, ai primit o garanție; procedurile de recuperare a
banilor ar trebui să fie inițiate împotriva garanției la fel cum ar trebui să fie împotriva promitentului însuși; adică,
dacă o acțiune este intentată în orice alt loc decât Capua, ar trebui să fie una arbitrară, iar daunele trebuie evaluate
la o sumă egală cu interesul pe care fie reclamantul, fie pârâtul l-ar avea dacă suma de bani ar fi fost plătită la
Capua mai degrabă decât în altă parte. Obligația fideiusorului nu ar trebui nici să fie mărită pentru că a fost vina
debitorului principal că întreaga sumă de o sută de aurei nu a fost plătită la Capua; pentru că acest caz nu poate fi
comparat în mod corect cu o obligație de plată a dobânzii, pentru că acolo există două stipulații, dar în acest caz
există doar una pentru banii împrumutați și, cu referire la executarea acesteia, valoarea daunelor trebuie lăsată la
discreția Curții. Cred că o dovadă foarte clară a diferenței dintre aceste două cazuri este stabilită de faptul că, dacă
o parte din bani este plătită după ce partea este în întârziere și se intentează o acțiune pentru restul, datoria
judecătorului este de a estima dobânda pe care o are reclamantul în plata care trebuie făcută la Capua doar a sumei
implicate în acțiune.
9. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLVII.
Atunci când o persoană promite să plătească într-un anumit loc, nu poate face acest lucru în alt loc decât cel pentru
care a promis, dacă stipulantul nu este dispus.
10. 10. Paulus, Întrebări, Cartea a IV-a.
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Dacă, după neplata la Capua, creditorul ar dori să intenteze o acțiune arbitrară și ar lua mai întâi o cauțiune în
contul acestei acțiuni, să ne gândim dacă orice sumă care ar putea fi adăugată prin decizia instanței la datoria
inițială nu va fi datorată și inclusă în obligație, astfel încât acum, dacă principalul ar fi plătit sau dacă s-ar intenta o
acțiune la Capua, jurisdicția instanței ar fi încetată; cu excepția cazului în care cineva ar spune, de exemplu, că
judecătorul ar trebui să pronunțe o hotărâre pentru o sută douăzeci de aurei, iar o sută din întreaga sumă este
plătită, aceasta ar trebui să fie considerată ca fiind plătită pe total, adică din principalul și din penalizare; astfel
încât reclamantul ar avea dreptul la acțiune pentru suma rămasă datorată din datoria inițială, precum și pentru
penalizarea care s-a acumulat pentru neplata acestei sume. Cu toate acestea, nu cred că acest lucru poate fi acceptat
ca fiind întemeiat, cu atât mai mult cu cât creditorul este considerat că a remis penalitatea atunci când a primit
banii.

Tit. 5. În ceea ce privește acțiunea pentru banii promiși
(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVII.
În acest Edict, pretorul favorizează echitatea naturală, deoarece protejează promisiunile făcute prin consimțământ,
deoarece încălcarea bunei credințe este un lucru grav.
1. Pretorul spune: "În cazul în care o persoană face o promisiune pentru o sumă de bani care este datorată".
Termenul "persoană" trebuie înțeles ca însemnând orice persoană, căci și femeile sunt răspunzătoare pentru
promisiunile de plată, dacă nu acționează ca fideiusori.
2. Deși în acest Edict nu se precizează nimic cu referire la un minor, totuși, acesta nu este răspunzător pentru o
promisiune fără autoritatea tutorelui său.
3. Se pune întrebarea dacă, dacă un fiu aflat sub controlul paternal face o astfel de promisiune, el va fi răspunzător?
Cred că este adevărat că el va fi răspunzător și că tatăl său va fi, de asemenea, răspunzător în măsura peculiumului
fiului său.
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4. În cazul în care cineva face o stipulație nulă, dar a intenționat să facă o stipulație și nu o promisiune de plată;
trebuie să se considere că creditorul nu poate iniția o acțiune în justiție pe baza unei promisiuni făcute, deoarece
debitorul nu a acționat cu intenția de a face o promisiune, ci de a încheia o stipulație.
5. S-a pus întrebarea dacă o promisiune poate fi făcută pentru altceva decât ceea ce este datorat? Dar, din moment
ce. s-a stabilit deja că un lucru poate fi livrat în locul altuia, nimic nu împiedică ca o promisiune să fie făcută
pentru altceva decât ceea ce era datorat; de exemplu, dacă o parte care datorează o sută de aurei promite cereale de
această valoare, cred că promisiunea este valabilă.
6. Plata unei datorii poate fi promisă, indiferent de contraprestație; adică, indiferent de natura contractului,
indiferent dacă este vorba de o sumă certă sau incertă, și indiferent dacă partea datorează bani de cumpărare
datorată în urma unei vânzări, sau bani datorați în contul unei zestre, sau în contul unei tutelă, sau în temeiul unui
alt contract de orice fel.
7. Chiar și o datorie datorată în temeiul dreptului natural este suficientă.
8. O persoană care este pasibilă de o acțiune pretoriană, dar nu în temeiul dreptului civil, este răspunzătoare pentru
o promisiune, deoarece se consideră că ceea ce este datorat prin dreptul pretorian este o datorie. Prin urmare, dacă
un tată sau proprietarul unui sclav face o promisiune pentru care poate fi intentată împotriva sa o acțiune De
peculio, el va fi răspunzător pentru suma care exista în peculium în momentul în care a fost făcută promisiunea;
dar dacă a promis mai mult decât atât în nume propriu, nu va fi obligat pentru exces.
(2) Julianus, Digest, Cartea XI.
Dar dacă el promite în numele fiului său că va plăti zece aurei, chiar dacă în peculium ar fi doar cinci, el va fi
răspunzător pentru zece în baza promisiunii.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVII.
În cazul în care un soț a promis o zestre mai mare decât poate da, deoarece contractează o datorie, el este
răspunzător pentru tot ceea ce a promis; dar judecata va fi pronunțată în favoarea soției pentru suma pe care o
poate plăti.
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1. Dacă cineva promite o sumă de bani pe care o datorează în conformitate cu legea civilă, dar pe care nu o
datorează în conformitate cu legea pretoriană, adică pentru că are dreptul la o excepție; se pune întrebarea dacă
este răspunzător din cauza promisiunii? Este adevărat (după cum afirmă Pomponius) că nu este răspunzător,
deoarece banii promiși nu sunt datorate în conformitate cu dreptul pretorian.
2. În cazul în care cineva care datorează bani atât în temeiul dreptului civil, cât și al dreptului pretorian, este legat
de o obligație care urmează să devină operațională la un moment dat, va fi el răspunzător în temeiul unei
promisiuni? Labeo spune că da, iar Pedius îi aprobă opinia. Labeo adaugă că acest tip de promisiune a fost introdus
în principal din cauza acelor obligații pecuniare pentru care acțiunile nu puteau fi încă intentate, și nu sunt dispus
să adopt această opinie; pentru că principiul este avantajos că o parte care este obligată de la un anumit moment,
prin promisiunea de a face plata la acel moment va fi răspunzătoare.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Dar dacă promite să plătească înainte de acel moment, va fi, de asemenea, răspunzător.
(5) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVII.
Dacă cineva promite să plătească la Efes și promite să plătească și în alt loc, se stabilește că va fi răspunzător.
1. Julianus crede că un trimis care a promis să ramburseze la Roma ceva ce a primit într-o provincie poate fi dat în
judecată acolo, și această opinie este corectă; dar dacă a promis să facă plata la Roma, nu în timp ce se afla acolo,
ci în timp ce se afla încă în provincie, o acțiune pe baza promisiunii va fi refuzată.
2. Ceea ce am afirmat, și anume că, în cazul în care o datorie este datorată, o promisiune de plată trebuie să se
refere la însuși bunul în sine, nu necesită în niciun caz ca partea căreia i s-a făcut promisiunea să fie deja creditor;
pentru că, dacă promiți să plătești ceea ce îți datorez, vei fi obligat, iar dacă mi se face o promisiune de a plăti ceea
ce ți se datorează, se naște o obligație.
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3. Iulianus spune de asemenea în Cartea a XI-a: "Titius mi-a scris o scrisoare după cum urmează: "Am declarat în
scris, sub conducerea lui Seius, că, dacă se va dovedi că îți datorează ceva, îți voi da o garanție pentru datorie și o
voi plăti fără nici o contestație". " Titius, prin urmare, este răspunzător pentru plata banilor promiși.
4. Dar acolo unde cineva promite că altul va face plata, și nu că o va face pentru altul, nu este răspunzător; și acest
lucru îl afirmă Pomponius în Cartea a opta.
5. Mai mult, dacă promiți că îmi vei plăti, vei fi răspunzător; dar dacă îmi promiți că vei plăti lui Sempronius, nu
vei fi răspunzător.
6. Julianus spune în Cartea a unsprezecea a Digestului că o promisiune poate fi făcută unui agent; iar acest lucru,
potrivit lui Pomponius, trebuie înțeles ca însemnând că poți promite să plătești agentul, dar nu și principalul.
7. Mai mult, o promisiune poate fi făcută tutorelui unui tutore și reprezentantului unei municipalități, precum și
curatorului unui nebun.
8. Aceste persoane vor fi, de asemenea, răspunzătoare pentru orice promisiune pe care o fac ele însele.
9. În cazul în care o promisiune este făcută reprezentantului unei municipalități, sau tutorelui unui tutore, sau
curatorului unei persoane nebune sau al unui minor, în așa fel încât plata va fi făcută municipalității, sau tutorelui,
sau persoanei nebune sau minorului; sunt de părere că o acțiune în echitate ar trebui să fie acordată municipalității,
sau tutorelui, sau persoanei nebune sau minorului menționat mai sus.
10. De asemenea, s-a stabilit că o promisiune poate fi făcută chiar și unui sclav, iar dacă aceasta este făcută în
sensul că plata va fi făcută fie proprietarului sclavului, fie sclavului însuși, sclavul va dobândi o anumită obligație
pentru stăpânul său.
6. Paulus, Sentințe, Cartea a II-a.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care se face o promisiune cuiva care mă slujește ca sclav cu bună credință.
(7) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVII.
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Chiar și atunci când o promisiune este făcută unui fiu aflat sub controlul părinților, ea este valabilă.
1. Dacă stipulez ca plata să fie făcută către mine sau către Titius, Julianus spune că nu se poate face o promisiune
către Titius în nume propriu, deoarece el nu are dreptul la acțiune pentru a recupera banii, deși plata poate fi făcută
către el.
8. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Dacă, totuși, promiți să mă plătești fie pe mine, fie pe Titius, am dreptul să intentez o acțiune în justiție; deși, după
ce ai făcut promisiunea că îmi vei plăti mie singur îl plătești pe Titius, vei fi, totuși, răspunzător față de mine.
9. Papinianus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Titius, însă, va fi pasibil de o acțiune personală pentru recuperarea banilor nedatorate, pentru ca ceea ce i-a fost
plătit pe nedrept să fie restituit celui care l-a plătit.
10. 10. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Aceeași regulă se aplică în cazul în care există doi creditori în temeiul unei stipulații și se face o promisiune de
plată către unul dintre ei, iar plata este făcută ulterior către celălalt; deoarece partea căreia i s-a făcut promisiunea
ar trebui considerată ca fiind în poziția celui care a fost deja plătit.
11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVII.
Prin urmare, o promisiune va fi, de asemenea, valabilă atâta timp cât ceea ce se promite este de fapt datorat, chiar
dacă, între timp, nu ar trebui să apară nimeni care să datoreze ceva; ca, de exemplu, atunci când, înainte de intrarea
în proprietatea debitorului sau în timp ce acesta este ținut captiv de către inamic, cineva promite că va face plata;
căci Pomponius afirmă că o promisiune de acest fel este valabilă, deoarece banii care sunt promiși sunt de fapt
datorate.
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1. Atunci când un om care datorează o sută de aurei promite să plătească două sute, el va fi răspunzător doar pentru
o sută, deoarece aceasta este suma de bani datorată; prin urmare, dacă cineva face o promisiune de a plăti
principalul împreună cu dobânda care nu este datorată, el va fi răspunzător doar pentru principal.
12. Paulus, Despre Edict, Cartea XIII.
Mai mult, dacă sunt datorate zece aurei, iar partea promite să plătească zece și să livreze Stichus, se poate spune că
este răspunzător doar pentru cele zece aurei.
13. Același, Despre Edict, Cartea XXIX.
Atunci când cineva care datorează douăzeci de aurei promite să plătească zece, el va fi răspunzător.
(14) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVII.
Acolo unde cineva promite că va plăti, va fi răspunzător, indiferent dacă precizează sau nu o anumită sumă.
(1) Dacă cineva promite că va da un gaj, atunci, dacă apare necesitatea unui gaj, chiar și o promisiune de acest fel
trebuie admisă.
(2) În cazul în care cineva promite că o anumită persoană îi va servi drept garanție, Pomponius afirmă că, cu toate
acestea, el va fi totuși răspunzător; dar ce se întâmplă dacă partea refuză să servească drept garanție? Cred că cel
care a făcut promisiunea va fi răspunzător, cu excepția cazului în care a existat o altă înțelegere, dar ce se întâmplă
dacă fideiusorul ar muri înainte? În cazul în care ar exista o neîndeplinire a obligațiilor, este corect ca partea care a
făcut promisiunea să fie răspunzătoare fie pentru valoarea dobânzii creditorului, fie să ofere drept garanție o altă
persoană care să nu fie mai puțin solvabilă; dar dacă nu a existat nicio neîndeplinire a obligațiilor, cred mai
degrabă că nu va fi răspunzătoare.
(3) Putem face o promisiune de plată indiferent dacă suntem prezenți sau absenți; la fel cum putem încheia un
acord prin intermediul unui mesager sau în propriile noastre persoane și în orice termeni pe care îi putem alege.
15. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIX.
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Și chiar dacă partea prin intermediul căreia vă fac o promisiune de plată poate fi liberă, acest lucru nu va fi un
obstacol, așa cum putem dobândi proprietatea prin intermediul unei persoane libere, deoarece în acest caz se
consideră că partea este considerată doar ca oferind serviciile sale.
16. Ulpianus, Despre edict, cartea XXVII.
În cazul în care doi dintre noi fac o promisiune de plată în calitate de doi debitori principali, o acțiune poate fi
intentată pentru întreaga sumă împotriva oricăruia dintre noi.
1. Oricine poate face o promisiune de plată într-un anumit loc sau moment, iar acțiunea poate fi intentată nu numai
la locul menționat în promisiune, ci oriunde, ca în cazul unei acțiuni arbitrare.
2. Pretorul spune: "Dacă se va dovedi că cel care a făcut promisiunea nu a plătit datoria și nici nu a făcut ceea ce
trebuia să facă, iar reclamantul nu este vinovat pentru că actul promis nu a fost îndeplinit".
3. Prin urmare, dacă nu a fost vina reclamantului, va exista un drept la acțiune, chiar dacă acesta a fost împiedicat
de natura circumstanțelor; dar cea mai bună opinie este că pârâtul este îndreptățit să fie despăgubit.
4. Există un oarecare prilej de îndoială cu referire la cuvintele pretorului, "Debitorul nu a făcut ceea ce ar fi trebuit
să facă", dacă cuvintele sale se referă la momentul menționat în promisiune, sau dacă ar trebui să le raportăm la
data la care s-a unit problema; și eu cred că se referă la momentul menționat în promisiune.
17. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Dar atunci când el se oferă să facă plata într-o altă zi, iar reclamantul nu este dispus să o primească, deși nu are
niciun motiv întemeiat pentru a refuza, nu este decât corect să i se acorde o ușurare pârâtului, fie printr-o excepție,
fie printr-o interpretare corectă, astfel încât, până la momentul procesului, actul reclamantului să se prejudicieze pe
sine; și că interpretarea cuvintelor "nu a făcut" poate fi că el nu a îndeplinit ceea ce a promis până la data pe care a
menționat-o sau în orice moment ulterior.
18. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVII.
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Din nou, cuvintele pretorului, "Reclamantul nu a fost vinovat", ridică, de asemenea, unele îndoieli. Pomponius este
nesigur, unde reclamantul nu era responsabil pentru că promisiunea nu a fost îndeplinită la momentul indicat, ci a
fost, fie înainte, fie după aceea. Sunt de părere că și aceste cuvinte ar trebui să fie considerate ca referindu-se la
timpul menționat în promisiune. Astfel, dacă reclamantul fiind împiedicat de violență, de boală sau de vreme rea,
nu se prezintă; Pomponius afirmă că el însuși trebuie să sufere consecințele.
1. Cu referire la ceea ce este adăugat, și anume: "În ceea ce privește ceea ce este adăugat: "Și că banii pentru care a
fost promisă plata au fost efectiv datorate", acest lucru necesită o explicație mai completă; pentru că, în primul
rând, înseamnă că, dacă o datorie era datorată în momentul în care a fost făcută promisiunea, dar nu și acum,
promisiunea va fi totuși valabilă, deoarece dreptul la acțiune este retroactiv. Prin urmare, așa cum afirmă Celsus și
Julianus, atunci când o parte este legată de o obligație pentru care se poate intenta un proces împotriva sa doar în
timpul unei anumite perioade de timp, iar el promite plata, el ar trebui să fie ținut răspunzător; chiar dacă timpul în
care s-ar putea intenta un proces a trecut după ce a fost făcută promisiunea. Prin urmare, chiar dacă promite că va
plăti după ce a expirat timpul obligației sale, Julianus consideră totuși că se va aplica aceeași regulă; deoarece în
momentul în care a făcut promisiunea era sub o obligație, deși a făcut referire la o dată la care nu ar fi fost
răspunzător.
2. Aici se cuvine să ne gândim dacă această acțiune include o penalitate sau este doar pentru colectarea creanței,
iar cea mai bună opinie este, așa cum crede Marcellus însuși, că este introdusă doar pentru colectarea creanței.
3. În trecut, era o chestiune de îndoială dacă o parte care a intentat această acțiune își pierdea dreptul la acțiune
pentru creanța principală; și cea mai sigură opinie este că, atunci când se face plata într-un caz de acest fel, va
exista o eliberare de răspundere, mai degrabă decât atunci când se unește problema, deoarece plata va fi în
beneficiul ambelor obligații.
19. Paulus, Despre edict, cartea XXIX.
Atunci când un lucru este datorat sub o condiție, iar promisiunea este făcută care îl face plătibil fie în mod absolut,
fie la un anumit moment, va rămâne în suspensie sub aceeași condiție; astfel încât, dacă condiția este respectată,
partea va fi răspunzătoare, dar dacă nu, ambele drepturi de acțiune vor fi stinse.
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1. Dar atunci când cineva datorează o datorie în mod absolut și face o promisiune de plată sub o condiție,
Pomponius spune că o acțiune echitabilă poate fi introdusă împotriva sa.
2. În cazul în care un tată sau proprietarul unui sclav promite să facă plata în limita a ceea ce este cuprins în
peculium, peculium-ul nu va fi diminuat din cauza faptului că s-a obligat în acest fel; și chiar dacă peculium-ul a
fost pierdut, el nu va fi, totuși, eliberat de răspundere:
20. Același, Despre Plautius, Cartea a IV-a.
Căci nici creșterea, nici scăderea peculiumului nu va afecta dreptul de acțiune asupra promisiunii.
21. Același, Despre Edict, Cartea XXIX.
În cazul în care o parte promite să-l livreze pe Stichus, iar Stichus moare după ce a fost pus în întârziere, dacă
promite să plătească valoarea lui, va fi răspunzător.
1. Dacă faci o promisiune fără să menționezi momentul plății, se poate spune că nu vei fi răspunzător, deși termenii
Edictului sunt susceptibili de o interpretare largă; în caz contrar, procedurile pot fi inițiate fără întârziere, cu
excepția cazului în care te-ai pregătit să faci plata imediat ce ai promis să o faci, dar trebuie acordat un termen
rezonabil, de exemplu, nu mai puțin de zece zile, înainte ca creanța să poată fi colectată.
2. În această acțiune, ca și în alte acțiuni de bună-credință, același jurământ va greva obligația sa dacă el doar oferă
o garanție; dar dacă promite că va da o garanție și oferă o cauțiune sau un gaj, nu va fi răspunzător, deoarece nu are
nicio importanță în ce mod oferă o garanție.
22. Același, Abrevieri, Cartea a VI-a.
Dacă, după ce ți s-a promis o sumă de bani, predai averea în temeiul Decretului Trebellian al Senatului; atunci,
întrucât ai transferat altuia dreptul de a intenta o acțiune în justiție pentru datoria inițială, ți se va refuza o acțiune
pentru banii care ți se cuvin în temeiul promisiunii. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care posesorul unei
proprietăți o pierde în favoarea cuiva care are un titlu mai bun; dar acțiunea în acest caz ar trebui să fie acordată de
preferință beneficiarului fiduciei sau părții care a câștigat procesul.
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(23) Julianus, Digest, Cartea XI.
În cazul în care un promitent se angajează să livreze un sclav, iar sclavul moare, când primul a fost vinovat de
faptul că nu a fost livrat; chiar dacă a promis să livreze un sclav, el va fi totuși răspunzător pentru o promisiune de
plată a unei sume de bani și, prin urmare, trebuie să plătească valoarea sclavului.
24. Marcellus, Opinii.
Titius i-a trimis o scrisoare lui Seius cu următoarele cuvinte: "Nu am avut nici un fel de probleme: "Au mai rămas
în mâinile mele cincizeci de aurei din împrumutul tău în contul unui contract al pupilelor mele, pe care voi fi
obligat să ți-i plătesc în bani actuali în ziua de Sânziene a lunii mai, iar dacă nu plătesc suma respectivă în ziua
menționată mai sus, atunci îți voi datora tot atâtea dobânzi". Întreb dacă Lucius Titius a luat, prin această obligație,
locul pupilelor sale ca debitor? Marcellus răspunse că, dacă s-ar fi încheiat o stipulație, el ar fi luat-o. De
asemenea, doresc să știu dacă nu a făcut acest lucru, dacă este răspunzător pentru promisiunea de a plăti?
Marcellus răspunde că este răspunzător pentru principalul; deoarece aceasta este interpretarea mai liberală și mai
avantajoasă.
25. Papinianus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
O anumită persoană îmi datora fie unul, fie două lucruri, și a promis să livreze unul dintre ele; s-a pus întrebarea
dacă putea să îl livreze pe cel pe care nu l-a promis? I-am răspuns că nu ar trebui să fie ascultat dacă ar dori acum
să își încalce credința cu referire la ceea ce a fost promis.
1. În cazul în care vi s-a depus un jurământ și jurați că vi se cuvine ceva, atunci când aveți deja un drept de acțiune
în acest sens, puteți proceda în mod corect pe baza unei promisiuni de plată; dar dacă nu am depus de bunăvoie
jurământul, ci am făcut-o fiind constrâns de necesitatea de a vi-l restitui, nu există nicio distincție, chiar dacă
necesitatea de a vi-l restitui a apărut din cauza voinței dumneavoastră și a respectului meu; pentru că nimeni nu se
îndoiește că o parte acționează cu mai multă moderație atunci când restituie un jurământ decât atunci când îl face
el însuși.
(26) Scaevola, Opinii, Cartea I.
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Un oarecare om i-a scris o scrisoare creditorului său, după cum urmează: "Cele zece aurei pe care Lucius Titius lea primit ca împrumut de la cufărul tău sunt în posesia mea și la dispoziția ta, cu excepția sumei aferente dobânzii".
Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, partea era răspunzătoare de o acțiune bazată pe banii
promiși.
27. Ulpianus, Despre edict, Cartea a XIV-a.
Nu contează decât foarte puțin dacă cineva promite să plătească în prezența sau în absența debitorului. 27.
Pomponius merge și mai departe în Cartea a XXXIV-a și afirmă că oricine poate face o promisiune de plată chiar
și fără consimțământul debitorului și, prin urmare, el consideră că opinia lui Labeo este incorectă, care crede că,
dacă, după ce o parte a făcut o promisiune în contul altcuiva, principalul îl notifică să nu plătească, ar trebui să i se
acorde o excepție in factum; iar Pomponius nu este lipsit de rațiune în această privință, deoarece atunci când partea
care a făcut promisiunea este odată obligată, actul debitorului nu ar trebui să îi permită să se sustragă de la
răspundere.
28. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a IV-a.
Atunci când cineva a promis că va face plata, în numele altuia, cel în numele căruia a făcut această promisiune va
rămâne totuși obligat.
29. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIV.
O persoană care este pasibilă de o acțiune în justiție fie pentru vătămare, fie pentru furt sau tâlhărie, va fi
răspunzătoare în temeiul unei promisiuni de plată.
30. Același, Sentințe, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva promite să plătească bani uneia dintre cele două persoane, de exemplu, ție sau lui Titius;
atunci, deși în strictă lege el rămâne obligat prin acțiunea corectă pentru banii promiși, chiar dacă ar trebui să
plătească lui Titius, va avea totuși dreptul la o excepție.
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31. Scaevola, Digest, Cartea a V-a.
Lucius Titius a murit în timp ce era debitor al Seii, iar aceștia l-au convins pe Publius Maevius că averea îi
aparținea și l-au determinat să le scrie o scrisoare în care afirma că era debitorul lor, în așa fel încât să recunoască
faptul că era moștenitorul unchiului său patern; în această scrisoare a adăugat că suma datorată fusese înscrisă în
conturile sale. S-a pus întrebarea dacă, din moment ce Publius Maevius nu ajunsese nimic în mâinile lui Publius
Maevius din averea lui Lucius Titius, dacă acesta putea fi dat în judecată pentru banii promiși în scrisoarea
menționată mai sus și dacă putea să se folosească de o excepție pe motiv de fraudă? Răspunsul a fost că nu se
poate intenta o acțiune civilă pentru acest motiv, dar că nici o acțiune pentru recuperarea banilor promiși nu ar
putea fi intentată, conform faptelor prezentate. S-a întrebat, de asemenea, dacă se poate intenta o acțiune în justiție
pentru recuperarea dobânzilor care au fost plătite pentru motivul menționat mai sus. Răspunsul a fost că, în
conformitate cu faptele prezentate, se poate face acest lucru.

Tit. 6. Cu privire la acțiunea de împrumut de folosință și la acțiunea reconvențională
1. Ulpianus, Despre edict, cartea XXVIII.
Pretorul spune: "Orice se spune că a împrumutat cineva, voi acorda o acțiune pentru aceasta".
1. Interpretarea acestui Edict nu este dificilă; trebuie remarcat un singur lucru, și anume că cel care a redactat
Edictul s-a referit la un împrumut, în timp ce Pacuvius a menționat folosirea a ceva. Labeo spune însă că există
aceeași diferență între un împrumut și ceva dat pentru a fi folosit, așa cum există între gen și specie; căci. bunurile
mobile pot fi împrumutate, dar ceea ce aparține pământului nu poate fi împrumutat, deși ceea ce aparține
pământului poate fi dat pentru a fi folosit. Dar este evident, de asemenea, că se poate spune foarte corect că
pământul poate fi împrumutat, iar Cassius este de aceeași părere. Vivianus merge și mai departe și spune că o
locuință poate fi împrumutată.
2. Părțile care nu au împlinit vârsta pubertății nu sunt răspunzătoare de o acțiune de împrumut de folosință,
deoarece un împrumut de acest fel nu poate exista cu referire la un tutore fără autoritatea tutorelui său; și acest
839

principiu este aplicabil într-o asemenea măsură încât, chiar dacă, după ce a ajuns la pubertate, băiatul comite o
fraudă sau se face vinovat de neglijență, el nu va fi răspunzător de acțiune, deoarece la început împrumutul a fost
inoperant.
2. Paulus, Despre edict, cartea XXIX.
Nici o acțiune pentru un împrumut de folosință nu ar trebui să fie acordată împotriva unui nebun, ci ar trebui să se
acorde o acțiune de producere împotriva ambilor; astfel încât, atunci când bunul este produs, să se poată intenta o
acțiune pentru recuperarea lui.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Mi se pare, totuși, că dacă un pupilaș este beneficiat pecuniar, o acțiune echitabilă pentru împrumut ar trebui să fie
acordată împotriva lui, conform unui Rescript al Divinului Pius.
1. Dacă articolul împrumutat este returnat, dar este returnat deteriorat, nu se va considera că a fost returnat deloc
pentru că a fost deteriorat, cu excepția cazului în care pierderea este compensată; pentru că se spune în mod corect
că un articol nu este returnat, dacă este returnat într-o stare deteriorată.
2. În această acțiune, ca și în alte acțiuni de bună-credință, se va depune același jurământ cu referire la creanță, iar
în ceea ce privește valoarea bunului, trebuie să se ia în considerare momentul în care s-a decis cauza; deși, în drept
strict, momentul în care s-a conexat problema este cel care trebuie luat în considerare.
3. Moștenitorul părții care a primit împrumutul poate fi acționat în judecată pentru aceeași cotă-parte pe care o are
în succesiune, cu excepția cazului în care se întâmplă să aibă puterea de a restitui întreaga proprietate și nu face
acest lucru; pentru că atunci se va judeca împotriva lui pentru întreaga sumă, deoarece acest lucru ar fi în
conformitate cu decizia unui bun judecător.
4. În cazul în care un împrumut este făcut unui fiu aflat sub controlul paternal sau unui sclav, acțiunea trebuie să
fie intentată doar pentru peculium, dar creditorul poate avea o acțiune directă și împotriva fiului însuși. Mai mult,
dacă partea a făcut împrumutul către o sclavă sau către o fiică aflată sub control paternal, o acțiune De peculio este
singura care poate fi introdusă.
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5. Tatăl sau proprietarul nu va putea fi judecat numai din cauza faptei ilicite a fiului sau a sclavului, deoarece se va
lua în considerare doar frauda din partea tatălui sau a proprietarului însuși; distincție pe care o face Julianus, cu
referire la acțiunea pe gaj, în Cartea a XI-a.
6. Nu poate fi vorba de împrumutul unui obiect care se consumă prin utilizare, decât dacă persoana l-a împrumutat
în scop de fast sau de ostentație.
4. Gaius, Despre obligațiile verbale, Cartea I.
Împrumuturile de bani sunt făcute frecvent cu scopul de a le permite să țină loc de plată.
(5) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
În cazul în care se convine ca articolul împrumutat să fie returnat într-un anumit loc sau la un anumit moment, este
de datoria judecătorului să ia în considerare locul sau momentul menționat.
1. În cazul în care cineva introduce această acțiune și acceptă o estimare a daunelor care este oferită, el face ca
articolul împrumutat să devină proprietatea părții care oferă banii.
2. Trebuie să analizăm acum ce anume trebuie luat în considerare într-o acțiune de împrumut de folosință, fie că
este vorba de fraudă sau de neglijență, fie de orice fel de risc; și, într-adevăr, în contracte suntem uneori vinovați
de fraudă și alteori de neglijență; de dol în cazul depozitului, deoarece, întrucât partea la care se depune bunul nu
va obține niciun beneficiu, este rezonabil să se ia în considerare doar dolul, cu excepția cazului în care se întâmplă
să se facă o compensație, pentru că atunci (așa cum a fost decretat), este inclusă și neglijența; sau atunci când s-a
convenit de la început ca partea la care se depune articolul să fie responsabilă atât pentru neglijență, cât și pentru
accident. Cu toate acestea, în cazul în care, într-un caz de vânzare, închiriere, zestre, gaj sau parteneriat, avantajul
ambelor părți a fost implicat, răspunderea este atribuită atât pentru fraudă, cât și pentru neglijență. În ceea ce
privește un împrumut, întregul avantaj obținut este, în general, cel al părții căreia i se împrumută bunul; prin
urmare, opinia lui Quintus Mucius, care a considerat că partea trebuie să fie responsabilă pentru neglijență și, de
asemenea, trebuie să fie diligentă, este cea mai corectă.
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3. Iar dacă bunul a fost evaluat înainte de a fi predat, întregul risc trebuie să fie asumat de cel care a acceptat să fie
responsabil pentru suma evaluată.
4. Dar în cazul în care are loc o deteriorare, fie din cauza bătrâneții sau a unei boli, fie în cazul în care bunul este
furat de hoți, sau în cazul în care are loc ceva de acest fel, trebuie spus că cel care a primit împrumutul nu trebuie
să fie învinuit pentru nici unul dintre aceste lucruri, cu excepția cazului în care a avut loc o anumită neglijență din
partea sa. Prin urmare, dacă a rezultat vreo pagubă în urma unui incendiu sau a căderii unei clădiri, sau dacă a avut
loc vreo pierdere inevitabilă, partea nu va fi răspunzătoare; cu excepția cazului în care, atunci când ar fi putut salva
proprietatea care a fost împrumutată, a preferat să o salveze pe a sa.
5. Este dincolo de orice îndoială că trebuie să facă dovadă de diligență în ceea ce privește bunurile împrumutate.
6. Dar dacă el trebuie să folosească această grijă, în cazul în care un sclav a fost împrumutat, a fost pus la îndoială
de către autoritățile antice; pentru că uneori trebuie să fie supravegheat un sclav, cum ar fi atunci când este
înlănțuit atunci când este împrumutat, sau atunci când vârsta sa necesită ca el să fie păzit; dar dacă era sigur că
înțelegerea a fost că partea care l-a cerut ar trebui să-l păzească, trebuie să se considere că acest lucru trebuie făcut.
7. Uneori, totuși, pierderea prin moarte trebuie să fie suportată de partea care a cerut împrumutul; de vreme ce,
dacă îți împrumut un cal pentru a-l duce la vila ta și tu îl duci la război, vei fi pasibil de o acțiune de împrumut; și
aceeași regulă se aplică și în cazul unui sclav. Cu toate acestea, este clar că, dacă ți-aș împrumuta calul pentru ca tu
să-l duci la război, riscul ar fi al meu, deoarece Nanusa spune că dacă îți împrumut un sclav să tencuiască un zid,
iar acesta cade de pe o schelă, riscul este al meu. Cred însă că acest lucru este valabil numai în cazul în care ți l-aș
împrumuta pentru a lucra pe o schelă; dar dacă el ar trebui să-și facă treaba pe pământ, iar tu l-ai făcut să se urce pe
o schelă; sau dacă, din cauza vreunui defect al acesteia din urmă, care nu a fost construită cum trebuie, chiar dacă
nu a fost fixată de partea în cauză, sau dacă s-a întâmplat din cauza vechimii frânghiilor sau a stâlpilor, eu spun că
cel care a cerut împrumutul trebuie să fie el însuși răspunzător pentru accidentul care s-a produs din cauza
neglijenței sale. Mela a afirmat că dacă un sclav a fost împrumutat unui cioplitor de piatră și a fost ucis de căderea
unei schele, meșterul este răspunzător de o acțiune de împrumut, deoarece a construit schela cu neglijență.
8. Mai mult, dacă o persoană folosește obiectul împrumutat într-un alt mod decât cel prevăzut, este pasibilă nu
numai de o acțiune în împrumut, ci și de una în furt; așa cum afirmă Julianus în Cartea a unsprezecea a Digestului.
De asemenea, el spune: "Dacă îți împrumut o carte albă și îl determini pe debitorul tău să scrie în ea o notă pentru
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a te garanta, iar eu șterg apoi această notă; dacă ți-am împrumutat cartea pentru ca tu să fii garantat, sunt
răspunzător față de tine într-o acțiune reconvențională." Dar dacă nu este așa și nu m-ați informat că biletul a fost
scris, veți fi, de asemenea, răspunzător față de mine într-o acțiune de împrumut, iar el spune că veți fi răspunzător
chiar și de o acțiune de furt; deoarece ați folosit bunul împrumutat într-un mod diferit de cel în care ar fi trebuit să
o faceți, așa cum oricine este răspunzător de furt dacă folosește un cal sau o haină într-un alt scop decât cel pentru
care a fost împrumutat.
9. Într-o asemenea măsură trebuie să se exercite diligența cu referire la bunurile împrumutate pentru a fi folosite,
încât trebuie să fie folosită chiar și în ceea ce privește ceea ce urmează după bunul în cauză; ca, de exemplu, în
cazul în care v-am împrumutat o iapă care era însoțită de un mânz, autoritățile antice au considerat că erați, de
asemenea, obligat să folosiți o grijă corespunzătoare în tratarea mânzului.
10. Este evident că, uneori, cel care a cerut un împrumut va fi responsabil doar pentru răutatea manifestată cu
referire la bunul împrumutat, ca, de exemplu, atunci când cineva a încheiat un acord în acest sens, sau atunci când
partea a făcut împrumutul doar în beneficiul său; de exemplu, atunci când l-a făcut logodnicei sale sau soției sale,
pentru ca aceasta să fie mai bine îmbrăcată atunci când a fost adusă la el; sau atunci când pretorul a prezentat
jocuri și a făcut un împrumut actorilor, sau cineva a împrumutat voluntar lucruri în acest scop pretorului.
11. Trebuie să examinăm acum în ce cazuri particulare va fi disponibilă o acțiune de împrumut; iar autoritățile
antice au avut îndoieli cu referire la cazuri de acest fel.
12. Ți-am dat ceva pentru ca tu să îl dai în gaj creditorului tău; tu l-ai dat în gaj; dar nu l-ai răscumpărat pentru a
mi-l înapoia. Labeo spune că în acest caz va exista o acțiune pe împrumut și cred că această opinie este corectă, cu
excepția cazului în care am primit o compensație, iar atunci acțiunea ar fi in factum pe contractul de leasing și
închiriere. Este evident că, dacă dau un articol în gaj pe contul și cu acordul dumneavoastră, va exista o acțiune în
mandat. Labeo spune, de asemenea, foarte corect, că dacă nu sunt vinovat de neglijență în răscumpărarea bunului
pus în gaj, dar creditorul refuză să îl restituie; atunci veți avea un drept de acțiune asupra împrumutului numai în
măsura în care v-aș putea ceda drepturile mele de acțiune împotriva lui. În plus, se va considera că nu sunt vinovat
de neglijență dacă am plătit deja banii sau sunt pregătit să îi plătesc. Este clar că, în justiție, cheltuielile de judecată
și orice alte cheltuieli trebuie să fie plătite de partea care a primit împrumutul.
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13. Dacă îmi ceri să-ți împrumut un sclav cu o farfurie, iar sclavul pierde farfuria, Cartilius spune că trebuie să-ți
asumi riscul, deoarece se consideră că farfuria a fost împrumutată și, prin urmare, trebuie să fii responsabil și de
neglijență în legătură cu ea. Este evident că, dacă sclavul își ia zborul cu vasul, cel care a primit împrumutul nu va
fi răspunzător, cu excepția cazului în care s-a făcut vinovat de neglijență în legătură cu zborul sclavului.
14. Dacă îmi cereți să vă furnizez o sală de mese, precum și farfuria pentru servire, iar eu fac acest lucru; apoi îmi
cereți să fac același lucru a doua zi și, cum nu pot să duc convenabil argintăria la mine acasă, o las acolo și se
pierde; ce acțiune poate fi intentată și cine trebuie să își asume riscul? Labeo afirmă, cu referire la risc, că este o
mare diferență dacă am pus pe cineva să păzească bunul sau nu, deoarece, dacă am făcut acest lucru, riscul este al
meu; dar dacă nu am făcut-o, partea căreia i-a fost lăsat bunul este responsabilă. Cu toate acestea, cred că o acțiune
de împrumut va fi admisă, dar că partea la care a fost lăsat bunul trebuie să asigure paza acestuia, cu excepția
cazului în care s-a convenit în mod expres asupra unui alt aranjament.
15. În cazul în care un vehicul este împrumutat sau închiriat la două persoane, Celsus, fiul, spune în Cartea a șasea
a Digestului că se poate pune întrebarea dacă fiecare dintre ele este răspunzător pentru întreaga sumă sau doar
pentru o parte din ea? El afirmă că întreaga proprietate a unui lucru nu poate aparține la două persoane, nici nu pot
avea întreaga posesie, și nici una dintre părți nu poate fi proprietara unei părți dintr-un articol, deoarece nu poate
avea decât o proprietate parțială a întregului articol prin intermediul unei părți indivize. Cu toate acestea, utilizarea
unei băi, a unui portic sau a unui câmp poate aparține fiecărei părți în întregime, deoarece nu mă bucur mai puțin
de utilizarea unui lucru pentru că și o altă persoană îl utilizează; dar atunci când un vehicul este împrumutat sau
închiriat, eu am utilizarea unei părți din el, de fapt, deoarece nu ocup întregul spațiu al vehiculului; dar el spune că,
în opinia sa, este mai bine ca eu să fiu răspunzător pentru fraudă și neglijență, precum și pentru diligență și grijă, în
ceea ce privește întregul vehicul; prin urmare, cele două părți vor fi considerate codebitori solidari, iar dacă una
dintre ele, după ce a fost dată în judecată, plătește daunele, cealaltă va fi eliberată, iar ambele vor avea dreptul la o
acțiune pentru furt:
6. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Astfel că, dacă unul dintre ei se va da în judecată, dreptul la acțiune al celuilalt împotriva hoțului va fi stins.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
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De aceea se pune întrebarea: dacă una dintre părți introduce acțiunea pentru furt, ar trebui să fie acționat în
judecată doar pentru împrumut? Celsus spune că, dacă ar trebui să fie intentată o acțiune împotriva celuilalt, adică
a celui care nu a intentat acțiunea pentru furt, și el este gata ca primul ? adică cel care, din cauza intentării acțiunii
pentru furt, a profitat de obiectul împrumutat ? să fie acționat în judecată pe riscul său, el ar trebui să fie ascultat și
să fie exonerat de răspundere.
1. Dacă împrumutătorul are un drept de acțiune împotriva celuilalt codebitor în temeiul Lex Aquilia, ar trebui să se
gândească dacă nu ar trebui să îl cedeze, dacă celălalt a comis un prejudiciu pe care partea chemată în judecată
poate fi obligată să îl repare printr-o acțiune de împrumut; întrucât, chiar dacă creditorul ar avea un drept de
acțiune împotriva sa în temeiul Lex Aquilia, este perfect corect ca, atunci când introduce o acțiune în justiție în
temeiul împrumutului, să renunțe la celălalt drept de acțiune; cu excepția cazului în care cineva ar putea spune că,
prin introducerea unei acțiuni în temeiul Lex Aquilia, va recupera mai puțin decât a recuperat în contul
împrumutului; iar acest lucru pare a fi rezonabil.
8. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Noi păstrăm atât posesia, cât și proprietatea bunurilor împrumutate pentru folosință.
(9) Ulpianus, Despre Edict, Cartea a II-a.
Pentru că nimeni, prin faptul că împrumută ceva, nu face ca acesta să devină proprietatea celui căruia i-l
împrumută.
10. Același, Despre Sabinus, Cartea XXIX.
În cazul în care un om care a primit ceva cu titlu de împrumut îl folosește doar în scopul pentru care l-a
împrumutat, cu siguranță nu va trebui să plătească nimic dacă nu înrăutățește în nici un fel articolul, din neglijența
sa; căci dacă îl înrăutățește din neglijență, va fi răspunzător.
1. Dacă dau un articol cuiva pentru a-i permite să-l examineze, se pune întrebarea dacă acesta ocupă aceeași poziție
juridică ca și cel căruia i se împrumută un bun? Dacă, într-adevăr, i l-am dat pe cont propriu, pentru că am vrut ca
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el să verifice valoarea lui, el va fi responsabil față de mine doar pentru fraudă; dar dacă i l-am dat pe cont propriu,
el va fi responsabil și pentru păstrarea lui în siguranță și, prin urmare, va avea dreptul la o acțiune pentru furt. Dar
dacă articolul se pierde în timp ce este returnat, iar eu i-am dat indicații cu privire la persoana prin care ar trebui să
mi-l returneze, riscul va fi al meu; dar dacă l-a încredințat în grija cuiva pe care l-a ales el însuși, va fi răspunzător
față de mine și pentru neglijență, dacă l-a primit pe cont propriu;
(11) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Pentru că nu a ales o persoană potrivită pentru ca aceasta să fie transportată în siguranță.
12. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIX.
Dar dacă a primit-o în contul meu, el va fi responsabil doar pentru fraudă.
1. Un sclav care a fost trimis să ceară un obiect care fusese împrumutat, a fugit după ce l-a primit. Dacă stăpânul
său a ordonat ca acesta să i se dea, el trebuie să suporte pierderea; dar dacă a trimis sclavul cu scopul de a notifica
împrumutătorului să returneze articolul împrumutat, cel căruia i-a fost împrumutat va fi responsabil pentru
pierdere.
13. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XI-a.
În cazul în care o persoană care a primit un împrumut are o hotărâre judecătorească pronunțată împotriva sa în
cadrul unei acțiuni de împrumut, pe motiv că bunul a dispărut; trebuie să i se ofere garanția că, dacă proprietarul îl
va găsi, i-l va preda.
(1) În cazul în care o parte primește un lucru pentru a-l încerca, cum ar fi, de exemplu, animale de povară, iar
acestea sunt închiriate de el și profită de această utilizare; el trebuie să restituie suma reală pe care a obținut-o celui
care i-a lăsat animalele la încercare; pentru că nimeni nu ar trebui să fie lăsat să profite de ceva înainte ca acesta să
fie deținut pe riscul său.
(2) În cazul în care împrumut un obiect unui om liber care m-a servit cu bună credință ca sclav, să vedem dacă am
dreptul la o acțiune de împrumut împotriva lui. Celsus, fiul, spune că, dacă i-am ordonat să facă ceva, puteam să
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procedez împotriva lui fie printr-o acțiune pe mandat, fie printr-o acțiune pentru interpretarea contractului și, prin
urmare, aceeași regulă ar trebui să se aplice în cazul unui împrumut. Nu contează dacă, dacă încheiem un contract
cu un om liber care ne servește cu bună-credință ca sclav, nu o facem cu intenția de a-l obliga, deoarece se
întâmplă frecvent ca o obligație tacită să apară în plus față de ceea ce se intenționează la momentul respectiv; ca,
de exemplu, atunci când se plătește din greșeală bani care nu sunt datorate în scopul achitării unei datorii.
14. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLVIII.
Dacă sclavul meu îți împrumută un obiect care îmi aparține, iar tu știai la momentul respectiv că eu nu doream să
ți-l împrumut; o acțiune pentru împrumut, ca și una pentru furt, va fi în favoarea mea, iar eu voi avea dreptul la o
acțiune de recuperare a bunului pe motiv de furt, de asemenea.
15. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Putem împrumuta chiar și bunurile altora care se află în posesia noastră, chiar dacă știm că ele aparțin altuia:
(16) Marcellus, Digest, Cartea a V-a.
Astfel încât chiar dacă un hoț sau un prădător împrumută un bun, el va avea dreptul la o acțiune de împrumut.
17. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Într-un caz de împrumut, nu este valabilă o convenție prin care se stipulează că depozitarul nu va fi răspunzător
pentru rea-credință.
1. Acțiunea reconvențională în materie de împrumut poate fi introdusă fără acțiunea directă, la fel ca și celelalte
care sunt denumite acțiuni reconvenționale.
2. În cazul în care acțiunea în comodat este introdusă din cauza unui act al moștenitorului, se va judeca împotriva
acestuia pentru întreaga sumă, chiar dacă el este moștenitor doar pentru o parte.
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3. Așa cum acordarea unui împrumut de folosință este un act de bunăvoință sau de bunăvoință, mai degrabă decât
de necesitate, tot astfel este dreptul celui care conferă favoarea de a prescrie condiții și limite cu privire la aceasta.
Cu toate acestea, atunci când acest lucru a fost făcut (adică după ce împrumutul a fost făcut), atunci prescrierea
condițiilor și revenirea și privarea nepotrivită a părții de bunul împrumutat nu numai că interferează cu bunăvoința
manifestată, ci și cu obligația creată prin oferirea și primirea bunului. Pentru că tranzacția este participată de
ambele părți și, prin urmare, apar drepturi de acțiune de ambele părți; astfel încât este evident că ceea ce a fost
inițial un act de generozitate și bunăvoință se transformă în obligații reciproce și drepturi civile de acțiune, așa cum
se întâmplă în cazul unei părți care a început să se ocupe de afacerea cuiva care este absent; pentru că nu poate
permite ca afacerea să fie neglijată cu impunitate, deoarece, dacă el nu și-ar fi asumat-o, poate că altcineva ar fi
făcut-o, pentru că asumarea unui mandat depinde de voință, dar executarea lui este o chestiune de necesitate. Prin
urmare, dacă îmi împrumutați tablete pentru ca debitorul meu să-mi dea garanții, nu puteți pretinde în mod corect
ca ele să fie returnate într-un moment nepotrivit, căci dacă ați fi refuzat să le împrumutați, eu aș fi cumpărat altele
sau aș fi obținut martori. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care mi-ai împrumutat lemne cu care să susțin o
casă, iar apoi le-ai îndepărtat, sau chiar mi-ai împrumutat cu bună știință unele pe care le știai că sunt putrede;
pentru că ar trebui să fim avantajați, și nu înșelați atunci când ni se acordă o favoare. În astfel de cazuri, trebuie să
se considere că poate fi introdusă și acțiunea reconvențională.
4. În cazul în care au fost împrumutate două articole, Vivianus afirmă că acțiunea de împrumut poate fi intentată în
mod corespunzător pentru oricare dintre ele, iar ceea ce afirmă Pomponius pare a fi adevărat, dacă sunt separate;
căci atunci când o parte a împrumutat, de exemplu, un car sau o litieră, nu poate intenta în mod corespunzător o
acțiune pentru părți separate ale acestora.
5. Am pierdut un obiect pe care mi l-ai împrumutat și ți-am dat valoarea lui în locul lui, iar apoi obiectul a ajuns în
mâinile tale. Labeo spune că, într-o acțiune contrară, trebuie fie să-mi predai bunul, fie să-mi restitui ceea ce ai
primit de la mine.
(18) Gaius, Despre edictul provincial, Cartea IX.
În cazul în care proprietatea este împrumutată, trebuie să fie exercitată aceeași diligență pe care orice șef de
gospodărie foarte atent o folosește cu referire la propria proprietate, astfel încât să nu fie responsabil pentru un
accident, cu excepția celor cărora nu li se poate rezista; ca, de exemplu, moartea sclavilor care se produce fără
răutate sau neglijență din partea sa, atacurile' hoților și dușmanilor, stratagemele piraților, naufragiile, incendiile și
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evadarea sclavilor pe care nu este obișnuit să îi țină sub pază. Referitor la ceea ce am afirmat cu privire la tâlhari,
pirați și naufragiu, trebuie să înțelegem că, atunci când o proprietate a fost împrumutată unui om în așa fel încât
acesta să o poată lua cu el într-o călătorie; dacă, totuși, eu împrumut argintărie cuiva pentru că a spus că va invita
niște prieteni la cină și o ia cu el în afara țării, nu există nicio îndoială că va fi responsabil pentru orice se întâmplă
din cauza actelor piraților și tâlharilor sau din cauza unui naufragiu. Acesta este cazul în care bunul a fost
împrumutat doar ca o favoare pentru cel care l-a împrumutat, dar dacă a fost făcut în beneficiul ambelor părți, de
exemplu, dacă am invitat un prieten comun la cină, iar tu te ocupi tu însuți de afacere, iar eu îți împrumut farfuria;
sunt conștient că anumite autorități susțin că ești responsabil doar pentru rea-credință, dar ar trebui să ne întrebăm
dacă nu ești responsabil și pentru neglijență, deoarece determinarea neglijenței se face de obicei pe același
principiu ca și în cazul în care bunul este dat în gaj sau ca zestre.
1. În cazul în care un bun este dat în gaj, împrumutat sau depus și este deteriorat prin fapta părții care l-a primit, nu
numai acțiunile pe care le-am menționat vor fi întemeiate, ci și cea în temeiul Lex Aquilia; dar dacă se introduce
una dintre acestea, dreptul la celelalte se va stinge.
2. Poate exista un motiv întemeiat pentru ca o acțiune să fie intentată împotriva persoanei care împrumută bunul;
ca, de exemplu, atunci când acest lucru se face pentru cheltuielile efectuate, din cauza sănătății sclavului sau pentru
a-l căuta și a-l aduce înapoi după ce a fugit; dar cheltuielile de întreținere trebuie să fie suportate de partea care l-a
primit pentru a-l folosi în conformitate cu legea naturală. Dar, în ceea ce privește ceea ce am afirmat cu privire la
orice cheltuială efectuată din cauza sănătății sau a fugii sclavului, aceasta se aplică doar cheltuielilor care sunt mai
mari ca sumă; pentru că opinia mai bună este că cheltuielile moderate, ca, de exemplu, cele pentru întreținerea lui,
trebuie să fie suportate de același individ.
3. Mai mult, dacă cineva împrumută vase care sunt defecte, iar vinul sau uleiul care este pus în ele se strică sau se
termină, trebuie să se judece împotriva lui din acest motiv.
4. Din nou, ori de câte ori un om poate recupera ceva printr-o acțiune reconvențională, el poate păstra acest lucru
prin dreptul de compensare, chiar și atunci când acțiunea directă este introdusă împotriva sa. Se poate întâmpla ca
ceea ce o parte poate recupera de partea sa să fie de o valoare mai mare; sau judecătorul poate refuza să ia în
considerare compensarea; sau nu se inițiază împotriva sa o procedură pentru a obține restituirea obiectului
împrumutat, deoarece acesta a fost distrus din întâmplare sau a fost returnat fără o procedură judiciară; atunci
spunem că este necesară o acțiune reconvențională.
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(19) Julianus, Digest, Cartea I.
Nu există nici o îndoială că părțile care se înțeleg să păstreze ceva în siguranță sau să primească pentru a fi folosit,
nu sunt răspunzătoare pentru daunele ilicite comise de un altul; căci cum am putea să asigurăm fie prin grijă, fie
prin diligență împotriva cuiva care ne face un prejudiciu ilicit?
20. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea a III-a.
Dacă dau argintul împrumutat de tine unui sclav de-al meu pentru a ți-l preda ție, care este atât de de încredere
încât nimeni nu ar crede că ar fi impus de persoane rău intenționate, și dacă astfel de persoane intră în posesia
argintului, pierderea nu va fi a mea.
(21) Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Mi-ai împrumutat un obiect și apoi mi l-ai luat după aceea; ai intentat o acțiune de împrumut, iar eu nu am știut că
ai luat obiectul; judecătorul a pronunțat o hotărâre împotriva mea și am plătit. Ulterior, am constatat că articolul
fusese luat de dumneavoastră și s-a pus întrebarea ce fel de acțiune puteam intenta împotriva dumneavoastră?
Răspunsul a fost că nu se putea intenta o acțiune pentru furt, dar că aș fi avut dreptul la o acțiune contra pretoriană
în contul împrumutului.
1. În timp ce eram în armată, am dat anumite vase tovarășilor mei pentru a fi folosite pe riscul comun, iar sclavul
meu, după ce le-a furat, a dezertat la inamic și a fost recuperat ulterior fără vase. Este stabilit că voi avea dreptul la
o acțiune împotriva tovarășilor mei pe motiv de împrumut, pentru părțile lor respective, dar ei pot acționa
împotriva mea pentru furt, din cauza faptei sclavului meu, deoarece cererea de reparație urmează persoanei. Iar
dacă îți împrumut un obiect pentru a fi folosit pe riscul tău, iar acesta este furat de sclavul meu, vei putea acționa
împotriva mea pentru furt, din cauza faptei sclavului.
22. Paulus, Despre Edict, Cartea XXII.
În cazul în care un sclav pe care ți l-am împrumutat comite un furt, se pune întrebarea dacă va fi suficientă o
acțiune reconvențională pentru împrumut, așa cum ar fi fost aceasta dacă ai fi cheltuit bani pentru vindecarea
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sclavului; sau dacă poți intenta o acțiune pentru furt? Și, nu există nicio îndoială că partea care a solicitat
împrumutul poate introduce o acțiune noxală pentru furt, iar creditorul este răspunzător de o acțiune
reconvențională pentru împrumut, deoarece a făcut împrumutul știind că sclavul era necinstit, în timp ce cealaltă
parte nu avea cunoștință de acest fapt.
23. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXII.
Dacă îți împrumut un cal pentru a fi folosit în scopul de a călători într-un anumit loc și, fără neglijență din partea
ta, valoarea calului este diminuată de călătorie, nu vei fi răspunzător de o acțiune de împrumut; dar eu însumi am
fost neglijent, deoarece am împrumutat pentru o călătorie atât de lungă un cal care nu putea suporta oboseala.

Tit. 7. Cu privire la acțiunea în gaj și la acțiunea reconvențională
1. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XL.
2. Gajul poate fi contractat nu numai prin predare, ci și prin simplă convenție, chiar dacă nu se face nici o predare.
1. Să ne gândim, așadar, în cazul în care un gaj a fost contractat prin simpla convenție, dacă, atunci când cineva
expune niște aur ca și cum ar intenționa să îl livreze cu titlu de gaj, iar el livrează alamă, se obligă să gajeze aurul?
Rezultă că el se obligă pentru aur, dar nu și pentru aramă, deoarece părțile nu au încheiat o convenție cu privire la
aceasta din urmă.
2. Cu toate acestea, în cazul în care cineva, atunci când livrează alamă cu titlu de gaj, declară că este aur și o dă în
gaj, trebuie să se analizeze dacă nu cumva el nu face din alamă un gaj și dacă, întrucât s-a încheiat un acord cu
privire la ceea ce urma să fie dat, nu poate fi considerat ca fiind gajat? Aceasta este cea mai bună opinie; cu toate
acestea, partea care a dat-o va fi pasibilă de o acțiune reconvențională pe gaj, fără a lua în considerare frauda pe
care a comis-o.
(2) Pomponius, Despre Sabinus, cartea VI.
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În cazul în care un debitor a vândut și a predat un bun pe care l-a pus în gaj, iar tu i-ai împrumutat bani pe care i-a
plătit creditorului căruia i-a dat gajul, și ai încheiat cu acesta o convenție prin care articolul pe care l-a vândut deja
trebuia să fie pus în gaj în favoarea ta; se stabilește că fapta dumneavoastră este nulă, deoarece ați acceptat în gaj
un bun care aparținea altuia; deoarece, conform acestei înțelegeri, cumpărătorul a ajuns să aibă în posesia sa un
articol care a fost eliberat de gaj; și nu are nicio importanță faptul că bunul gajat a fost eliberat prin utilizarea
banilor dumneavoastră.
3. Același, Despre Sabinus, cartea XVIII.
Atunci când, după ce ai fost asigurat de către debitorul tău că vei primi imediat banii pe care ți-i datorează, îi
înapoiezi bunul gajat, iar el îl trece pe fereastră cuiva pe care l-a plasat acolo în mod intenționat pentru a-l primi;
Labeo spune că poți intenta o acțiune pentru furt, dar și una pentru producție împotriva debitorului tău; iar dacă
introduci o acțiune reconvențională pe gaj, iar debitorul opune o excepție pe motiv că bunul gajat a fost restituit, se
poate introduce o replică bazată pe rea-credință și fraudă; deoarece se înțelege că obiectul nu a fost restituit, ci a
fost sustras prin artificii.
(4) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLI.
În cazul în care se încheie un acord cu referire la vânzarea bunului gajat, fie la început, fie ulterior; atunci, nu
numai că vânzarea este valabilă, dar cumpărătorul obține imediat proprietatea bunului. Dar, chiar dacă nu s-a
convenit nimic cu privire la vânzarea bunului gajat, totuși, legea spune că acesta poate fi vândut, cu condiția să nu
fi fost încheiat niciun acord care să împiedice acest lucru; dar dacă s-a convenit ca acesta să nu fie vândut, iar
creditorul îl vinde apoi, el va fi pasibil de o acțiune pentru furt, cu excepția cazului în care debitorul a fost notificat
de trei ori să facă plata și nu a făcut-o.
5. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIX.
Aceeași regulă de drept se aplică fie că s-a convenit să nu se facă nicio vânzare, fie că s-a făcut ceva care încalcă
înțelegerea, fie în ceea ce privește suma, condiția sau locul în care urma să fie vândut bunul.
6. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXV.
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Deși se poate încheia un acord prin care să fii liber să vinzi un teren care ți-a fost dat în gaj, totuși, nu poți fi
obligat să îl vinzi, chiar dacă persoana care ți l-a dat în gaj poate fi insolvabilă; pentru că garanția a fost dată în
contul tău. Atilicinus, totuși, spune că, atunci când se arată un motiv întemeiat, creditorul poate fi obligat să vândă;
căci ce se întâmplă dacă suma datorată este mult mai mică decât valoarea proprietății gajate, iar aceasta din urmă
poate fi vândută în prezent pentru mai mult decât va aduce în viitor? Cu toate acestea, ar fi mai bine să se spună că
persoana care a dat gajul poate să îl vândă și să plătească ceea ce datorează atunci când a primit banii de
cumpărare; cu condiția ca creditorul să poată fi obligat să expună bunul gajat, în cazul în care este vorba de bunuri
mobile, dacă debitorul i-a oferit în prealabil o garanție suficientă pentru a-l despăgubi; pentru că ar fi opresiv ca un
creditor să fie obligat să vândă bunul împotriva voinței sale.
1. În cazul în care creditorul vinde un teren care a fost gajat la el pentru o sumă mai mare decât datoria și
împrumută surplusul cu dobândă, el trebuie să plătească dobânda primită pentru acești bani celui care i-a dat gajul;
iar dacă el însuși se folosește de surplus, trebuie să plătească și el o dobândă pentru acesta; dar dacă îl păstrează ca
depozit, nu va fi obligat să facă acest lucru.
7. Paulus, Sentințe, Cartea a II-a.
În cazul în care un creditor, după trecerea unui anumit timp, restituie surplusul, pe care l-a păstrat în depozit,
atunci, din cauza nerespectării sale, ar trebui să fie obligat să plătească debitorului dobânzi pentru acesta din cauza
întârzierii.
8. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXV.
Dacă fac o cheltuială necesară în contul unui sclav sau al unei suprafețe de teren pe care am primit-o cu titlu de
gaj, voi fi îndreptățit nu numai să o rețin, ci și să intentez o acțiune reconvențională pe gaj; să presupunem că
sclavul era bolnav, iar eu am plătit bani medicilor, iar sclavul a murit; sau să presupunem că am sprijinit o clădire
sau am reparat-o, iar ulterior aceasta a fost distrusă de un incendiu și nu aveam nimic pe care să îl pot reține drept
gaj.
(1) În cazul în care mai mulți sclavi sunt dați în gaj, iar creditorul vinde o parte dintre ei pentru o anumită sumă de
bani, înțelegând că va garanta titlul lor cumpărătorului, iar acesta își plătește datoria cu produsul obținut; el poate
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reține sclavii rămași până când i se va oferi garanția că va fi despăgubit cu privire la ceea ce a promis
cumpărătorului cu titlu de garanție a titlului celorlalți sclavi.
(2) În cazul în care unul dintre moștenitorii unui debitor își plătește partea sa de datorie, întreaga proprietate dată în
gaj poate fi vândută în continuare, ca și cum debitorul însuși ar fi plătit o parte din datorie.
(3) Dacă stipulez plata la sfârșitul unui, doi și trei ani și primesc un gaj și sunt de acord că, dacă banii nu sunt
plătiți la fiecare dintre momentele specificate, voi avea dreptul să vând bunurile gajate, este stabilit că nu le pot
vinde înainte de ziua în care toate sumele sunt scadente; și aceasta deoarece prin aceste cuvinte sunt indicate toate
plățile și nu este adevărat că banii nu sunt plătiți în fiecare zi stabilită pentru aceasta, până când nu au sosit toate
zilele. Dar când toate timpurile de plată au trecut, atunci, chiar dacă doar o singură parte nu ar fi plătită,
proprietatea gajată poate fi vândută. Dar dacă s-a stipulat în scris "că, în cazul în care o plată nu este efectuată în
ziua stabilită pentru aceasta", creditorul poate intenta imediat o acțiune în justiție în baza contractului.
(4) Un acord referitor la vânzarea bunurilor deținute în gaj ar trebui să fie redactat în așa fel încât toate părțile să
fie incluse în el; dar dacă ar trebui să se refere doar la creditorul însuși, moștenitorul acestuia poate, de asemenea,
să vândă în mod legal bunul, dacă nu s-a convenit nimic contrar.
(5) În cazul în care un gaj poate fi vândut în temeiul unui acord, acest lucru se poate face nu numai în contul
principalului neplătit, ci și în contul altor elemente, cum ar fi, de exemplu, dobânzile și banii cheltuiți cu bunul.
9. Ulpianus, Despre edict, cartea XXVIII.
În cazul în care un debitor mi-a dat în gaj un bun aparținând altuia sau a acționat cu rea-credință în ceea ce privește
gajul, trebuie spus că acțiunea reconvențională va fi admisă.
1. Un gaj poate fi dat nu numai în contul banilor, ci și pentru orice altă chestiune; ca, de exemplu, atunci când o
parte dă în gaj unei alte părți că va deveni garantul său.
2. În mod corespunzător, desemnăm drept gaj ceva care este predat creditorului; iar atunci când nici măcar posesia
nu trece la creditor, o numim ipotecă.
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3. Pentru ca acțiunea în gaj să fie aplicabilă, este necesar ca toți banii să fi fost plătiți sau să se dea satisfacție cu
privire la aceștia. Prin "satisfacție" înțelegem satisfacția pe care o dorește creditorul, chiar dacă nu se poate face
plata; fie că a dorit ca garanția să îi fie dată prin alte gajuri, astfel încât să poată renunța la cel pe care îl are, fie prin
garanții, fie prin asigurarea unui alt debitor, fie prin plata banilor, fie prin simpla înțelegere, acțiunea în gaj se va
naște. Și, în general, ori de câte ori creditorul este dispus să renunțe la gaj, se consideră că este satisfăcut dacă a
primit garanția pe care o dorea, chiar dacă a fost înșelat în legătură cu aceasta.
4. Oricine a dat bunurile altuia în gaj poate acționa printr-o acțiune în gaj, dacă datoria a fost plătită de el.
5. În cazul în care o parte introduce acțiunea în gaj înainte ca plata să fi fost efectuată, deși nu a procedat în mod
corespunzător în acest sens, totuși, dacă oferă banii în instanță, are dreptul de a recupera bunul gajat și, de
asemenea, dobânda sa.
10. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
Dar dacă el este gata să nu plătească, ci să dea satisfacție în alt mod, de exemplu, dacă dorește să dea un alt debitor
în locul său, acest lucru nu îl va avantaja cu nimic.
11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Nu se consideră că este vorba de o plată atunci când emisiunea este unită cu debitorul cu referire la datorie, sau
atunci când este acționat în judecată un garant.
1. Atunci când obligația datoriei este reînnoită, acest lucru distruge gajul, cu excepția cazului în care se convine ca
gajul să fie reînnoit.
2. Dacă primesc un gaj de la dumneavoastră cu înțelegerea că vă voi plăti bani și nu-i plătesc, voi fi pasibil de o
acțiune în temeiul gajului, deși nu a fost făcută nicio plată. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care a fost dată
o chitanță pentru banii împrumutați, sau dacă condiția pentru care a fost dat gajul nu ar trebui să fie îndeplinită, sau
dacă a fost încheiat un acord legal conform căruia nu se va cere banii.
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3. În cazul în care bunul a fost gajat numai în ceea ce privește principalul sau dobânda, acțiunea în gaj poate fi
introdusă atunci când banii în legătură cu care a fost grevat bunul au fost plătiți. Dar, indiferent dacă dobânda a
fost sau nu menționată în mod expres în stipulație, dacă bunul a fost gajat și cu referire la aceasta, acțiunea în gaj
nu va putea fi exercitată atât timp cât o parte din ea este datorată. Cazul este diferit în cazul în care o parte a promis
să plătească dobânzi peste rata legală, deoarece acest lucru este absolut ilegal.
4. În cazul în care creditorul a lăsat mai mulți moștenitori, iar unuia dintre ei i se plătește partea sa, ceilalți
moștenitori ai creditorului nu trebuie să sufere niciun prejudiciu, ci, după ce au oferit debitorului ceea ce a plătit
coerezilor lor, pot vinde întreaga proprietate. Această opinie nu este nerezonabilă.
5. Se înțelege că banii sunt plătiți nu numai atunci când au fost dați celui căruia i-a fost gajat bunul, ci și atunci
când au fost plătiți cu consimțământul său unei alte persoane, sau unuia al cărui moștenitor este sau unui agent al
acestuia, sau unui sclav desemnat pentru colectarea creanțelor. Prin urmare, dacă tu închiriezi o casă și îmi
închiriezi o parte din ea, iar eu plătesc chiria locatorului tău, pot acționa împotriva ta printr-o acțiune pe gaj; pentru
că Julianus spune că poate fi plătit. Iar dacă eu îți plătesc o parte din chirie ție și o parte lui, trebuie spus că se
aplică aceeași regulă. Este evident că bunurile pe care le-am adus în casă vor fi răspunzătoare doar pentru valoarea
chiriei camerei mele, deoarece este incredibil ca o înțelegere să fi fost făcută ca efectele mele de valoare
neînsemnată să fie răspunzătoare pentru chiria întregii case. Se consideră că s-a convenit în mod tacit cu
proprietarul localului ca contractul proprietarului casei de oaspeți să nu fie în beneficiul primului, ci să beneficieze
de propriul său acord.
6. O obligație prin gaj prin intermediul unei persoane libere nu este dobândită de noi; și în așa măsură se aplică
acest principiu încât nu poate fi dobândită prin intermediul unui mandatar sau al unui tutore și, prin urmare, ei
înșiși pot fi dați în judecată într-o acțiune în gaj. Acest lucru nu este schimbat nici de ceea ce a fost decretat de
împăratul nostru, și anume că posesia poate fi dobândită prin intermediul unei persoane libere; pentru că acest
lucru este aplicabil doar pentru a ne permite să obținem posesia bunurilor care ne-au fost gajate, dar o persoană
liberă nu va dobândi întotdeauna obligația însăși pentru noi.
7. Cu toate acestea, în cazul în care agentul sau tutorele meu dă un bun în gaj, el însuși poate introduce acțiunea în
gaj, iar acest lucru este valabil pentru un agent dacă a fost deja îndrumat să dea un gaj:
(12) Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
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Sau dacă i s-a încredințat administrarea întregii proprietăți sau a părții care obișnuia să împrumute bani pe gaj.
13. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Dacă, atunci când un creditor vindea un gaj, între el și cumpărător s-a încheiat un acord conform căruia, dacă
debitorul va plăti banii de cumpărare cumpărătorului, va avea dreptul să i se restituie bunurile sale; Julianus spune
că se mai precizează într-un rescript că, din cauza acestui acord, creditorul este obligat prin acțiunea pe gaj să
transfere debitorului acțiunea sa pe vânzare împotriva cumpărătorului. Cu toate acestea, debitorul însuși poate
intenta o acțiune de recuperare a proprietății sau una in factum împotriva cumpărătorului.
1. Atât dolul, cât și neglijența pot face obiectul acestei acțiuni, ca în cazul unui împrumut cu titlu oneros. De
asemenea, este inclusă și paza, dar violența irezistibilă nu intră în domeniul său de aplicare.
(14) Paulus, Despre edict, cartea XXIX.
Prin urmare, creditorului i se cere aceeași diligență pe care un cap de familie atent obișnuiește să o exercite în
propriile afaceri.
15. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Atunci când creditorul returnează gajul, el trebuie să ofere debitorului o garanție împotriva fraudei, iar dacă a fost
gajat un teren, el trebuie să îi ofere o garanție cu referire la titlul său, dacă se întâmplă ca servituțile să se fi pierdut
din cauza faptului că creditorul nu a făcut uz de ele.
16. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIX.
În cazul în care un tutore gajează bunurile pupilei sale fără a încălca legea, gajul trebuie să fie menținut, adică dacă
el primește banii în beneficiul pupilei. Aceeași regulă se aplică și în cazul curatorului unui minor sau al unui
nebun.
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(1) Este cert că creditorul are dreptul la o acțiune reconvențională pe gaj. Prin urmare, în cazul în care debitorul dă
un bun care aparține altuia sau care este gajat în favoarea unui terț sau a statului, el va fi răspunzător, deși se face
vinovat și de infracțiunea de înșelăciune. Acest lucru este valabil numai în cazul în care acesta cunoaște faptele sau
și în cazul în care nu le cunoștea? În ceea ce privește infracțiunea, ignoranța va fi o scuză suficientă; dar, cu
referire la acțiunea reconvențională, Marcellus afirmă în Cartea a șasea a Digestului că ignoranța nu îl scuză.
Atunci când creditorul primește cu bună știință un bun care aparține altcuiva, sau care este gajat în favoarea altuia,
sau care este deteriorat, o acțiune reconvențională nu va fi în favoarea sa.
(2) Chiar și terenurile care fac obiectul unui contract de leasing perpetuu pot fi gajate, precum și cele a căror
suprafață este implicată doar; deoarece, în prezent, acțiunile în echitate sunt acordate părților cărora le sunt
conferite drepturi de suprafață.
17. Marcianus, Despre formula ipotecară.
Divinii Severus și Antoninus au afirmat însă într-un Rescript că gajul va fi obligatoriu fără a afecta chiria terenului.
18. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Dacă tu și cu mine am convenit ca o creanță împotriva unui debitor al meu să fie gajată în favoarea ta, acest acord
trebuie susținut de pretor, astfel încât el să te protejeze pe tine dacă tu vei intenta un proces pentru bani, iar pe
debitor dacă eu îl voi acționa în justiție împotriva lui. Prin urmare, dacă obligația a fost una pecuniară, trebuie să
compensezi creanța ta cu banii încasați; dar dacă a fost pentru un bun anume, tot ceea ce primești vei păstra în loc
de gaj.
(1) În cazul în care este gajată simpla proprietate, un uzufruct care se acumulează ulterior va fi inclus la gaj, iar
aceeași regulă se aplică și în cazul depozitelor aluviale.
(2) În cazul în care un bun imobil care este gajat este vândut, condiția gajului rămâne în continuare, deoarece
terenul trece împreună cu ceea ce este legat de el; ca, de exemplu, în cazul unui copil născut de o sclavă după ce a
fost făcută vânzarea.
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(3) În cazul în care o parte a prevăzut că un lemn îi va fi gajat, Cassius spune că o navă construită din acest
material nu poate fi gajată prin această convenție, deoarece materialul este un lucru, iar nava un alt lucru și, prin
urmare, în acordarea gajului ar trebui să se adauge în mod expres: "Tot ceea ce este făcut din sau derivat din acest
lemn".
(4) În cazul în care un sclav dă în gaj bunuri aparținând peculiumului său, tranzacția trebuie să fie susținută dacă el
a avut gestionarea liberă a peculiumului; pentru că el poate, de asemenea, să înstrăineze astfel de bunuri.
19. Marcianus, Despre formula ipotecară.
Trebuie să înțelegem că aceleași reguli se aplică și în cazul unui fiu aflat sub controlul paternal.
20. Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
Proprietatea unui terț poate fi dată în gaj cu consimțământul proprietarului; iar dacă este dată fără știrea sa, iar
acesta ratifică actul, gajul va fi valabil.
(1) În cazul în care proprietatea este gajată în favoarea mai multor persoane în același timp, toate au un drept egal.
(2) În cazul în care creditorul este vinovat de neplata bunului, acțiunea în gaj poate fi introdusă în mod
corespunzător.
(3) Uneori, chiar dacă banii au fost plătiți, acțiunea în gaj ar trebui să fie respinsă; de exemplu, dacă creditorul și-a
cumpărat gajul de la debitor.
21. Același, Abrevieri, Cartea a VI-a.
Atunci când o casă este dată în gaj, este răspunzător și terenul, căci face parte din casă; și, pe de altă parte, dreptul
asupra solului urmează construcției.
(22) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXX.
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În cazul în care un gaj a fost furat, iar creditorul introduce o acțiune pentru furt, Papinianus este de părere că el
trebuie să crediteze asupra datoriei tot ceea ce recuperează; și acest lucru este corect, chiar dacă furtul a fost comis
din neglijența creditorului. Cu atât mai mult ar trebui să se susțină acest lucru cu referire la ceea ce el obține printro acțiune de recuperare. Dar să ne gândim dacă ceea ce debitorul însuși a plătit creditorului în cadrul unei acțiuni
pentru furt sau al unei acțiuni de recuperare trebuie să fie creditat pe datorie; și, într-adevăr, s-a afirmat și s-a
statuat frecvent că nu este obligat să îi restituie ceea ce el însuși a plătit în cadrul unei acțiuni pentru furt.
Papinianus spune același lucru în Cartea a noua a întrebărilor.
1. Papinianus mai spune că, în cazul în care creditorul, animat de teamă, a returnat debitorului un sclav care fusese
pus în gaj și pe care îl primise cu bună credință în acest scop, se aplică aceeași regulă; căci dacă el inițiază o
acțiune în justiție pentru că a făcut acest lucru din cauza constrângerii și recuperează daune cvadruple, el nu va
returna nimic din ceea ce a obținut și nici nu îl va credita asupra datoriei.
2. Dacă un hoț dă un bun în gaj, o acțiune pe gaj, precum și pentru profituri, poate fi introdusă de el, deși nu poate
face profitul său; căci un hoț poate fi acționat în justiție nu numai pentru profiturile unui bun care există, ci și
pentru recuperarea valorii celui care a fost consumat; și, prin urmare, faptul că creditorul a fost un posesor de bună
credință va fi un avantaj pentru el.
3. Dacă, după ce gajul a fost vândut, debitorul care a obținut posesia bunului prin suferință sau care l-a închiriat nu
renunță la posesie, el va fi pasibil de o acțiune reconvențională.
4. În cazul în care un creditor, atunci când a vândut bunul gajat, a promis daune-interese duble (pentru că așa se
obișnuiește, iar după ce a fost dat în judecată într-un proces de evicțiune, a fost condamnat prin hotărâre
judecătorească), ar avea dreptul la o acțiune reconvențională pe gaj? Se poate spune că ar avea un astfel de drept,
cu condiția ca el să fi făcut vânzarea fără fraudă sau neglijență și să fi desfășurat afacerea așa cum ar trebui să o
facă un cap de familie diligent. Cu toate acestea, în cazul în care o astfel de vânzare nu a fost în niciun caz
profitabilă, ci partea a vândut-o la prețul pe care l-ar fi putut obține chiar dacă nu ar fi dat promisiunea, nu poate
recurge la această acțiune.
23. Tryphoninus, Disputations, Cartea a VIII-a.
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Căci nu va putea recupera de la debitor mai mult decât valoarea datoriei. Dacă, totuși, a existat o convenție privind
dobânda și, după cinci ani, de exemplu, după ce a primit prețul bunului gajat, creditorul, pierzând procesul, face
restituirea către cumpărător, el poate recupera de la debitor dobânda pentru perioada intermediară, deoarece este
evident că nu i s-a plătit nimic în așa fel încât să nu poată fi privat de ea. În cazul în care, însă, el a plătit doar
prețul primit, o excepție de fraudă îi va fi interzisă cererea de dobânzi, deoarece a putut folosi banii pe care i-a
primit de la cumpărător.
24. Ulpianus, Despre edict, cartea XXX.
Mi s-a pus frumoasa întrebare: dacă creditorul a obținut de la Împărat un Decret prin care i se dădea posesia gajului
și a fost deposedat de el printr-un titlu mai bun, va avea dreptul la o acțiune reconvențională pe gaj? Mi se pare că
obligația care rezultă din gaj a încetat și că există o renunțare la contract; mai mult, există o acțiune echitabilă care
rezultă din cumpărare, de care se poate prevala, ca și cum bunul i-ar fi fost cedat cu titlu de plată, astfel încât să îl
satisfacă pentru valoarea datoriei sau a interesului pe care îl avea în această chestiune; iar creditorul ar avea dreptul
la o compensare, dacă o acțiune în gaj sau una bazată pe orice alt motiv ar fi introdusă împotriva sa.
1. Se pune întrebarea dacă cel care a plătit creditorul cu bani falși poate introduce acțiunea în gaj, deoarece banii au
fost plătiți? S-a stabilit că acesta nu poate introduce o acțiune pe gaj și nici nu va fi eliberat de datorie, deoarece
banii falși nu eliberează partea care îi plătește; și, într-adevăr, banii ar trebui să îi fie returnați.
2. În cazul în care un creditor vinde un gaj pentru un preț mai mare decât cel datorat, dar nu a recuperat încă prețul
de la cumpărător, poate fi acționat în justiție în cadrul unei acțiuni pe gaj pentru plata surplusului? Sau debitorul
trebuie să aștepte până când cumpărătorul plătește sau trebuie să i se facă un transfer al drepturilor de acțiune
împotriva acestuia din urmă? Sunt de părere că creditorul nu ar trebui să fie obligat să facă plata, ci debitorul ar
trebui să aștepte sau, dacă nu face acest lucru, să i se cedeze drepturile de acțiune împotriva cumpărătorului, dar pe
riscul vânzătorului. Cu toate acestea, în cazul în care acesta a primit deja banii, el trebuie să predea surplusul.
3. În cazul în care creditorul a maltratat bunurile care au fost gajate sau a prejudiciat sclavii, acest lucru trebuie luat
în considerare în acțiunea în gaj. Cu toate acestea, este evident că, dacă a folosit forța împotriva lor din cauza
comportamentului lor rău, dacă i-a pus în lanțuri sau dacă i-a adus în fața prefectului sau a guvernatorului, trebuie
spus că creditorul nu este pasibil de acțiunea pe gaj, prin urmare, dacă a prostituat o sclavă sau a obligat-o să
îndeplinească orice alt act necorespunzător, gajul acestei sclave este imediat eliberat.
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25. Același, Despre Edict, Cartea XXXI.
În cazul în care un creditor a instruit sclavii gajați în diferite meserii, o acțiune reconvențională va fi admisă dacă
aceștia au dobândit deja cunoștințe în aceste domenii sau dacă instruirea a fost dată cu acordul debitorului. Dar
dacă niciuna dintre acestea nu a fost cazul, iar meseriile au fost necesare, acțiunea reconvențională va fi admisă,
dar nu în măsura în care debitorul va fi obligat să piardă sclavii din cauza valorii cheltuielilor; deoarece, așa cum
creditorul nu are voie să neglijeze proprietatea prin răutate și neglijență, tot așa nu i se permite să pună ceea ce este
gajat într-o astfel de condiție încât recuperarea sa să fie oneroasă pentru debitor; ca, de exemplu, în cazul în care o
mare suprafață de teren este dată în gaj de către un om care cu greu o poate răscumpăra și nici măcar nu o poate
cultiva, iar dumneavoastră, după ce ați primit-o în gaj, o cultivați în așa fel încât să îi conferiți o mare valoare; de
fapt, nu este corect ca eu să fiu obligat să caut alți creditori, să vând ceea ce doresc să recuperez sau să o las în
mâinile dumneavoastră prin forța sărăciei. Aceste aspecte ar trebui să fie analizate de către judecător, care ar trebui
să adopte o cale de mijloc, astfel încât să nu asculte obiecțiile neînsemnate ale debitorului sau pretențiile opresive
ale creditorului.
26. Același, Disputații, Cartea a III-a.
Nu este nimic de mirare că se creează un gaj atunci când, din orice cauză, un magistrat pune partea în posesie; de
vreme ce împăratul nostru, împreună cu tatăl său, a afirmat foarte des în Rescripte că un gaj poate fi creat și prin
testament.
1. Trebuie reținut că, atunci când un gaj este creat prin ordinul unui magistrat, acest lucru nu este făcut în mod
legal decât după ce bunul a intrat efectiv în posesie.
27. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
2. În cazul în care un creditor a cerut bani împrumutați, iar debitorul nu avea banii în mână, i-a dat anumite obiecte
de aur, pentru ca acesta să le pună în gaj la un alt creditor. Dacă cel care le-a primit de la debitor le deține după ce
au fost eliberate prin plată, i se poate ordona să le prezinte; dar dacă sunt încă în posesia creditorului, sunt
considerate ca fiind puse în garanție cu acordul proprietarului; dar acțiunea corespunzătoare poate fi introdusă de
proprietarul bunului împotriva creditorului său pentru a obliga la predarea lor, de îndată ce sunt eliberate.
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28. Julianus, Digest, cartea XI.
În cazul în care un creditor a primit un bun în gaj și, după ce a pierdut posesia acestuia, procedează prin
intermediul acțiunii serviene și recuperează despăgubiri; iar debitorul intentează ulterior o acțiune în justiție pentru
același bun, el va fi împiedicat prin excepție, cu excepția cazului în care îi oferă ceea ce a fost plătit pentru el.
(1) În cazul în care un sclav primește un gaj în contul peculium-ului său, o acțiune în gaj poate fi introdusă de
debitor împotriva stăpânului său.
29. Același, Digest, cartea XLIV.
Dacă tu cumperi cu bună credință proprietatea altuia și mi-o dai în gaj, cerând ca restituirea ei să fie ținută prin
suferință, iar apoi proprietarul acestei proprietăți mă numește pe mine moștenitorul său, aceasta încetează să mai
fie un gaj și doar creanța prin suferință va supraviețui; și, prin urmare, uzucapiunea ta va fi întreruptă.
30. Paulus, Epitome din Digestul lui Alfenus Verus, Cartea a V-a.
O parte care împrumutase bani proprietarului unei bărci, a reținut barca în râu din proprie inițiativă, deoarece banii
nu au fost plătiți la timpul stabilit; ulterior, râul a crescut și a luat barca. Opinia a fost că, dacă creditorul a reținut
barca împotriva consimțământului proprietarului, barca era pe riscul său; dar dacă debitorul a fost de acord în mod
voluntar să o rețină, el ar trebui să fie despăgubit doar pentru neglijență, și nu pentru forță superioară.
31. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
În cazul în care un sclav dat în gaj comite un furt împotriva creditorului, debitorul are dreptul de a renunța la sclav,
predându-l pentru reparație. Dar dacă el mi l-a dat în gaj, știind că este un hoț, deși este gata să mi-l predea ca
reparație, voi avea totuși dreptul la o acțiune în gaj, pentru a fi despăgubit. Julianus spune că aceleași reguli trebuie
respectate în cazul în care un sclav este depus sau împrumutat și comite un furt.
32. Marcianus, Reguli, Cartea a IV-a.

863

Un creditor poate introduce o acțiune reconvențională pe gaj împotriva unui debitor care a gajat bunurile altuia,
chiar dacă debitorul este solvabil.
33. Același, Despre formula ipotecară.
În cazul în care debitorul a plătit banii, el se poate folosi de acțiunea în gaj pentru a recupera bunurile date în
antecontract, căci, existând un gaj, el se poate folosi de acest termen.
34. Marcellus, Opinii.
În cazul în care Titius a împrumutat bani lui Sempronius și a primit un gaj pentru aceștia, iar creditorul era pe
punctul de a vinde gajul pentru că banii nu au fost plătiți; debitorul i-a cerut să cumpere terenul la un anumit preț
și, când a făcut acest lucru, a scris o scrisoare în care a dat de înțeles că a vândut terenul respectiv creditorului. Aș
dori să știu dacă debitorul poate revoca această vânzare prin oferirea principalului și a dobânzii datorate?
Marcellus a răspuns că, în conformitate cu faptele menționate, nu o poate revoca.
35. Florentinus, Institutes, cartea VIII.
În cazul în care se datorează ceva în contul principalului și al dobânzii de la o parte care datorează bani garantați
prin gaj, tot ceea ce se primește din vânzarea gajurilor trebuie creditat asupra dobânzii, care se stabilește că este
datorată în acel moment, iar apoi, dacă mai rămâne ceva, trebuie creditat asupra principalului. Un debitor nu ar
trebui să fie audiat dacă, deși știe foarte bine că este foarte puțin solvabil, dorește să facă o alegere cu privire la
creanța pentru care preferă să fie eliberat gajul.
(1) Un gaj nu face decât să transfere creditorului posesia proprietății bunului care rămâne în posesia debitorului;
acesta din urmă, însă, poate să se folosească de bunul său prin suferință și, de asemenea, în temeiul unui contract
de închiriere.
36. Ulpianus, Despre edict, cartea XI.
Se pune întrebarea cum poate fi răspunzătoare o persoană care predă creditorului, cu titlu de gaj, aramă în loc de
aur? Sabinus afirmă cel mai corect în acest caz, că dacă, în cazul în care, în cazul în care aurul a fost dat, partea
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înlocuiește arama, este răspunzător pentru furt; dar dacă, atunci când aurul a fost dat, a înlocuit arama, este vinovat
de un act josnic, dar nu este un hoț. Eu cred însă că și în acest caz va exista acțiunea de gaj, iar Pomponius spune
același lucru. Mai mult, el poate fi pedepsit judiciar pe motiv de escrocherie, așa cum a fost foarte des expus în
rescrieri.
(1) Din nou, dacă cineva îmi dă cu bună știință și în mod deliberat o proprietate în gaj care aparține altuia, sau dacă
îmi grevează o proprietate deja grevată în favoarea altuia și nu mă informează despre acest lucru, el poate fi
pedepsit pentru aceeași infracțiune. Este evident că, în cazul în care bunul este de o valoare considerabilă și este
gajat doar pentru o sumă mică de bani, trebuie spus că infracțiunea de înșelăciune nu există și, de asemenea, că
acțiunile privind gajul și înșelăciunea nu vor exista, deoarece partea care a primit bunul ca al doilea gaj nu a fost
avantajată în niciun fel.
37. Paulus, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Dacă închiriez proprietarului un gaj care mi-a fost predat, voi păstra posesia acestuia prin închirierea lui, deoarece
înainte ca debitorul să-l închirieze nu avea posesia, în timp ce eu am intenția de a-l păstra, iar cel care îl închiriază
nu are intenția de a-l dobândi.
38. Modestinus, Diferențe, Cartea I.
Autoritatea unui tutore este necesară pentru un tutore care primește un bun în gaj, din cauza pericolului unei
acțiuni în gaj.
39. Același, Opinii, Cartea a IV-a.
Gaius Seius i-a dat pământul său lui Lucius Titius ca gaj pentru banii împrumutați și, ulterior, s-a convenit între ei
ca creditorul să fie în posesia gajului pentru o anumită perioadă de timp, cu titlu de compensație pentru banii săi.
Însă, înainte de expirarea acestui termen, creditorul, în declarația sa de ultimă dorință, a prevăzut prin testament ca
unul dintre fiii săi să aibă respectiva suprafață de teren și a adăugat: "pe care l-am cumpărat de la Lucius Titius",
deși, de fapt, nu îl cumpărase. Gaius Seius, care era debitorul, împreună cu alte persoane, a semnat acest testament.
Întreb dacă, prin faptul că l-a semnat, s-a prejudiciat în vreun fel, întrucât nu a fost prezentat niciun act care să
ateste vânzarea, ci doar acordul ca creditorul să aibă dreptul la recolte pentru o anumită perioadă de timp?
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Herennius Modestinus a răspuns că contractul de gaj nu a fost afectat deoarece debitorul a semnat testamentul
creditorului în care a declarat că a cumpărat gajul.
40. Papinianus, Opinii, Cartea a III-a.
Un debitor nu poate cumpăra în mod legal un gaj pe care l-a dat unui creditor, deoarece cumpărarea propriei
proprietăți este nulă; pentru că, dacă o cumpără pentru un preț mai mic decât valoarea creanței și o revendică, sau
intentează un proces pentru proprietate, creditorul nu este obligat să îi restituie posesia decât dacă oferă plata
întregii datorii.
(1) Fiul unui debitor, care se află sub controlul tatălui său, nu poate obține posesia unui gaj de la un creditor cu
bani aparținând propriului său peculium; și, prin urmare, dacă un patron al debitorului a obținut posesia bunurilor
succesorale contrar dispozițiilor testamentare, el va dobândi jumătate din proprietate, deoarece gajul este eliberat
prin banii pe care fiul i-a plătit ca preț din bunurile aparținând tatălui său.
(2) Banii fiind plătiți, creditorul ar trebui să restabilească posesia gajului care se afla efectiv în mâinile sale;
debitorul nu poate fi obligat să mai plătească nimic. Prin urmare, dacă, între timp, creditorul a dat el însuși gajul ca
garanție, iar proprietarul acestuia a plătit banii pe care îi datora, nu se va acorda nicio acțiune cu privire la cel de-al
doilea gaj și nici nu va rămâne dreptul de retenție.
41. Paulus, Întrebări, Cartea a III-a.
Ați dat bunul altuia în gaj, iar ulterior ați devenit proprietarul acestuia; creditorului i se acordă o acțiune echitabilă
asupra gajului. Aceeași regulă nu se aplică, dacă devin moștenitorul lui Titius care mi-a grevat proprietatea fără
consimțământul meu; pentru că, în aceste circumstanțe, dreptul de recuperare a gajului nu este acordat creditorului;
și, în niciun caz, nu este suficient, pentru ca acțiunea echitabilă asupra gajului să fie aplicabilă, ca proprietarul să
fie aceeași parte care datorează și banii. Dar dacă acesta a fost de acord cu privire la gaj, astfel încât înșelăciunea
sa să poată fi stabilită, nu se poate opune în mod corespunzător introducerii unei acțiuni în echitate împotriva sa.
42. Ulpianus, Opinii, Cartea a III-a.
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Creditorul este obligat legal să predea excesul de preț împreună cu dobânda, într-o acțiune intentată în legătură cu
darea în gaj; și nu trebuie să fie ascultat dacă dorește să se substituie cumpărătorului, deoarece, în vânzarea, care se
face în urma unei înțelegeri, creditorul își face propria afacere.
43. Scaevola, Digest, Cartea a V-a.
O parte a grevat un teren liber de sarcini cu titlu de garanție pentru un creditor și i-a înmânat acestuia un act de
cumpărare. Atunci când a dorit să construiască pe terenul respectiv, a apărut o controversă cu un vecin cu privire la
lățimea terenului și, întrucât nu a putut dovedi altfel, a cerut creditorului să prezinte titlul de proprietate care fusese
livrat de el și, întrucât acesta nu a făcut acest lucru, a ridicat o clădire mai mică și, în acest fel, a suferit un
prejudiciu. S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care creditorul solicită banii sau introduce o acțiune în vederea
recuperării gajului și se invocă o excepție bazată pe fraudă, judecătorul ar trebui să ia în considerare acest
prejudiciu? Răspunsul a fost că, dacă creditorul nu a avut intenția de a impune debitorului privându-l de
prezentarea instrumentului, debitorul poate introduce o acțiune în temeiul gajului atunci când banii au fost plătiți;
dar dacă acest lucru a fost făcut în mod intenționat, o acțiune ar putea fi introdusă împotriva creditorului pentru
valoarea dobânzii sale la acel moment și înainte de plata banilor.
(1) Titius a primit un împrumut de bani de la Gaius Seius cu un gaj de saci de piele; și în timp ce Seius avea acești
saci în grânarul său, un centurion, care a fost trimis de la biroul comisarului, a luat sacii pentru a fi folosiți în
serviciul public; și au fost recuperați ulterior la cererea lui Gaius Seius, creditorul. Întreb dacă Titius, debitorul, sau
Seius, creditorul, ar trebui să fie răspunzător pentru uzura rezultată în urma utilizării lor? Răspunsul este că, în
conformitate cu faptele prezentate, creditorul nu era răspunzător pentru daunele rezultate din uzura sacilor.
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Cartea XIV
1. Cu privire la acțiunea împotriva proprietarului unei nave.
2. În ceea ce privește legea rhodiană a jettisonului.
3. Cu privire la acțiunea institoriană.
4. Cu privire la acțiunea tributoriană.
5. Cu privire la tranzacțiile despre care se spune că au avut loc cu o persoană aflată sub controlul altei persoane.
6. Cu privire la decretul macedonean al Senatului.

Tit. 1. Cu privire la acțiunea împotriva proprietarului unei nave.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Nimeni nu ignoră beneficiul acestui Edict, căci uneori încheiem înțelegeri cu comandanții de nave în legătură cu necesitățile
călătoriei, fără să cunoaștem statutul sau caracterul lor civil; și era just ca partea care a numit comandantul unei nave să fie
răspunzătoare, la fel ca și cel care a pus un agent în fruntea unui magazin sau a unei afaceri; deoarece, de fapt, este mai
necesar să se încheie un contract cu comandantul decât cu un agent obișnuit, deoarece circumstanțele permit oricui să facă o
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investigație cu privire la calitatea unui agent și să încheie un contract cu acesta în consecință; dar nu este cazul
comandantului unei nave, deoarece, adesea, nici locul și nici momentul nu permit luarea unei decizii satisfăcătoare.
(1) Trebuie să înțelegem prin comandantul unei nave o persoană căreia îi este încredințată conducerea întregii nave.
(2) Dar dacă contractul este încheiat cu unul dintre marinari, nu se va acorda o acțiune împotriva armatorului navei, deși se va
acorda o acțiune împotriva acestuia pentru orice infracțiune săvârșită de unul dintre cei care se află la bordul navei în scopul
navigării acesteia; pentru că o cauză de acțiune pe baza unui contract este una, iar cea care rezultă dintr-o infracțiune este
alta; deoarece cel care numește un comandant permite încheierea de contracte cu acesta, dar cel care angajează marinari nu
permite încheierea de contracte cu aceștia, ci trebuie să aibă grijă ca aceștia să nu se facă vinovați de neglijență sau fraudă.
(3) Comandanții sunt numiți în scopul închirierii navelor, fie pentru transportul de mărfuri sau de pasageri, fie pentru
cumpărarea de provizii, dar dacă un comandant este numit pentru cumpărarea sau vânzarea de mărfuri, el îl va face pe
proprietar responsabil și din acest motiv.
(4) Nu contează care este starea civilă a unui astfel de comandant, dacă este liber sau sclav, și dacă, dacă este sclav, aparține
proprietarului sau unei alte persoane, și nici nu va conta ce vârstă are, deoarece cel care l-a numit nu are decât vina sa.
(5) Noi considerăm că stăpânul este nu numai persoana pe care proprietarul a numit-o, ci și cel pe care l-a numit un stăpân;
iar Julianus, care a fost consultat cu privire la această chestiune, a dat această opinie în cazul în care proprietarul nu era la
curent cu numirea; în cazul în care, totuși, el știe de ea și permite individului desemnat să îndeplinească sarcinile de stăpân al
navei, se consideră că el însuși l-a numit. Această opinie mi se pare rezonabilă, deoarece cel care l-a desemnat trebuie să fie
responsabil pentru toate actele comandantului, în caz contrar părțile contractante vor fi înșelate; iar acest lucru ar trebui admis
cu atât mai ușor pentru binele public în cazul unui comandant decât în cazul unui alt agent. Cum ar fi atunci dacă proprietarul
ar numi stăpânul în așa fel încât acestuia din urmă să nu i se permită să numească pe altcineva; ar trebui să ne gândim dacă ar
trebui să admitem opinia lui Julianus în acest caz? Căci să presupunem că el i-a interzis în mod expres, după cum urmează:
"Să nu-l angajezi pe Titius ca stăpân". Trebuie spus, totuși, că bunăstarea celor care se folosesc de nave cere ca regula să fie
aplicată în această măsură.
(6) Trebuie să înțelegem prin cuvântul "corabie" navele și chiar plutele, folosite pentru navigația pe mare, pe râuri sau pe
lacuri.
(7) Pretorul nu acordă un drept de acțiune împotriva unui proprietar pentru orice cauză, ci numai cu referire la lucrul
particular pentru care a fost numit comandantul; adică dacă a fost numit pentru un anumit tip de afacere, de exemplu, atunci
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când s-a încheiat un contract pentru transportul de mărfuri; sau când s-a încheiat un acord sau s-au cheltuit bani în scopul
reparării navei; sau când marinarii cer plata în contul serviciilor lor.
(8) Și dacă comandantul ar împrumuta o sumă de bani, se va considera că acest lucru este inclus în atribuțiile sale? Pegasus
consideră că, dacă a împrumutat banii cu referire la chestiunea pentru care a fost numit, ar trebui să se acorde o acțiune, iar
această opinie cred că este corectă; dar dacă i-a împrumutat în scopul echipării sau amenajării navei sau pentru angajarea
marinarilor?
(9) De aceea, întreabă Ofilius, dacă comandantul împrumută banii în scopul reparării navei și îi transformă în folosul său
propriu, se va acorda o acțiune împotriva proprietarului? El spune că, dacă i-a primit cu înțelegerea că îi va cheltui pentru
navă, iar ulterior s-a răzgândit, proprietarul va fi răspunzător și nu poate fi învinovățit decât el însuși pentru că a desemnat o
astfel de persoană. Cu toate acestea, dacă, încă de la început, a avut intenția de a frauda creditorul și nu a declarat în mod
expres că a primit banii în contul navei, se va aplica regula contrară. Pedius aprobă această distincție.
(10) Cu toate acestea, atunci când comandantul se face vinovat de înșelăciune cu privire la prețul lucrurilor care sunt
cumpărate, proprietarul, și nu creditorul, trebuie să sufere pierderea.
(11) Mai mult, atunci când comandantul împrumută bani de la o altă parte și, cu aceștia, satisface creanța celui care i-a
împrumutat bani în scopul reparării navei; cred că ar trebui să se acorde o acțiune creditorului menționat mai întâi, la fel ca și
cum ar fi împrumutat banii pentru a fi cheltuiți pe navă.
(12) Prin urmare, numirea prescrie anumite condiții care trebuie respectate de părțile contractante; și, prin urmare, dacă
proprietarul a numit comandantul navei doar în scopul de a colecta marfa, și nu pentru ca acesta să poată închiria nava (deși
ar fi putut să o închirieze efectiv), proprietarul nu va fi răspunzător dacă comandantul a făcut acest lucru; și aceeași regulă se
aplică și în cazul în care s-a înțeles că acesta putea doar să închirieze nava, dar nu și să colecteze marfa; sau dacă a fost numit
în scopul de a încheia contracte cu pasagerii, dar nu pentru a oferi utilizarea navei pentru mărfuri sau invers; atunci, dacă își
depășește instrucțiunile, nu îl va obliga pe proprietar. Dar dacă comandantul a fost numit doar pentru a închiria nava pentru
transportul anumitor mărfuri, de exemplu, legume sau cânepă, și ar trebui să o închirieze pentru a transporta marmură sau alte
materiale, trebuie să se considere că nu va fi obligat. Pentru că anumite nave sunt destinate transportului de mărfuri, iar altele
(așa cum se afirmă în general) sunt destinate transportului de pasageri, și știu că foarte mulți proprietari dau indicații să nu
transporte pasageri și, de asemenea, că afacerile trebuie să se desfășoare numai în anumite regiuni și în anumite ape; de
exemplu, există nave care transportă pasageri la Brundisium din Cassiopa sau din Dyrrachium, dar nu sunt adaptate pentru
transport de mărfuri, iar unele sunt, de asemenea, adaptate pentru navigația fluvială, dar nu sunt potrivite pentru mare.
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(13) În cazul în care sunt numiți mai mulți comandanți, iar atribuțiile lor nu sunt împărțite, orice tranzacție încheiată cu unul
dintre ei îl va obliga pe proprietar; dar dacă sunt desemnate atribuțiile lor separate, cum ar fi, de exemplu, dacă unul dintre ei
este însărcinat cu închirierea navei, iar altul trebuie să colecteze transportul de marfă, atunci proprietarul va fi obligat de
actele oricăruia dintre ei, cu condiția ca acesta să se achite de atribuțiile sale.
(14) Dacă, totuși, partea a făcut desemnarea, așa cum se face adesea, în așa fel încât unul dintre ei nu trebuie să facă nici o
afacere fără celălalt, cel care contractează doar cu unul dintre ei va avea numai vina sa.
(15) Atunci când folosim cuvântul "exercitor", înțelegem prin acesta partea în mâinile căreia ajung toate încasările și plățile,
fie că este proprietarul navei, fie că a închiriat-o de la proprietar pentru o sumă fixă pentru o anumită perioadă de timp, fie că
a închiriat-o permanent.
(16) Nu contează prea mult dacă partea care deține controlul navei este un bărbat sau o femeie, capul unei gospodării, un fiu
aflat sub controlul paternal sau un sclav; dar pentru ca un tutore să dețină controlul unei nave, solicităm să fie acordat
consimțământul tutorelui său.
(17) Avem, de asemenea, posibilitatea de a alege dacă preferăm să dăm în judecată persoana care deține controlul navei sau
comandantul acesteia.
(18) Dar, pe de altă parte, o acțiune nu este promisă de pretor împotriva celor care au contractat cu comandantul, deoarece el
nu a avut nevoie de aceeași asistență; el poate, totuși, să îl dea în judecată pe comandant în baza contractului de închiriere,
dacă acesta îi furnizează munca în schimbul unei remunerații; sau, dacă face acest lucru în mod gratuit, poate intenta o
acțiune de mandat împotriva lui. Este clar că prefecții, din cauza administrării aprovizionării, și, în provincie, guvernatorii,
care obișnuiesc să-i ajute prin exercitarea unor puteri extraordinare, pot face acest lucru în cazul în care contractele sunt
încheiate de către comandanții de nave.
(19) Dacă cel care are controlul unei nave se află în puterea altuia și administrează nava cu acordul acestuia, se va acorda o
acțiune în contul afacerilor încheiate cu comandantul, împotriva celui în puterea căruia se află cel care are conducerea navei.
(20) Dar, deși se acordă o acțiune împotriva celui sub al cărui control se află cel care are conducerea unei nave, totuși, acest
lucru se face numai atunci când acționează cu consimțământul acestuia din urmă. Prin urmare, cei care au controlul celui care
are gestiunea sunt răspunzători pentru întreaga sumă, din cauza consimțământului lor; deoarece proprietatea navelor este o
chestiune de cea mai mare importanță pentru bunăstarea publică. Angajarea agenților nu este atât de avantajoasă, pentru că
cei care au făcut afaceri, cu știința proprietarului, folosind capitaluri aparținând peculiumului, au dreptul doar la partea lor în
distribuirea acestora. Dar dacă proprietarul a avut doar cunoștință de acest fapt și nu și-a dat consimțământul atunci când a
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fost încheiat contractul cu stăpânul, vom acorda un drept de acțiune pentru întreaga sumă, ca în cazul în care partea a
consimțit; sau vom acorda doar unul asemănător acțiunii tributariene? Prin urmare, întrebarea fiind îndoielnică, este mai bine
să ne ținem strict de cuvintele Edictului și să nu facem din simpla cunoaștere a tatălui sau a stăpânului, în cazul navelor, o
scuză pentru opresiune, și nici, în cazul mărfurilor cumpărate cu banii peculiumului, să extindem simplul consimțământ astfel
încât să se contracteze o obligație pentru întreaga sumă. Pomponius pare să indice, de asemenea, adeziunea la principiul
conform căruia, în cazul în care o persoană se află sub controlul altei persoane și desfășoară o afacere cu consimțământul
acesteia, ea va fi răspunzătoare pentru întreaga sumă, dar dacă nu o face, că va fi răspunzătoare doar pentru suma din
peculium.
(21) Trebuie să înțelegem că termenul "sub control" se aplică ambelor sexe, fiilor și fiicelor, precum și sclavilor de sex
masculin și feminin.
(22) În cazul în care un sclav, care face parte dintr-un peculium, acționează ca administrator al unei nave cu consimțământul
fiului aflat sub controlul paternal din al cărui peculium face parte, sau în cazul în care, un sub-sclav administrează o navă cu
consimțământul acestuia din urmă, tatăl sau stăpânul care nu și-a dat consimțământul va fi răspunzător doar pentru valoarea
peculiumului, dar fiul însuși va fi răspunzător în întregime. Este clar că, dacă gestionează nava cu consimțământul stăpânului
sau al tatălui, acesta va fi răspunzător pentru întreaga sumă și, în plus, fiul, dacă și-a dat consimțământul, va fi și el
răspunzător în întregime.
(23) Dar, deși pretorul promite acțiunea doar în cazul în care afacerea este încheiată cu comandantul navei, totuși, (așa cum a
afirmat Julianus) tatăl sau comandantul vor fi răspunzători în întregime, chiar dacă contractul a fost încheiat cu însuși
administratorul navei.
(24) Această acțiune este acordată împotriva proprietarului în contul comandantului navei și, prin urmare, dacă a fost
intentată o acțiune împotriva unuia dintre ei, nu se poate intenta niciuna împotriva celuilalt; dar dacă s-a plătit o parte din
bani, iar acest lucru a fost făcut de către comandant, obligația este diminuată prin efectul legii. Dacă, însă, a fost plătită de
manager în nume propriu, adică în contul obligației onorifice, sau este plătită în numele stăpânului, obligația este diminuată;
deoarece atunci când o altă parte plătește pentru mine, mă eliberează de datorie.
(25) În cazul în care mai multe părți sunt coproprietari ai unei nave, se poate intenta o acțiune împotriva oricăreia dintre ele
pentru întreaga sumă;
2. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
Pentru ca o persoană care a contractat cu unul să nu fie obligată să-și împartă creanța între mai mulți adversari,
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3. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Nici nu contează ce parte are fiecare dintre ei în vas, căci cel care a plătit va recupera de la ceilalți în acțiunea în parteneriat.
(4) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Totuși, atunci când mai multe persoane au între ele conducerea unei nave, ele trebuie să fie acționate în judecată proporțional
cu părțile lor în aceasta, deoarece nu sunt considerate ca fiind stăpâni una pentru cealaltă.
1. În cazul în care mai multe persoane care au conducerea unei nave desemnează pe unul dintre ei să fie comandant, ele pot fi
acționate în justiție pe seama acestuia pentru întreaga creanță.
2. În cazul în care un sclav aparținând mai multor persoane administrează o navă cu acordul acestora, se aplică aceeași regulă
ca și în cazul în care există mai mulți administratori. Pentru că este clar că, dacă a acționat cu consimțământul unuia dintre ei,
acesta din urmă va fi răspunzător pentru întreaga sumă; și, prin urmare, cred că în cazul menționat mai sus toți sunt
răspunzători în întregime.
3. Dacă un sclav care a avut controlul unei nave cu acordul proprietarului său este înstrăinat, partea care l-a înstrăinat va fi,
totuși, răspunzătoare. Prin urmare, el va fi răspunzător și în cazul în care sclavul ar muri, deoarece proprietarul navei va fi
răspunzător după moartea stăpânului.
4. Aceste acțiuni sunt acordate fără limitare de timp atât în favoarea moștenitorilor, cât și împotriva lor. Prin urmare, dacă un
sclav care are controlul unei nave cu acordul stăpânului său ar muri, această acțiune va fi acordată după expirarea unui an,
deși o acțiune De peculio nu este acordată după trecerea unui an.
5. Paulus, Despre Edict, cartea XXIX.
Dacă ai, ca stăpân al navei tale, pe cineva care se află sub controlul meu, o acțiune va fi, de asemenea, în favoarea mea
împotriva ta dacă închei vreun contract cu el. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care el este deținut în comun de noi. Cu
toate acestea, veți avea dreptul la o acțiune în locațiune împotriva mea, deoarece ați angajat serviciile sclavului meu,
deoarece, chiar dacă el ar fi încheiat un contract cu altcineva, ați putea acționa împotriva mea pentru a obține transferul
drepturilor de acțiune pe care le dețineam pe seama lui, așa cum ați fi putut face împotriva unui libert dacă l-ați fi angajat; dar
dacă serviciile au fost gratuite, puteți introduce o acțiune în mandat.
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(1) Mai mult, dacă sclavul meu are controlul unei nave și eu închei un contract cu comandantul său, nimic nu mă va
împiedica să intentez o acțiune împotriva comandantului navei printr-o acțiune pe care o pot intenta fie în temeiul dreptului
civil, fie în temeiul dreptului pretorian; căci acest edict nu împiedică pe nimeni să dea în judecată comandantul, deoarece prin
acest edict nu se transferă nicio acțiune, ci se adaugă una.
(2) În cazul în care unul dintre proprietarii unei nave încheie un contract cu căpitanul, el poate intenta o acțiune împotriva
celorlalți.
6. Paulus, Abrevieri, Cartea a VI-a.
În cazul în care un sclav deține controlul unei nave fără consimțământul stăpânului său, dacă este conștient de acest lucru, se
va acorda o acțiune tributară; dar dacă ignoră acest fapt, va fi posibilă o acțiune De peculio. În cazul în care un sclav deținut
în comun are controlul unei nave cu acordul stăpânilor săi, o acțiune pentru întreaga sumă va fi acordată împotriva acestora în
mod individual.
(7) Africanus, Întrebări, Cartea VIII.
Lucius Titius l-a numit pe Stichus comandant al unei nave, iar acesta, după ce a împrumutat bani, a declarat că i-a primit în
scopul de a repara nava. S-a pus întrebarea dacă Titius era pasibil de o acțiune pe acest motiv doar în cazul în care creditorul
a dovedit că banii au fost cheltuiți pentru repararea navei? Răspunsul a fost că creditorul putea intenta o acțiune în mod corect
dacă, în momentul în care banii au fost împrumutați, nava se afla într-o astfel de stare încât avea nevoie de reparații; pentru
că, deși creditorul nu ar trebui să fie obligat să se ocupe el însuși de repararea navei și să desfășoare activitatea proprietarului
(ceea ce ar fi fost cu siguranță cazul dacă i s-ar fi cerut să demonstreze că banii au fost cheltuiți pentru reparații); totuși, ar
trebui să i se ceară să știe că face împrumutul în scopul pentru care a fost numit comandantul; și acest lucru nu s-ar putea
întâmpla cu siguranță decât dacă ar ști, de asemenea, că banii erau necesari pentru reparații. Prin urmare, chiar dacă nava se
afla într-o asemenea stare încât avea nevoie de reparații, totuși, dacă au fost împrumutați mult mai mulți bani decât erau
necesari în acest scop, nu ar trebui să se acorde o acțiune pentru întreaga sumă împotriva proprietarului navei.
1. Uneori ar trebui să se ia în considerare dacă banii au fost împrumutați într-un loc în care ceea ce a fost avansat putea fi
obținut; pentru că, așa cum spune Africanus, care ar fi cazul dacă cineva ar împrumuta bani pentru cumpărarea unei pânze
într-o insulă cu o asemenea descriere încât o pânză nu ar putea fi obținută acolo în nici un caz? Și, în general, un creditor este
obligat să dea dovadă de o anumită grijă în această tranzacție.
2. Aproape aceeași regulă se aplică în cazul în care ancheta se face cu referire la acțiunea institoriană; pentru că, și în acest
caz, creditorul trebuie să știe că achiziționarea mărfii pentru care a fost desemnat sclavul era necesară; și va fi suficient dacă
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el a făcut împrumutul în acest scop, dar nu ar trebui să se ceară și ca el însuși să își asume sarcina de a verifica dacă banii au
fost cheltuiți în acest scop. Principiul proprietății în comun se extinde nu numai asupra navei, ci și asupra încărcăturii, cu
excepția cazului în care se prevede altfel; comandantul, fiind considerat agentul confidențial al proprietarilor, este considerat
ca fiind învestit în mod tacit cu autoritatea de a-i obliga fără consimțământul lor în toate chestiunile care se referă la
gestionarea generală și la navigația navei; o regulă de o vechime necunoscută, dar care provine în mod evident din cele mai
vechi timpuri ale relațiilor comerciale. El este personal răspunzător pentru contractele sale, dar poate fi exonerat de această
răspundere printr-un acord special. Ca și în cazul unui coproprietar, el poate vinde sau ipoteca întreaga încărcătură sau o parte
a acesteia, precum și nava, dacă este cazul, împotriva celorlalți proprietari a căror marfă a fost salvată, astfel încât pierderea
să fie distribuită proporțional. Servius, într-adevăr, a răspuns că ar trebui să se îndrepte împotriva comandantului navei, în
temeiul contractului de transport, pentru a-l obliga să returneze marfa celorlalți, până când aceștia își vor repara partea lor de
pierdere. Chiar dacă căpitanul reține marfa, el va avea, în orice caz, dreptul la o acțiune în temeiul contractului de transport
împotriva pasagerilor.

Tit. 2. În ceea ce privește legea rhodiană a abandonului.

1. Paulus, Sentințe, Cartea a II-a.
Legea rhodiană prevede că atunci când marfa este aruncată peste bord în scopul de a ușura o navă, ceea ce s-a pierdut în
beneficiul tuturor trebuie să fie compensat prin contribuția tuturor.
2. Același, Despre Edict, Cartea XXXIV.
Ce trebuie făcut în cazul în care există pasageri care nu au bagaje? Evident, va fi mai convenabil să le fie reținute bagajele,
dacă există; dar dacă nu există, iar partea a închiriat întreaga navă, se poate intenta o acțiune pe baza contractului, la fel ca în
cazul pasagerilor care au închiriat locuri pe o navă; pentru că este perfect corect ca pierderea să fie parțial suportată de cei
care, prin distrugerea bunurilor altora, au asigurat conservarea propriei lor mărfuri.
1. Dacă marfa este salvată, iar nava este avariată sau și-a pierdut o parte din echipament, nu trebuie să se plătească nicio
contribuție, deoarece starea lucrurilor prevăzute pentru utilizarea navei este diferită de cea în contul căreia a fost încasată
marfa; de vreme ce, dacă un fierar rupe o nicovală sau un ciocan, acest lucru nu va fi imputat celui care l-a angajat să facă
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lucrarea. Cu toate acestea, în cazul în care pierderea s-a produs cu acordul pasagerilor sau din cauza fricii acestora, aceasta
trebuie să fie compensată.
2. Atunci când mai mulți negustori adună diferite tipuri de mărfuri în aceeași navă și, în plus, mulți pasageri, atât sclavi cât și
oameni liberi, călătoresc în ea, și se produce o mare furtună, iar o parte din încărcătură este în mod necesar aruncată peste
bord; întrebarea era cu privire la următorul punct, și anume, dacă era necesar ca toți să repare ceea ce a fost aruncat peste
bord; și dacă acest lucru trebuie făcut și de către cei care au adus la bord mărfuri care nu împovărează nava, cum ar fi, de
exemplu, pietre prețioase și perle, și dacă acesta este cazul, la ce parte din acestea trebuie să contribuie; și dacă este necesar
să se plătească ceva pentru oamenii liberi și prin ce fel de acțiune se poate iniția o procedură? S-a considerat că toți cei care
aveau interesul ca bunurile să fie aruncate peste bord trebuiau să contribuie, deoarece trebuiau să plătească această
contribuție pentru conservarea proprietății lor și, prin urmare, chiar și proprietarul navei era responsabil pentru partea sa.
Suma pierderii trebuie să fie distribuită proporțional cu valoarea bunurilor; nu se poate face o evaluare a persoanelor libere;
iar proprietarii bunurilor pierdute au dreptul de a acționa în baza contractului de transport împotriva marinarului, adică a
comandantului. A apărut, de asemenea, un acord cu privire la faptul dacă trebuie să se facă o estimare a hainelor și inelelor
fiecărei persoane, și s-a considerat că acest lucru trebuie făcut și că totul trebuie luat în considerare pentru contribuție, cu
excepția a ceea ce a fost adus la bord în scopul consumului, în care ar fi incluse toate tipurile de provizii; și acest lucru este
cu atât mai justificat cu cât, dacă, în orice moment al călătoriei, astfel de articole ar lipsi, fiecare ar contribui cu ceea ce
posedă la stocul comun.
3. Dacă corabia a fost răscumpărată de la pirați Servius, Ofilius și Labeo afirmă că toți ar trebui să contribuie; dar în ceea ce
privește ceea ce au dus hoții, pierderea trebuie să fie suportată de partea căreia îi aparținea și nu trebuie să se aducă nicio
contribuție celui care și-a răscumpărat bunurile.
4. În general, se contribuie în funcție de evaluarea bunurilor salvate și a celor pierdute; și nu contează dacă ceea ce s-a pierdut
ar fi putut fi vândut la un preț mai mare, deoarece contribuția se referă la pierdere și nu la profit. Cu toate acestea, în ceea ce
privește lucrurile pentru care trebuie să se facă o contribuție, estimarea ar trebui să se bazeze nu pe prețul cu care au fost
cumpărate, ci pe prețul cu care ar putea fi vândute.
5. Nu ar trebui să se facă nicio estimare pentru sclavii care se pierd pe mare, așa cum nu ar trebui să se facă nici atunci când
cei bolnavi mor pe navă sau se aruncă peste bord.
6. Dacă vreunul dintre pasageri ar fi insolvabil, pierderea rezultată din acest lucru nu va fi suferită de comandantul vasului;
pentru că un marinar nu este obligat să se intereseze de resursele financiare ale tuturor.
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7. În cazul în care bunurile care au fost aruncate peste bord sunt recuperate, necesitatea unei contribuții ia sfârșit; dar dacă
aceasta a fost deja făcută, atunci cei care au plătit pot intenta o acțiune în baza contractului de transport împotriva
comandantului, iar acesta poate proceda în baza celui de închiriere și poate restitui ceea ce recuperează.
8. Orice obiecte aruncate peste bord aparțin proprietarului lor și nu devin proprietatea celui care le obține, deoarece nu sunt
considerate ca fiind abandonate.
3. Papinianus, Opinii, Cartea a XIX-a.
9. Atunci când un catarg sau orice altă parte a echipamentului unei nave este aruncat peste bord în scopul înlăturării unui
pericol comun tuturor, este necesară o contribuție.
4. Callistratus, Întrebări, Cartea a II-a.
Dacă, în scopul de a ușura o navă supraîncărcată pentru că nu putea să intre cu încărcătura ei într-un râu sau să ajungă în port,
o anumită parte a mărfii este pusă într-o barcă pentru a împiedica nava să fie în pericol în afara râului, la intrarea în port sau
în acesta din urmă, iar barca se scufundă, trebuie să se facă o socoteală între cei care și-au păstrat marfa pe navă și cei care au
pierdut-o pe a lor în barcă, ca și cum aceasta din urmă ar fi fost aruncată peste bord. Sabinus adoptă, de asemenea, acest
punct de vedere în cea de-a doua Carte a opiniilor. Pe de altă parte, dacă barca este salvată cu o parte din marfă, iar corabia
este pierdută, nu trebuie să se țină cont cu referire la cei care și-au pierdut bunurile în corabie, deoarece aruncarea la apă
necesită o contribuție doar în cazul în care corabia este salvată.
1. Dar atunci când o corabie, care a fost ușurată în timpul unei furtuni prin aruncarea peste bord a bunurilor unui comerciant,
este scufundată într-un alt loc, iar bunurile anumitor comercianți sunt recuperate de scafandri pentru despăgubire; Sabinus
spune, de asemenea, că trebuie să se țină cont între partea ale cărei bunuri au fost aruncate peste bord în timpul călătoriei în
scopul de a ușura corabia și cei care și-au recuperat ulterior bunurile cu ajutorul scafandrilor. Dar, pe de altă parte, nu trebuie
să se dea socoteală între partea ale cărei mărfuri au fost aruncate peste bord în timpul călătoriei și cei ale căror mărfuri nu au
fost astfel conservate, dacă unele dintre ele au fost recuperate de scafandri, deoarece nu se poate considera că au fost aruncate
peste bord în scopul salvării navei care s-a pierdut.
2. Dar atunci când se face jetsam de pe navă, iar marfa cuiva care a rămas la bord este deteriorată; este o chestiune de luat în
considerare dacă acesta ar trebui să fie obligat să contribuie, deoarece nu ar trebui să fie asuprit de dubla pierdere a
contribuției și deteriorarea bunurilor sale. Cu toate acestea, se poate susține că ar trebui să contribuie proporțional cu valoarea
actuală a bunurilor sale. Astfel, de exemplu, atunci când marfa a două persoane valora fiecare douăzeci de aurei, iar cea a
uneia dintre ele a ajuns să valoreze doar zece, din cauză că a fost udată; partea a cărei proprietate nu a fost deteriorată ar
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trebui să contribuie în proporție de douăzeci, iar cealaltă în proporție de zece. Totuși, se poate da o opinie în acest caz, dacă
facem o distincție în ceea ce privește cauza deteriorării; adică dacă paguba a rezultat din cauza expunerii rezultate din
aruncarea mărfii peste bord sau din altă cauză; de exemplu, atunci când marfa se afla undeva într-un colț, iar valurile au ajuns
la ea. În acest caz, proprietarul va fi obligat să contribuie, dar în primul caz, nu ar trebui să fie scutit de obligația de a
contribui, deoarece și el a fost prejudiciat de către năvălitori? Sau ar trebui să fie responsabil chiar dacă bunurile sale au fost
deteriorate de stropii de apă din cauza jeturilor? Ar trebui făcută o distincție și mai fină, și anume, dacă pierderea mai mare
este suferită prin pagubă sau prin contribuție; de exemplu, dacă marfa valorează douăzeci de aurei, iar contribuția este
evaluată la zece, dar paguba se ridică la două, iar aceasta fiind dedusă din cauza pierderii, proprietarul trebuie să contribuie
cu restul? Cum ar fi atunci dacă paguba ar fi mai mare decât contribuția? De exemplu, dacă bunul a fost deteriorat în valoare
de zece aurei, iar contribuția se ridică la două, nu există nicio îndoială că partea nu ar trebui să suporte ambele sarcini. Dar
aici să vedem dacă nu ar trebui să i se facă o contribuție; căci ce importanță are dacă eu îmi pierd bunul prin aruncarea lui
peste bord, sau dacă mi se deteriorează prin expunerea lui? Pentru că, așa cum se acordă ajutor unei părți pentru pierderea
proprietății sale, tot așa ar trebui să se acorde și celui a cărui proprietate s-a deteriorat din cauza năvălirilor. Papirius Fronto a
afirmat, de asemenea, acest lucru într-o opinie.
5. Hermogeniamis, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Contribuția celor care și-au salvat marfa de la naufragiu nu despăgubește pe nimeni pentru pierderea vasului; căci se
consideră că echitatea acestei contribuții este admisă numai atunci când, prin remedierea jetsamului, în timpul pericolului
comun, se consultă interesul celorlalți și nava este salvată.
1. Dacă catargul este tăiat pentru ca nava cu marfa sa să fie scăpată de pericol, se va putea cere în echitate contribuția.
(6) Julianus, Digest, Cartea LXXXVI.
O corabie bătută de o furtună și cu catargele, catargul și vergelele arse de fulger, a fost dusă în Hippo. După ce a fost dotată
în timp ce se afla acolo cu un echipament grabnic și temporar, ea a navigat spre Ostia și și-a descărcat încărcătura
nevătămată. S-a pus întrebarea dacă cei cărora le aparținea încărcătura erau obligați să contribuie la contribuția
comandantului navei proporțional cu pierderea suferită? Răspunsul a fost că nu erau obligați să facă acest lucru, deoarece
cheltuiala a fost făcută mai degrabă în scopul echipării navei decât pentru a conserva încărcătura.
7. Paulus, Epitome din Digestul lui Alfenus, Cartea a III-a.
În cazul în care o corabie se scufundă sau eșuează, s-a emis părerea că tot ceea ce salvează fiecare din bunurile sale poate
păstra pentru sine, la fel ca în caz de incendiu.
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(8) Julianus, Despre Minicius, Cartea a II-a.
Cei care aruncă orice bun peste bord cu scopul de a ușura o corabie, nu intenționează să îl considere abandonat; întrucât dacă
îl găsesc îl pot duce cu ei, iar dacă au idee despre locul în care a fost aruncat de mare, îl pot revendica; astfel încât se află în
aceeași situație ca oricine care, asuprit de o povară, o aruncă pe drum, așteptând să se întoarcă în curând cu alții și să o
îndepărteze.
9. Volusius Marcianus, Despre legea rhodiană.
10. O petiție a lui Eudaimon din Nicomedia către împăratul Antoninus; "Domnule împărat Antoninus, după ce am naufragiat
în Icaria, am fost jefuiți de fermierii din veniturile care locuiesc în insulele Ciclade". Antoninus i-a răspuns lui Eudaimon
după cum urmează: "Eu sunt, într-adevăr, Stăpânul Lumii, dar Legea este Stăpânul mării; și această afacere trebuie să fie
decisă de legea rhodiană adoptată cu referire la chestiunile maritime, cu condiția ca nicio lege a noastră să nu i se opună."
Divinul Augustus a stabilit aceeași regulă.
(10) Labeo, Epitomele probabilităților lui Paulus, Cartea I.
Dacă ați încheiat un contract pentru transportul de sclavi, nu vi se datorează marfă pentru un sclav care a murit pe navă.
Paulus spune că, de fapt, întrebarea este ce s-a convenit, dacă trebuia plătit transportul de marfă pentru cei care au fost
încărcați pe navă sau numai pentru cei care au fost transportați la destinație? Iar dacă acest lucru nu poate fi stabilit, va fi
suficient ca stăpânul navei să dovedească faptul că sclavul a fost pus la bord.
1. Dacă ați închiriat o navă cu condiția ca marfa dvs. să fie transportată de aceasta, iar comandantul navei, fără a fi obligat de
necesitate, a plasat bunurile dvs. pe o navă inferioară, știind că nu ați dorit acest lucru, iar marfa dvs. a fost pierdută,
împreună cu nava în care a fost transportată ultima dată, veți avea dreptul la o acțiune în baza contractului de leasing și
închiriere împotriva comandantului primei nave. Paulus, pe de altă parte, spune că acest lucru nu este adevărat, cu condiția ca
ambele nave să fi fost pierdute în timpul călătoriei, deoarece acest lucru s-a întâmplat fără a exista răutate sau neglijență din
partea marinarilor. Regula este aceeași dacă primul comandant, fiind reținut de o autoritate publică, a fost împiedicat să
navigheze cu marfa ta. Această regulă se aplică și în cazul în care acesta a încheiat un contract cu dumneavoastră cu condiția
de a vă plăti o anumită penalitate dacă, până la o zi convenită, nu vă debarcă mărfurile într-un loc în care s-a angajat să le
transporte, iar dacă nu a așteptat, nu a fost vinovat, chiar dacă penalitatea i-a fost remisă. Trebuie să respectăm aceeași regulă
într-un caz imaginar asemănător, în care se dovedește că comandantul, fiind împiedicat de boală, nu a putut să navigheze,
dacă nava sa a devenit improprie pentru navigație fără nicio intenție răuvoitoare sau neglijență din partea sa.
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2. Dacă închiriezi o navă capabilă să transporte două mii de borcane și plasezi borcane la bord, ești răspunzător pentru
transportul celor două mii de borcane. Paulus spune că, de fapt, dacă angajezi întreaga capacitate a corăbiei, va fi datorată
marfa pentru două mii de borcane, dar dacă marfa a fost convenită în funcție de numărul de borcane puse la bord, se va aplica
regula contrară; căci ești dator pentru transportul atâtor borcane câte borcane ai pus la bord.

Tit. 3. Cu privire la acțiunea institoriei.

1. Ulpianus, Despre Edict, cartea XXVIII.
Pretorului i s-a părut just ca, așa cum obținem avantaje din actele agenților, tot așa să fim obligați și să putem fi dați în
judecată pentru contractele încheiate de aceștia. Cu toate acestea, el nu prevede același lucru cu referire la partea care este
numită agent, astfel încât și el să poată intenta o acțiune. Când, într-adevăr, el își angajează propriul sclav ca agent, el poate fi
asigurat, deoarece drepturile de acțiune sunt dobândite pentru el; dacă, însă, el angajează fie sclavul altuia, fie un om liber, el
nu va avea dreptul la o acțiune, dar îl poate da în judecată pe agent însuși sau pe stăpânul său, fie pe motiv de mandat, fie pe
cel al afacerilor încheiate. Marcellus, însă, spune că o acțiune ar trebui să fie acordată părții care a numit agentul împotriva
celor care au încheiat contracte cu el,
2. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
în aceeași formă în care agentul a încheiat contractul, cu condiția ca acesta să nu se poată proteja în alt mod.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Un agent este numit astfel pentru că se interpune în tranzacția de afaceri și nu contează prea mult dacă este numit pentru a
conduce un magazin sau pentru a se angaja în orice alt fel de muncă:
4. Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
Așa cum uneori ei duc mărfuri la casele unor persoane onorabile și le vând acolo. Locul în care bunurile sunt vândute sau
cumpărate nu schimbă cauza acțiunii, deoarece în fiecare caz este adevărat că agentul a cumpărat sau a vândut.
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5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Prin urmare, indiferent de afacerea pentru care a fost desemnat să o facă, el va fi numit în mod corect agent.
(1) Pentru că și Servius, în prima carte despre Brutus, spune că, atunci când orice afacere este tranzacționată cu o persoană
care are în grijă o casă sau cu cineva care a fost desemnat să supravegheze clădirea sau să cumpere cereale, acesta va fi
responsabil pentru întreaga sumă.
(2) Labeo a afirmat, de asemenea, că atunci când cineva a desemnat o persoană să împrumute bani cu dobândă, să cultive
pământ, să se angajeze în comerț sau să încheie contracte, acesta este responsabil în întregime.
(3) Mai mult, în cazul în care cineva și-a desemnat sclavul să se ocupe de masa unui broker, el va fi răspunzător în contul
acestuia.
(4) De asemenea, s-a stabilit că trebuie să fie desemnați ca agenți și cei care sunt desemnați de comercianții de îmbrăcăminte
sau de țesătorii de lenjerie să meargă pentru vânzarea de îmbrăcăminte, pe care noi îi numim în mod obișnuit circitores.
(5) Oricine poate, de asemenea, să numească în mod corect agenți pe cei care se ocupă de catâri,
(6) La fel ca și cei care sunt desemnați de către claponiști și croitori. Îngrijitorii de grajduri ar trebui, de asemenea, să fie
considerați ca ocupând locul de agenți.
(7) Labeo mai spune că, dacă un negustor își trimite sclavul la distanță pentru a cumpăra marfă și a i-o trimite, trebuie să se
considere că ocupă locul de agent.
(8) De asemenea, el spune că, dacă un antreprenor de pompe funebre are un sclav a cărui sarcină este de a pregăti cadavrele
pentru înmormântare, iar acesta jefuiește un cadavru; o procedură similară cu acțiunea institoriană ar trebui să fie acordată
împotriva lui, deși acțiunea pentru furt și cea pentru prejudiciu vor fi ambele valabile.
(9) Labeo spune, de asemenea, că, în cazul în care un brutar obișnuia să-și trimită sclavul într-un anumit loc pentru a vinde
pâine, iar acesta, după ce a acceptat bani pentru a livra pâine anumitor părți în fiecare zi, a neglijat să facă acest lucru; nu
există nicio îndoială că brutarul va fi răspunzător, dacă a permis ca banii să îi fie dați în acest mod.
(10) În cazul în care un tăvălugar, fiind pe punctul de a pleca într-o călătorie lungă, a cerut să se dea indicații ucenicilor săi,
cărora le-a predat magazinul său complet echipat; și, după plecarea sa, un ucenic a primit haine și a luat-o la fugă; tăvălugarul
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nu va fi răspunzător dacă sclavul a fost lăsat ca un agent obișnuit, dar dacă acest lucru a fost făcut în așa fel încât să îl
transforme în managerul afacerii, el va fi răspunzător. Este evident că dacă mi-a declarat că pot avea încredere în muncitorii
săi, el nu va fi răspunzător în cazul unei acțiuni de institor, ci în cazul unui contract de închiriere.
(11) Cu toate acestea, nu tot ceea ce se tranzacționează cu agentul de afaceri îl va obliga pe cel care l-a numit, ci doar atunci
când contractul a fost încheiat cu privire la chestiunea pentru care a fost numit, adică doar pentru ceea ce a fost numit.
(12) Prin urmare, dacă voi numi pe cineva să vândă marfă, voi fi răspunzător pe seama lui pentru acțiunea de cumpărare; și la
fel, dacă se întâmplă să-l fi numit pentru cumpărarea de marfă, voi fi răspunzător pentru acțiunea de vânzare; dar o parte nu
va fi obligată dacă numirea a fost făcută pentru a cumpăra și el vinde, nici dacă a fost numit pentru a vinde și el cumpără; și
această opinie este aprobată de Cassius.
(13) Dar dacă cineva împrumută bani unui agent comercial numit să cumpere marfă, există un motiv pentru acțiunea
institoriană și, în mod similar, dacă a fost numit să plătească chiria pentru magazin; și cred că acest lucru este adevărat, cu
excepția cazului în care i s-a interzis să împrumute.
(14) În cazul în care, totuși, un împrumut de petrol este făcut unei părți pe care am desemnat-o să cumpere și să vândă petrol,
trebuie spus că Acțiunea institoriană va fi întemeiată.
(15) De asemenea, dacă un agent, atunci când a vândut petrol, a primit un inel drept garanție și nu îl returnează, stăpânul său
este pasibil de o Institorian Action; deoarece contractul se referă la afacerea pentru care a fost desemnat să o facă, cu excepția
cazului în care ar fi trebuit să i se ordoneze să facă vânzări în numerar. Prin urmare, dacă agentul ar fi acceptat un gaj în loc
de bani, se poate intenta o acțiune în constatare.
(16) Mai mult, acțiunea institoriană poate fi introdusă de o fideiusiune care s-a interpus în numele agentului, deoarece aceasta
este un rezultat al tranzacției.
(17) În cazul în care un agent a fost numit de cineva, iar cel care l-a numit moare, lăsând un moștenitor care angajează același
agent; nu există nicio îndoială că acesta va fi răspunzător. Din nou, dacă un contract a fost încheiat cu el înainte de intrarea în
succesiune, nu este decât corect ca acțiunea institoriană să fie acordată celui care nu cunoaște faptele.
(18) Cu toate acestea, dacă agentul, tutorele sau curatorul meu ar numi un manager de afaceri, trebuie spus că trebuie să se
acorde o acțiune institoriană, la fel ca și cum ar fi fost numit de mine.
6. Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
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Acțiunea institoriană ar trebui să fie acordată și împotriva agentului însuși, dacă acesta este unul numit pentru tranzacționarea
tuturor tipurilor de afaceri.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Mai mult, dacă cineva care tranzacționează afacerile mele face o numire, iar eu o ratific, se va aplica aceeași regulă.
1. Nu contează prea mult cine este agentul de afaceri, indiferent dacă este bărbat sau femeie, liber sau sclav, propriul tău
sclav sau al altuia. De asemenea, nu are nicio importanță cine l-a numit; pentru că, dacă o femeie a făcut numirea, acțiunea
institoriană va fi admisă, la fel ca și acțiunea exercitoriană împotriva părții care are controlul unei nave; iar dacă o femeie este
numită, ea însăși va fi răspunzătoare. Din nou, dacă o femeie aflată sub controlul parental sau o sclavă este numită, acțiunea
institoriană poate fi introdusă.
2. Atunci când agentul de afaceri este minor, el va obliga persoana care l-a numit prin Institorian Action, deoarece trebuie să
se învinovățească pentru că l-a numit.
8. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a IX-a.
Căci multe persoane numesc băieți și fete pentru administrarea magazinelor.
(9) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Dar în cazul în care un minor face el însuși numirea, el va fi răspunzător dacă acest lucru a fost făcut cu acordul tutorelui său,
altfel nu.
10. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a IX-a.
Cu toate acestea, o acțiune va fi acordată împotriva lui în măsura în care a profitat pecuniar de tranzacție.
11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Atunci când, totuși, un minor devine moștenitorul celui care a făcut numirea, este perfect corect ca minorul să fie răspunzător
atâta timp cât își păstrează numirea; pentru că el ar fi trebuit să fie înlăturat de către tutorii săi dacă aceștia nu au vrut să se
folosească de serviciile sale.
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1. Dar dacă cel care a făcut numirea avea mai puțin de douăzeci și cinci de ani, el nu poate solicita o scutire pe motiv de
vârstă decât după ce a fost făcută o investigație corespunzătoare.
2. Nu se consideră că o parte ocupă poziția celui numit pentru a se ocupa de o afacere, dacă a fost anunțat public că nu se vor
încheia contracte cu el, deoarece nu ar trebui să fie permis să se facă afaceri cu el în calitate de agent, iar oricine nu dorește să
se încheie contracte cu el poate să interzică acest lucru; dar partea care l-a numit va fi obligată de numirea însăși.
3. A da un anunț public înțelegem că trebuie făcut cu litere de tipar, astfel încât să fie ușor de citit de jos; adică în fața
prăvăliei sau a locului unde se desfășoară afacerea, nu într-un loc retras, ci într-unul care să fie vizibil. Anunțul trebuie să fie
scris cu litere grecești sau latine? Sunt de părere că acest lucru depinde de caracterul locului, astfel încât nimeni nu poate
invoca necunoașterea literelor. Este cert că dacă cineva susține că nu știe să citească sau că nu a observat anunțul, deoarece
multe persoane știu să citească, iar anunțul a fost afișat în mod vizibil, nu va fi ascultat.
4. Este esențial ca anunțul să fie afișat în permanență, deoarece, dacă contractul a fost încheiat înainte ca anunțul să fi fost
stabilit sau a fost ascuns, se va putea recurge la acțiunea institoriei. Prin urmare, dacă proprietarul mărfii a postat un anunț,
dar cineva l-a îndepărtat, sau din cauza vechimii, a ploii sau a ceva de acest fel, rezultatul a fost că nu a existat un anunț sau
acesta nu a apărut; trebuie spus că cel care a făcut numirea va fi răspunzător. Dacă, totuși, agentul însuși l-a îndepărtat cu
scopul de a mă înșela, actul său răuvoitor ar trebui să prejudicieze partea care l-a numit, cu excepția cazului în care cel care a
încheiat contractul a participat și el la fraudă.
5. Orice condiție de care a depins numirea trebuie, de asemenea, să fie luată în considerare, căci ce trebuie făcut dacă partea a
dorit ca afacerile să fie negociate cu el sub o anumită condiție, sau prin intervenția unei anumite persoane, sau sub un gaj, sau
cu referire la un anumit subiect? Este perfect corect să se ia în considerare orice lucru pentru care partea a fost desemnată. De
asemenea, în cazul în care comitentul are mai mulți agenți și a dorit să încheie contracte cu toți aceștia deodată sau doar cu
unul singur; și dacă a avertizat pe cineva să nu încheie contracte cu el, nu ar trebui să fie răspunzător de acțiunea institoriană,
deoarece putem interzice fie unei anumite persoane, fie unei anumite categorii de oameni sau comercianți să încheie un
contract, fie putem permite anumitor persoane să facă acest lucru. Dar atunci când comitentul a interzis încheierea unui
contract, uneori cu un om, alteori cu altul, schimbările fiind continue, acțiunea ar trebui să fie acordată tuturor împotriva lui,
deoarece părțile care încheie contracte nu trebuie să fie înșelate.
6. În cazul în care comitentul a interzis în mod absolut să se încheie vreun contract cu el, nu se consideră că acesta ocupă
poziția unui agent numit în scopuri comerciale, deoarece ocupă mai degrabă poziția unui custode decât a unui agent și, prin
urmare, nu poate vinde marfă, nici măcar cea mai neînsemnată, în afara magazinului.
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7. În cazul în care acțiunea institoriană a fost introdusă în mod corect, acțiunea tributoriană este exclusă de drept, deoarece
acțiunea tributoriană cu referire la marfa proprietarului nu va fi disponibilă. Cu toate acestea, în cazul în care partea nu a fost
agent comercial pentru mărfurile proprietarului, acțiunea tributoriană va supraviețui.
8. Atunci când angajez de la sclavul tău serviciile sclavului său și îl fac agent de afaceri pentru marfa mea, iar el îți vinde
orice marfă, acest lucru constituie o cumpărare; pentru că atunci când un stăpân cumpără de la sclavul său, este o cumpărare,
chiar dacă stăpânul nu este răspunzător, în măsura în care stăpânul poate, în calitate de cumpărător, să posede și să
dobândească bunuri prin uzucapiune.
12. Julianus, Digest, Cartea a XI-a.
Prin urmare, o acțiune echitabilă institoriană poate fi introdusă de tine împotriva mea; sau, pe de altă parte, pot să te dau în
judecată fie pentru peculium-ul sclavului care administrează afacerea și, de asemenea, pentru contractul de închiriere, dacă
doresc să fac acest lucru; fie pentru peculium-ul sub-sclavului, pentru că i-am dat indicații să vândă bunurile, iar prețul la
care ai făcut achiziția poate fi considerat ca având legătură cu afacerile tale, pentru motivul că ai devenit debitor față de
propriul tău sclav.
13. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Un anumit om a numit un sclav pentru administrarea unei afaceri cu petrol la Arieș și l-a autorizat pe sclavul respectiv să
împrumute bani, ceea ce a și făcut. Creditorul, presupunând că banii fuseseră împrumutați în contul afacerii, a intentat
acțiunea de care ne ocupăm, dar nu a putut dovedi că sclavul îi primise în acest scop. Deși dreptul la acțiune s-a stins și el nu
a putut merge mai departe ca fiind autorizat să obțină împrumuturi de bani, totuși, Julianus spune că o acțiune echitabilă va fi
în favoarea sa.
1. Este important să ne amintim că stăpânul este răspunzător de acțiunea institoriană doar atunci când nimeni nu reînnoiește
obligația, fie că acest lucru este făcut de către agent sau de către o altă parte care stipulează cu intenția de a o reînnoi.
2. În cazul în care două sau mai multe persoane conduc un magazin și numesc ca agent de afaceri un sclav pe care îl dețin în
părți inegale, Julianus întreabă dacă sunt răspunzători proporțional cu părțile lor din sclav, sau în mod egal, sau proporțional
cu părțile lor din marfă, sau chiar pentru întreaga sumă? El spune că cea mai bună opinie pare a fi, ca și în cazul părților care
au controlul unei nave, precum și în cazul acțiunii De peculio, că oricare dintre ele poate fi acționat în justiție pentru întreaga
datorie și că, indiferent de ceea ce a plătit cel care este acționat în justiție, el poate recupera prin acțiunea de parteneriat sau
prin cea de partajare a bunurilor deținute în comun. Această opinie am aprobat-o și noi mai sus.
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14. Paulus, Despre Plautius, Cartea a IV-a.
Aceeași regulă se va aplica în cazul în care un sclav aparținând altuia a fost desemnat să administreze o afacere deținută în
comun; pentru că o acțiune pentru întreaga sumă ar trebui să fie acordată împotriva oricăruia dintre proprietari, iar ceea ce a
plătit oricare dintre ei poate recupera o parte din ea, fie prin acțiunea privind parteneriatul, fie prin cea pentru partajarea
bunurilor deținute în comun. Este cert că, acolo unde nu se poate exercita acțiunea în parteneriat sau cea pentru împărțirea
bunurilor comune, este stabilit că fiecare parte nu poate fi condamnată decât pentru partea sa; ca, de exemplu, în cazul în care
cel căruia i s-a împrumutat bani unui sclav, după ce a numit doi moștenitori, i-a dat sclavului libertatea; căci fiecare
moștenitor nu poate fi acționat în judecată decât pentru partea sa, deoarece acțiunea pentru împărțirea bunurilor deținute în
comun nu poate fi introdusă între ei.
15. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
În concluzie, trebuie amintit că aceste acțiuni sunt acordate fără referire la timp și atât în favoarea, cât și împotriva
moștenitorilor.
(16) Paulus, Despre Edict, Cartea XXIX.
În cazul în care se încheie un contract cu administratorul cuiva, nu se acordă o acțiune împotriva stăpânului său, pentru
motivul că un administrator este numit pentru colectarea veniturilor, și nu pentru profit. Dacă, totuși, am un intendent care
este numit și pentru vânzarea de mărfuri, nu este nedrept ca eu să fiu pasibil de o acțiune asemănătoare cu cea a institorului.
17. Același, Despre edict, cartea XXX.
În cazul în care cineva este numit în scopul de a cumpăra și vinde sclavi, animale de povară sau vite, nu numai acțiunea
institoriană se va îndrepta împotriva părții care l-a numit, ci și acțiunea de reziliere a contractului, precum și cea privind
stipularea de daune-interese duble sau unice pentru întreaga sumă ar trebui să fie acordată împotriva lui.
(1) Dacă îl ai pe sclavul lui Titius ca administrator al afacerii tale, pot acționa împotriva ta în temeiul acestui Edict, sau
împotriva lui Titius în temeiul Edictelor menționate în continuare; dar dacă ai interzis încheierea vreunui contract cu el,
acțiunea poate fi intentată doar împotriva lui Titius.
(2) În cazul în care un copil sub pubertate devine moștenitorul unui tată care a avut agenți de afaceri și apoi se încheie
contracte cu aceștia; trebuie să se considere că se poate acorda o acțiune împotriva copilului în beneficiul comerțului
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obișnuit; la fel ca și în cazul în care, după moartea unui tutore cu al cărui consimțământ a fost numit un agent, se încheie
afaceri cu acesta.
(3) Pomponius a afirmat, de asemenea, că o acțiune ar trebui cu siguranță să fie acordată în contul unui contract care a fost
încheiat înainte de intrarea în patrimoniu, chiar dacă moștenitorul ar deveni nebun; pentru că nu este de blamat cel care, fiind
conștient de faptul că principalul este mort, contractează cu agentul care gestionează afacerea.
(4) Proculus spune că, dacă te notific să nu faci un împrumut unui sclav desemnat de mine, excepția "dacă nu l-a notificat să
nu împrumute acel sclav" poate fi acordată. Dar dacă el are o proprietate proprie sau dacă ceva rezultat din contract a fost
folosit în afacerea mea, iar eu nu sunt dispus să fac plata până la valoarea la care am fost avantajat pecuniar, ar trebui depusă
o replică bazată pe intenție răuvoitoare, pentru că trebuie să fiu considerat vinovat de intenție răuvoitoare prin încercarea de a
profita de pe urma pierderii altuia.
(5) Este adevărat că o acțiune personală de recuperare va fi disponibilă și în acest caz.
18. Același lucru, diverse pasaje.
Un agent de afaceri este cel care este desemnat să se ocupe de un magazin sau de un loc pentru a cumpăra sau a vinde, sau cel
care este desemnat în acest scop fără a fi desemnat vreun loc.
19. Papinianus, Opinii, Cartea a III-a.
O acțiune pretoriană va fi acordată, ca și în cazul unei acțiuni institoriale, împotriva unei părți care a numit un agent pentru a
împrumuta bani; și acesta este, de asemenea, cazul în care agentul, care a promis bani unei părți care încheie o stipulație, este
solvabil.
1. Atunci când un stăpân a avut un sclav ca gestionar de afaceri la o masă pentru a primi bani, iar după ce i-a dat libertatea a
desfășurat aceeași afacere prin intermediul libertului său, faptul de răspundere nu va fi înlăturat prin schimbarea stării civile.
2. În cazul în care un fiu, care a fost desemnat de tatăl său să se ocupe de magazinul său, a împrumutat bani în scopul afacerii,
iar tatăl său a devenit fideiusorul său; el poate fi acționat în justiție prin intermediul acțiunii institorale, întrucât, devenind
fideiusor, a legat actul de împrumut al banilor de afacerea magazinului.
3. Un sclav numit numai în scopul de a împrumuta bani cu dobândă nu își face, în calitate de administrator al afacerii,
stăpânul său responsabil în întregime, în conformitate cu legea pretoriană, prin asumarea unei datorii în calitate de fideiusor;
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dar în ceea ce privește banii pe care i-a promis altuia (în schimbul substituirii răspunderii) cu dobândă, o acțiune poate fi
intentată în mod corect împotriva stăpânului pe motiv că banii au fost împrumutați celui care a făcut substituirea.
(20) Scaevola, Digest, Cartea a V-a.
Lucius Titius a avut un libert desemnat să se ocupe de o masă de schimb valutar, pe care o conducea, iar respectivul libert a
dat o obligație lui Gaius Seius în aceste cuvinte: "Octavius Terminalis care tranzacționează afacerile lui Octavius Felix către
Domitius Felis, Salutare. Ai o mie de denari în banca patronului meu, pe care voi fi obligat să ți-i plătesc cu o zi înainte de
calendele lui mai". S-a pus întrebarea dacă Lucius Titius murind fără moștenitor, iar bunurile sale fiind vândute, Terminalis
putea fi legal dat în judecată în contul acestei scrisori? Răspunsul a fost că el nu era obligat legal prin aceste cuvinte și nici nu
exista vreun motiv de echitate pentru care să poată fi dat în judecată, deoarece a scris această scrisoare în îndeplinirea
îndatoririlor sale de agent comercial, în scopul menținerii creditului băncii.

Tit. 4. În ceea ce privește acțiunea tributoriană.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Avantajul acestui Edict este departe de a fi de o importanță neînsemnată, deoarece un stăpân, care, altfel, se bucură de un
privilegiu în cazul contractelor încheiate de un sclav (întrucât el este răspunzător doar pentru suma de peculium, a cărei
estimare se face după ce a fost dedus ceea ce i se cuvine stăpânului), este, totuși, chemat de acest Edict să contribuie ca orice
alt creditor, dacă știa că sclavul făcea afaceri cu bunuri aparținând peculiumului.
1. Deși termenul "marfă" este unul cu semnificație limitată și nu se aplică sclavilor care sunt strungari, croitori, țesători sau
comercianți de sclavi, totuși, Pedius spune în Cartea a cincisprezecea că Edictul trebuie considerat că cuprinde tranzacții de
orice fel.
2. Marfa din peculium nu înțelegem că înseamnă același lucru ca și peculium-ul în sine, pentru că acesta din urmă este
considerat a indica restul după ce ceea ce a fost datorat stăpânului a fost dedus; dar marfa din peculium îl face pe un stăpân
răspunzător de Acțiunea Tributoriană, chiar dacă nu ar putea fi nimic în peculium, doar că, totuși, în cazul în care afacerea
este tranzacționată cu știința sa.
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3. În acest caz, înțelegem prin cuvântul "cunoaștere" ceea ce include consimțământul, dar (după părerea mea) nu doar
consimțământul, ci și toleranța, deoarece stăpânul nu trebuie să dorească, dar nici să nu fie reticent. Prin urmare, dacă el este
conștient de fapte și nu protestează și nu manifestă opoziție, el va fi răspunzător în cadrul acțiunii tributoriene.
4. Termenul de "control" trebuie extins la ambele sexe și, de asemenea, la toți cei care sunt supuși puterii altora.
5. Acțiunea tributoriană se va aplica nu numai sclavilor, ci și celor care ne servesc cu bună credință, fie că sunt născuți liberi,
fie că sunt sclavii altora, fie că sunt cei asupra cărora avem un uzufruct,
(2) Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
Cu condiția ca marfa care este manipulată cu banii peculiumului să ne aparțină.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Cu toate acestea, în cazul în care un sclav este deținut în comun și ambii proprietari sunt conștienți de acest fapt, se va acorda
o acțiune împotriva oricăruia dintre ei, dar dacă unul dintre ei știe, iar celălalt este ignorant, se va acorda o acțiune împotriva
celui care știe; și tot ceea ce i se cuvine celui care a fost ignorant va fi dedus în întregime. Dar dacă cineva îl va da în judecată
pe proprietarul care este ignorant, din moment ce împotriva lui se inițiază o acțiune în justiție cu privire la peculium, ceea ce
era datorat părții care știa va fi dedus, și, într-adevăr, în întregime; căci dacă el însuși ar fi fost dat în judecată în acțiunea cu
privire la peculium, ceea ce i se datorează ar fi fost dedus în întregime. Acest lucru l-a afirmat Julianus în Cartea a 12-a a
Digestului.
1. Dacă sclavul unui tutelat sau al unui nebun, cu știința tutorelui sau curatorului său, folosește fondurile din peculium în
tranzacții comerciale, sunt de părere că frauda tutorelui sau a curatorului nu ar trebui să prejudicieze pe tutelat sau pe nebun
și nici nu ar trebui să fie o sursă de câștig pentru el; și prin urmare, el nu ar trebui să fie răspunzător pentru acțiunea de
Tributorian, din cauza fraudei tutorelui, decât în măsura în care ar fi putut obține vreun avantaj din aceasta. Cred că aceeași
regulă se aplică și în cazul unui nebun, deși Pomponius, în Cartea a opta a epistolelor, a afirmat că, dacă tutorele este
solvabil, pupila sa este răspunzătoare din cauza fraudei sale, și este evident că va fi răspunzător într-o asemenea măsură încât
trebuie să cedeze dreptul la acțiune pe care îl are împotriva tutorelui său.
2. Din nou, dacă frauda a fost comisă chiar de către tutorele însuși, iar acesta este de o vârstă care îl face capabil de aceasta,
are ca efect faptul că îl face responsabil; deși cunoștințele sale pot fi insuficiente pentru tranzacția de afaceri. Ce cale trebuie
urmată în acest caz? Cunoașterea tutorelui și a curatorului ar trebui să constituie un motiv pentru această acțiune, iar eu am
arătat în ce măsură frauda poate cauza un prejudiciu.
889

4. Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
Dacă tutorele, al cărui tutore era la curent cu faptele, se face vinovat de fraudă după ce a ajuns la pubertate, sau nebunul când
devine sănătos la minte, ei vor fi răspunzători în temeiul acestui Edict.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Pomponius nu se îndoiește însă, și nici noi nu ne îndoim, că știința și intenția răuvoitoare a unui agent îl prejudiciază pe
mandant.
1. În cazul în care sub-sclavul sclavului meu face afaceri, iar eu sunt conștient de acest fapt, voi fi pasibil de acțiunea
Tributoriană, dar dacă eu nu sunt conștient de acest lucru, iar sclavul principal este, Pomponius afirmă în Cartea a Șaizecilea,
că o acțiune De peculio ar trebui să fie acordată, și că nimic nu ar trebui să fie dedus din peculium-ul sub-sclavului pentru
ceea ce datorează sclavului principal, în timp ce ceea ce mi se datorează mie ar trebui să fie dedus. Dar dacă amândoi am fost
conștienți de fapte, el spune că atât acțiunea Tributorian cât și cea asupra peculium-ului vor fi valabile; acțiunea Tributorian
în contul sub-sclavului, iar cea asupra peculium-ului în contul sclavului-șef; dar reclamantul trebuie să decidă în baza cărei
acțiuni preferă să procedeze, dar în așa fel încât să se contribuie atât la ceea ce mi se datorează mie, cât și la ceea ce se
datorează sclavului-șef, în timp ce dacă acesta din urmă nu era conștient de fapte, ceea ce i se datorează de la sub-sclav ar
trebui să fie dedus în întregime.
2. În plus, în cazul în care o sclavă face afaceri, considerăm că acțiunea tributoriană va fi valabilă.
3. Din nou, nu contează prea mult dacă contractul este încheiat cu sclavul însuși sau cu administratorul său comercial.
4. Termenii "în contul afacerii" sunt adăugați pe bună dreptate, pentru a împiedica ca orice fel de tranzacție efectuată cu el să
constituie un motiv pentru acțiunea tributoriană.
5. Prin intermediul acestei acțiuni se stabilește că tot ceea ce este legat de marfă sau care a fost primit în contul acesteia face
obiectul contribuției.
6. Cei care au sclavi sub controlul lor sunt chemați să contribuie, împreună cu creditorii afacerii.
7. S-a pus însă întrebarea dacă stăpânul are dreptul de a participa la împărțirea mărfii doar în măsura a ceea ce i se cuvine în
contul acesteia; sau dacă poate face acest lucru și în legătură cu alte aspecte? Labeo spune că acesta este cazul atunci când
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banii îi sunt datorate din orice motiv; și că nu prea contează dacă sclavul a devenit dator înainte sau după ce afacerea a fost
tranzacționată, pentru că este suficient ca el să fi pierdut privilegiul de deducere.
8. Care ar fi cazul, totuși, dacă cei care au contractat cu sclavul ar primi marfa însăși cu titlu de gaj? Cred că ar trebui să se
spună că ei vor fi preferați stăpânului prin dreptul de gaj.
9. Indiferent dacă datoria este datorată stăpânului sau celor care se află sub controlul său, contribuția trebuie să fie făcută în
toate cazurile.
10. În cazul în care există doi sau mai mulți stăpâni, contribuția trebuie să fie făcută pentru fiecare dintre ei proporțional cu
datoria sa.
11. Cu toate acestea, întregul peculium nu este supus contribuției, ci doar ceea ce este legat de afacere, fie că este vorba de
marfă, fie că prețul acesteia a fost încasat și plasat într-un peculium.
12. Din nou, dacă se datorau bani pentru marfă de la părțile cărora sclavul obișnuia să facă vânzări, și aceasta va fi supusă
contribuției în măsura încasărilor.
13. Dacă, pe lângă mărfuri, acest sclav avea în magazin ustensile aparținând afacerii, sunt și acestea supuse contribuției?
Labeo spune că da, și acest lucru este perfect corect, deoarece, în general și, de fapt, întotdeauna, astfel de unelte provin din
stoc. Alte obiecte, însă, pe care le avea în peculium nu vor fi supuse contribuției, ca de exemplu, dacă ar avea argint sau aur,
cu excepția cazului în care le-a dobândit cu bani obținuți din comerț.
14. Mai mult, dacă a angajat în afacere sclavi care fuseseră achiziționați cu veniturile acesteia, și aceștia vor fi supuși
contribuției.
15. Dacă sclavul avea mai mulți creditori, dar unii dintre ei se ocupau de anumite ramuri de comerț, trebuie să fie aduși toți
aceștia și chemați să participe la contribuție; de exemplu, dacă se ocupa de două feluri de afaceri, cum ar fi confecționarea de
mantii și țesutul de in, și avea creditori separați? După părerea mea, aceștia ar trebui să fie chemați separat să participe la
contribuție, deoarece fiecare dintre ei a dat credit mai degrabă afacerii decât părții înseși.
16. Mai mult, dacă ar avea două magazine dedicate aceluiași tip de afacere, iar eu, de exemplu, aș cumpăra mărfuri la
magazinul din Bucinum, iar altcineva ar face cumpărături în cel de peste Tibru; cred că ar fi perfect corect ca contribuțiile să
fie făcute separat, pentru a evita ca un grup de creditori să fie despăgubit din bunurile celuilalt, iar acesta din urmă să sufere
pierderi.
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17. Este evident că, dacă marfa este pusă în vânzare în același magazin, chiar dacă ceea ce se afla acolo a fost obținut cu banii
unuia dintre creditori, va fi toată supusă contribuției, cu excepția cazului în care a fost gajată în favoarea creditorului.
18. Dacă, totuși, eu am predat marfa mea spre vânzare și ea există încă, să ne gândim dacă nu va fi nedrept ca eu să fiu
chemat la contribuție? Dacă, totuși, nu am decât o creanță împotriva sclavului, va exista un motiv de contribuție, dar dacă nu
este cazul, pentru motivul că un bun vândut nu încetează să-mi aparțină, chiar dacă am dispus de el, decât dacă banii au fost
plătiți, dacă s-a constituit o garanție sau dacă s-a făcut o satisfacție în alt mod, trebuie spus că pot introduce o acțiune în
revendicare.
19. Contribuția, însă, se face proporțional cu suma care se cuvine fiecăruia; prin urmare, dacă un creditor se prezintă cerând
contribuția, el va obține partea sa în întregime, dar, întrucât se poate întâmpla să mai existe un alt creditor sau mai mulți
creditori ai afacerii conduse cu un peculium, acest creditor trebuie să dea o garanție că va restitui pro rata dacă apar alți
creditori.
6. Paulus, Despre edict, cartea XXX.
Pentru că această acțiune nu face, ca și cea asupra peculiumului, ca starea reclamantului anterior să fie mai bună, ci o face pe
cea a tuturor la fel, indiferent de momentul în care aceștia își depun creanțele.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
De asemenea, el trebuie să ofere garanția că, dacă se va constata că stăpânului i se datorează altceva, îi va restitui pro rata;
căci să presupunem că o datorie condiționată este pe cale să fie datorată sau că există una care a fost ascunsă; și aceasta
trebuie admisă, căci stăpânul nu trebuie să sufere un prejudiciu, chiar dacă este chemat să participe la contribuție.
1. Ce trebuie făcut însă dacă stăpânul refuză să facă contribuția sau să își ia această bătaie de cap, dar este dispus să predea
peculium-ul sau bunurile? Pedius afirmă că el trebuie să fie ascultat, iar această opinie este echitabilă; și, în general, pretorul
trebuie să numească un arbitru, prin a cărui intervenție să fie distribuite bunurile aparținând peculiumului.
2. În cazul în care, prin uneltirile răuvoitoare ale cuiva, rezultă că nu s-a făcut contribuția corespunzătoare, se acordă acțiunea
Tributoriană împotriva acestuia, pentru a-l obliga să repare suma cu care ceea ce a fost contribuit este mai puțin decât ar fi
trebuit să fie. Această acțiune acționează ca o restricție împotriva intenției răuvoitoare a stăpânului. Se consideră că s-a
contribuit prea puțin, dacă nu s-a contribuit deloc. Cu toate acestea, în cazul în care, ignorând ce a investit sclavul în marfă,
acesta contribuie prea puțin, nu se consideră că a acționat cu rea intenție; dar dacă, după ce a constatat faptele, neglijează să
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contribuie în mod corespunzător, acum nu mai este liber de fraudă. Prin urmare, dacă obține plata pentru el însuși din marfă,
se consideră, de fapt, că a contribuit prea puțin în mod fraudulos.
3. Din nou, dacă el a permis ca bunul să fie distrus, sau să fie transformat într-un scop necorespunzător, sau l-a vândut
intenționat la un preț prea mic, sau nu a cerut plata de la cumpărători; trebuie să se considere că el va fi răspunzător pentru
acțiunea tributoriană, dacă a existat intenție frauduloasă.
4. Mai mult, dacă stăpânul neagă că se datorează ceva cuiva, trebuie să se analizeze dacă există temei pentru acțiunea
tributoriană. Opinia lui Labeo, potrivit căreia această acțiune va fi fondată, este cea mai bună; în caz contrar, va fi oportun ca
stăpânul să stabilească o negație.
5. Această acțiune este atât perpetuă, cât și concesionată împotriva moștenitorului, dar numai pentru suma care se conturează
în mâinile sale:
(8) Julianus, Digest, cartea XI.
Pentru că acțiunea nu se bazează pe fraudă, ci include urmărirea unei creanțe și, prin urmare, chiar dacă sclavul este mort,
stăpânul, precum și moștenitorul său, ar trebui să fie considerat perpetuu răspunzător pentru fapta defunctului; deși acțiunea
nu va fi admisă decât în cazul în care a fost comisă o fraudă.
(9) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Ceea ce afirmăm cu privire la moștenitor se va aplica și altor succesori.
1. O parte trebuie să aleagă prin ce fel de acțiune va proceda, dacă prin cea pe peculium, sau prin acțiunea tributoriană,
deoarece știe că nu poate recurge la cealaltă. Este clar că, dacă cineva dorește să introducă Acțiunea Tributoriană pentru o
creanță, iar cea De peculio pentru alta, trebuie să fie ascultat.
2. Labeo spune că, dacă peculium-ul este lăsat moștenire unui sclav mantuit prin testament, moștenitorul nu ar trebui să fie
pasibil de Acțiunea Tributoriană, deoarece nici nu a obținut nimic și nici nu s-a făcut vinovat de fraudă. Pomponius, în Cartea
a Șaizecilea, afirmă că moștenitorul este răspunzător de acțiunea Tributoriană, dacă nu a avut grijă să obțină garanții pentru el
însuși de la sclav, sau dacă nu a dedus din peculium ceea ce ar fi trebuit să contribuie. Această opinie nu este nerezonabilă,
deoarece cel care a acționat în așa fel încât să evite contribuția este el însuși vinovat de un artificiu răuvoitor. Căci acțiunea
împotriva moștenitorului cu referire la ceea ce ajunge în mâinile sale va fi admisă de noi, de câte ori va fi acționat în judecată
din cauza fraudei defunctului, dar nu și atunci când este acționat în judecată din cauza propriei sale fraude.
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10. Paulus, Despre edict, cartea XXX.
Acțiunea De peculio poate fi introdusă și împotriva cumpărătorului sclavului; dar acțiunea Tributoriană nu.
11. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a IX-a.
Este uneori mai convenabil pentru părți să se acționeze prin acțiunea De peculio decât prin acțiunea Tributoriană, deoarece în
cea de care tratăm este supus împărțirii numai ceea ce face parte din marfa cu care se face afacerea și ceea ce s-a primit în
contul acesteia; însă, în acțiunea De peculio trebuie luată în considerare întreaga sumă a peculiumului (în care este inclusă și
marfa), și se poate întâmpla ca afacerea să se desfășoare poate cu o jumătate, sau o treime, sau chiar o parte mai mică din
peculium; și se poate întâmpla, de asemenea, ca partea să nu datoreze nimic tatălui sau proprietarului său.
12. Julianus, Digest, cartea XII.
Un om introduce un proces împotriva stăpânului pe seama sclavului, doar pe peculium, un altul inițiază un proces în cadrul
acțiunii tributoriene; se pune întrebarea dacă stăpânul ar trebui să deducă din peculium ceea ce va trebui să despăgubească pe
reclamantul din acțiunea tributoriană? Răspunsul este că o acțiune poate fi inițiată în temeiul acțiunii tributoriene numai în
cazul în care stăpânul, atunci când a distribuit valoarea mărfii, nu a respectat termenii Edictului pretorului, adică atunci când
a dedus o parte mai mare din propria datorie decât a împărțit între creditori; ca de exemplu, atunci când marfa valora treizeci
de aurei, din care el însuși împrumutase cincisprezece, iar alți doi creditori împrumutaseră treizeci, a dedus întreaga datorie
de cincisprezece și a dat creditorilor restul de cincisprezece, când ar fi trebuit să deducă doar zece și să dea fiecăruia dintre
creditori câte zece. Prin urmare, atunci când a acționat în acest fel, nu trebuie să se înțeleagă că a eliberat sclavul de
răspundere față de el, din motivul că el trebuie să plătească în continuare cinci aurei în contul său în acțiunea Tributorian. De
aceea, dacă el inițiază o procedură cu referire la peculium, (dacă din întâmplare ar exista alt peculium decât cel investit în
afacere) are dreptul să deducă cinci aurei ca fiind încă creditor al sclavului.

Tit. 5. Cu privire la tranzacțiile despre care se spune că au avut loc cu o persoană aflată sub controlul altei persoane.

1. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
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Proconsulul ia toate măsurile de precauție pentru a permite unei părți care a contractat cu o altă parte care se află sub
controlul unui terț, atunci când acțiunile menționate mai sus (adică exercitorian, institorian și tributorian) nu se aplică, să
obțină totuși drepturile sale, în măsura în care circumstanțele o permit, din motive de echitate și justiție. Pentru că, dacă
afacerea a fost realizată din ordinul părții sub al cărei control se află persoana în cauză, el promite o acțiune pentru întreaga
sumă cu referire la aceasta; dar dacă aceasta nu a avut loc sub conducerea sa, dar el, cu toate acestea, a profitat de pe urma ei,
Proconsulul introduce o acțiune în măsura în care acest lucru a fost făcut, iar dacă niciuna dintre aceste condiții nu există, el
stabilește o acțiune pentru suma de peculium.
2. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Pretorul spune: "După ce se prezintă o cauză adecvată, voi acorda o acțiune pentru suma pe care partea este capabilă să o
plătească împotriva oricărei persoane emancipate sau dezmoștenite, sau care a respins averea celui sub controlul căruia se
afla în momentul în care primul a murit; indiferent dacă afacerea a fost încheiată pe propria răspundere sau cu
consimțământul părții sub controlul căreia se afla; și indiferent dacă acest lucru a fost făcut în beneficiul propriului său
peculium sau al averii celui sub controlul căruia se afla."
1. Mai mult, dacă el a devenit propriul stăpân fără emancipare, sau a fost dat în adopție, iar tatăl său natural a murit ulterior
și, în plus, dacă a fost desemnat moștenitor al unei părți foarte mici din moștenire, este perfect corect ca, după investigație, să
se acorde o acțiune împotriva lui pentru suma pe care este în măsură să o plătească.
3. Același, Disputații, Cartea a III-a.
Ar trebui să se discute în acest caz dacă ceea ce se datorează altora ar trebui să fie dedus? Și, într-adevăr, dacă părțile care au
contractat cu el atunci când se afla sub controlul altuia sunt creditori, se poate considera în mod corect că poziția
reclamantului anterior este cea preferabilă; cu excepția cazului în care există un creditor privilegiat, căci, nu fără motiv se va
plăti o contraprestație acestui creditor anterior. Dar dacă există creditori care au contractat cu el după ce a devenit propriul
său stăpân, cred că ar trebui să fie luați în considerare.
4. Același, Despre Edict, Cartea XXIX.
Dar atunci când fiul este desemnat moștenitor al unei părți mai mari din moștenire, este la alegerea creditorului dacă îl va da
în judecată pentru partea de moștenire la care are dreptul sau pentru întreaga sumă a creanței. Și în acest caz, este de datoria
judecătorului să decidă dacă acesta ar trebui să fie acționat în judecată doar pentru suma pe care o poate plăti.
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1. Uneori, însă, dacă fiul este dezmoștenit sau emancipat, se va acorda o acțiune împotriva lui pentru întreaga sumă; de
exemplu, dacă, atunci când s-a încheiat contractul cu el, el a negat că este capul familiei; căci Marcellus a afirmat în Cartea a
doua a Digestului că se poate intenta o acțiune împotriva lui din cauza minciunii sale, chiar dacă nu este capabil să plătească.
2. Deși împotriva lui poate fi intentată o acțiune în baza contractelor sale doar pentru suma pe care o poate plăti, totuși, el
poate fi acționat în judecată pentru întreaga sumă în contul infracțiunilor sale.
3. Ajutorul este acordat doar fiului, și nu și moștenitorului său; căci Papinianus afirmă în Cartea a noua a întrebărilor că o
acțiune pentru întreaga datorie ar trebui să fie acordată împotriva moștenitorului fiului.
4. Dar nu ar trebui să se ia în considerare scurgerea timpului, astfel încât, dacă procedurile sunt inițiate fără întârziere
împotriva fiului, acțiunea să poată fi acordată pentru ceea ce el poate plăti, dar dacă au trecut mulți ani, el nu ar trebui să fie
îngăduit în acest fel? Mi se pare că ar trebui să se ia în considerare acest aspect, deoarece investigația cazului va include acest
aspect.
5. În cazul în care o parte intentează o acțiune pe baza peculium-ului atunci când ar fi putut intenta o acțiune pe motiv că a
fost autorizată în mod expres, ea se află în situația de a nu putea intenta ulterior o acțiune pe motiv de autoritate specială dată;
și aceasta este opinia lui Proculus. Dar dacă reclamantul, după ce a fost înșelat, introduce acțiunea De peculio, Celsus
consideră că are dreptul la despăgubiri, iar această opinie este rezonabilă.
5. Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal este dat în judecată și i se pronunță o hotărâre împotriva sa în timpul vieții
tatălui său, o acțiune pe baza hotărârii ar trebui să fie acordată împotriva lui în măsura capacității sale de plată, dacă a fost
ulterior emancipat sau dezmoștenit.
1. În cazul în care averea tatălui său a fost restituită unui fiu dezmoștenit în temeiul Decretului Trebellian al Senatului,
hotărârea nu ar trebui pronunțată împotriva lui în măsura capacității sale de plată, ci pentru întreaga sumă, deoarece, de fapt,
el este, în anumite privințe, un moștenitor.
2. Dar dacă, după ce a fost obligat să facă acest lucru, el a intervenit în succesiune în scopul de a o transfera, ar trebui să se ia
aceleași măsuri ca și cum ar fi respins-o.
(6) Ulpianus, Disputations, Book II.
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Marcellus afirmă că o persoană care pretinde că este capul unei familii și încheie o stipulație sub conducerea cuiva, este
pasibilă de o acțiune pe mandat, chiar dacă nu poate repara suma; și, de fapt, este adevărat că ar trebui să fie responsabil,
deoarece s-a făcut vinovat de fraudă. Acest lucru se poate spune și cu referire la toate acțiunile bazate pe buna-credință.
7. Scaevola, Opinii, Cartea I.
Un tată i-a permis fiului său să împrumute bani și i-a ordonat creditorului, printr-o scrisoare, să i-i împrumute, iar fiul a
devenit moștenitor al tatălui său pentru o foarte mică parte din avere. I-am răspuns că creditorul putea decide dacă preferă să
îl dea în judecată pe fiul căruia i-a împrumutat banii pentru întreaga sumă sau pe moștenitori, fiecare în proporție cu partea la
care a succedat. Hotărârea a fost pronunțată împotriva fiului în măsura capacității sale de plată.
8. Paulus, Decrete, Cartea I.
Titianus Primus a numit un sclav pentru a împrumuta bani și a lua gajuri; și sclavul respectiv era de asemenea obișnuit să se
oblige și să plătească obligațiile persoanelor care se ocupau cu orzul. Sclavul a fugit, iar partea căreia îi fusese substituit
pentru a plăti prețul orzului l-a dat în judecată pe stăpânul său din cauza administratorului afacerii, acesta a negat că ar putea
fi dat în judecată din acest motiv, deoarece nu fusese numit pentru tranzacționarea acestei afaceri. Dar cum s-a dovedit că
același sclav a făcut și alte afaceri, a închiriat grâne și a plătit bani multor persoane, prefectul de subzistență a pronunțat o
hotărâre împotriva stăpânului. Am declarat că acesta părea a fi un fel de garant, deoarece plătea datoriile altuia, deoarece își
asuma plata în numele altora, dar că nu era obișnuit ca o acțiune să fie acordată împotriva unui stăpân pentru un motiv de
acest fel și nici nu părea că stăpânul îi dăduse ordin să facă acest lucru. Dar cum părea că acesta l-a desemnat pe sclav să
acționeze în numele său în toate aceste tranzacții, împăratul a confirmat decizia.

Tit. 6. Cu privire la decretul macedonean al Senatului.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Cuvintele Decretului macedonean al Senatului sunt următoarele: "Întrucât, printre celelalte cauze de crimă pe care natura i lea dăruit, Macedo a adăugat și îndatorarea, și cum cel care împrumută bani pe garanții îndoielnice (fără a spune mai mult)
furnizează adesea material pentru a face rău unor părți rău dispuse; se decretează că nu se va acorda nicio acțiune sau
pretenție oricui care a împrumutat bani unui fiu aflat sub control paternal, chiar și după moartea părintelui sub a cărui
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autoritate se afla, pentru ca cei care, prin împrumutul de bani cu dobândă, dau un exemplu extrem de rău, să învețe că
obligația niciunui fiu aflat sub control paternal nu poate deveni o pretenție valabilă așteptând moartea tatălui său. "
(1) Dacă întrebarea dacă fiul se află sub control parental este în suspensie, de exemplu, pentru că tatăl său se află în mâinile
dușmanului, întrebarea dacă decretul Senatului a fost încălcat este la rândul ei în suspensie; pentru că, dacă el se va afla din
nou sub control parental, decretul Senatului va deveni operațional, dar dacă nu, nu se va aplica; și, prin urmare, între timp, o
acțiune ar trebui să fie refuzată.
(2) Este cert că, dacă o parte care a fost arogată împrumută bani și ulterior obține restituirea, astfel încât să poată fi
emancipat, Decretul Senatului va fi disponibil, deoarece el a fost un fiu aflat sub control paternal.
(3) Orice funcție deținută de un fiu aflat sub control paternal nu va face ca Decretul Senatului macedonean să devină
inoperant; căci chiar dacă ar fi consul sau ar deține orice altă funcție, Decretul Senatului se aplică, cu excepția cazului în care
ar avea castrense peculium, căci în acest caz Decretul Senatului nu va fi aplicabil.
2. Același, Despre Edict, Cartea LXIV.
În măsura în care acest lucru se referă la castrense peculium, deoarece fiii aflați sub controlul paternal îndeplinesc funcțiile de
capi de familie, în ceea ce privește castrense peculium.
3. Același, Despre Edict, Cartea XXIX.
În cazul în care cineva a crezut că un individ este capul unei familii, nu fiind înșelat de o nebunie deșartă sau de o ignoranță a
legii, ci pentru că a fost considerat public de majoritatea persoanelor ca fiind astfel, și a acționat, a încheiat contracte și a
îndeplinit îndatoririle funcțiilor ca șef de familie, Decretul Senatului nu va fi aplicabil.
1. De aceea, Julianus afirmă în Cartea a 12-a a Digestului că Decretul Senatului nu se va aplica în cazul unui partid care
obișnuia să exploateze veniturile publice, iar acest lucru a fost decis frecvent de către împărat.
2. Prin urmare, în cazul în care o persoană nu putea ști dacă o altă persoană era sau nu un fiu aflat sub controlul paternal,
Julianus spune, în Cartea a XII-a, că Decretul Senatului nu va fi aplicabil; ca, de exemplu, în cazul unui tutore sau al unui
minor cu vârsta sub douăzeci și cinci de ani. Dar în ceea ce privește minorul, scutirea ar trebui să fie acordată de pretor după
investigație, dar în cazul tutorelui, el ar trebui să spună că Decretul Senatului nu a fost operațional dintr-un alt motiv, și
anume, pentru că banii pe care tutorele îi plătește fără autoritatea tutorelui său nu devin un împrumut; așa cum Julianus însuși
afirmă în Cartea a XII-a a Digestului că, dacă un fiu aflat sub controlul paternal face un împrumut, Decretul Senatului nu este
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aplicabil, deoarece banii nu devin un împrumut chiar dacă ar fi avut gestiunea nerestricționată a peculiumului. Pentru că tatăl,
atunci când i-a acordat administrarea peculiumului, nu i-a dat permisiunea de a-l risipi și, prin urmare, spune că dreptul de a
intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea banilor rămâne al tatălui.
3. Totuși, încalcă decretul Senatului numai cel care a împrumutat bani unui fiu aflat sub controlul paternal, nu și cel care a
contractat altfel, de exemplu, cel care a vândut, a închiriat sau a încheiat un contract de alt fel, căci tocmai darea de bani a
fost considerată periculoasă pentru părinții lor. Și, prin urmare, chiar dacă am devenit creditorul unui fiu aflat sub control
paternal, fie din cauza unei achiziții, fie din cauza unui alt contract în care nu am plătit niciun ban, dar în care am făcut o
stipulație; chiar dacă tranzacția a devenit un împrumut, totuși, întrucât plata banilor nu a avut loc, Decretul Senatului nu va fi
aplicabil. Acest lucru, însă, nu poate fi spus decât în cazul în care nu se urmărește o fraudă la Decretul Senatului; astfel,
partea care nu putea împrumuta bani a preferat să vândă, pentru ca în loc de împrumut să aibă prețul bunului.
4. Dacă am încheiat o stipulație cu un fiu aflat sub control patern și i-am împrumutat bani după ce acesta a devenit capul
familiei, indiferent dacă schimbarea sa de stare civilă a avut loc prin moartea tatălui său sau dacă a devenit propriul stăpân
într-un alt mod, fără a-i afecta drepturile civile; ar trebui să se considere că Decretul Senatului nu este operațional, deoarece
împrumutul a fost făcut unuia care era deja capul unei familii;
4. Scaevola, Întrebări, Cartea a II-a.
Căci ceea ce se afirmă în mod obișnuit, și anume: că nu este legal să se împrumute unui fiu aflat sub controlul paternal, nu se
referă la termenii tranzacției, ci la plata banilor.
5. Paulus, Întrebări, Cartea a III-a.
Prin urmare, în acest caz, judecata va fi pronunțată împotriva lui pentru întreaga sumă, și nu pentru ceea ce este în măsură să
plătească.
6. Scaevola, Întrebări, Cartea a II-a.
Pe de altă parte, se afirmă foarte corect că, dacă ai încheiat o stipulație cu capul unei familii și, ulterior, îi împrumuți banii
atunci când acesta a devenit un fiu sub control paternal, trebuie exercitată puterea Decretului Senatului, deoarece partea
substanțială a obligației a fost completată prin plata banilor.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
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De asemenea, în cazul în care un fiu supus controlului paternal devine fideiusor, Neratius afirmă în Cartea întâi și a doua a
opiniilor că Decretul Senatului nu este aplicabil. Celsus spune același lucru în Cartea a IV-a, dar Julianus adaugă că, dacă se
caută un pretext pentru ca un fiu aflat sub control paternal, care urma să primească un împrumut, să devină fideiusor, o altă
parte apărând ca debitor principal, frauda comisă împotriva Decretului Senatului provoacă un prejudiciu și că ar trebui să se
acorde o excepție atât fiului aflat sub control paternal, cât și debitorului principal, deoarece se acordă scutire și fideiusorului
unui fiu.
1. De asemenea, el spune că dacă accept doi debitori, un fiu sub control paternal și Titius, atunci când banii trebuiau să
ajungă în mâinile primului, dar îl accept pe Titius ca debitor principal, pentru ca, în calitate de garant, să nu poată profita de
Decretul Senatului, ar trebui să se acorde o excepție bazată pe acest act fraudulos.
2. Mai mult, dacă un fiu aflat sub controlul paternal, atunci când tatăl său a fost exilat sau a fost absent pentru o perioadă
lungă de timp, a promis o zestre pentru fiica sa și a dat în gaj bunuri ale tatălui său; Decretul Senatului nu se va aplica, iar
bunurile tatălui nu vor fi răspunzătoare. Este evident că, dacă fiul devine moștenitorul tatălui său și introduce o acțiune în
justiție pentru a recupera gajul, va fi împiedicat de o excepție pe motiv de fraudă.
3. Ar trebui să ne întrebăm dacă ar trebui să considerăm că un împrumut nu reprezintă doar plata banilor, ci, de fapt, predarea
a tot ceea ce poate fi împrumutat. Cuvintele, totuși, mi se pare că se referă la banii plătiți, căci Decretul Senatului spune: "A
împrumutat bani". Dar dacă a fost comisă o fraudă asupra Decretului Senatului, de exemplu, în cazul în care se împrumută
grâne, vin sau ulei, astfel încât, aceste lucruri fiind vândute, banii obținuți din ele să poată fi folosiți, ar trebui să se acorde
scutire unui fiu aflat sub control paternal.
4. În cazul în care fiul se afla sub controlul unei părți atunci când a fost făcut împrumutul, iar acum se află sub controlul altei
părți, intenția Decretului Senatului rămâne și, prin urmare, se va acorda o excepție.
5. Dar dacă nu a fost vorba de moartea tatălui, ci de altceva care i s-a întâmplat, prin care starea sa civilă a fost schimbată,
trebuie spus că Decretul Senatului va fi operant.
6. Acțiunea trebuie să fie refuzată nu numai părții care a împrumutat banii, ci și succesorilor săi.
7. Prin urmare, dacă o persoană a plătit banii și o alta a făcut stipulația, excepția va fi admisă împotriva celei din urmă, chiar
dacă nu a făcut plata. Dar dacă unul sau altul dintre ei nu știa că se află sub controlul tatălui său, se aplică regula severă
potrivit căreia drepturile amândurora sunt prejudiciate. Acesta este și cazul în care doi debitori intră în stipulație.
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8. Mai mult, dacă am acceptat ca debitori doi fii aflați sub controlul paternal, dar am crezut că unul dintre ei era capul
familiei; va fi o diferență care dintre ei a primit banii, astfel încât, dacă am fost conștient că cel căruia i-au ajuns banii era un
fiu aflat sub controlul paternal, voi fi exclus prin excepție; dar dacă nu am știut în mâinile cui au ajuns, nu voi fi exclus.
9. Decretul Senatului se va aplica indiferent dacă banii au fost împrumutați cu dobândă, sau fără ea.
10. Deși Senatul nu precizează cui acordă excepția, totuși, trebuie reținut că pot face uz de excepție moștenitorul unui fiu sub
control paternal, dacă moare capul familiei, și tatăl său, dacă moare sub control paternal.
11. Uneori, totuși, chiar dacă există un motiv pentru Decretul Senatului, totuși, se va acorda o acțiune împotriva unei terțe
părți; ca, de exemplu, dacă un fiu aflat sub control paternal, care este manager de afaceri, a împrumutat bani; pentru că
Julianus afirmă în Cartea a XII-a că managerul de afaceri însuși poate face uz de excepția bazată pe Decretul Senatului, dacă
este intentat un proces împotriva lui; dar acțiunea institoriană va fi îndreptată împotriva părții care l-a numit. El mai spune că,
dacă tatăl însuși l-ar fi numit pentru a-i desfășura afacerile, sau dacă i s-ar fi permis să își administreze propriul peculium,
Decretul Senatului nu ar putea fi utilizat, deoarece se va considera că el a contractat cu acordul tatălui; pentru că, dacă acesta
din urmă știa că el face afaceri, se poate considera că a permis și acest lucru, dacă nu l-a interzis în mod expres.
12. Astfel, dacă el a împrumutat bani și i-a folosit în afacerea tatălui său, Decretul Senatului nu se va aplica, deoarece i-a
împrumutat pentru tatăl său și nu pentru el însuși. Dar dacă la început nu i-a împrumutat în acest scop, dar ulterior i-a angajat
în afacerea tatălui său, Julianus spune în Cartea a 12-a a Digestului că Decretul Senatului nu se aplică și că trebuie să se
înțeleagă că el i-a primit în primul rând cu intenția de a-i angaja în afacerea tatălui său. Cu toate acestea, nu se va considera
că i-a folosit în acest mod dacă îi plătește tatălui său, pentru achitarea propriei datorii, bani pe care i-a împrumutat; și, prin
urmare, dacă tatăl său nu era la curent, Decretul Senatului va fi încă în vigoare.
13. Acolo unde se afirmă că Decretul Senatului nu se aplică în cazul unei persoane care, fiind absentă pentru a-și continua
studiile, a împrumutat bani; acesta va fi aplicabil dacă, atunci când a împrumutat banii, nu a depășit o limită moderată sau, în
orice caz, suma cu care tatăl său obișnuia să îl asigure.
14. Dacă un fiu a împrumutat bani pentru a satisface pe cineva care, în cazul în care ar fi intentat o acțiune în justiție, nu ar fi
putut fi împiedicat de o excepție, excepția bazată pe decretul Senatului nu va fi aplicabilă.
15. Din nou, Decretul Senatului nu se va aplica dacă tatăl începe să plătească ceea ce fiul a împrumutat, ca și cum ar fi
ratificat actul.
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16. Dacă, după ce a devenit cap de familie, el plătește o parte din datorie, Decretul Senatului nu se va aplica și nu va putea
recupera ceea ce a plătit.
8. Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
Dacă, totuși, plata a fost făcută din ignoranță de către un curator, suma poate fi recuperată.
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Dar dacă, după ce a devenit cap de familie, dă bunuri cu titlu de gaj, trebuie spus că excepția bazată pe decretul Senatului
trebuie să îi fie refuzată, în măsura valorii gajului.
1. În cazul în care fiul plătește creditorului banii care i-au fost dați, poate tatăl să revendice acești bani ca aparținându-i sau îi
poate recupera printr-o acțiune personală? Julianus spune că, dacă, de fapt, banii i-au fost dați cu condiția ca el să îi plătească
creditorului, trebuie considerat că au trecut imediat de la donator la creditor și că au devenit proprietatea celui care i-a primit,
dar dacă i-au fost doar dați, fiul nu avea dreptul să dispună de bani și, prin urmare, dacă i-a plătit, o acțiune pentru
recuperarea lor va putea fi intentată în numele tatălui, în orice caz.
2. Acest Decret al Senatului se referă și la fiicele aflate sub controlul paternal, și nici nu are importanță dacă se spune că
acestea au obținut podoabe cu banii; pentru că o acțiune este refuzată printr-un Decret al celui mai eminent Ordin al Statului
unei părți care a împrumutat bani unui fiu aflat sub controlul paternal; și nu contează dacă monedele au fost consumate sau
încă există ca parte a peculium-ului. Cu atât mai mult, prin urmare, o parte care a împrumutat bani unei fiice sub control
paternal ar trebui să aibă contractul său dezaprobat de severitatea Decretului Senatului.
3. Ajutorul este acordat nu numai fiului aflat sub control paternal și tatălui său, ci și fideiusorului său, precum și părții sub
conducerea căreia a acționat, și care pot recurge ei înșiși la acțiunea pe mandat, cu excepția cazului în care au intervenit cu
intenția de a face o donație; căci atunci, întrucât nu pot recurge la el, Decretul Senatului nu va fi aplicabil. Dacă, totuși,
părțile au intervenit nu cu intenția de a face o donație, ci la dorința tatălui, întregul contract va fi considerat ca fiind aprobat
de acesta din urmă.
4. Cei care, de asemenea, au intervenit în favoarea unui fiu aflat sub control paternal, fără consimțământul tatălui, nu se pot
recupera după ce au făcut plata; căci acest lucru a fost decretat și de către divinul Hadrian, și se poate spune că nu-și vor
recupera banii. Cu toate acestea, totuși, ei sunt protejați de o excepție perpetuă, la fel și fiul însuși, dar nu își recuperează
banii, pentru că nu pot recupera ceea ce au plătit decât cei care sunt scutiți de o acțiune cu titlu de sancțiune asupra
creditorilor, și nu pentru că legea a vrut ca ei să fie absolut exonerați de răspundere.
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5. Deși nu se pot recupera după ce au plătit,
(10) Paulus, Despre edict, Booh XXX.
pentru că obligația naturală rămâne;
11. Ulpianus, Despre Edict, cartea XXIX.
Totuși, dacă, nefiind invocată o excepție, au o hotărâre judecătorească pronunțată împotriva lor, ei pot face uz de excepția
bazată pe decretul Senatului. Iulianus a afirmat acest lucru în cazul unui fiu care se afla el însuși sub controlul paternal, la fel
ca și în cazul unei femei care devine fideiusor.
12. Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
În cazul în care banii sunt împrumutați unui fiu cu simpla cunoaștere a tatălui său, trebuie spus că Decretul Senatului nu este
aplicabil. Dar dacă tatăl a ordonat ca împrumutul să fie făcut fiului și, ulterior, s-a răzgândit fără ca creditorul să știe acest
lucru, nu va exista niciun motiv pentru Decretul Senatului, deoarece trebuie să se ia în considerare începutul contractului.
13. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
Dacă încheiem o stipulație cu un fiu aflat sub control paternal, pentru plata unui împrumut făcut unui terț în vederea
reînnoirii, Julianus spune că Decretul Senatului nu va fi un impediment.
14. Julianus, Digest, Cartea a XII-a.
Am un fiu și un nepot prin el; un împrumut a fost făcut nepotului meu sub conducerea tatălui său, s-a pus întrebarea dacă
acest lucru a fost făcut cu încălcarea Decretului Senatului? Am afirmat că, deși fiii sunt incluși în termenii Decretului
Senatului, totuși, aceeași regulă ar trebui respectată și în cazul unui nepot; dar îndrumarea tatălui său nu va împiedica ca
împrumutul de bani să fie considerat ca fiind făcut cu încălcarea Decretului Senatului, deoarece el însuși este într-o astfel de
poziție încât nu poate împrumuta bani dacă tatăl său nu este dispus.
15. Marcianus, Institutes, cartea XIV.
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Nu contează cine a făcut un împrumut unui fiu aflat sub controlul paternal, fie că este vorba de un particular sau de un oraș;
căci Divinii Severus și Antoninus au afirmat în Rescript că Decretul Senatului este operațional și în cazul unui oraș.
(16) Paulus, Opinii, Cartea IV.
Dacă un fiu aflat sub controlul paternal în timpul absenței tatălui său, împrumută bani ca și cum ar fi primit un mandat de la
tatăl său și intră într-o obligație, și trimite scrisori tatălui său pentru a plăti banii într-o provincie; tatăl său, dacă dezaprobă
actul fiului său, trebuie să trimită imediat o declarație de voință contrară.
17. Același, Sentințe, Cartea a II-a.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal împrumută bani în scopul de a-i da ca zestre pentru sora sa, tatăl său va fi
pasibil de o acțiune în justiție pentru bunurile folosite în afacerile sale; căci el va avea dreptul de a recupera zestrea dacă fata
moare în timpul căsătoriei.
18. Venuleius, Stipulații, Cartea a II-a.
Julianus afirmă că creditorul unui fiu aflat sub controlul paternal nu poate primi o cauțiune după moartea acestuia din urmă,
deoarece nu supraviețuiește nicio obligație civilă sau naturală cu care este legată cauțiunea; dar este evident că o cauțiune
poate fi primită în mod corespunzător de la tată din cauza acțiunii pe peculium care poate fi intentată împotriva lui.
(19) Pomponius, Diverse pasaje, Cartea VII.
Julianus afirmă că o excepție bazată pe decretul macedonean al Senatului nu oferă nicio piedică nimănui, cu excepția unei
părți care știa sau ar fi putut ști că cel căruia i-a făcut împrumutul era un fiu aflat sub controlul paternal.
20. Același, Despre decretele Senatului, Cartea a V-a.
Dacă o persoană căreia i s-au împrumutat bani în timp ce se afla sub controlul tatălui său, după ce el însuși devine cap de
familie, din ignoranță face o promisiune de bani în așa fel încât se creează o nouă obligație, și se intentează un proces pe baza
stipulației, trebuie să se facă o excepție întemeiată pe fapte.
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Cartea XV
1.Cu privire la acțiunea asupra peculiumului.
2. Când acțiunea asupra peculiumului este limitată la un an.
3. Cu privire la acțiunea întemeiată pe avantajul obținut de un tată sau de un stăpân (..)
4. Cu privire la acțiunea întemeiată pe autorizația tatălui sau a stăpânului.

Tit. 1. Cu privire la acțiunea întemeiată pe peculium.

1. Ulpianus, Despre edict, cartea XXIX.
Pretorul a judecat că se cuvine să explice mai întâi contractele celor care se supun autorității altuia și care dau dreptul la
acțiune pentru întreaga sumă, pentru ca apoi să se ajungă la cel de față, în care se acordă o acțiune pe peculium.
(1) Acest Edict, de altfel, este triplu, deoarece din el rezultă o acțiune asupra peculiumului, una pentru bunurile folosite în
afacerile altuia și una bazată pe ordinul altuia.
(2) Cuvintele Edictului sunt următoarele: "Orice afacere este tranzacționată cu cel care se află sub controlul altuia."
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(3) Se face referire la el și nu la ea, totuși, totuși, o acțiune este acordată de acest Edict pe seama unei persoane aparținând
sexului feminin.
(4) În cazul în care se încheie un contract cu un fiu aflat sub controlul patern sau cu un sclav care nu a ajuns încă la pubertate,
acțiunea asupra peculiumului este acordată fie împotriva stăpânului, fie împotriva tatălui, dacă peculium-ul oricăruia dintre ei
a fost mărit în valoare.
(5) Cuvântul "control" este înțeles ca fiind aplicabil atât fiului, cât și sclavului.
(6) Proprietatea sclavilor nu ar trebui să fie luată în considerare mai mult decât dreptul de a avea autoritate asupra lor;
deoarece putem fi acționați în justiție nu numai în numele propriilor noștri sclavi, ci și în numele celor care sunt deținuți în
comun, precum și a celor care ne servesc cu bună credință ca sclavi, fie că sunt liberi, fie că sunt sclavii altora.
2. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Acțiunea care decurge din peculium și celelalte acțiuni pretoriene se acordă numai împotriva persoanei îndreptățite la
uzufruct sau folosință, acolo unde sclavul supus uzufructului sau folosinței ar dobândi în general, iar în celelalte cazuri
împotriva proprietarului bunului.
3. Ulpianus, Despre edict, cartea XXIX.
Deși pretorul promite această acțiune în cazul în care afacerea a fost făcută cu o parte care se află sub controlul cuiva, totuși,
trebuie amintit că acțiunea asupra peculiumului este acordată chiar dacă el nu se află sub controlul nimănui; de exemplu,
atunci când un contract este încheiat cu un sclav aparținând unei proprietăți înainte ca proprietatea să fie intrată în posesie.
(1) De aceea, Labeo spune că, dacă un sclav este substituit în gradul al doilea sau al treilea și se încheie un contract cu el în
timp ce moștenitorii de gradul întâi deliberează, iar, ulterior, când aceștia resping moștenirea, el însuși devine liber și
moștenitor, se poate spune că se poate intenta o acțiune pe peculium împotriva lui, precum și pe motivul proprietății angajate
în afacerile altuia.
(2) Nu are prea mare importanță dacă sclavul aparține unui bărbat sau unei femei, deoarece și o femeie poate fi acționată în
instanță în baza peculiumului.
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(3) Pedius afirmă că și proprietarii sub pubertate pot fi dați în judecată în acțiunea pe peculium, deoarece contractul nu este
încheiat cu minorii înșiși, iar autoritatea tutorelui trebuie să fie luată în considerare. De asemenea, el spune că un tutore nu
poate da peculium-ul său unui sclav fără autoritatea tutorelui său.
(4) Spunem, de asemenea, că acțiunea asupra peculiumului ar trebui să fie acordată împotriva curatorului unei persoane
nebune; pentru că și sclavul acestuia din urmă poate avea un peculium, nu acolo unde s-a admis că ar trebui să îl aibă, ci
acolo unde nu i s-a interzis să îl aibă.
(5) S-a discutat dacă, în cazul în care un fiu aflat sub control paternal sau un sclav devine garant pentru cineva sau își asumă
răspunderea în orice alt mod, sau dă un mandat, va exista o acțiune pe peculium? Cea mai bună opinie este că, în cazul unui
sclav, ar trebui să se ia în considerare cauza pentru care a dat garanția sau mandatul; iar Celsus, în Cartea a șasea, aprobă
această opinie în cazul unui sclav care este fideiusor. Prin urmare, în cazul în care un sclav intervine în calitate de fideiusor,
și nu ca administrator al bunurilor aparținând peculiumului, stăpânul său nu va fi obligat din cauza peculiumului.
(6) De asemenea, Julianus a afirmat în Cartea a douăsprezecea a Digestului că, în cazul în care un sclav ordonă ca o plată să
fie făcută către creditorul meu, trebuie să se stabilească ce motiv a avut pentru a da acest mandat. Dacă i-a ordonat să facă
plata către partea respectivă ca și către propriul său creditor, stăpânul va fi răspunzător pentru peculium, dar dacă a îndeplinit
doar datoria de fideiusor voluntar, stăpânul nu va fi răspunzător pentru peculium.
(7) Ceea ce a afirmat același Julianus este de acord cu următoarele, și anume: dacă accept o garanție din partea fiului meu,
orice primesc de la această garanție voi fi obligat să plătesc, nu pe baza bunurilor folosite în beneficiul meu, ci într-o acțiune
pe mandat până la valoarea peculiumului. Puteți înțelege că aceeași regulă se aplică în cazul fideiusorului unui sclav și atunci
când o altă persoană mă plătește în numele fiului meu, care este debitorul meu. De asemenea, a afirmat că, dacă fiul meu nu
este debitorul meu, fideiusorul va avea dreptul să facă uz de o excepție pe motiv de fraudă și să introducă o acțiune personală
de recuperare dacă a făcut plata.
(8) În cazul în care un sclav care se presupune a fi liber consimte la arbitraj, se pune întrebarea dacă ar trebui să se acorde o
acțiune pe peculium pentru sancțiunea pentru nerespectarea hotărârii, acesta fiind, ca și cum ar fi un caz de mandat voluntar,
la fel cum se acordă în cazul unui împrumut maritim? Atât Nerva, fiul său, cât și eu însumi, considerăm că o acțiune pe
peculium care decurge dintr-o trimitere la arbitraj de către un sclav nu ar trebui să fie acordată, deoarece nu se acordă o
acțiune împotriva acestuia dacă sclavul este condamnat în instanță.
(9) În cazul în care un fiu este acceptat ca fideiusor sau este obligat în mod voluntar în orice fel, se pune întrebarea dacă el îl
face pe tatăl său răspunzător pentru peculium? Opinia corectă este cea a lui Sabinus și Cassius, care consideră că tatăl este
întotdeauna răspunzător pentru peculium și că fiul diferă în această privință de sclav.
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(10) Prin urmare, tatăl va fi întotdeauna răspunzător în cazul în care se face o trimitere la arbitraj. Papinianus face, de
asemenea, o afirmație similară în Cartea a noua a întrebărilor; și spune că nu contează ce punct a fost trimis la arbitraj, dacă
era unul asupra căruia o parte ar fi putut intenta o acțiune pe peculium împotriva tatălui, sau unul asupra căruia nu ar fi putut
face acest lucru, deoarece acțiunea este intentată împotriva tatălui pe baza stipulației.
(11) De asemenea, el spune că tatăl este răspunzător de o acțiune în justiție în baza unei hotărâri judecătorești până la
valoarea peculiumului, iar acest punct de vedere este susținut și de Marcellus, chiar și într-un caz din cauza căruia tatăl nu ar
fi fost răspunzător de o acțiune în justiție în baza peculiumului; deoarece, așa cum într-o stipulație se încheie un contract cu
fiul, tot așa se încheie un contract într-o cauză în instanță; prin urmare, originea procedurii nu ar trebui considerată ca fiind
sursa obligației, ci răspunderea în baza hotărârii judecătorești. De aceea, el este de aceeași părere în cazul în care fiul,
acționând în calitate de apărător al altuia, are o hotărâre pronunțată împotriva sa.
(12) S-a stabilit că o acțiune personală de recuperare pe motiv de furt poate fi introdusă împotriva unui fiu aflat sub control
paternal. Cu toate acestea, se pune întrebarea dacă acțiunea pe cale de consecință a furtului ar trebui să fie acordată împotriva
tatălui sau a stăpânului, iar opinia cea mai bună este că acțiunea pe cale de consecință a furtului ar trebui să fie acordată
pentru suma cu care stăpânul a fost avantajat pecuniar prin furtul comis. Labeo aprobă această opinie, pentru motivul că este
foarte nedrept ca prin furtul sclavului, stăpânul să profite fără a fi tras la răspundere. Căci acțiunea pe pecuniaritate va fi
admisă și în cazul în care bunurile au fost sustrase, iar o acțiune este intentată pe seama unui fiu aflat sub controlul paternal
pentru suma care a ajuns în mâinile tatălui.
(13) Dacă un fiu aflat sub control paternal, care este duumvir, nu a avut grijă să se dea o garanție pentru a asigura siguranța
bunurilor unui tutelat, Papinianus spune în Cartea a noua a întrebărilor că acțiunea De peculio va exista. Nu cred că problema
dacă fiul a fost făcut decurion cu consimțământul tatălui său schimbă ceva, deoarece tatăl era obligat să asigure bunăstarea
publică.
4. Pomponius, Despre Sabinus, cartea VII.
Peculatura nu este ceea ce sclavul ține o evidență separată de stăpânul său, ci este ceea ce stăpânul însuși a pus deoparte,
ținând o evidență distinctă de cea a sclavului; căci, din moment ce stăpânul poate să ia întreaga sumă de peculatură de la
sclav, să o mărească sau să o diminueze, chestiunea care trebuie luată în considerare nu este ceea ce a făcut sclavul, ci ceea ce
a făcut stăpânul cu scopul de a crea o peculatură pentru sclav.
1. Cred că acest lucru este adevărat, totuși, în cazul în care stăpânul dorește să elibereze sclavul de o datorie, astfel încât, dacă
stăpânul a remis ceea ce sclavul datora prin simpla sa voință, sclavul încetează să mai fie debitorul său, dar dacă stăpânul își
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ține conturile în așa fel încât se face să pară îndatorat sclavului, când de fapt nu este debitorul său, cred că părerea contrară
este corectă, deoarece un peculium trebuie să fie mărit nu prin cuvinte, ci prin chestiuni de afaceri.
2. Din aceste reguli reiese că nu ceea ce are un sclav fără știrea stăpânului său face parte din peculium, ci ceea ce are cu
acordul acestuia, altfel ceea ce un sclav fură de la stăpânul său va deveni parte din peculium, ceea ce nu este adevărat.
3. Cu toate acestea, se întâmplă adesea ca peculium-ul unui sclav să sufere o diminuare fără știrea stăpânului său; de
exemplu, atunci când un sclav își deteriorează proprietatea sau comite un furt.
4. Dacă tu comiți un furt împotriva mea cu ajutorul sclavului meu, acesta trebuie să fie dedus din peculium în măsura în care
este mai mic decât ceea ce pot recupera în contul bunurilor furate.
5. Dacă peculium-ul sclavului este epuizat de datoriile datorate stăpânului, proprietatea rămâne totuși în starea de peculium;
căci dacă stăpânul va da o datorie sclavului sau dacă o altă parte va plăti stăpânului în numele sclavului, peculium-ul va fi
completat și nu va fi nevoie de o nouă acordare din partea stăpânului.
6. Nu numai ceea ce trebuie să fie inclus în peculium-ul oricărui sclav despre care acesta ține o evidență separată de stăpân, ci
și ceea ce are separat de proprietatea sclavului de al cărui peculium aparține.
(5) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Tatăl sau stăpânul pot fi dați în judecată în contul unui depozit numai în măsura peculiumului și în cazul în care s-a profitat
de mine prin orice comportament ilicit al lor.
1. Mai mult, tatăl sau stăpânul este răspunzător doar în limita peculiumului, în cazul în care un bun a fost predat unui fiu sub
control paternal sau unui sclav pentru a fi ținut sub supraveghere.
2. În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal a depus un jurământ, iar acesta a fost depus, ar trebui să se acorde o
acțiune pe peculium, ca și cum ar fi fost încheiat un contract; dar este diferit în cazul unui sclav.
3. Pecum-ul este numit astfel din cauza faptului că este o sumă de bani neînsemnată sau o cantitate mică de bunuri.
4. Tubero, însă, definește peculium ca fiind (așa cum afirmă Celsus în Cartea a șasea a Digestului) ceea ce sclavul are separat
și în afară de conturile stăpânului său cu permisiunea acestuia, după ce a dedus din aceasta tot ceea ce i se cuvine stăpânului
său.
909

(6) Celsus, Digest, Cartea a VI-a.
Labeo spune că definiția peculium-ului pe care a dat-o Tubero nu include peculium-ul sub-sclavilor, dar acest lucru nu este
corect, deoarece, prin însuși faptul că un stăpân a acordat peculium sclavului său, trebuie să se înțeleagă că l-a acordat și subsclavului.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Celsus însuși aprobă această opinie a lui Tubero.
1. Și adaugă că un tutore al unei persoane nebune nu poate acorda un peculium sclavului său, dar peculium-ul care a fost
acordat anterior (adică înainte de apariția nebuniei, sau în cazul în care a fost creat de tatăl tutorelui), nu va fi înlăturat de
aceste condiții. Această opinie este corectă și este în acord cu ceea ce Marcellus a adăugat într-o notă despre Julianus, și
anume: că se poate întâmpla ca acolo unde un sclav are doi stăpâni, el să aibă un peculium cu referire la unul, dar nu și cu
referire la celălalt; de exemplu, atunci când unul dintre stăpâni este nebun sau este un pupila, dacă, așa cum spune el, unii
susțin că un sclav nu poate avea un peculium decât dacă acesta este acordat de stăpânul său. Eu cred însă că, pentru ca sclavul
să aibă un peculium, nu este necesar ca acesta să fie acordat de stăpânul său, ci ca acesta să nu poată fi luat. Administrarea
liberă a peculiumului este o chestiune diferită, deoarece acesta trebuie să fie acordat în mod explicit.
2. Cu toate acestea, este evident că nu este necesar ca el să cunoască toate detaliile peculiumului, ci să fie informat în general
cu privire la acestea; iar Pomponius înclină spre această opinie.
3. Pedius afirmă în Cartea a cincisprezecea că un minor, precum și un fiu și un sclav, pot avea un peculium, deoarece spune
că în acest caz totul depinde de acordarea stăpânului și, prin urmare, dacă sclavul sau fiul ar deveni nebun, el va păstra
peculium-ul.
4. Proprietățile de orice fel, atât bunuri mobile, cât și terenuri, pot fi incluse în peculium; partea poate avea în peculium-ul său
și sub-sclavi, precum și peculium-ul acestora din urmă și, în plus, chiar și creanțele datorate de debitorii lor.
5. Mai mult, dacă sclavului i se datorează ceva în urma unei acțiuni de furt sau a oricărei alte acțiuni, acest lucru este socotit
ca făcând parte din peculium și, după cum spune Labeo, o moștenire și o moștenire la fel.
6. Din nou, el va avea în peculium tot ceea ce îi datorează stăpânul său, căci să presupunem că a cheltuit bani în afacerile
stăpânului său, iar acesta din urmă este dispus să rămână datornicul său, sau că stăpânul său a intentat un proces împotriva
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unuia dintre debitorii săi. De aceea, de exemplu, dacă proprietarul a recuperat daune duble pentru evicțiune din cauza unei
achiziții făcute de sclav, suma trebuie să fie trecută în peculium-ul său, cu excepția cazului în care stăpânul ar fi avut intenția
ca aceasta să nu facă parte din peculium-ul sclavului.
7. În mod similar, dacă un consătean îi datorează ceva, aceasta va face parte din peculium, cu condiția ca acesta să aibă un
peculium sau să dobândească unul ulterior.
8. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Orice proprietate proprie pe care stăpânul dorește să aparțină peculiumului, nu o predă imediat, ci numai după ce a predat-o
sau, dacă se afla în posesia sclavului, a considerat-o ca fiind predată; pentru că proprietatea necesită o predare efectivă. Pe de
altă parte, însă, ori de câte ori își manifestă reaua voință, bunurile sclavului încetează să mai fie peculium.
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Dar dacă stăpânul cauzează vreo pagubă sclavului său, aceasta nu va fi creditată la peculium, la fel ca și în cazul în care l-ar
fi furat.
1. Este clar că, dacă un sclav a comis vreo pagubă asupra unui bun sau l-a furat de la celălalt, acest lucru va fi considerat ca
făcând parte din peculium, iar Pomponius susține aceeași opinie în Cartea a XI-a. Căci dacă stăpânul fie a recuperat, fie poate
recupera ceva de la o parte care a furat bunuri din peculium, acest lucru, spune Neratius, în Cartea a II-a a opiniilor, trebuie să
îi fie creditat.
2. Totuși, peculium-ul trebuie să fie calculat după ce s-a dedus ceea ce i se cuvine stăpânului, deoarece se presupune că
stăpânul a fost mai diligent și a procedat împotriva sclavului său.
3. La această explicație, Servius adaugă: "Nu este vorba de un salariu: "Atunci când ceva este datorat celor care se află sub
controlul său", căci nimeni nu se îndoiește că și acest lucru este datorat stăpânului.
4. Mai mult, se va deduce și ceea ce se datorează acelor persoane care se află sub tutela sau grija stăpânului sau a tatălui, sau
de ale căror treburi se ocupă, cu condiția ca el să fie liber de fraudă; deoarece dacă distruge sau diminuează peculium-ul prin
acte frauduloase, el va fi răspunzător; pentru că, dacă se presupune întotdeauna că stăpânul este mai diligent și că se îndreaptă
spre judecată, de ce nu se poate spune că a procedat și împotriva lui însuși în acest caz, în care ar fi răspunzător fie pe motiv
de tutelă, fie pe motiv de afacere, fie în cadrul unei acțiuni echitabile? Pentru că, așa cum Pedius spune foarte corect, valoarea
peculiumului este diminuată de ceea ce este datorat stăpânului sau tatălui, deoarece nu este probabil ca stăpânul să consimtă
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ca sclavul să aibă în peculium ceea ce îi este datorat. Și, într-adevăr, din moment ce, în alte cazuri, spunem că cel care se
ocupă de afaceri pentru altul sau care administrează o tutelă, a recuperat bani de la el însuși, de ce nu ar fi recuperat și în
acest caz de peculium ceea ce ar fi trebuit să facă? Prin urmare, această opinie poate fi apărată, la fel ca și cum și-ar fi plătit
suma către el însuși, atunci când cineva încearcă să intenteze o acțiune în justiție pentru peculium.
5. Creditorul sclavului care a devenit moștenitorul stăpânului său, deduce și el din peculium ceea ce i se datorează, dacă este
dat în judecată, indiferent dacă sclavul a primit sau nu libertatea. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care sclavul a fost
lăsat moștenire în mod absolut; pentru că el poate deduce ceea ce i se datorează în acest fel, ca și cum s-ar fi înfățișat și s-ar fi
judecat pe sine, deși nu a avut, în niciun moment, proprietatea sclavului care a fost manuntit sau lăsat moștenire
necondiționat; și acest lucru îl afirmă Julianus în Cartea a douăsprezecea a Digestului. Julianus spune în același loc, mai
pozitiv, că este cert că dacă sclavul a primit libertatea sa cu anumite condiții, moștenitorul poate face deducția, pentru că a
devenit stăpân. Pentru a confirma opinia sa, Julianus mai afirmă că, dacă eu devin moștenitorul unei părți care, după moartea
sclavului sau a fiului, ar fi putut fi acționat în judecată în termen de un an pentru peculium, nu există nicio îndoială că pot
deduce ceea ce mi se datorează.
6. Stăpânul va face această deducere, indiferent dacă sclavul îi datorează ceva în baza unui contract sau a unor conturi care
rămân neplătite. Și, de asemenea, dacă îi datorează din cauza vreunei infracțiuni, ca, de exemplu, din cauza unui furt pe care
l-a comis, se va face deducerea. Este însă o problemă dacă se va deduce suma furtului în sine, adică numai pierderea pe care
a suferit-o stăpânul, sau de fapt numai atât cât s-ar putea cere dacă sclavul altuia ar fi comis infracțiunea; adică, cu pedepsele
pentru furt. Prima opinie este cea mai corectă, și anume că se poate deduce doar suma furtului în sine.
7. În cazul în care un sclav s-a rănit singur, stăpânul nu ar trebui să deducă această pagubă, la fel ca și în cazul în care s-ar fi
sinucis sau s-ar fi aruncat într-o prăpastie; căci chiar și sclavii au dreptul natural de a-și provoca răni pe corp. Dar dacă
stăpânul a îngrijit sclavul care s-a rănit singur, cred că acesta este dator stăpânului său pentru cheltuielile făcute; deși dacă lar fi îngrijit când era bolnav, mai degrabă ar fi avut grijă de propria proprietate.
8. Din nou, dacă un stăpân s-a obligat pe seama unui sclav sau, după ce a făcut acest lucru, a făcut plata, aceasta va fi dedusă
din peculium; la fel, dacă i-au fost împrumutați bani la îndemnul stăpânului său; pentru că Julianus afirmă în Cartea a 12-a a
Digestului că acest lucru trebuie dedus. Cred că acest lucru este valabil doar în cazul în care ceea ce a fost primit nu a ajuns
în mâinile stăpânului sau tatălui, altfel, el ar trebui să impute acest lucru împotriva sa. Dacă, totuși, el devine garanție pentru
sclavul său, Julianus afirmă în Cartea a douăsprezecea a Digestului, că acest lucru ar trebui dedus; Marcellus, însă, spune că,
în ambele cazuri, dacă stăpânul nu a pierdut încă nimic, este mai bine ca banii să fie plătiți creditorului, cu condiția ca el să
dea garanție că îi va restitui, dacă stăpânul este dat în judecată din acest motiv și plătește ceva; decât ca deducerea să fie
făcută în primul rând, astfel încât creditorul, între timp, să poată profita de dobânda la bani. Totuși, în cazul în care stăpânul,
după ce a fost dat în judecată, a fost pronunțată o hotărâre împotriva lui, ar trebui să se facă o deducere într-o acțiune
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ulterioară asupra peculiumului, deoarece stăpânul sau tatăl a devenit răspunzător pentru hotărâre; căci, dacă, nefiind
pronunțată o hotărâre împotriva lui, ar fi plătit ceva creditorului în contul sclavului, ar putea să deducă și acest lucru.
10. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
Dacă, totuși, prima acțiune asupra peculiumului este încă în suspensie, iar hotărârea este pronunțată în acțiunea ulterioară, nu
ar trebui să se țină cont în niciun fel de prima acțiune în decizia celei de-a doua; deoarece poziția primului creditor într-o
acțiune asupra peculiumului este cea mai bună, deoarece, nu cel care a intrat primul în cauză, ci cel care a obținut primul o
hotărâre a instanței, este considerat ca fiind îndreptățit la preferință.
11. Ulpianus, Despre edict, cartea XXIX.
În cazul în care un stăpân care a fost dat în judecată într-o acțiune noxală a plătit daunele evaluate, acestea ar trebui să fie
deduse din peculium; dar în cazul în care a predat sclavul cu titlu de reparație, nu ar trebui să se deducă nimic.
1. Mai mult, dacă stăpânul s-a obligat să plătească ceva în contul sclavului, acest lucru ar trebui să fie dedus; la fel ca și cum
sclavul ar fi promis să-și asume obligația de debitor față de stăpânul său. 2. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care și-a
asumat o obligație față de stăpânul său în schimbul libertății sale, el, devenind, într-o anumită măsură, un debitor al
stăpânului său, dar numai în cazul în care procesul este intentat împotriva lui după ce a fost manuntit.
2. În cazul în care, totuși, un sclav a cerut o plată de la un debitor al stăpânului său, se pune întrebarea dacă el însuși s-a făcut
debitor al stăpânului său? Julianus, în Cartea a douăsprezecea a Digestului, spune că stăpânul nu va fi îndreptățit să facă o
deducere, dacă nu a ratificat colectarea banilor, și același lucru trebuie spus și în cazul unui fiu aflat sub control patern. Cred
că părerea lui Julianus este corectă, pentru că noi luăm în considerare datoriile naturale în deducerile din peculium; pentru că
echitatea naturală cere ca un fiu sau un sclav să fie eliberat de răspundere pentru că se pare că a pretins ceea ce nu era datorat.
3. Totuși, se pune problema dacă, ceea ce stăpânul a dedus odată, atunci când a fost dat în judecată, ar trebui să scoată din
nou din peculium, dacă i se intentează proces; sau dacă, acolo unde s-a făcut o dată deducerea, ar trebui să se considere că a
fost satisfăcut. Neratius și Nerva cred, iar Julianus afirmă de asemenea în Cartea a 12-a a Digestului, că dacă într-adevăr a
scos-o din peculium nu ar trebui să fie dedusă, dar dacă, de fapt, a lăsat peculium-ul în aceeași stare, ar trebui să facă o
deducere.
4. El mai spune că, dacă un sclav are în peculium un sub-sclav în valoare de cinci aurei, iar el îi datorează stăpânului cinci, în
contul căruia stăpânul a dedus sub-sclavul, iar acesta din urmă murind ulterior, sclavul a cumpărat un altul de aceeași valoare,
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el nu încetează să fie dator față de stăpân, la fel ca și cum sub-sclavul ar fi fost o pierdere pentru acesta din urmă, cu excepția
cazului în care s-a întâmplat să moară după ce l-a luat de la sclav și s-a plătit.
5. Același autor spune foarte corect că, dacă atunci când sub-sclavul valora zece aurei, stăpânul fiind dat în judecată pe
peculium a plătit cinci în contul sclavului, pentru că cinci i se cuveneau lui însuși, și că după aceea sub-sclavul a murit;
stăpânul poate deduce zece aurei împotriva unui alt reclamant pe peculium, pentru că l-a făcut pe sclav debitor al său cu
referire și la cele cinci aurei pe care le-a plătit în contul lui. Această opinie este corectă, cu excepția cazului în care nu a luat
sub-sclavul pentru a se plăti pe sine.
6. Ceea ce am spus, însă, și anume că trebuie dedus ceea ce i se cuvine celui care este acționat în judecată pentru peculium,
trebuie înțeles în sensul că dacă nu ar putea recupera acest lucru în alt mod.
7. Julianus spune atunci că, dacă un vânzător care a vândut un sclav împreună cu peculium-ul său, este dat în judecată pentru
peculium, el nu ar trebui să deducă ceea ce i se cuvine, deoarece ar fi putut să deducă acest lucru din contul peculium-ului; iar
acum poate intenta o acțiune personală pentru a-l recupera ca și cum nu ar fi fost datorat, deoarece ceea ce este datorat
stăpânului nu trebuie inclus în peculium. El poate, de asemenea, după cum spune el, să introducă o acțiune de vânzare. Acest
lucru este de aprobat în cazul în care, atunci când a fost vândut, în peculium era atât de mult încât stăpânul și-a putut satisface
datoria, dar dacă ulterior s-a făcut un adaos la creanța sa și a fost îndeplinită condiția ca datoria să fie îndeplinită, datorie pe
care stăpânul nu a satisfăcut-o, trebuie să se susțină opinia contrară.
8. De asemenea, întreabă, dacă cineva a obținut un sclav în contul căruia a avut o acțiune De peculio, poate el să deducă ceea
ce îi este datorat, din moment ce are dreptul la o acțiune De peculio împotriva vânzătorului? El spune foarte corect că poate,
deoarece orice altă persoană, la fel, poate alege dacă va intenta o acțiune împotriva vânzătorului sau a cumpărătorului, iar
această parte alege, prin urmare, deducerea în loc de acțiune. Nu văd de ce ar avea de ce să se plângă creditorii, din moment
ce ei înșiși îl pot da în judecată pe vânzător dacă se gândesc că poate exista ceva în peculium.
9. Dar, nu numai ceea ce este datorat părții care este acționat în judecată ar trebui să fie dedus, ci și ceea ce poate fi datorat
partenerului său, iar Julianus susține această opinie în Cartea a 12-a a Digestului; căci, în conformitate cu același principiu
conform căruia oricare dintre ei poate fi acționat în judecată pentru întreaga sumă, are dreptul să deducă ceea ce este datorat
celuilalt. Această opinie este acceptată:
12. Julianus, Digest, Cartea a XII-a.
Pentru motivul că în acest caz se poate intenta o acțiune împotriva celui cu privire la care nu există niciun peculium.
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(13) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Dar faptul că niciuna dintre părți nu poate deduce ceea ce i se cuvine celeilalte nu este adevărat în cazul cumpărătorului și al
vânzătorului, al uzufructuarului și al simplului proprietar, și în cel al altor persoane care nu sunt asociați, precum și al
proprietarului unic și al cumpărătorului de bună credință; iar acest lucru îl afirmă Julianus în Cartea a XII-a.
14. Julianus, Digest, Cartea a XII-a.
Mai mult, atunci când se dispune prin testament ca un sclav să devină imediat liber, acțiunea în justiție pentru peculium ar
trebui să fie intentată împotriva tuturor moștenitorilor, și niciunul dintre ei nu poate deduce mai mult decât i se cuvine.
(1) Din nou, în cazul în care sclavul a murit în timpul vieții stăpânului său, iar stăpânul a murit apoi în cursul anului, lăsând
mai mulți moștenitori, atât acțiunea asupra peculiumului, cât și dreptul de deducere sunt împărțite.
15. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Dar dacă există doi posesori de bună credință, trebuie spus totuși că niciunul dintre ei nu poate deduce mai mult decât i se
cuvine; și aceeași regulă se aplică și în cazul în care există doi uzufructuari, pentru că între ei nu există o societate de
persoane. Aceeași regulă se aplică uneori și în cazul asociaților, dacă se întâmplă ca aceștia să aibă între ei peculatură
separată, astfel încât unul dintre ei să nu poată fi acționat în judecată din cauza peculaturii celuilalt. În cazul în care, totuși,
peculium-ul este comun, ei pot fi dați în judecată pentru întreaga sumă, iar ceea ce este datorat fiecăruia dintre ei va fi dedus.
(16) Julianus, Digest, Cartea XII.
Care ar fi atunci cazul în care peculium-ul unui sclav comun aparține doar unuia dintre stăpânii săi? În primul rând, dacă
cineva vinde o jumătate de cotă-parte dintr-un sclav și nu îi acordă niciun peculium, iar apoi, dacă cineva dă bani sau bunuri
de orice fel unui sclav deținut în comun, în așa fel încât să păstreze proprietatea asupra bunurilor respective, dar să acorde
sclavului administrarea acestora; Marcellus spune într-o notă că acesta este un caz în care un proprietar a luat peculium-ul sau
în care un proprietar a acordat de fapt unul, dar acordarea este aplicabilă obligațiilor debitorilor săi.
17. Ulpianus, Despre edict, cartea XXIX.
Dacă sclavul meu obișnuit are sub-sclavi, pot să deduc din peculium-ul sclavului meu obișnuit ceea ce îmi datorează subsclavii? Iar prima întrebare este dacă pecumentația lor este inclusă în cea a sclavului obișnuit. Proculus și Atilicinus consideră
că, întrucât sub-sclavii aparțin peculium-ului împreună cu peculia proprie și, într-adevăr, ceea ce îmi datorează stăpânul lor
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(adică sclavul obișnuit) poate fi dedus din peculium-ul lor, dar ceea ce îmi datorează sub-sclavii înșiși nu poate fi dedus decât
din peculium-ul lor propriu. Mai mult, dacă ei sunt îndatorați nu mie, ci sclavului obișnuit, suma datorată va fi dedusă din
peculium-ul lor ca fiind datorată unui coleg sclav. Cu toate acestea, ceea ce le datorează sclavul obișnuit nu va fi dedus din
peculium-ul primului, deoarece peculium-ul lor este inclus în cel al lui. Servius era de această părere, dar eu susțin că
peculium-ul lor va fi mărit, ca și în cazul în care un stăpân este îndatorat sclavului său.
18. Paulus, Întrebări, Cartea a IV-a.
Rezultatul este că, dacă propriul său peculium este lăsat lui Stichus, iar acesta îl dă în judecată în temeiul testamentului, nu va
fi obligat să predea ceea ce sub-sclavul său datorează testatorului, cu excepția cazului în care sub-sclavul are un peculium.
19. Ulpianus, Despre edict, cartea XXIX.
Prin urmare, se pune întrebarea dacă, dacă o acțiune este intentată pe baza unui peculium în contul sclavului obișnuit, se
poate intenta o acțiune și cu referire la sub-sclav, și cred că acest lucru nu se poate face. Însă, în cazul în care a fost introdusă
o acțiune în temeiul peculium-ului unui subsclav, poate fi introdusă și o acțiune în temeiul peculium-ului sclavului obișnuit.
1. Poate exista în mâinile mele un peculium deținut cu două titluri juridice diferite; ca de exemplu, dacă există un sclav dotal,
el poate avea un peculium în care eu sunt interesat, dar poate avea și unul în care este interesată soția mea, deoarece ceea ce a
obținut prin afacerea soțului sau prin munca sa aparține soțului; și de aceea, dacă a fost numit moștenitor sau i s-a lăsat o
moștenire cu referire la soț, Pomponius spune că nu este obligat să renunțe la ea. Prin urmare, dacă o acțiune este intentată
împotriva mea în baza unui contract în care sunt interesat, pot să deduc tot ceea ce mi se datorează, indiferent dacă este legat
de afacerea mea sau de cea a soției mele? Sau separăm cazurile soțului și soției în ceea ce privește cele două peculii, pentru a
permite luarea în considerare a originii datoriei pentru care se intentează acțiunea; astfel încât, dacă, de fapt, acțiunea este
intentată cu referire la peculii în care este implicată soția, pot deduce ceea ce este datorat din acel contract, dacă pe un
contract în care sunt interesat pot deduce ceea ce îmi aparține? Această chestiune este tratată mai clar în cazul
uzufructuarului, dacă acțiunea privind peculium poate fi intentată împotriva sa numai în legătură cu contractul care îl privește
sau dacă poate fi intentată în legătură cu orice contract? Marcellus afirmă că uzufructuarul este răspunzător și pentru orice
contract, deoarece cel care încheie contractul consideră întregul peculium al sclavului ca fiind proprietatea sa. El spune că
este evident că trebuie să se admită, în orice caz, că atunci când partea interesată a fost mai întâi dată în judecată, cel care nu
a obținut nimic poate fi dat în judecată pentru restul. Această opinie este cea mai rezonabilă și este aprobată de Papinianus.
Ea trebuie să fie reținută și în cazul a doi cumpărători de bună credință. Dar, în cazul soțului, este mai bine să se spună pur și
simplu că el este răspunzător pentru acțiunea asupra peculiumului. Dacă, totuși, soțul a plătit ceva în contul unui sclav de
acest fel, poate el să deducă acest lucru împotriva soției care introduce o acțiune în contul zestrei sale? Iar el spune că dacă
ceea ce s-a plătit creditorului se referă la peculium de fiecare fel, ar trebui să fie dedus pro rata din peculium-ul amândurora,
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și de aici se poate înțelege că, dacă contractul s-a referit la oricare dintre peculium-uri, se va face, pe de o parte, o deducere
doar pentru soție, iar pe de altă parte, nu se va face niciuna, dacă contractul s-a referit la acel peculium care a rămas la soț.
2. Uneori, o acțiune asupra peculiumului este acordată uzufructuarului însuși împotriva stăpânului; ca, de exemplu, dacă
sclavul are un peculium cu referire la primul, dar cu referire la cel de-al doilea nu are niciunul, sau are mai puțin decât ceea
ce i se cuvine uzufructuarului. În sens invers, se întâmplă același lucru, deși, în cazul a doi proprietari, o acțiune în parteneriat
sau o acțiune de partajare a bunurilor comune va fi suficientă;
20. Paulus, Despre edict, cartea XXX.
Căci partenerii nu pot introduce acțiunea pe peculium unul împotriva celuilalt.
21. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Pretorul, pentru cele mai bune motive, a imputat la peculium și tot ceea ce stăpânul a făcut cu rea intenție prin care peculiumul este diminuat. Trebuie însă să înțelegem prin intenție răuvoitoare ceea ce înseamnă atunci când l-a lipsit de peculium, dar
și atunci când i-a permis să implice afacerile peculiumului în detrimentul creditorilor; iar Mela scrie că acesta este un act
săvârșit cu intenție răuvoitoare. Mai mult, dacă atunci când cineva nutrește ideea că o altă parte va intenta o acțiune împotriva
sa și va transfera peculium-ul către altcineva, el nu este liber de fraudă. Dacă, totuși, el plătește datoria unei terțe părți, nu am
nicio îndoială că nu este răspunzător, deoarece plătește un creditor, și este legal ca un creditor să fie diligent în recuperarea a
ceea ce îi aparține.
(1) În cazul în care fapta este comisă prin frauda unui tutore, a curatorului unui nebun sau a unui mandatar, ar trebui să se
analizeze dacă tutorele, nebunul sau mandantul ar trebui să fie dat în judecată pentru peculium? Cred că, dacă tutorele este
solvabil, pupila ar trebui să repare ceea ce a pierdut prin frauda sa, și mai ales este cazul dacă ceva a ajuns în mâinile sale; și
așa afirmă Pomponius în Cartea a opta a Epistolelor. Același lucru trebuie spus și în cazul unui curator sau al unui agent.
(2) Un cumpărător nu va fi răspunzător pentru frauda vânzătorului, nici moștenitorul sau alt succesor, decât în măsura în care
bunurile au ajuns în mâinile sale din cauza acesteia.
(3) Indiferent dacă frauda a fost săvârșită înainte sau după ce a fost introdusă problema, aceasta intră în competența instanței.
(4) În cazul în care stăpânul sau tatăl refuză să răspundă în acțiunea în peculium, el nu trebuie să fie audiat, dar trebuie să fie
obligat să se alăture chestiunii ca în cazul oricărei alte acțiuni personale.
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22. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
În cazul în care stăpânul a dat garanții împotriva amenințării de prejudiciu cu referire la o casă care face parte din peculium,
acest lucru trebuie luat în considerare și, prin urmare, garanția trebuie să fie furnizată de partea care introduce acțiunea pe
peculium.
23. Același, Despre Sabinus, cartea IX.
Partea care oferă o garanție împotriva amenințării de prejudiciu cu referire la o casă care aparține peculium-ului, trebuie să o
furnizeze pentru întreaga sumă, la fel cum o acțiune noxală în contul unui sub-sclav trebuie să fie apărată pentru întreaga
sumă, deoarece reclamantul, dacă apărarea nu este făcută în mod corespunzător, îndepărtează proprietatea sau o ține în
posesie ca un gaj.
24. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVI.
Curatorul unui nebun poate atât să dea, cât și să refuze administrarea peculiumului sclavului, precum și fiului respectivului
nebun.
25. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXIII.
Orice îmbrăcăminte este inclusă în peculium pe care stăpânul a dat-o pentru ca sclavul să o folosească permanent și i-a
predat-o cu înțelegerea că nimeni altcineva nu o va folosi și că va fi păstrată de el în conformitate cu aceste condiții.
Îmbrăcămintea, însă, pe care stăpânul a dat-o sclavului pentru uz temporar și doar pentru a fi folosită în anumite scopuri și în
anumite momente, de exemplu, atunci când este de față cu el sau îl așteaptă la masă, nu face parte din peculium.
(26) Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
Dacă stăpânul a compensat o dată, într-un caz de acest fel, adică atunci când s-a făcut vinovat de fraudă, suma de peculium
după ce a fost dat în judecată, el nu va fi obligat să plătească nimic altora pentru același motiv. Și, în plus, dacă sclavul îi
datorează o sumă egală cu cea cu care a diminuat fraudulos suma, nu trebuie să se pronunțe o hotărâre împotriva lui. Din cele
spuse rezultă că și în cazul în care sclavul a fost manuntit sau înstrăinat, el va fi obligat și pe motiv de fraudă, în termen de un
an.
27. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
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Acțiunea pe peculium este acordată atât în contul sclavilor femei, cât și al fiicelor aflate sub controlul patern și, mai ales,
acolo unde femeia este croitoreasă sau țesătoare sau desfășoară orice comerț obișnuit, această acțiune poate fi introdusă
împotriva ei. Julianus spune că acțiunea pe depozit, precum și cea pe împrumut de folosință, ar trebui să fie acordată cu
referire la ele, iar acțiunea contributivă ar trebui să fie acordată dacă ele au făcut afaceri cu mărfuri aparținând peculiumului
cu știrea tatălui sau a stăpânului. Acest lucru este și mai sigur în cazul în care bunurile au fost folosite în beneficiul tatălui sau
al stăpânului, iar contractul a fost încheiat sub conducerea acestuia.
1. Este stabilit că moștenitorul stăpânului trebuie să deducă și acele bunuri aparținând moștenirii pe care sclavul, în contul
căruia se intentează acțiunea în peculium împotriva sa, fie le-a sustras, fie le-a consumat, fie le-a deteriorat înainte de intrarea
în moștenire.
2. În cazul în care un sclav a fost înstrăinat, deși pretorul promite o acțiune asupra peculiumului în termen de un an, împotriva
părții care l-a înstrăinat, totuși, o acțiune este acordată împotriva noului stăpân; și nu contează dacă acesta a dobândit un alt
peculium împreună cu el, sau dacă a acordat aceluiași sclav ceea ce a cumpărat sau a primit în dar împreună cu el la
momentul respectiv.
3. De asemenea, s-a decis (și Julianus aprobă acest lucru) că, în orice caz, creditorilor trebuie să li se permită să intenteze o
acțiune în justiție fie pentru acțiuni împotriva unor persoane fizice, fie împotriva unei singure părți pentru întreaga sumă.
4. Cu toate acestea, Julianus nu crede că părții care a vândut sclavul ar trebui să i se permită să intenteze o acțiune pe
peculium împotriva cumpărătorului cu referire la ceea ce a împrumutat sclavului înainte de vânzare.
5. Mai mult, dacă fac un împrumut sclavului altuia și îl cumpăr, iar apoi îl vând, el nu crede, de asemenea, că ar trebui să mi
se acorde o acțiune împotriva cumpărătorului.
6. El consideră, totuși, că ar trebui să mi se acorde o acțiune împotriva vânzătorului, dar numai în termen de un an care să fie
calculat de la data cumpărării, pentru suma pe care i-am împrumutat-o în timp ce el aparținea încă altuia, aceasta fiind dedusă
din ceea ce are sclavul, ca peculium, cu referire la mine.
7. Dar, așa cum Julianus nu crede că, atunci când a fost înstrăinat, ar trebui să mi se acorde o acțiune împotriva
cumpărătorului, cu referire la ceea ce eu însumi am împrumutat sclavului meu; tot așa, el neagă că mi s-ar permite să intentez
o acțiune împotriva cumpărătorului pentru ceea ce sclavul meu a împrumutat altui sclav de-al meu, dacă cel căruia i s-a făcut
împrumutul a fost înstrăinat.
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8. În cazul în care cineva a contractat cu un sclav aparținând la două sau mai multe persoane, ar trebui să i se permită să
intenteze o acțiune în justiție pentru întreaga sumă împotriva oricui dintre proprietari dorește; deoarece este nedrept ca cel
care a contractat cu unul să fie obligat să își împartă acțiunea împotriva mai multor adversari, și ar trebui să se țină cont nu
numai de peculium-ul pe care sclavul respectiv îl are cu privire la partea împotriva căreia se inițiază acțiunea, ci și de cel în
care celălalt proprietar sau ceilalți proprietari sunt interesați. Cu toate acestea, nu va rezulta din aceasta nicio pierdere pentru
partea împotriva căreia s-a pronunțat hotărârea, deoarece el însuși poate recupera de la partenerul sau partenerii săi, prin
acțiunea de asociere sau prin cea de împărțire a bunurilor comune, tot ceea ce a plătit în plus față de partea sa. Julianus spune
că acest lucru se va aplica în cazul în care celălalt proprietar avea dreptul la vreun peculium, deoarece, în acest caz, se va
considera că fiecare, prin plata, își va elibera partenerul de datorie; dar în cazul în care nu există niciun peculium în care
celălalt este interesat, se aplică regula contrară, deoarece nu se înțelege că el îl eliberează în vreun fel de datorie.
28. Julianus, Digest, cartea XI.
De aceea, dacă nimeni nu a devenit moștenitor sau posesor al bunurilor partenerului, cel împotriva căruia a fost intentată
acțiunea ar trebui să fie judecat pentru valoarea peculiumului la care ar putea avea dreptul, în plus față de cât poate obține din
bunuri.
29. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
În cazul în care cineva, prin testament, a dispus ca un sclav să fie liber și a lăsat ca moștenitori persoane care au contractat cu
respectivul sclav, coerezii pot acționa unul împotriva celuilalt prin acțiunea De peculio, deoarece fiecare dintre ei este
răspunzător față de oricine altcineva care îi intentează proces pentru suma de peculium la care are dreptul.
1. Chiar dacă un stăpân interzice încheierea unui contract cu un sclav, o acțiune în temeiul peculiumului va putea fi exercitată
împotriva sa.
30. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
2. Se pune întrebarea dacă acțiunea asupra peculiumului poate fi introdusă, chiar dacă nu există nimic în peculium la
momentul introducerii acțiunii, cu condiția doar să existe ceva în el în momentul în care a fost pronunțată hotărârea? Proculus
și Pegasus spun că, cu toate acestea, va fi totuși admisă, deoarece cererea este corect formulată, chiar dacă în peculium nu se
află nimic. S-a stabilit că aceeași regulă se aplică în ceea ce privește o acțiune de producție și o acțiune in rem. Această opinie
este, de asemenea, aprobată de noi.
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1. În cazul în care acțiunea este intentată împotriva celui care este moștenitor al unei părți din averea stăpânului sau a tatălui
său, trebuie să se pronunțe împotriva acestuia doar în limita valorii peculiumului la care are dreptul moștenitorul chemat în
judecată. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care bunurile au fost folosite în folosul său, proporțional, cu excepția cazului
în care el însuși a folosit ceva în folosul moștenitorului, și nici moștenitorul nu poate fi acționat în judecată ca unul dintre
coproprietari, ci numai pentru partea sa.
2. Dar dacă sclavul însuși este desemnat moștenitor al unei părți, acțiunea poate fi introdusă și împotriva lui, în același mod.
3. În cazul în care, totuși, fiul este numit, deși numai pentru o cotă-parte, el va putea fi totuși acționat în justiție pentru
întreaga sumă, dar dacă dorește să obțină obligația proporțională a coerezului său, ar trebui să fie ascultat; căci ce se întâmplă
dacă proprietatea a fost folosită în beneficiul tatălui? De ce nu ar trebui ca fiul să recupereze de la coeredele său ceea ce este
inclus în averea tatălui său? Regula este aceeași în cazul în care peculium-ul este foarte valoros.
4. Cel care a intentat o dată o acțiune în justiție pentru peculium, poate intenta din nou o acțiune în justiție pentru restul
datoriei, în cazul în care peculium-ul a fost mărit.
5. În cazul în care un creditor a fost învins de un vânzător prin intermediul unei excepții întemeiate pe trecerea unui an, ar
trebui să i se acorde scutire împotriva cumpărătorului; dar dacă acest lucru a fost realizat prin orice altă excepție, el ar trebui
să fie scutit numai în măsura în care, în cazul în care suma pe care ar fi putut-o obține de la vânzător a fost dedusă, el poate
recupera restul de la cumpărător.
6. În cazul în care se invocă frauda, trebuie să se țină cont de timp, deoarece pretorul nu ar putea permite ca frauda să fie
invocată ca excepție după expirarea termenului de exercitare a acțiunii pentru fraudă, deoarece această acțiune nu este
acordată după expirarea termenului stabilit de lege.
7. În cazul moștenitorului, însă, clauza referitoare la fraudă ar trebui să fie redactată cu referire la ceea ce a ajuns în mâinile
sale, și nu pentru mai mult decât atât.
31. Paulus, Despre edict, cartea XXX.
În cazul în care, totuși, moștenitorul însuși a comis o fraudă, el trebuie să repare întreaga sumă.
(32) Ulpianus, Disputații, Cartea a II-a.

921

În cazul în care unul dintre cei doi sau mai mulți moștenitori ai unei părți care ar fi putut fi dat în judecată în termen de un an,
are o acțiune împotriva sa, iar sclavul a fost manumit, sau s-a ordonat acest lucru, sau a fost vândut sau a murit, toți
moștenitorii vor fi exonerați de răspundere; chiar dacă partea care este dată în judecată nu poate avea o judecată împotriva sa
pentru o sumă mai mare decât cea a peculiumului pe care îl are în mâinile sale, iar acest lucru l-a afirmat și Julianus. Aceeași
regulă se aplică în cazul în care proprietatea a fost folosită în beneficiul oricăruia dintre moștenitori. Cu toate acestea, în
cazul în care există mai mulți uzufructuari sau posesori de bună-credință, iar unul dintre ei este dat în judecată, el îi eliberează
pe ceilalți, deși nu ar trebui să se pronunțe o hotărâre judecătorească împotriva lui pentru o sumă mai mare din peculium
decât cea pe care o are în posesie. Dar, deși acest lucru are loc în conformitate cu regula strictă a legii, totuși, echitatea cere
ca o acțiune să fie acordată împotriva celor care sunt eliberați printr-un accident de drept, astfel încât recuperarea, mai
degrabă decât intentarea acțiunii, să îi elibereze; pentru că cel care încheie contractul cu sclavul are în minte, ca proprietate a
sa, întreaga sumă a peculium-ului său, oriunde s-ar afla.
1. Dar, deși în această acțiune se restabilește cea dintâi, totuși, trebuie să se țină cont atât de creștere, cât și de scădere; și, prin
urmare, fie că în prezent nu există nimic în peculium, fie că s-a acumulat ceva la el, trebuie să se ia în considerare starea
actuală a peculiumului. Prin urmare, în ceea ce privește atât vânzătorul, cât și cumpărătorul, aceasta ni se pare a fi cea mai
bună opinie, și anume: putem recupera de la cumpărător ceea ce s-a adăugat la peculium, iar creanța cumpărătorului nu
trebuie considerată ca fiind retroactivă, până la momentul în care vânzătorul a fost acționat în judecată și ca fiind inclusă în
aceeași procedură juridică.
2. Dacă vânzătorul sclavului îl vinde împreună cu peculium-ul și predă peculium-ul, nu se poate intenta o acțiune împotriva
lui pentru acesta, nici măcar în decurs de un an; pentru că, așa cum a afirmat Neratius, acest preț al sclavului nu este
peculium.
(33) Javolenus, Despre Cassius, cartea XII.
Dar acolo unde cineva a vândut un sclav cu înțelegerea că va primi un preț pentru peculium, se consideră că peculium-ul se
află în mâinile părții căreia i s-a plătit prețul acestuia.
34. Pomponius, Diverse pasaje, Cartea XII.
Și nu în mâinile celui care deține bunul care constituie peculium-ul.
35. Javolenus, Despre Cassius, Cartea XII.

922

Dar în cazul în care moștenitorul a fost îndrumat să predea peculium-ul la primirea unei anumite sume, nu se consideră că
peculium-ul se află în mâinile moștenitorului.
36. Ulpianus, Disputations, Book II.
Este o întrebare dacă, în contractele încheiate cu bună-credință, tatăl sau stăpânul ar trebui să fie răspunzător doar pentru
peculium sau pentru întreaga sumă; la fel cum se discutase în acțiunea privind zestrea, în cazul în care o zestre este dată unui
fiu, dacă tatăl poate fi acționat în judecată doar pentru suma de peculium? Eu, totuși, cred că acțiunea poate fi intentată nu
numai pentru suma peculiumului, ci și în măsura în care femeia a fost înșelată și fraudată prin uneltirea răuvoitoare a tatălui;
căci, dacă acesta deține proprietatea și nu este gata să o predea, este just să fie judecat pentru suma pe care o valorează; căci
Pomponius a spus că ceea ce este declarat în mod expres în cazul unui sclav căruia i s-a dat o proprietate în gaj trebuie să fie
înțeles ca fiind valabil și pentru alte acțiuni de bună credință. Căci dacă proprietatea a fost dată în gaj unui sclav, acțiunea
poate fi intentată nu numai pentru peculium și pentru ceea ce a fost folosit în afacerea stăpânului, ci are și această sentință
suplimentară: "În măsura în care reclamantul a fost înșelat și fraudat prin uneltirea răuvoitoare a stăpânului." Se consideră că
stăpânul a acționat în mod fraudulos dacă nu este dispus să facă restituirea atunci când are puterea de a face acest lucru.
(37) Julianus, Digest, Cartea XII.
Dacă un creditor al fiului tău te numește moștenitor al acestuia, iar tu vinzi moștenirea, vei fi răspunzător pentru peculium în
temeiul acestei clauze a stipulației, și anume "Orice sumă de bani provenită din moștenire care va ajunge în mâinile tale".
1. Dacă îi permiți sclavului tău să cumpere un sub-sclav cu opt aurei, iar el îl cumpără cu zece și îți scrie că l-a cumpărat cu
opt, iar tu îi permiți să plătească opt din banii tăi, iar el plătește zece, nu vei putea recupera decât două aurei din acest motiv,
iar acestea vor fi compensate vânzătorului doar până la valoarea peculiumului sclavului.
2. Am vândut lui Titius un sclav pe care îl dețineam în comun fie cu el, fie cu Sempronius. Înainte ca o acțiune De peculio să
fie intentată împotriva mea din cauza sclavului respectiv, s-a pus întrebarea dacă, într-un proces de peculium împotriva lui
Titius sau împotriva lui Sempronius, ar trebui să se țină cont de peculium care se afla în mâinile mele? Am afirmat că, dacă
acțiunea era intentată împotriva lui Sempronius, în niciun caz nu trebuia să se țină cont de peculium-ul aflat în mâinile mele,
deoarece acesta nu ar fi avut niciun drept de acțiune împotriva mea prin care să poată recupera ceea ce a plătit. Mai mult,
dacă o acțiune ar fi intentată împotriva lui Titius la mai mult de un an după ce am făcut vânzarea, în același mod, peculium-ul
din mâinile mele nu ar trebui luat în considerare, pentru că o acțiune De peculio nu poate fi intentată acum împotriva mea.
Dacă, totuși, acțiunea este intentată în decurs de un an, atunci ar trebui să se ia în considerare și acest peculium, deoarece este
stabilit că, în cazul în care sclavul a fost înstrăinat, creditorului ar trebui să i se permită să acționeze atât împotriva
vânzătorului, cât și a cumpărătorului.
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3. În cazul în care o acțiune pe peculium a fost introdusă împotriva unei părți care are un uzufruct asupra sclavului, iar
creditorul a recuperat mai puțin decât suma care i se cuvine, nu este nedrept ca acesta să obțină ceea ce i se cuvine din
întregul peculium, indiferent dacă acesta se află în mâinile uzufructuarului sau ale proprietarului. Nu contează dacă sclavul
și-a închiriat propriile servicii de la uzufructuar sau a împrumutat bani de la acesta. Prin urmare, ar trebui să i se acorde o
acțiune împotriva proprietarului bunului și ar trebui să se deducă ceea ce sclavul are, ca peculium, în raport cu uzufructuarul.
38. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Am depus zece aurei la un fiu sub control paternal și intentez o acțiune de depozit asupra peculiumului. Deși fiul nu
datorează nimic tatălui și deține aceste zece aurei, el a considerat, totuși, că judecata nu ar trebui să fie pronunțată împotriva
tatălui mai mult decât dacă nu ar exista niciun peculium în afară de acesta, deoarece, întrucât acești bani rămân ai mei, nu
sunt incluși în peculium. De asemenea, el spune că dacă o altă persoană, oricare ar fi ea, va intenta proces pentru acest
peculium, nu trebuie să existe nici cea mai mică îndoială că nu trebuie să fie calculat. Prin urmare, ar trebui să intentez o
acțiune pentru producerea, iar când bunul este produs, să intentez una pentru a-l recupera.
(1) În cazul în care o fată care urmează să se căsătorească cu un fiu aflat sub controlul paternal îi promite acestuia o anumită
sumă de bani drept zestre și, după ce s-a obținut un divorț, ea introduce o acțiune în justiție împotriva tatălui pentru întreaga
sumă; ar trebui să fie eliberată de întreaga promisiune sau ar trebui să se deducă ceea ce fiul datorează tatălui? El a răspuns că
ar trebui să fie eliberată de întreaga promisiune, deoarece, în cazul în care ar fi intentată o acțiune împotriva ei pe baza
promisiunii, ea ar putea cu siguranță să se protejeze prin excepția bazată pe intenția răuvoitoare.
(2) Stichus îl are în peculium-ul său pe Pamphilus, care valorează zece aurei, iar respectivul Pamphilus îi datorează
stăpânului cinci aurei. Dacă o acțiune în peculium este intentată pe seama lui Stichus, s-a considerat că valoarea lui
Pamphilus ar trebui estimată și, într-adevăr, întreaga valoare, fără a se deduce ceea ce Pamphilus datorează stăpânului,
deoarece nimeni nu poate fi înțeles ca fiind el însuși în propriul său peculium; și, prin urmare, în acest caz, stăpânul va suferi
o pierdere, la fel ca și în cazul în care ar fi făcut un împrumut oricărui alt sclav al său care nu avea peculium. El spune că va
părea mai evident că acest lucru este adevărat, dacă se afirmă că peculium-ul a fost lăsat lui Stichus, care, dacă va intenta un
proces în baza testamentului, cu siguranță nu va fi obligat să sufere o deducere pentru suma pe care o datorează sub-sclavul
său, decât dacă aceasta este luată din propriul său peculium; în caz contrar, rezultatul va fi că dacă sub-sclavul îi datorează
stăpânului la fel de mult, iar el însuși va fi înțeles că nu are nimic în peculium, ceea ce este cu siguranță absurd.
(3) Am împrumutat bani unui sclav pe care vi l-am vândut. S-a pus problema dacă acțiunea De peculio ar trebui să mi se
acorde împotriva dumneavoastră, pentru ca ceea ce a rămas în mâinile mele din peculium să fie dedus. Acest lucru, de fapt,
nu este câtuși de puțin adevărat, și nici nu va avea vreo importanță dacă voi iniția o acțiune în termen de un an de la
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momentul în care am făcut vânzarea sau după aceea; pentru că, într-adevăr, o acțiune împotriva mea nu va fi acordată altora
care au contractat cu el în acel moment. Din nou, pe de altă parte, în cazul în care cei care au contractat anterior cu acest
sclav deschid o acțiune împotriva mea, nu pot să deduc ceea ce el a început să-mi datoreze după aceea. De aici reiese că
răspunderea peculiumului care a rămas în mâinile mele nu este, în nici un fel, afectată de contractele încheiate ulterior.
39. Florentinus, Institutes, cartea XI.
Peculatura constă și în ceea ce cineva a economisit prin propria economie sau ceea ce, prin prestarea unui serviciu oarecare, a
meritat ca dar de la cineva, în cazul în care donatorul a intenționat ca sclavul să aibă acest lucru ca proprietate proprie.
40. Marcianus, Reguli, Cartea a V-a.
Pecum-ul se creează, crește, scade și moare, de aceea Papirius Fronto spune foarte corect că pecum-ul seamănă cu un om.
1. S-a pus întrebarea cum este creat un peculium. Anticii făceau o distincție în această privință, căci dacă sclavul a dobândit
ceea ce stăpânul nu era obligat să îi furnizeze, acesta este peculium, dar dacă a dobândit tunici sau orice altceva de acest fel
cu care stăpânul este obligat să îi asigure, nu este peculium. Prin urmare, peculium este creat în acest fel, crește atunci când
este mărit, scade atunci când sub-sclavii încetează să mai existe sau când proprietatea este distrusă, moare atunci când îi este
luată.
41. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLIII.
Un sclav nu poate datora nimic și nici nu i se poate datora ceva unui sclav; dar când facem un abuz de acest cuvânt indicăm
mai degrabă un fapt, decât să trimitem obligația la dreptul civil. Prin urmare, stăpânul poate cere în mod legitim de la străini
ceea ce datorează unui sclav, iar în ceea ce privește ceea ce datorează sclavul însuși, o acțiune pentru această cauză este
acordată împotriva stăpânului, pe peculium; și, de asemenea, în măsura în care proprietatea a fost folosită în afacerile
stăpânului.
42. Același, Despre Edict, Cartea XII.
Unele autorități susțin în mod foarte corect că o acțiune pe peculium ar trebui să fie acordată împotriva unui arrogator; deși
Sabinus și Cassius consideră că o acțiune pe peculium nu ar trebui să fie acordată pe seama afacerilor tranzacționate anterior.
43. Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
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Dacă, după ce am intentat o acțiune împotriva ta pe peculium și, înainte de a se judeca cauza, ai vândut un sclav, Labeo spune
că ar trebui să se pronunțe o hotărâre împotriva ta cu referire și la peculium pe care l-a dobândit în timp ce se afla în mâinile
unui cumpărător și că nu ar trebui să ți se acorde ajutor; pentru că acest lucru s-a întâmplat din vina ta, deoarece ai vândut
sclavul.
44. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIII.
În cazul în care cineva a încheiat un contract cu un fiu aflat sub controlul paternal, are doi debitori, fiul pentru întreaga sumă,
iar tatăl doar pentru suma de peculium.
45. Paulus, Despre Edict, Cartea LXI.
Și, prin urmare, dacă tatăl a luat peculium-ul de la fiu, creditorii pot, totuși, să se îndrepte împotriva fiului.
(46) Același, Despre Edict, Cartea LX.
Cel care acordă administrarea peculiumului se înțelege că permite în general ceea ce ar fi dispus să permită în mod special.
(47) Același, Despre Plautius, Cartea IV.
Ori de câte ori într-un magazin este pus un anunț după cum urmează "Interzic să se facă orice afacere cu sclavul meu
Januarius", se stabilește că stăpânul a obținut doar o exonerare de răspundere în temeiul acțiunii institoriene, și nu în temeiul
celei asupra peculiumului.
1. Sabinus a emis opinia că, în cazul în care un sclav a devenit fideiusor, o acțiune De peculio nu ar trebui să fie acordată
împotriva stăpânului, cu excepția cazului în care garanția a fost furnizată pentru afacerile stăpânului sau cu privire la bunuri
aparținând peculium-ului.
2. Dacă acțiunea De peculio a fost introdusă o dată, deși la pronunțarea hotărârii se constată că există mai puțin în peculium
decât datorează, s-a stabilit, totuși, că nu există niciun motiv pentru a da o garanție cu referire la o creștere viitoare a
peculiumului, așa cum are loc în acțiunea în parteneriat, deoarece partenerul datorează întreaga sumă.
3. În cazul în care un creditor al sclavului a recuperat o parte din datorie de la cumpărător, Proculus spune că o acțiune
echitabilă poate fi introdusă împotriva vânzătorului pentru restul, dar reclamantului nu trebuie să i se permită, la început, să
împartă acțiunea, astfel încât să procedeze în același timp împotriva cumpărătorului și a vânzătorului; deoarece este suficient
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ca numai aceasta să i se acorde; astfel încât, atunci când, după ce a ales un pârât, el recuperează mai puțin decât datoria, i se
va acorda o acțiune împotriva celuilalt, acțiunea anterioară fiind anulată. Aceasta este practica modernă.
4. Nu numai orice creditor, oricare ar fi el, poate intenta o acțiune împotriva vânzătorului în contul unor afaceri încheiate
anterior, ci și cumpărătorul însuși poate face acest lucru (și această opinie a fost susținută de Julianus), deși el însuși poate
face o deducere împotriva unui alt reclamant, cu condiția să facă o compensare pentru ceea ce are în mâinile sale.
5. În cazul în care un sclav este vândut fără peculium-ul său, rezultatul este că vânzătorul poate face uz de deducere; și dacă,
după vânzare, sclavul devine dator vânzătorului, acest lucru nu diminuează peculium-ul, deoarece el nu este dator stăpânului
său.
6. Ceea ce am afirmat cu referire la cumpărător și vânzător este același lucru ca și în cazul în care proprietatea ar fi fost
schimbată în orice alt mod, cum ar fi prin moștenire sau prin oferirea unei zestre; pentru că peculium-ul sclavului, oriunde sar afla, se înțelege că se aseamănă cu proprietatea unui om liber.
48. Același, Despre Plautius, cartea XVII.
Gestionarea liberă a peculiumului nu rămâne în cazul unui fugar sau al unui sclav care a fost furat, nici în cazul unuia despre
care nu se știe dacă este viu sau mort.
1. Oricine, căruia i s-a dat gestiunea peculiumului, se poate substitui propriului său debitor.
49. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a IV-a.
2. Nu este numai acel peculium pe care un proprietar l-a acordat sclavului său, ci și tot ceea ce a fost dobândit fără știrea lui,
dar pe care, dacă ar fi știut de el, ar fi permis să fie în peculium.
1. Dacă sclavul meu, fără știrea mea, face afaceri cu mine, el va fi considerat debitorul meu în aceeași măsură în care ar fi
fost obligat, dacă, fiind liber, s-ar fi ocupat de ele.
2. Pentru ca un sclav să poată fi considerat debitor față de stăpân sau stăpânul față de sclav, trebuie să se acorde atenție
reglementărilor Legii civile; și, prin urmare, dacă stăpânul a declarat în contul său că este dator față de sclavul său, când, de
fapt, nici nu a împrumutat bani și nici nu a existat anterior vreo altă cauză de datorie, simpla declarație de cont nu îl face
debitor.
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50. Papinianus, Întrebări, Cartea a IX-a.
În momentul în care nu există nimic în peculio, tatăl se ascunde, eu, fiind pe cale să intentez o acțiune De peculio împotriva
lui, nu pot fi pus în posesia bunurilor sale cu scopul de a le conserva, deoarece cel care ar avea dreptul de a fi exonerat de
răspundere dacă ar fi intrat în posesia emitentului, nu se ascunde cu scopul de a comite o fraudă. Nici nu contează dacă s-ar
întâmpla să rezulte o hotărâre judecătorească împotriva sa; de asemenea, dacă o datorie este scadentă la un anumit moment
sau sub o anumită condiție, partea nu este considerată că se ascunde din cauza fraudei, deși poate fi condamnată pe nedrept
de către judecător. Cu toate acestea, Julianus consideră că o garanție dată la momentul în care nu există nimic în peculium
este răspunzătoare, deoarece garanția poate fi acceptată pentru un drept de acțiune viitor dacă este acceptată în acest mod.
1. În cazul în care un creditor numește ca moștenitor un tată care este răspunzător pentru peculium, întrucât momentul morții
este considerat în vederea operării Lex Falcidia, se va lua în considerare peculium-ul existent la acel moment.
2. Chiar și după ce stăpânul a fost acționat în judecată pentru peculium, o cauțiune poate fi luată în numele sclavului; și, prin
urmare, pentru același motiv pentru care, dacă un sclav ar plăti banii după ce problema a fost introdusă într-o acțiune, el nu
poate să-i recupereze mai mult decât dacă problema nu ar fi fost introdusă, se va considera că o cauțiune a fost acceptată în
mod legal, deoarece obligația naturală, pe care chiar și un sclav este considerat că o are, nu este făcută o problemă în
controversă.
3. Un sclav care aparținea altuia, în timp ce mă slujea cu bună credință, mi-a plătit bani împrumutați de la Titius, pentru ca eu
să-l pot manunța, iar eu am făcut acest lucru; creditorul a întrebat pe cine poate da în judecată pentru peculium. I-am spus că,
deși în alte cazuri creditorul ar fi avut posibilitatea de a alege, totuși, în cel menționat, procesul ar fi trebuit să fie intentat
împotriva stăpânului, iar el ar fi putut intenta o acțiune împotriva mea pentru obținerea banilor care fuseseră obținuți de el și
care nu fuseseră înstrăinați din cauza tranzacției care se spunea că a avut loc cu privire la condiția civilă a sclavului; Nu ar
trebui să se admită nici distincția celor care consideră că, dacă nu îl manumit pe sclav, banii ar trebui să aparțină stăpânului
său, dar dacă manumisiunea are loc, banii sunt considerați ca fiind dobândiți de mine, deoarece îmi sunt dați mai degrabă în
contul afacerii mele, decât ca fiind obținuți din proprietatea mea.
51. Scaevola, Întrebări, Cartea a II-a.
Referitor la ceea ce se cuvine unui sclav de la străini, stăpânul nu trebuie, în nici un caz, să fie judecat pentru suma datoriei,
atunci când cineva intentează o acțiune în justiție asupra peculiumului; deoarece atât cheltuielile făcute pentru intentarea
acțiunii, cât și rezultatul executării pot fi nesigure, iar întârzierea de timp acordată celor care au fost considerați răspunzători
judiciari sau cea consumată în vânzarea bunurilor trebuie să fie luată în considerare, dacă acest lucru este cel mai bun lucru
de făcut; prin urmare, dacă partea este gata să cedeze drepturile sale de acțiune, el va fi achitat. Ceea ce se spune în cazul în
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care o acțiune este intentată împotriva unuia dintre mai mulți asociați, și anume: că trebuie calculat întregul peculium,
deoarece procedura este împotriva asociatului, va avea același rezultat dacă partea este gata să cedeze drepturile sale de
acțiune; și, în cazul tuturor celor despre care spunem că sunt răspunzători din acest motiv, deoarece au un drept de acțiune,
substituirea ține loc de plata legală.
52. Paulus, Întrebări, Cartea a IV-a.
Se pune o întrebare cu referire la o întâmplare reală, și anume: în cazul în care o parte care administra o tutelă în calitate de
om liber a fost declarată sclav, dacă, în cazul în care stăpânul său a fost dat în judecată de către tutorele a cărui creanță a fost
declarată prin rescript ca fiind preferabilă celor ale altor creditori ai sclavului, ceea ce este datorat stăpânului ar trebui să fie
dedus din peculium. Și dacă credeți că poate fi dedus, dacă este vreo diferență dacă el a devenit dator față de stăpân în timp
ce se bucura încă de libertate sau după aceea; și dacă acțiunea asupra peculiumului poate fi exercitată în favoarea unui băiat
care nu a atins pubertatea? Am răspuns că nicio creanță privilegiată nu ar putea avea prioritate față de cea a tatălui sau a
stăpânului, dacă acesta ar fi acționat în justiție pentru peculium în contul fiului sau al sclavului. Este evident că în cazul altor
creditori trebuie să se țină cont de creanțele privilegiate, căci ce se întâmplă dacă fiul a primit o zestre sau a gestionat o
tutelă? Acest lucru a fost foarte bine precizat într-un rescript, cu referire la un sclav care exercita funcția de tutore, și, pentru
motivul că poziția creditorului mai diligent este de obicei mai bună decât cea a celorlalți, în ceea ce îi privește, acțiunea va fi
prescrisă. În mod evident, dacă a împrumutat bani din bunurile aparținând tutorelui sau a depus bani într-un cufăr, i se va
acorda o acțiune de recuperare a acestora, precum și o acțiune în echitate împotriva debitorului, adică dacă au folosit banii,
pentru că nu avea puterea de a-i înstrăina. Acest lucru ar trebui să se rețină și în cazul oricărui tutore. Nici nu cred că este
vreo diferență dacă, atunci când a devenit îndatorat stăpânului, el era în posesia libertății sale sau dacă acest lucru s-a
întâmplat ulterior; căci dacă fac un împrumut sclavului lui Titius, iar apoi devin stăpânul lui, pot deduce ceea ce i-am
împrumutat anterior, dacă este intentat un proces împotriva mea pe baza peculium-ului. Ce curs trebuie urmat atunci? Din
moment ce nu poate fi intentată o acțiune pe peculium, ar trebui să se acorde o acțiune echitabilă, întemeiată pe cea pe tutelă,
împotriva stăpânului, astfel încât ceea ce această parte a avut ca proprietate proprie să fie înțeles ca fiind peculium-ul său.
1. În cazul în care o zestre este dată unui fiu aflat sub controlul paternal, sau acesta a administrat o tutelă, trebuie să se țină
cont de creanțele privilegiate într-o acțiune pe peculium, iar între timp, după ce s-a acordat continuitate în acțiunea celorlalți
creditori, sau s-a constituit o garanție, dacă cei care nu au privilegii introduc mai întâi o acțiune, ceea ce au primit va fi
restituit, dacă ulterior se va intenta o acțiune pe creanța privilegiată împotriva tatălui.
53. Același, Întrebări, Cartea a XI-a.
Dacă Stichus nu a fost lipsit de peculium atunci când a fost manumit, se consideră că acesta a fost acordat; el nu poate, totuși,
să dea în judecată debitorii decât dacă drepturile de acțiune i-au fost atribuite.
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54. Scaevola, Opinii, Cartea I.
Un testator a lăsat moștenire unuia dintre moștenitorii săi, în plus față de partea sa, anumite terenuri deja echipate, împreună
cu sclavii; acești sclavi erau debitorii stăpânului. S-a pus întrebarea dacă o acțiune pe peculium ar putea fi exercitată
împotriva acestuia în favoarea celuilalt moștenitor? Răspunsul a fost că nu.
55. Neratius, Opinii, Cartea I.
Cel pe care îl dădeam în judecată pentru peculium a fost luat cu forța de către dumneavoastră; trebuie să se ia în considerare
care era peculium-ul în momentul în care l-ați luat cu forța.
(56) Paulus, Despre Neratius, Cartea a II-a.
Ceea ce sclavul meu a promis să-mi plătească pentru unul dintre debitorii mei trebuie să fie dedus din peculium, și este,
totuși, datorat de debitor. Dar să vedem dacă obligația celui pentru care a fost făcută promisiunea nu ar trebui să fie
considerată ca făcând parte din peculium. Paulus spune că dacă, atunci când cineva introduce o acțiune în justiție asupra
peculiumului, stăpânul dorește să deducă acest lucru, fără îndoială că el face ca această creanță să facă parte din peculium.
57. Tryphoninus, Disputații, Cartea a VIII-a.
În cazul în care un fiu sau un sclav, cu referire la care s-a intentat o acțiune doar asupra peculiumului, moare înainte de
încheierea cauzei, va fi luat în considerare acel peculium pe care oricare dintre părți îl deținea la momentul morții.
1. Julianus spune că atunci când cineva, prin testamentul său, dispune ca sclavul său să fie eliberat și îi lasă moștenire
peculium-ul său, se înțelege că îl lasă în momentul în care acesta devine liber; și, prin urmare, toate creșterile de peculium,
indiferent de descriere, dobândite înainte de intrarea în posesie, vor aparține sclavului manumit.
2. Dar, în cazul în care cineva lasă peculium-ul sclavului unui străin, se pune întrebarea cu privire la intenția presupusă a
testatorului; iar opinia cea mai probabilă este că se lasă moștenire tot ceea ce se afla în peculium în momentul morții sale,
înțelegându-se că orice accesiuni care pot fi făcute la proprietatea peculiumului atunci când se intră în moștenire, cum ar fi,
de exemplu, descendenții sclavilor de sex feminin și creșterea turmelor, sunt datorate, dar că tot ceea ce a fost dat sclavului
sau acesta dobândește prin munca sa proprie nu aparține legatarului.
58. Scaevola, Digest, Cartea a V-a.
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O parte a lăsat unuia dintre moștenitorii săi anumite terenuri așa cum erau ele dotate, împreună cu sclavi și alte bunuri,
precum și tot ce se afla acolo. Acești sclavi erau îndatorați stăpânului cu referire la conturile lor lunare, precum și din alte
motive. S-a pus întrebarea dacă acțiunea pe peculium ar putea fi exercitată în favoarea celorlalți moștenitori împotriva lui
pentru banii datorați de ei? Răspunsul a fost că nu ar putea fi invocată.

Tit. 2. Când acțiunea asupra peculiumului este limitată la un an.

(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Pretorul spune: "După moartea celui care se afla sub controlul altuia sau după ce a fost emancipat, manumit sau înstrăinat,
voi acorda o acțiune numai pentru suma peculiumului, în termen de un an de la momentul în care ar fi putut fi inițiată prima
dată o procedură cu referire la această chestiune, atunci când s-a făcut ceva prin intenția răuvoitoare a celui sub controlul
căruia se afla partea, din cauza căreia valoarea peculiumului este diminuată".
1. Atât timp cât sclavul sau fiul se află sub control, acțiunea asupra peculiumului nu este limitată în timp, dar după moartea sa
sau după ce a fost emancipat, manuntit sau înstrăinat, ea devine limitată în timp, adică la un an.
2. Totuși, anul va fi calculat în măsura în care este disponibil și, de aceea, Julianus spune că, dacă obligația este condiționată,
anul trebuie calculat nu de la momentul în care partea a fost emancipată, ci de la cel în care, dacă condiția a fost respectată, ar
putea fi intentat un proces.
3. Pretorul, pe bună dreptate, a făcut acțiunea temporară în acest caz, deoarece, cum peculium-ul se stinge prin moarte sau
înstrăinare, este suficient ca obligația să fie prelungită cu un an.
4. Totuși, înstrăinarea și manumisiunea se referă la sclavi, și nu la fii, dar moartea se referă atât la sclavi, cât și la fii,
emanciparea, însă, numai la fii. Mai mult, dacă el încetează să mai fie sub stăpânire în alt mod, fără emancipare, acțiunea nu
va fi valabilă decât pentru termenul de un an. De asemenea, dacă fiul devine propriul stăpân prin moartea sau deportarea
tatălui său, moștenitorul tatălui său, sau Trezoreria, va fi pasibil de acțiunea pe peculium în termen de un an.
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5. În caz de înstrăinare, este inclus fără îndoială și vânzătorul, care este pasibil de acțiunea asupra peculiumului în termen de
un an.
6. Dar, de asemenea, dacă acesta a dat sclavul, l-a schimbat sau l-a acordat cu titlu de zestre, se află în aceeași situație.
7. La fel, de asemenea, este și moștenitorul celui care a lăsat sclavul moștenire, dar nu cu peculium-ul său; căci dacă l-ar fi
lăsat moștenire cu peculium-ul său, sau dacă i-ar fi ordonat să fie liber, s-ar putea ridica o problemă; și mi se pare că este cea
mai bună opinie ca acțiunea De peculio să nu fie acordată împotriva unui sclav manumit, nici împotriva celui căruia i-a fost
lăsat peculium-ul. Va fi răspunzător atunci moștenitorul? Caecilius spune că el va fi răspunzător, deoarece peculium-ul se
află în mâinile celui care s-a eliberat de obligație prin predarea lui legatarului. Pegasus, însă, spune că moștenitorul ar trebui
să prezinte o garanție celui căruia i-a fost lăsat peculium-ul, deoarece creditorii se adresează lui și, prin urmare, dacă îl predă
fără garanție, poate fi acționat în judecată.
8. În cazul în care moștenitorului i se cere să predea moștenirea, sclavul și peculium-ul fiind rezervate, iar o acțiune în justiție
împotriva lui este intentată împotriva peculium-ului, el nu se poate folosi de excepția Trebelliană; după cum recunoaște
Marcellus, atunci când discută acest punct. Cel căruia i se predă moșia nu este însă răspunzător, așa cum spune Scaevola,
deoarece nu are peculium și nici nu a comis vreun act fraudulos pentru a nu-l avea.
9. Pomponius, de asemenea, în Cartea a șaizeci și unu, spune că, dacă un uzufruct se stinge, acțiunea trebuie să fie acordată
împotriva uzufructuarului în termen de un an.
10. Întrebarea a fost ridicată de Labeo dacă, în cazul în care, în timpul vieții fiului pe care îl credeai mort, ai intentat o acțiune
și, deoarece anul a trecut, ai fost înfrânt de o excepție; ar trebui să ți se permită să inițiezi din nou o acțiune după ce greșeala a
fost descoperită? El spune că ar trebui să vi se permită să faceți acest lucru numai pentru suma de bani, dar nu pentru ceea ce
a fost folosit în beneficiul proprietății celeilalte părți; pentru că, în primul caz, acțiunea cu privire la orice avantaj care a fost
obținut prin utilizarea sa a fost introdusă în mod corect, deoarece excepția bazată pe trecerea unui an se referă la bani, și nu la
ceea ce a fost folosit în beneficiul proprietății.
2. Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
Deoarece, după moartea unui fiu aflat sub controlul paternal, o acțiune, limitată la un an, se va îndrepta împotriva tatălui, la
fel cum o acțiune perpetuă se va îndrepta în timpul vieții fiului; prin urmare, dacă se introduce o acțiune De peculio, într-un
caz care implică o reziliere de contract, aceasta trebuie să fie în termen de șase luni de la moartea fiului; și același lucru ar
trebui spus cu referire la toate celelalte acțiuni care au un caracter temporar.
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1. În cazul în care un sclav, căruia i s-a împrumutat bani, se află în mâinile dușmanului, acțiunea pe peculium împotriva
stăpânului nu este limitată la un an, atâta timp cât sclavul se poate întoarce în temeiul legii postliminium.
3. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a IV-a.
Termenul de peculium trebuie folosit uneori chiar dacă sclavul a încetat să mai existe în cursul naturii, iar pretorul acordă o
acțiune asupra peculiumului în termen de un an; pentru că, și în acest caz, atât creșterea, cât și diminuarea trebuie luate în
considerare, ca aparținând peculiumului, deși acesta a încetat să mai existe, ca atare, prin moartea sau manumisiunea
sclavului; astfel încât poate exista o creștere a acestuia, ca și în cazul unui peculium, prin recolte, prin producția turmelor sau
prin descendenții sclavilor de sex feminin, și o scădere, ca, de exemplu, în cazul în care un animal a murit sau a fost pierdut
în orice alt mod.

Tit. 3. Privind acțiunea întemeiată pe avantajul obținut de un tată sau de un stăpân cu privire la bunurile sale.

1. Ulpianus, Despre edict, cartea XXIX.
Atunci când cei care se află sub controlul altuia nu au nimic în peculium, sau au ceva, dar nu întreaga sumă; persoanele care
îi au sub controlul lor sunt răspunzătoare dacă ceea ce au primit a fost folosit în folosul proprietății lor, contractul fiind
considerat că a fost mai degrabă încheiat cu ei.
1. Nici acțiunea care se referă la folosirea bunurilor în afacerile altuia nu pare să fi fost promisă fără efect, deoarece cea
asupra peculiumului ar fi suficientă; pentru că Labeo spune foarte corect că bunurile pot fi astfel aplicate, iar acțiunea asupra
peculiumului nu este aplicabilă; căci ce ar trebui făcut dacă proprietarul a luat peculium-ul fără intenție răuvoitoare? Ce se
întâmplă dacă peculium-ul a luat sfârșit prin moartea sclavului, iar anul în care poate fi intentată acțiunea s-a scurs? Pentru că
acțiunea care se referă la utilizarea proprietății în afacerile altuia este perpetuă și va fi introdusă indiferent dacă partea a luat
peculium-ul fără intenție rea sau dacă acțiunea privind peculium-ul s-a încheiat prin trecerea unui an.
2. Mai mult, dacă mai mulți introduc acțiuni în justiție asupra peculiumului, ar trebui să beneficieze cel ai cărui bani au fost
angajați în afacerile stăpânului, astfel încât să aibă o acțiune mai profitabilă. 3. Dacă cineva s-a prezentat și a intentat o
acțiune pe peculium, ar trebui cu siguranță să se analizeze dacă nu va fi admisă acțiunea întemeiată pe angajarea bunurilor în
folosul altuia. Pomponius afirmă că Iulianus este de părere că acțiunea întemeiată pe angajarea bunurilor în folosul altuia este
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distrusă de acțiunea pe peculium, deoarece ceea ce a fost angajat în folosul stăpânului și plătit în contul sclavului, a fost
cumpărat în peculium, ca și cum ar fi fost plătit de stăpân sclavului însuși, dar numai în măsura în care stăpânul a plătit în
acțiunea pe peculium ceea ce sclavul a folosit în afacerile sale; în caz contrar, dacă nu a plătit, acțiunea bazată pe utilizarea
bunurilor rămâne în vigoare.
2. Javolenus, Despre Cassius, cartea XII.
Acțiunea întemeiată pe angajarea bunurilor în folosul altuia nu poate fi introdusă împotriva celui care a eliberat un sclav în
schimbul banilor primiți; pentru că, acordându-i libertatea, el nu se îmbogățește cu banii.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Dacă, totuși, sclavul plătește stăpânului său o anumită sumă de bani pe care a împrumutat-o de la mine, pentru ca el să poată
fi manuntit, respectiva sumă de bani nu trebuie calculată ca făcând parte din peculium, ci se consideră că a fost folosită în
afacerea stăpânului orice sumă care depășește valoarea sclavului pe care acesta din urmă a plătit-o.
1. Se consideră că bunul a fost folosit în afacerea stăpânului dacă sclavul folosește în afacerea stăpânului său chiar articolul
pe care l-a primit; ca de exemplu (dacă a primit grâu și l-a folosit ca hrană pentru sclavii stăpânului său) sau dacă plătește
unui creditor al stăpânului său banii pe care i-a împrumutat de la un alt creditor. Dar dacă a făcut o greșeală în momentul
plății și a crezut că este creditor o parte care nu era creditor, Pomponius spune în Cartea a șaizeci și una că și aceasta este o
proprietate folosită în beneficiul stăpânului, în ceea ce privește dreptul acestuia din urmă de a o recupera ca fiind nedatorată;
sau atunci când sclavul, în scopul de a tranzacționa sau de a gestiona afacerile stăpânului său, a efectuat un act (de exemplu,
dacă a împrumutat bani în scopul de a cumpăra cereale pentru întreținerea sclavilor săi sau pentru a-i îmbrăca) sau, atunci
când, după ce a împrumutat pentru peculium, el folosește ulterior banii în beneficiul stăpânului său; pentru că legea în
vigoare în prezent prevede că poate exista o acțiune pe motiv de proprietate folosită în beneficiul altuia, chiar dacă acesta o
folosește la început în beneficiul peculium-ului și apoi în afacerea stăpânului său.
2. Afirmăm, ca regulă generală, că o acțiune întemeiată pe angajarea proprietății în afacerea altuia va exista în acele cazuri în
care un agent ar avea dreptul la o acțiune pe bază de mandat, sau o persoană care a făcut afaceri fără a fi împuternicită să o
facă, ar putea intenta o acțiune pe motiv de agent voluntar; și oriunde sclavul a consumat ceva pentru ca proprietatea
proprietarului să fie îmbunătățită, sau să nu se deterioreze.
3. Astfel, dacă un sclav a obținut bani pentru a se întreține, a se hrăni și a se îmbrăca, conform obiceiului stăpânului său,
adică în măsura în care stăpânul său obișnuia să îi asigure aceste necesități, Labeo afirmă că va fi considerat că a folosit banii
în beneficiul stăpânului său și, prin urmare, acesta va fi cazul cu referire la un fiu.
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4. Dar acolo unde, după ce a împrumutat bani, el împodobește casa stăpânului său cu lucrări de stuc și cu anumite alte lucruri
care sunt mai mult în scopul plăcerii decât în cel al utilității, nu se va considera că el a folosit banii în acest mod; pentru
motivul că un agent nu ar fi putut să impute acest lucru, dacă nu s-ar fi întâmplat să aibă ordinul stăpânului sau
consimțământul acestuia, și nici stăpânul nu ar trebui să fie împovărat din cauza a ceea ce el însuși nu ar fi făcut. Ce cale ar
trebui urmată atunci? Stăpânul ar trebui să permită creditorului să îndepărteze aceste lucruri - desigur, fără a aduce prejudicii
casei - pentru ca proprietarul să nu fie obligat să o vândă pentru a compensa suma cu care a crescut valoarea ei.
5. Labeo mai spune că, dacă un sclav care a împrumutat bani de la mine îi împrumută altuia, proprietarul este răspunzător de
acțiunea întemeiată pe bunurile folosite în folosul altuia, deoarece o obligație a fost dobândită de el; iar această opinie este
aprobată de Pomponius, dacă nu a făcut din obligație o răspundere a peculiumului, ci a tratat-o ca fiind dobândită pe seama
stăpânului său. Din acest motiv, stăpânul va fi obligat în măsura în care, dacă nu a considerat că este avantajos pentru el
însuși să dețină obligația debitorului, ar putea să cedeze drepturile de acțiune creditorului său, făcându-l pe acesta mandatar al
său.
6. Labeo spune că este, de asemenea, un exemplu de angajare a proprietății pentru afacerile stăpânului atunci când un sclav,
după ce a împrumutat bani, îi folosește cu acordul stăpânului său pentru a cumpăra articole de lux, de exemplu, unguente, sau
orice altceva pe care l-ar fi putut obține pentru plăcere, sau pentru un scop dezonorant; pentru că noi nu luăm în considerare
dacă ceea ce a fost consumat a fost pentru binele stăpânului, ci dacă a fost angajat în afacerile sale.
7. Prin urmare, se spune foarte corect că, de asemenea, dacă un sclav a procurat grâne în scopul hrănirii sclavilor stăpânului
său și le-a depozitat în grânarul stăpânului său, iar acestea au fost distruse, sau stricate, sau arse, se consideră că au fost
folosite în treburile stăpânului.
8. Mai mult, dacă a cumpărat un sclav necesar pentru stăpânul său, iar sclavul a murit, sau dacă a sprijinit o clădire și aceasta
s-a prăbușit, aș spune că se va intenta o acțiune pentru bunurile folosite în beneficiul altuia.
9. În cazul în care, totuși, el a primit-o cu scopul de a o folosi în afacerile stăpânului său, dar nu a făcut acest lucru și a înșelat
creditorul; nu se consideră că a fost astfel folosită și nici stăpânul nu este răspunzător, pentru ca nu cumva credulitatea
creditorului să prejudicieze stăpânul sau viclenia sclavului să îl prejudicieze. Ce s-ar întâmpla însă dacă sclavul ar fi unul care
obișnuia să folosească ceea ce primea în afacerile stăpânului său? Chiar și în acest caz, nu cred că acest lucru îl prejudiciază
pe stăpân dacă sclavul primește cu o intenție diferită sau dacă l-a primit cu această intenție, dar ulterior l-a folosit în alt scop;
deoarece creditorul ar trebui să fie atent să verifice modul în care a fost folosit.
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10. Dacă sclavul a împrumutat bani în scopul de a cumpăra îmbrăcăminte și banii se pierd, cine poate intenta acțiunea pentru
bunul folosit în beneficiul altuia, creditorul sau vânzătorul? Cred, totuși, că dacă prețul a fost plătit, creditorul va avea dreptul
la acțiunea întemeiată pe motivul proprietății folosite în beneficiul altuia, chiar dacă hainele au fost distruse; dar dacă prețul
nu a fost plătit, dar banii au fost dați cu scopul ca hainele să fie cumpărate, iar banii au fost pierduți, dar hainele au fost
împărțite între sclavi, creditorul va avea, fără îndoială, dreptul la acțiunea pentru bani folosiți în afacerea altuia. Dar nu are și
vânzătorul un drept la acțiune, deoarece proprietatea sa a fost folosită în afacerile stăpânului? Rațiunea cere ca el să fie
răspunzător, de aceea, rezultatul este că stăpânul va fi răspunzător față de două părți pentru o singură tranzacție. Prin urmare,
chiar dacă atât banii, cât și hainele au fost distruse, trebuie spus că stăpânul va fi răspunzător față de amândoi, deoarece
amândoi au intenționat să folosească articolele în afacerile sale.

4. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
Dar trebuie spus că poziția părții mai diligente ar trebui să fie cea mai bună, deoarece este nedrept ca stăpânul să fie judecat
în favoarea ambilor pe motiv că a angajat bunurile în folosul său.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Dacă un sclav cumpără articole care nu sunt necesare, ca și cum ar fi necesare stăpânului său, ca de exemplu sclavi;
Pomponius spune că se va considera că au fost angajați în treburile sale în măsura valorii reale a sclavilor; dar dacă ar
cumpăra articole care erau cu adevărat necesare, stăpânul va fi considerat răspunzător pentru întreaga sumă pentru care au
fost vândute.
(1) De asemenea, el spune că, indiferent dacă stăpânul ratifică sau nu contractul sclavului, acțiunea pe motiv de proprietate
folosită în beneficiul său va fi admisă.
(2) O acțiune întemeiată pe ordinul său poate fi intentată pentru ceea ce sclavul a cumpărat pentru stăpânul său, dacă a făcut
acest lucru la dorința sa, dar dacă nu a făcut achiziția la dorința sa, dar stăpânul i-a ratificat într-adevăr actul; sau, pe de altă
parte, dacă a cumpărat ceva necesar sau benefic pentru stăpân, va exista o acțiune pe motiv de proprietate angajată în
beneficiul său; dar dacă nu există niciuna dintre aceste condiții, va exista o acțiune pe motiv de peculium.
(3) Este stabilit că nu numai banii care trec imediat de la creditor la stăpân sunt folosiți în beneficiul acestuia din urmă, ci și
cei care se aflau în peculium în primul rând. Acest lucru este însă valabil în toate cazurile în care sclavul care tranzacționează
afacerile stăpânului său îl îmbogățește pe acesta din urmă cu banii din peculium. În caz contrar, dacă stăpânul îl privează pe
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sclav de peculium, sau îl vinde împreună cu acesta, sau dispune de bunurile aparținând peculiumului și încasează prețul
acestora, nu se consideră că acesta este angajat în afacerea stăpânului.
6. Tryphoninus, Disputații, Cartea I.
Pentru că, dacă acest lucru ar fi adevărat, el ar fi răspunzător de acțiunea pentru bunurile folosite în beneficiul său, chiar
înainte de a vinde ceea ce compunea peculium-ul; pentru că tocmai prin acest fapt că sclavul avea proprietatea în peculium, el
ar deveni mai bogat, ceea ce este în mod evident fals.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Și, prin urmare, de asemenea, dacă sclavul îi dă stăpânului său lucruri care fac parte din peculium, acțiunea pentru bunurile
folosite în afacerile sale nu va fi întemeiată; și acest lucru este adevărat.
1. Este evident că, dacă sclavul împrumută bani și îi plătește stăpânului său cu intenția de a i-i da, cu condiția ca acesta să nu
vrea să-l facă debitor la peculium, se poate intenta o acțiune pentru bunuri folosite în afacerile stăpânului.
2. Ceea ce spune Mela nu este adevărat, și anume că, dacă îi dai argint sclavului meu pentru ca el să poată face cupe din orice
argint dorește, iar apoi, după ce cupele au fost făcute, sclavul moare; vei avea dreptul la o acțiune pentru bunurile folosite în
beneficiul altuia împotriva mea, deoarece pot intenta o acțiune pentru recuperarea cupele.
3. Ceea ce spune Labeo este întru totul adevărat, adică dacă sclavul cumpără parfumuri și unguente și le folosește la o
înmormântare care îl privea pe stăpânul său, se va considera că le-a angajat în afacerea stăpânului său.
4. De asemenea, el spune că, dacă eu cumpăr de la sclavul tău o proprietate care ți-a aparținut și plătesc bani creditorilor, iar
apoi tu mă privezi de respectiva proprietate, o pot recupera printr-o acțiune de cumpărare; pentru că se va considera că a fost
folosită în afacerile tale. Mai mult, dacă cumpăr o proprietate de la un sclav pentru a putea compensa ceea ce mi se cuvine de
la sclavul respectiv, chiar dacă nu am plătit nimic, pot totuși să recuperez printr-o acțiune de cumpărare ceea ce a ajuns în
mâinile stăpânului. Cu toate acestea, nu cred că cumpărătorul este îndreptățit la o acțiune în justiție pentru proprietatea
folosită în afacerea altuia, cu excepția cazului în care sclavul a avut intenția de a o folosi în afacerile stăpânului său.
5. În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal, după ce a împrumutat bani, îi dă ca zestre pentru fiica sa, se consideră că
aceștia au fost folosiți în afacerile tatălui său în măsura în care bunicul era pe cale să dea zestrea pentru nepoată. Această
opinie mi se pare corectă, doar în cazul în care a dat banii cu intenția de a tranzacționa afacerile tatălui său.
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8. Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
Iar Pomponius spune că nu contează dacă o dă pentru fiica sa, sau pentru sora sa, sau pentru o nepoată, urmașa unui alt fiu.
Vom spune, așadar, același lucru atunci când un sclav a împrumutat bani și i-a dat ca zestre, în contul fiicei stăpânului său.
9. Javolenus, Despre Cassius, cartea XII.
Dacă, într-adevăr, tatăl nu avea de gând să dea o zestre, nu se consideră că a fost angajat în afacerea sa.
(10) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
În cazul în care un fiu a devenit fideiusor pentru tatăl său și a plătit creditorul, se consideră că a folosit banii în afacerile
tatălui său, deoarece l-a eliberat pe acesta din urmă de răspundere.
1. Ceea ce afirmă Papinianus în Cartea a noua a întrebărilor este un caz asemănător cu acesta, și anume: atunci când un fiu șia asumat conducerea unui caz ca apărător voluntar al tatălui său, iar judecata a fost pronunțată împotriva lui, tatăl său este
răspunzător de o acțiune în justiție pentru bunurile angajate în numele său, deoarece fiul l-a eliberat de răspundere prin
asumarea apărării sale.
2. Papinianus discută, de asemenea, cazul în care am stipulat cu fiul pentru ceea ce tatăl a fost obligat să plătească, iar apoi
am intentat un proces împotriva fiului; pentru că, și în acest caz, o acțiune va fi intentată pentru banii angajați în beneficiul
altuia, cu excepția cazului în care fiul, atunci când s-a obligat, a intenționat să facă un cadou tatălui său.
3. Prin urmare, se poate spune că, dacă el apare într-o acțiune pe peculium ca apărător al tatălui său, acesta din urmă va fi
răspunzător în cadrul acțiunii pentru bunurile folosite în beneficiul său, în măsura peculiumului; iar beneficiul care se va
desprinde din această opinie va fi că, dacă acțiunea De peculio se va încheia, el poate fi acționat în justiție în acea acțiune
pentru banii folosiți în beneficiul său. Cred că tatăl este răspunzător de o acțiune pentru banii angajați în beneficiul său, chiar
și înainte de pronunțarea unei hotărâri nefavorabile, după ce s-a introdus o chestiune în numele tatălui.
4. Se consideră că bunurile au fost utilizate în afacerile tatălui în măsura în care se face o utilizare a acestora; și, prin urmare,
dacă o parte a fost utilizată, se poate intenta o acțiune pentru acea parte.
5. Dar stăpânul va fi ținut răspunzător doar pentru principal sau și pentru dobândă? Și, într-adevăr, dacă sclavul a promis
dobânda, Marcellus afirmă în Cartea a cincea a Digestului că stăpânul trebuie să o plătească, dar dacă nu a promis-o, cu
siguranță nu este datorată, deoarece nu a fost inclusă în acord. Este evident că, dacă eu, având în vedere stăpânul, am plătit
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bani unui sclav care nu gestiona afacerile stăpânului său, ci eu însumi le gestionam, voi putea să intentez o acțiune în justiție
pentru a încasa și dobânda, printr-o acțiune întemeiată pe mandatul voluntar.
6. Înțelegem că un bun este angajat în afacerile unui stăpân atunci când continuă să fie astfel angajat; și, prin urmare, o
acțiune pe motiv că bunul este angajat în afacerile sale nu va fi admisă decât atunci când plata nu a fost făcută de stăpân către
sclav sau fiu. Dacă, totuși, acest lucru a fost făcut în detrimentul creditorului, adică dacă banii au fost plătiți sclavului sau
fiului care este susceptibil să îi piardă, din momentul în care au fost plătiți, ei încetează să mai fie folosiți în acest scop; dar
este perfect corect ca acțiunea pe motiv de rea intenție să se îndrepte fie împotriva tatălui, fie împotriva stăpânului; pentru că
nici un debitor al peculiumului nu este exonerat de răspundere, dacă plătește în mod fraudulos sclavului ceea ce îi datora.
7. Atunci când sclavul este debitorul stăpânului și, după ce a împrumutat bani de la altul, îi plătește acestuia; el nu-l folosește
în afacerea acestuia din urmă în măsura în care îi este dator, ci o face în ceea ce privește excesul. Prin urmare, dacă, atunci
când îi datora stăpânului său treizeci de aurei, după ce a împrumutat patruzeci, el a plătit suma creditorului său sau a cheltuito pentru sclavi, trebuie spus că o acțiune pentru angajarea banilor în afacerea altuia până la suma de zece aurei va fi admisă;
dar dacă el datorează întreaga sumă, nu se consideră că a fost angajată în acest mod; pentru că, (așa cum spune Pomponius),
se consideră că scutirea este acordată împotriva profitului stăpânului și, prin urmare, dacă el era îndatorat stăpânului atunci
când a folosit bunurile în afacerile sale, se consideră că nimic nu a fost angajat în acest scop, dar dacă după aceea a devenit
îndatorat față de el, încetează să mai fie angajat în acest scop; și aceeași regulă se va aplica dacă el îi va plăti. Mai mult, el
spune că, dacă un stăpân îi face un cadou cu o sumă egală cu cea pe care a plătit-o creditorului în numele său, iar acest lucru
a fost făcut cu intenția de a-l remunera, nu se va considera că banii au fost folosiți în beneficiul său. Cu toate acestea, dacă i-a
dat în orice alt mod, utilizarea banilor în acest scop va exista în continuare.
8. De asemenea, el face următoarea anchetă. Dacă el a angajat zece aurei în afacerile stăpânului său, iar ulterior a împrumutat
aceeași sumă de la acesta din urmă și, în plus, are un peculium de zece aurei, trebuie considerat că a încetat angajarea banilor
în afacerile stăpânului său? Sau, într-adevăr, nu trebuie să îi luăm dreptul la acțiune pentru bunurile folosite în afacerile sale,
deoarece există un peculium din care poate fi plătită datoria; sau ar trebui să facem de preferință deducerea din fiecare, pro
rata? Cred însă că acțiunea pentru banii angajați în folosul stăpânului a încetat să mai fie disponibilă, deoarece a devenit
debitor față de stăpân.
9. Întreabă, de asemenea, dacă, în cazul în care acesta a angajat bani în afacerile dumneavoastră și a devenit debitorul
dumneavoastră, iar apoi creditorul dumneavoastră pentru aceeași sumă pe care v-o datora, acțiunea întemeiată pe angajarea
banilor în folosul altuia este reactivată, sau dacă nu poate fi restabilită retroactiv? Această din urmă opinie este corectă.
10. El discută, de asemenea, problema dacă un fiu poate angaja bunuri în afacerile tatălui său în funcție de ceea ce se poate
întâmpla; de exemplu, dacă tatăl și fiul sunt codebitori, iar fiul, după ce a împrumutat bani, îi plătește în nume propriu; sau
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dacă i-ați împrumutat bani fiului sub conducerea tatălui, iar fiul v-a plătit datoria. Mi se pare că, dacă banii au ajuns efectiv în
mâinile tatălui, se va considera că au fost folosiți în afacerea acestuia; dar dacă nu a fost cazul, iar fiul a plătit în timp ce își
desfășura propriile afaceri, nu se poate intenta o acțiune pe motiv că bunurile au fost folosite în afacerea altuia.
11. Paulus, Despre edict, Cartea XXX.
Tot ceea ce un sclav a împrumutat în acest scop, și anume pentru a plăti propriului său creditor, nu va fi angajat în afacerile
stăpânului său, deși acesta din urmă este eliberat de răspunderea unei acțiuni în baza peculiumului.
(12) Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
Dacă un fiu aflat sub controlul paternal sau un sclav cumpără pământ pentru tatăl sau stăpânul său, acesta va fi considerat ca
fiind angajat în afacerile sale; dar în acest fel, că, dacă valorează mai puțin decât suma pentru care a fost cumpărat, se va
considera că a fost angajat în afacerile sale în limita valorii sale; dacă, totuși, valorează mai mult, nu se va considera că a fost
angajată în acest scop o sumă mai mare decât cea pentru care a fost cumpărat.
13. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
În cazul în care un bun a fost folosit în afacerile unuia dintre cei doi stăpâni, se pune întrebarea dacă poate fi acționat în
judecată doar cel în beneficiul căruia a fost folosit sau și partenerul său? Julianus spune că doar el singur ar trebui să fie dat în
judecată în ale cărui afaceri au fost folosiți banii, la fel ca și în cazul în care el singur a dirijat încheierea contractului; și cred
că această opinie este corectă.
14. Julianus, Digest, Cartea XI. Notă de Marcellus.
Uneori, de asemenea, acțiunea pentru bunurile folosite în afacerile altuia poate fi intentată împotriva unui coproprietar;
pentru motivul că o astfel de folosire a bunurilor a avut loc, iar el, fiind dat în judecată, poate recupera de la partenerul său
suma pentru care a fost pronunțată o hotărâre împotriva sa. Ce vom spune, însă, dacă sclavul a fost privat de peculium de
către unul dintre proprietari? Paulus spune că această problemă se pune doar în cazul în care nu există o acțiune în justiție
privind peculium.
15. Ulpianus, Disputații, Cartea a II-a.
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În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal a acceptat să plătească ceea ce tatăl său datora, ar trebui să se analizeze
dacă acțiunea pentru angajarea proprietății în afacerile altuia ar trebui să fie acordată. Cu toate acestea, el nu l-a eliberat pe
tatăl său, căci cel care încheie un astfel de acord se obligă, într-adevăr, dar nu își eliberează tatăl de răspundere. Este evident
că, dacă el plătește după încheierea acordului, deși se poate considera că a făcut acest lucru în nume propriu, adică din cauza
faptului că a încheiat acordul, se va spune totuși că a folosit bunurile în afacerile tatălui său.
(16) Alfenus, Digest, Cartea II.
O anumită parte a dat în arendă o porțiune de pământ sclavului său pentru a o cultiva și i-a dat boi și, cum acești boi nu erau
potriviți pentru muncă, a ordonat ca ei să fie vânduți și să fie obținuți alții cu ajutorul banilor primiți. Sclavul a vândut boii și
a cumpărat alții, dar nu a plătit banii vânzătorului și, ulterior, a avut probleme financiare. Cel care a vândut boii a intentat o
acțiune împotriva stăpânului în justiție în baza peculiumului și pentru banii care fuseseră folosiți în afacerea sa, deoarece boii
în contul cărora se cereau banii se aflau în posesia stăpânului. Răspunsul a fost că nu s-a considerat că nu există niciun
peculium, cu excepția a ceea ce a rămas după ce a fost dedus ceea ce sclavul datora stăpânului, și că i s-a părut că boii au fost,
de fapt, angajați în afacerile stăpânului, dar că el a plătit în acest sens suma pentru care au fost vânduți primii boi; și că ar
trebui pronunțată o hotărâre împotriva stăpânului pentru excedentul valorii ultimilor boi.
17. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Un sclav, după ce a împrumutat bani pentru afacerea stăpânului său, i-a pierdut fără neglijență; s-a considerat că, în ciuda
acestui fapt, o acțiune pentru banii folosiți în afacerea altuia poate fi intentată împotriva stăpânului. Căci, în mod similar,
dacă agentul meu, fiind pe cale să cheltuiască bani în afacerea mea, și după ce a împrumutat bani, i-a pierdut fără neglijență,
el poate intenta o acțiune împotriva mea pe motiv de mandat, sau pe motiv de afaceri efectuate.
1. Am încheiat un contract cu Stichus, sub-sclavul sclavului tău Pamphilus; acțiunea pe peculium și cea pentru bunurile
folosite în afacerile altuia ar trebui să fie acordată în așa fel încât tot ceea ce a fost folosit în afacerea ta sau cu referire la
peculium-ul lui Pamphilus, să fie inclus în aceasta; adică, chiar dacă a fost introdusă după ce Stichus a murit sau a fost
înstrăinat. Dacă, cu toate acestea, eu deschid acțiunea după moartea lui Pamphilus, cea mai bună opinie este că, chiar dacă
Stichus ar putea fi în viață, totuși, cu referire la ceea ce a fost angajat în beneficiul peculium-ului lui Pamphilus, acțiunea nu
ar trebui să fie acordată, decât în termen de un an de la momentul în care a murit; pentru că atunci ar trebui să fiu considerat
ca și cum aș fi, ca și cum aș fi inițiat proceduri cu referire la peculium-ul lui Pamphilus, la fel ca și în cazul în care am
intentat o acțiune pentru ceea ce am împrumutat prin îndrumarea lui. Nu ar trebui să ne intereseze faptul că Stichus, asupra
cărui peculium este intentat procesul, este în viață, deoarece această proprietate nu poate fi în peculium-ul său, decât dacă cel
al lui Pamphilus încă mai rămâne. Același principiu ne va obliga să considerăm că ceea ce a fost folosit în beneficiul
peculium-ului lui Pamphilus, trebuie să fie compensat în așa fel încât ceea ce vă datorează Pamphilus să fie mai întâi dedus,
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dar ceea ce a fost folosit efectiv în afacerea dumneavoastră trebuie compensat chiar dacă ceea ce vă datorează Pamphilus nu
ar fi fost dedus.
(18) Neratius, Pergamente, Cartea a VII-a.
Deși ai devenit garant pentru sclavul meu într-un contract care a fost încheiat cu referire la afacerea mea, de exemplu, dacă,
în cazul în care un sclav a cumpărat cereale pentru întreținerea întregului corp de sclavi, ai dat garanție vânzătorului de
cereale; totuși, cea mai bună opinie este că poți intenta acțiunea De peculio din acest motiv, dar nu și o acțiune bazată pe
angajarea bunurilor în afacerile altuia; astfel încât o acțiune pe acest din urmă motiv va fi în orice contract numai în favoarea
persoanei care a împrumutat chiar proprietatea care a fost angajată în afacerile afacerii.
19. Paulus, Întrebări, cartea IV.
Un fiu aflat sub controlul paternal a cumpărat o togă; și ulterior, după ce a murit, tatăl său, ignorând acest fapt și presupunând
că era a lui, a folosit-o la înmormântarea sa. Neratius afirmă în Cartea a doua a opiniilor că acest lucru este considerat a fi o
angajare a proprietății în afacerile tatălui, dar că, în acțiunea asupra peculiumului, ceea ce nu există ar trebui să fie calculat
doar într-un singur caz, adică atunci când acest lucru este ocazionat de frauda răuvoitoare a celui împotriva căruia se face
acțiunea. Dacă, totuși, tatăl a fost obligat să cumpere o togă pentru fiul său, aceasta a fost folosită în afacerile tatălui său, nu
acum când a fost folosită la înmormântare, ci în momentul în care a cumpărat-o, căci înmormântarea fiului este o datorie a
tatălui. Neratius, de asemenea, care credea că tatăl era răspunzător din cauza bunurilor folosite în afacerile sale, explică faptul
că această tranzacție (adică înmormântarea și înmormântarea fiului) constituie o datorie a tatălui și nu a fiului. Prin urmare,
el, care a devenit debitor pentru peculium, deși proprietatea nu există, poate fi acționat în justiție și pentru peculium; și în
această acțiune este inclus și ceea ce a fost angajat în afacerile sale; această adăugire este însă necesară după ce a trecut un an
de la moartea fiului.
20. Scaevola, Opinii, Cartea I.
Un tată a promis o zestre pentru fiica sa și a convenit că o va întreține; și, cum nu și-a ținut promisiunea, fiica a împrumutat
bani de la soțul ei și a murit în timpul căsătoriei. Am dat ca opinie că, dacă ceea ce a fost împrumutat a fost cheltuit pentru
ceva fără de care ea nu se putea întreține sau nu putea întreține sclavii tatălui ei, o acțiune echitabilă ar trebui să fie acordată
pe motiv de bunuri angajate în afacerea tatălui.
(1) Sclavul unei părți care era absentă pentru afaceri publice a împrumutat bani sclavilor unui tutore, tutorele semnând
stipulația, în care se preciza că acesta din urmă era responsabil pentru contract. S-a pus întrebarea dacă s-ar putea intenta o
acțiune împotriva tutorelui? Am răspuns că, dacă bunurile au fost date pentru afacerile tutorelui, acestea au fost folosite în
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acest scop; și deși, pentru ca contractul cu privire la sclavi să fie mai bine confirmat, tutorele a făcut promisiunea, ar trebui,
totuși, să se spună că o acțiune pentru bunurile folosite în afacerile altcuiva poate fi intentată împotriva tutorelui.
21. The Same, Digest, Cartea a V-a.
Un bărbat s-a căsătorit cu o fată aflată sub control paternal, tatăl căreia îi promisese o zestre, și s-a convenit între toate părțile
ca fie tatăl, fie ea însăși, să suporte cheltuielile de întreținere a acesteia. Bărbatul i-a împrumutat bani, deoarece a crezut, în
mod foarte corect, că tatăl îi va da o alocație în limita sumei pe care își propusese să o dea fiicei sale. Ea a folosit acești bani
în scopuri necesare pentru ea și pentru sclavii pe care îi avea cu ea, iar administrarea afacerilor domestice fiindu-i
încredințată, ea a folosit o anumită sumă de bani a soțului său în același scop. Apoi, înainte ca tatăl să fi plătit alocația, fiica a
murit, tatăl a refuzat să plătească cheltuielile, iar soțul a păstrat bunurile soției sale. Întreb dacă împotriva tatălui se poate
intenta o acțiune pentru banii folosiți în beneficiul său? Răspunsul a fost că, dacă ceea ce a fost împrumutat a fost cheltuit
pentru articole fără de care ea nu se putea întreține pe ea însăși, sau susținea sclavii tatălui, o acțiune echitabilă pentru
proprietatea angajată în beneficiul altuia ar trebui să fie acordată.

Tit. 4. Cu privire la acțiunea bazată pe autorizația tatălui sau a stăpânului.

(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
O acțiune este foarte corect acordată împotriva unui stăpân pentru întreaga sumă, pe motiv că el a autorizat un contract;
pentru că, într-o anumită măsură, un contract este încheiat cu partea care a ordonat să fie făcut.
1. Autoritatea trebuie însă înțeleasă, fie că cineva o dă în prezența unui martor, fie printr-o scrisoare, fie verbal, fie prin
intermediul unui mesager, fie că autoritatea a fost dată într-un contract specificat, fie în termeni generali; și, prin urmare, dacă
o parte a făcut o declarație după cum urmează: "Tranzacționați ce afaceri doriți cu sclavul meu Stichus, pe riscul meu", se
consideră că a ordonat ca totul să fie făcut, cu excepția cazului în care un acord special interzice ceva.
2. Întreb, totuși, dacă el poate revoca această sancțiune înainte de a se naște o datorie. Cred că poate face acest lucru, la fel ca
și cum ar fi dat un mandat, iar ulterior, răzgândindu-se, înainte de încheierea contractului, ar fi revocat mandatul și m-ar fi
anunțat.
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3. De asemenea, dacă un tată sau un stăpân a dat un mandat, se consideră că a conferit autoritate.
4. Și, în plus, dacă un stăpân a semnat contractul scris al sclavului, el va fi răspunzător în procedura menționată mai sus.
5. Dar ce se întâmplă dacă el devine fideiusor pentru sclav? Marcellus spune că el nu este răspunzător în această acțiune,
pentru că a intervenit ca străin; și nu spune acest lucru pentru că stăpânul este răspunzător în temeiul garanției, ci pentru că a
da autoritate este un lucru, iar a deveni fideiusor este altul; și mai spune că, chiar dacă garanția ar putea fi fără valoare, el nu
va fi răspunzător pe motiv că a dat autoritate; și aceasta este opinia cea mai corectă.
6. Dacă cineva ar ratifica o tranzacție făcută de sclavul sau de fiul său, o acțiune pe acest motiv va fi acordată împotriva sa.
7. În cazul în care un tutore, care este proprietar, acordă autoritate, el nu este fără îndoială răspunzător, cu excepția cazului în
care a făcut acest lucru cu consimțământul tutorelui său.
8. În cazul în care un contract este încheiat cu un sclav prin autoritatea uzufructuarului sau cu cea a unei persoane pe care o
servește cu bună credință ca sclav; Marcellus consideră că această acțiune ar trebui să fie acordată împotriva lui, iar eu, de
asemenea, aprob această opinie.
9. În cazul în care se încheie un contract cu un sclav prin autoritatea curatorului unui minor, sau a unui nebun, sau a unui
cheltuitor; Labeo crede că acțiunea ar trebui să fie acordată împotriva părții al cărei sclav era, și același lucru se aplică și în
cazul unui agent veritabil. Cu toate acestea, dacă acesta din urmă nu este un agent veritabil, Labeo spune, de asemenea, că
acțiunea ar trebui de preferință să fie acordată împotriva părții înseși.
(2) Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
În cazul în care un împrumut este făcut sclavului unui tutore, cu aprobarea tutorelui său, dacă împrumutul a fost în beneficiul
tutorelui, cred că o acțiune pe motiv de aprobare a tutorelui ar trebui să fie acordată împotriva tutorelui.
1. În cazul în care un împrumut este făcut cu autoritatea stăpânului unui sclav de sex feminin sau cu cea a tatălui unei fete, o
acțiune pe acest motiv ar trebui să fie acordată împotriva acestuia.
2. Dacă un contract este încheiat cu sclavul altuia prin autoritatea mea, iar eu, ulterior, cumpăr sclavul, nu voi fi răspunzător
de această acțiune; ca nu cumva o procedură care, la început, nu a avut niciun efect, să devină valabilă prin apariția ei.
3. Ulpianus, Opinii, Cartea II.
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Un stăpân care a ordonat ca banii să fie împrumutați sclavului său cu o dobândă de șase la sută este răspunzător pentru suma
pe care a autorizat-o. O obligație de gaj nu afectează terenurile pe care un sclav le-a grevat fără consimțământul stăpânului
său.
4. Același, Despre Edict, Cartea X.
Dacă se face vreo afacere cu un sclav aparținând unui oraș, prin autoritatea funcționarului desemnat pentru administrarea
afacerilor sale, Pomponius spune că o acțiune pe acest motiv poate fi intentată împotriva lui.
5. 5. Paulus, Despre Plautius, Cartea a IV-a.
Dacă un stăpân sau un tată, fiind pe cale să primească un împrumut de bani, ordonă ca acesta să fie plătit sclavului sau fiului
său, nu există nicio îndoială că o acțiune personală de recuperare poate fi intentată împotriva lui, el însuși; și este sigur că, în
acest caz, acțiunea de față nu va fi admisă.
1. Atunci când unul dintre stăpânii unui sclav a ordonat încheierea unui contract cu acesta, el singur va fi răspunzător; dar
dacă doi au ordonat acest lucru, o acțiune poate fi intentată împotriva oricăruia dintre ei pentru întreaga sumă, deoarece ei se
aseamănă cu două părți care au dat un mandat.
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Cartea XVI
1. Despre decretul Velleian al Senatului.
2. Cu privire la compensație.
3. Cu privire la acțiunile directe și contrare la depozit.

Tit. 1. Cu privire la decretul Velleian al Senatului.

1. Paulus, Despre edict, cartea XXX.
Decretul Velleian al Senatului prevede foarte pe larg că femeile nu pot deveni fideiusori pentru nimeni.
(1) Pentru că, așa cum, prin obiceiurile noastre, femeile sunt private de funcții civile și foarte multe lucruri pe care le fac sunt
nule prin simpla aplicare a legii, cu atât mai mult ar trebui să fie private de puterea de a îndeplini un act în care sunt implicate
nu numai serviciile lor și simpla angajare a acestora, ci și riscul întregii lor proprietăți private.
(2) Pare just să se vină în ajutorul femeii în acest mod, astfel încât să se acorde o acțiune împotriva unui vechi debitor sau
împotriva unei părți care a făcut ca o femeie să fie răspunzătoare în numele său, pentru motivul că el, mai degrabă decât
creditorul, a profitat de ea.
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2. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
În primul rând, în timpul domniei Divinului Augustus și, ulterior, în timpul domniei lui Claudius, a fost interzis prin Edicte
imperiale ca femeile să devină fideiusoare pentru soții lor.
1. Ulterior, a fost promulgat un Decret al Senatului prin care s-a acordat ușurare în modul cel mai perfect tuturor femeilor.
Termenii acestui Decret al Senatului sunt următorii: "Întrucât, Marcus Silanus și Velleius Tutor, consuli, au făcut declarații
cu privire la obligațiile femeilor care au devenit responsabile pentru datoriile altor persoane și au dat sfaturi pe această temă,
cu privire la ceea ce era necesar să se facă; și, întrucât această chestiune se referă la garanții și la efectuarea de împrumuturi
în numele altor persoane pentru care femeile au devenit obligate, și deși se pare că s-a decis anterior prin lege că nu se poate
face nicio cerere, din acest motiv, împotriva lor și că nu se poate intenta nicio acțiune împotriva lor atunci când îndeplinesc
îndatoririle bărbaților, și întrucât nu este corect ca ele să fie răspunzătoare de obligații de acest tip; prin urmare, Senatul a
decretat că cei cărora li se face o cerere în instanță trebuie să acționeze corect și în conformitate cu modul stabilit de
procedură și să se străduiască pentru ca voința Senatului cu privire la această chestiune să fie respectată. "
2. Prin urmare, să examinăm termenii acestui decret al Senatului, după ce în prealabil am elogiat gândirea prevăzătoare a
acestui corp de bărbați foarte distins, care a adus ușurare femeilor din cauza slăbiciunii sexului lor, în multe cazuri presupuse,
precum și reale.
3. Totuși, ajutorul le este acordat numai în cazul în care nu s-au făcut vinovate de înșelăciune, iar acest lucru l-au afirmat
Divinii Pius și Severus într-un Rescript, deoarece asistența este acordată celor care au fost înșelate, dar nu celor care sunt
vinovate de fraudă; și acest lucru este prezentat în Rescriptul lui Severus, scris în limba greacă, care spune că acest Decret al
Senatului nu are ca scop ajutorarea femeilor care se fac vinovate de înșelăciune, deoarece infirmitatea femeilor, și nu viclenia
lor, este cea care merită asistență.
4. Orice fel de obligație este inclusă în Decretul Velleian al Senatului, indiferent dacă femeile s-au obligat verbal, prin
predarea de bunuri sau prin orice alt tip de contract.
5. În cazul în care o femeie apare chiar și voluntar în apărarea cuiva, nu există nicio îndoială că se obligă în favoarea acestuia,
deoarece ea își asumă obligația altuia, întrucât se expune să fie judecată împotriva lui într-o chestiune de acest fel. Prin
urmare, femeii nu îi este permis să își asume apărarea soțului, a copilului sau a tatălui ei.
(3) Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
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Cu toate acestea, atunci când o femeie se prezintă pentru apărarea unei părți care, în cazul în care va fi judecată împotriva sa,
se va îndrepta împotriva ei (ca, de exemplu, atunci când se prezintă în apărarea vânzătorului unei proprietăți pe care i-a
vândut-o sau a unui garant al ei), nu se consideră că ea s-a obligat în favoarea acestuia.
4. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Dacă, totuși, fac un contract la început, când nu știu pentru cine dorește ea să facă acest lucru, Decretul Senatului fără
îndoială că nu se va aplica; și acest lucru Divinul Pius și actualul nostru Împărat l-au afirmat într-un Rescript.
1. Prin urmare, dacă atunci când a dorit să facă o donație lui Titius, ea a împrumutat o sumă de bani de la mine și i-a dat-o lui
Titius, Decretul Senatului nu se va aplica; dar dacă ea era pe cale să ți-o dea ție, și plătește banii creditorului tău, ea nu se
obligă, deoarece Senatul a intenționat să acorde ușurare unei femei care s-a obligat, și nu uneia care a făcut o donație; și acest
lucru a fost făcut din motivul că o femeie contractează o obligație cu mai multă ușurință decât face donații.
(5) Gaius, Despre edictul provincial, Cartea IX.
Nu contează dacă femeia a plătit banii în scopul achitării datoriei sau dacă a dat în plată orice fel de bunuri ale sale, căci chiar
dacă și-a vândut bunurile și fie că a plătit prețul primit pentru acestea în numele altei persoane, fie că a substituit
cumpărătorul unui alt creditor, nu cred că decretul Senatului va fi operațional, în ceea ce privește creditorul altei părți.
6. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
În cazul în care anumite persoane se obligă ca fideiusori în numele apărătorului unui fiu care este absent, la îndemnul mamei
sale; se pune întrebarea dacă li se va acorda ajutor și lor prin acest Decret al Senatului? Papinianus spune, în Cartea a IX-a a
întrebărilor, că ei pot face uz de o excepție, și nici nu contează prea mult faptul că au dat garanție pentru apărător, din
moment ce au făcut-o având în vedere direcția mamei. El spune că este evident că, în cazul în care partea care a acceptat
garanțiile menționate nu știa că mama le-a ordonat să își asume obligația, excepției bazate pe Decretul Senatului i se poate
răspunde cu un răspuns pe motiv de fraudă.
(7) Papinianus, Întrebări, Cartea IX.
Prin urmare, chiar dacă fideiusorul, după ce a depus o replică pe motiv de fraudă, pierde apărarea bazată pe excepție, el nu va
avea totuși dreptul la replică împotriva femeii, deoarece nu poate invoca ignoranța faptelor. Cu toate acestea, nu ar fi nedrept
ca o acțiune pe motiv de afacere tranzacționată să fie acordată împotriva unui apărător; deoarece este stabilit prin Decretul
Senatului că o procedură pe motiv de mandat este nulă, iar el este eliberat prin plata banilor de către fideiusor.
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8. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
9. Deși darea în gaj stabilește o obligație, totuși, Julianus afirmă în Cartea a XII-a a Digestului că restituirea unui gaj nu
constituie constituirea unei garanții, dacă o femeie, care este creditoare, eliberează debitorului bunul pe care l-a primit în gaj.
1. În cazul în care o femeie se prezintă în fața tutorilor fiului ei pentru a-i împiedica să vândă pământul său și promite să îi
despăgubească; Papinianus, în Cartea a noua a întrebărilor, nu crede că ea s-a obligat ca fideiusor, deoarece nu a acceptat nici
vechea, nici noua obligație cu referire la altul, ci ea însăși a contractat această obligație.
2. În cazul în care o femeie se obligă față de Primus în numele lui Secundus, iar apoi se obligă în numele lui Primus față de
creditorul său; Julianus afirmă în Cartea a douăsprezecea a Digestului că ea s-a obligat de două ori, o dată pentru Primus față
de Secundus, și din nou pentru Primus față de creditorul său, și prin urmare ea a contractat o obligație atât pentru Primus, cât
și împotriva lui. Marcellus observă însă că aici există o diferență, și anume dacă trebuie să se înțeleagă că femeia, la început,
a fost substituită în locul alteia și s-a angajat să își asume povara debitorului de la care creditorul dorea ca obligația să fie
transferată; sau dacă ea a fost substituită în calitate de debitor, astfel încât, dacă acesta a fost cazul, nu există decât o singură
dare de garanție. Prin urmare, în conformitate cu această distincție, care a existat la prima vedere în cazul în care ea a fost, ca
să spunem așa, substituită ca debitor, Marcellus nu îi va acorda o excepție bazată pe Decretul Senatului. Cu toate acestea,
după ce va fi pronunțată o hotărâre împotriva ei, sau chiar înainte ca acest lucru să aibă loc, ea va avea cu siguranță dreptul la
o acțiune personală împotriva părții prin care a fost substituită.
3. Uneori, o acțiune de recuperare se va intenta în favoarea femeii care dă garanție, pentru a recupera ceea ce a plătit sau,
dacă nu a plătit încă nimic, pentru a obține eliberarea sa de răspundere, de exemplu, atunci când, după ce s-a obligat prin
încălcarea Decretului Senatului, ea se substituie debitorului său; căci, în acest caz, o acțiune personală de recuperare se va
intenta în favoarea ei împotriva creditorului său, la fel ca și cum ar fi intentat o acțiune pentru banii pe care i-a plătit, căci
oricine se substituie unui debitor face plata.
4. Dar dacă cel care s-a substituit femeii nu este dator față de ea, el poate să se prevaleze de excepția întemeiată pe Decretul
Senatului, așa cum ar fi putut face dacă ar fi fost fideiusorul ei.
5. Este evident că, dacă o femeie, fiind pe punctul de a se obliga, se substituie debitorului său, Decretul Senatului nu se va
aplica, deoarece, chiar dacă a plătit banii, acesta nu va fi aplicabil; pentru că femeia primește o ușurare prin Decretul
Senatului, dar nu restituie bunurile care au fost pierdute.
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6. Dacă, totuși, ea a substituit pe cineva care nu era debitorul ei, se consideră că a fost comisă o fraudă împotriva Decretului
Senatului și, prin urmare, se va acorda o excepție.
7. În cazul în care o femeie devine obligată pentru un debitor, acțiunea anterioară este acordată împotriva acestuia, chiar dacă
el ar fi putut fi eliberat de răspundere printr-o eliberare înainte ca femeia să se oblige.
8. În cazul în care un creditor a convenit cu debitorul său ca acesta din urmă să furnizeze pe cineva în locul său, iar această
propunere fiind acceptată, el este apoi eliberat, iar el dă apoi o femeie drept garanție care poate recurge pentru ajutor la
Decretul Senatului, o acțiune personală poate fi introdusă împotriva sa, la fel ca și cum nu ar fi dat nici o garanție; căci ce
diferență este între a nu da nici una și a da una de acest fel? Prin urmare, nu va fi necesară o acțiune pretoriană, deoarece va fi
posibilă o acțiune personală de recuperare.
9. Marcellus afirmă, de asemenea, că, dacă un creditor eliberează o femeie după ce aceasta a devenit o garanție, o acțiune de
restituire ar trebui, totuși, să fie acordată creditorului, deoarece el a eliberat o obligație care este nulă.
10. Dacă o femeie, după ce a devenit fideiusor, face plata în așa fel încât să nu poată recupera, fostul debitor poate refuza în
mod foarte corect să se apere în cadrul unei acțiuni intentate împotriva sa; dar, cum debitorul principal este eliberat, iar
femeia face plata în așa fel încât nu poate recupera, nici el nu poate recupera de la ea, dacă ar plăti, iar creditorul ar trebui să
îl elibereze în același mod.
11. Deși acțiunea este restabilită împotriva tuturor celor care sunt eliberați, acest lucru nu se face, totuși, în favoarea tuturor
creditorilor; ca, de exemplu, atunci când există doi creditori care încheie o stipulație, iar o femeie devine garantul unuia
dintre ei, obligația este restabilită doar în cazul celui față de care a devenit garant.
12. În cazul în care un creditor devine moștenitorul unei femei care și-a asumat o astfel de obligație, ar trebui să se analizeze
dacă acțiunea de restituire nu va fi disponibilă. Julianus spune în Cartea a XII-a că, totuși, el are dreptul la acțiunea de
restituire, iar acest lucru nu este nerezonabil, deoarece el a succedat de fapt unei femei care nu era obligată legal și, prin
urmare, această datorie nu va fi luată în considerare în administrarea Lex Falcidia.
13. Este evident că, dacă îmi propuneți cazul unei femei care a succedat în calitate de moștenitoare unui debitor inițial,
trebuie spus că aceasta poate fi acționată în instanță atât în cadrul unei acțiuni în restituire, cât și în cadrul unei acțiuni
directe, deoarece nu are nicio diferență în cadrul cărei acțiuni este introdusă.
14. Dacă, atunci când sunt pe punctul de a încheia un contract cu tine, apare o femeie și prefer să închei un contract cu ea, se
consideră că ea s-a obligat ca fideiusor și, în acest caz, se va acorda o acțiune împotriva ta, al cărei efect este mai degrabă de
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a da naștere decât de a restabili o obligație; astfel încât, în consecință, vei fi obligat prin același tip de obligație ca și cea prin
care este obligată femeia; de exemplu, dacă femeia este obligată printr-o stipulație, poți fi, de asemenea, acționat în justiție ca
în temeiul unei stipulații.
15. Ar trebui să se analizeze dacă, dacă o femeie s-a oferit drept garanție pentru o parte care nu era obligată în momentul în
care s-a încheiat un contract cu ea, aceasta ar trebui să fie răspunzătoare de această acțiune; ca, de exemplu, în cazul în care o
femeie a devenit garanție pentru un tutore fără aprobarea tutorelui său. Cred că tutorele nu ar fi obligat decât dacă ar fi
beneficiat pecuniar de contract. Mai mult, cel pentru care femeia a devenit fideiusor, dacă are mai puțin de douăzeci și cinci
de ani, poate cere restituirea completă, sau dacă, în timp ce era fiu sub controlul paternal, a încheiat un contract încălcând
decretul Senatului, va avea dreptul la același privilegiu.
9. Paulus, Reguli, Cartea a VI-a.
În cazul în care o femeie devine garant pentru sclavul altuia, acțiunea va fi restituită împotriva stăpânului, așa cum ar fi fost
împotriva capului familiei ca debitor principal.
10. 10. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Aceste acțiuni care sunt acordate împotriva celor în numele cărora o femeie a devenit fideiusor și împotriva moștenitorilor lor
sunt perpetue, deoarece au în vedere recuperarea proprietății, și vor fi acordate și în favoarea succesorilor pretorieni, precum
și împotriva lor.
11. Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
În cazul în care o femeie împrumută bani sub pretextul de a-i folosi în scopuri proprii, dar de fapt cu intenția de a-i
împrumuta altei persoane; nu există niciun motiv pentru aplicarea Decretului Senatului, altfel, nimeni nu ar încheia contracte
cu femeile, pentru că ar ignora care sunt intențiile lor.
12. Același, Abrevieri, Cartea a VI-a.
Decretul Senatului va fi însă cu siguranță operațional atunci când creditorul va ști că femeia a devenit fideiusor.
13. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a IX-a.
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Uneori, deși o femeie poate să-și fi asumat o obligație în numele altei persoane, ea nu este ajutată de acest Decret al
Senatului, ceea ce se întâmplă atunci când o femeie își asumă o obligație care, la prima vedere, pare într-adevăr a fi a altei
persoane, dar care, în realitate, este a ei; ca de exemplu, atunci când o sclavă a furnizat un alt debitor în contul unui acord
legat de libertatea ei și, după manumisiunea ei, își asumă chiar obligația pe care o datorează debitorul; sau atunci când o
femeie cumpără o moșie și își asumă ea însăși datoriile moșiei sau când devine garantul propriei sale cauțiuni.
1. Un creditor nu are nevoie de o nouă acțiune cu referire la gajurile unui fost debitor, deoarece acțiunea serviană (care este,
de asemenea, desemnată ca acțiune ipotecară) este disponibilă în cazuri de acest tip; deoarece este adevărat că a fost încheiat
un acord cu referire la gajuri și că banii nu au fost plătiți.
2. Dacă o femeie se prezintă ca fideiusor pentru o altă parte sub o anumită condiție sau cu referire la un anumit timp; în timp
ce condiția este în curs de executare, o acțiune de restituire ar trebui să fie acordată creditorului împotriva fostului debitor,
dacă acesta o dorește; căci ce avantaj va fi să aștepte îndeplinirea condiției sau expirarea timpului, din moment ce fostul
debitor se află într-o astfel de poziție încât trebuie, prin toate mijloacele, să se apere de acțiunea introdusă împotriva sa?
14. Julianus, Digest, Cartea a XII-a.
În cazul în care o femeie a devenit fideiusorul altei persoane cu încălcarea Decretului Senatului, nu este decât corect ca
acțiunea să fie restabilită în beneficiul creditorului nu numai împotriva debitorului inițial, ci și împotriva fideiusorilor săi;
deoarece, atunci când responsabilitatea femeii a fost înlăturată de la creditor din cauza Decretului Senatului, cauza anterioară
a acțiunii ar trebui să fie restabilită fără a fi afectată.
(15) Același, Digest, Cartea XV.
În cazul în care plătesc unei femei ceea ce vă datorez și stipulez cu ea că veți ratifica actul ei, iar dumneavoastră nu o faceți,
pot intenta o acțiune în justiție pe baza stipulației, iar excepția întemeiată pe Decretul Senatului, care a fost promulgat cu
referire la obligațiile femeii, nu îi va aduce niciun avantaj; pentru că nu se poate considera că refuză să își asume obligația
altuia, când eu rămân obligat pentru datorie, iar ea însăși profită de tranzacție; și se poate considera că mai degrabă a returnat
ceea ce nu era datorat, decât să plătească în numele altuia.
16. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea IV.
Dacă o femeie a devenit garant pentru mine în fața lui Titius, încălcând Decretul Velleian al Senatului, iar Titius o dă în
judecată pentru banii pe care i-am plătit, ea nu se poate prevala de excepția întemeiată pe Decretul Senatului, pentru că nu era
în pericol să piardă banii, deoarece îi avea deja în posesia ei.
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(1) În cazul în care am acceptat o cauțiune pentru o femeie care s-a obligat încălcând Decretul Senatului, Gaius Cassius a
răspuns că ar trebui să se acorde o excepție pentru respectiva cauțiune, numai în măsura în care femeia i-a cerut să fie
responsabil pentru ea. Julianus, însă, consideră foarte corect că o excepție ar trebui să fie acordată fideiusorului, chiar dacă el
nu are dreptul la o acțiune în mandat împotriva femeii; pentru motivul că Senatul dezaprobă întreaga obligație, iar
răspunderea fostului debitor față de creditor este restabilită de pretor.
17. Africanus, Întrebări, Cartea a IV-a.
Un soț, dorind să-i facă un cadou soției sale, a vândut bunurile acesteia la un preț foarte mic și a substituit-o pentru acest preț
unuia dintre creditorii săi. Răspunsul a fost că vânzarea nu a avut nici o forță sau efect, iar dacă creditorul a dat-o în judecată
pe femeie pentru bani, o excepție ar fi disponibilă, chiar dacă creditorul a crezut că femeia era debitoarea soțului ei. Acest
lucru nu pare a fi contrar principiului stabilit, conform căruia, dacă o femeie a împrumutat bani cu scopul de a-i împrumuta
soțului ei, nu se poate interveni o excepție dacă creditorul nu știa cu ce intenție i-a împrumutat; deoarece, într-adevăr,
contează foarte mult dacă cineva încheie un contract cu o femeie în primul rând, sau dacă îi transferă obligația altuia, pentru
că atunci creditorul ar trebui să fie mai diligent.
(1) Dacă o femeie ar spune că a primit anumite bunuri în gaj pentru a garanta zestrea ei, precum și plata unei sume de bani,
iar un creditor care era pe cale să ia aceleași bunuri în gaj, ar vedea că zestrea a fost plătită și, fiind în posesia lor, i se opune
atunci când ea introduce acțiunea serviană pe motiv că gajul nu a fost dat cu consimțământul ei; o replică, întemeiată pe
Decretul Senatului, nu va fi de niciun folos femeii, cu excepția cazului în care creditorul știa că i se datorau și alți bani, în
afară de cei din zestre.
(2) O femeie și Titius au împrumutat bani în scopul de a-i cheltui pe bunuri care le aparțineau în comun și au devenit
codebitori solidari pentru acești bani. Am spus că femeia nu putea fi considerată, în niciun caz, că a dat garanție pentru partea
partenerului ei; pentru că, dacă ar fi împrumutat bani într-un scop pentru care creditorul nu i-a împrumutat, femeia ar fi
suferit o pierdere mai mare (ca, de exemplu, în cazul în care o casă deținută în comun nu ar fi fost sprijinită sau în cazul în
care o suprafață de teren deținută în comun ar fi fost confiscată) și ar trebui mai degrabă să se considere că nu există niciun
motiv pentru aplicarea Decretului Senatului. Dar în cazul în care banii împrumutați au fost obținuți pentru o anumită
achiziție, atunci se va considera că ea a devenit garant pentru partea ei și, prin urmare, creditorul ar putea încasa doar o parte
din bani de la ea; deoarece, dacă ar pretinde întreaga sumă, ar fi împiedicat de o excepție cu referire la o parte din aceasta.
18. Paulus, Despre Plautius, cartea VIII.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care Titius și femeia devin fideiusori, ca doi debitori, pentru debitorul meu.
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19. Africanus, Întrebări, Cartea a IV-a.
Gardianul unui tutore a murit după ce l-a numit pe Titius moștenitorul său. Acesta din urmă a ezitat să accepte moștenirea,
deoarece se presupunea că tutela fusese prost administrată, iar mama pupilei l-a convins pe Titius să intre în posesia
moștenirii pe riscul ei, el a făcut acest lucru și a încheiat cu ea un acord prin care ea îl va despăgubi pentru orice pierdere pe
care ar putea-o suferi. În cazul în care Titius ar fi obligat să îi plătească ceva pupilei în contul proprietății și ar da-o în
judecată pe mamă, s-a negat că ar fi posibilă o excepție bazată pe decretul Senatului, deoarece este greu de presupus că o
femeie ar deveni garant pentru o parte în prezența sa.
1. O propunere nu foarte diferită de cea menționată mai sus a fost propusă, și anume: Un anumit bărbat de rang pretorian a
murit lăsând doi fii, dintre care unul nu ajunsese la pubertate, iar celălalt care era tutorele legal al primului. Primul a dorit să
respingă averea tatălui său, dar a fost convins să o accepte de către soția defunctului, care era mama tutorelui, acesta din urmă
refuzând-o. Julianus spune că ar fi dat o opinie similară dacă tutorele ar fi fost judecat într-un proces intentat de către tutore
din acest motiv; și că nu ar fi fost împiedicat de Decretul Senatului să recupereze daunele de la femeie.
2. În această privință, ar trebui discutat următorul punct, și anume, dacă cel care a intrat în moștenire la îndemnul femeii,
suferă vreo pierdere din cauza faptului că debitorii moștenirii sunt insolvabili, ar fi aplicabil Decretul Senatului, deoarece
femeia și-a asumat, într-o anumită măsură, obligațiile lor? Cea mai bună opinie este, totuși, că Decretul Senatului nu ar fi
aplicabil din acest motiv, deoarece ea nu a avut intenția de a deveni garant pentru ei, ci intenția ei a fost de a garanta tutorele
împotriva pupilei și, probabil, averea împotriva altor creditori.
3. În cele din urmă, dacă presupunem că femeia a suferit o anumită pierdere din cauza achiziționării moștenirii, deoarece
debitorii acesteia nu erau solvabili; nu cred că poate exista vreo îndoială că Decretul Senatului nu se va aplica, chiar dacă ea a
fost obligată să plătească o anumită sumă creditorilor.
4. Dar ce se întâmplă dacă Titius ar ezita să intre în moștenire, deoarece obligațiile debitorilor par a fi de valoare îndoielnică;
iar femeia a promis că ea însăși va compensa orice nu va reuși să colecteze de la oricare dintre debitorii respectivi? Este
probabil că, în acest caz, ea a devenit responsabilă.
5. Îl aveți ca debitor pe Titius, iar femeia dorește să devină garanție pentru el, iar dumneavoastră nu ați acceptat-o din cauza
Decretului Senatului; după care ea s-a adresat mie cu scopul de a împrumuta bani cu care să vă plătească, iar eu, neștiind
motivul pentru care a făcut împrumutul, mi-a făcut o promisiune de plată și m-a îndrumat să vă plătesc banii. Apoi, din cauza
faptului că nu aveam suma la îndemână, m-am obligat să vi-i plătesc. S-a pus întrebarea dacă puteam să recuperez acești bani
de la femeie sau dacă o excepție bazată pe Decretul Senatului putea fi invocată în mod eficient de către ea? Răspunsul a fost
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că ar trebui să se ia în considerare dacă nu s-ar putea spune în mod rezonabil că aș putea fi tras la răspundere în locul părții
care a devenit garanție pentru femeie și că, așa cum se acordă o excepție împotriva unui creditor, deși acesta poate ignora că
o femeie a devenit garanție pentru el, pentru ca nu cumva o acțiune pe bază de mandat să poată fi disponibilă împotriva
femeii, tot așa o excepție valabilă poate fi acordată împotriva dumneavoastră, iar o acțiune împotriva femeii îmi va fi
refuzată, deoarece această obligație ar fi pe riscul ei. Acest lucru poate fi afirmat cu atât mai ușor dacă, înainte de a vă plăti
banii, aș descoperi că femeia a devenit garanție; dar dacă v-am plătit anterior, ar trebui să se analizeze dacă, totuși, o excepție
ar fi sau nu, o excepție ar fi acordată femeii împotriva mea, iar eu pot intenta o acțiune personală împotriva dumneavoastră
pentru a recupera banii; sau dacă, de fapt, ar trebui să se considere că, la început, eu am împrumutat banii femeii, iar după
aceea dumneavoastră mi-ați făcut un împrumut. Într-adevăr, aceasta a fost considerată a fi cea mai bună opinie, astfel încât
nu exista niciun motiv pentru Decretul Senatului, la fel cum atunci când o femeie se substituie debitorului ei nu există niciun
motiv pentru a considera acest lucru drept garanție. Autoritatea afirmă că aceste două exemple nu pot fi comparate în mod
corespunzător unul cu celălalt, deoarece, atunci când se face substituirea datoriei, femeia nu este obligată; dar în cazul
menționat, ea transferă obligația altuia către ea însăși, ceea ce este sigur că Senatul nu a dorit să fie făcut.
20. Același, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Dacă o femeie se face fideiusoare pentru un debitor, acolo unde sunt doi, acțiunea este restituită creditorului ca împotriva
ambilor.
21. Callistratus, Institutes, Cartea a III-a.
În cazul în care o femeie devine fideiusor pentru o altă parte, iar ceea ce a fost plătit este folosit în beneficiul ei, excepția
bazată pe Decretul Senatului nu se va aplica, deoarece ea nu a suferit nicio pierdere.
1. De asemenea, o femeie nu va fi protejată de Decretul Senatului, dacă a comis un act de generozitate; ca, de exemplu,
atunci când se obligă pentru tatăl ei pentru a preveni ca acesta să fie deranjat de plata unei sentințe care a fost pronunțată
împotriva lui, deoarece Senatul acordă ușurare poverilor unor astfel de persoane.
(22) Paulus, Reguli, Cartea a VI-a.
Dacă dau bani unei femei pentru ca ea să plătească creditorului meu, sau dacă ea promite să plătească datoria; Pomponius
afirmă că, în cazul în care ea face o astfel de promisiune, Decretul Senatului nu va fi disponibil, deoarece ea s-a făcut
răspunzătoare de o acțiune pe mandat și se consideră că s-a obligat cu privire la propriile sale afaceri.
23. Același, Cu privire la Decretul Velleian al Senatului.
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În cazul în care o femeie interogată în instanță a răspuns că ea este moștenitoarea, și a făcut acest lucru știind foarte bine că
nu este moștenitoarea; ea nu va fi, în nici un caz, considerată că s-a obligat față de altul, deoarece s-a făcut vinovată de
înșelăciune; dar dacă ea a crezut că este moștenitoarea și, fiind înșelată în această privință, a răspuns în acest fel; multe
autorități sunt de părere că o acțiune va fi acordată împotriva ei, dar că ea poate recurge la o excepție bazată pe Decretul
Senatului.
24. Același, cu privire la obligațiile contractate de femei pentru alții.
În cazul în care o femeie care a fost substituită ca debitor de către un creditor, a făcut o promisiune în numele părții pentru
care a fost substituită, ea nu poate recurge la o excepție,
1. Dar dacă ea a promis să plătească bani pentru a evita să fie substituită, se consideră că s-a obligat singură și poate face
acest lucru.
2. Într-un caz în care se poate beneficia de decretul Senatului, se pune întrebarea dacă se va putea intenta o acțiune împotriva
fostului debitor în momentul în care femeia s-a obligat sau dacă acesta din urmă poate intenta o acțiune pentru recuperarea a
ceea ce a fost plătit? Cred că acest lucru poate fi făcut imediat și că nu este necesar să se aștepte plata.
3. În cazul în care o femeie se obligă pentru o parte care a fost răspunzătoare de o acțiune limitată în timp, această acțiune
temporară va fi restituită creditorului, astfel încât timpul va curge după data restituirii acțiunii care decurge din
circumstanțele precedente, deși acesta ar fi putut să se folosească de ea chiar în momentul în care femeia s-a constituit
fideiusor.
25. Modestinus, Despre angajamente.
În cazul în care o femeie ordonă să se dea credit sclavului ei, ea va fi pasibilă de o acțiune pretoriană.
(1) Dacă ea a dat garanție pentru el, iar procesul a fost intentat împotriva ei, ea se poate proteja prin intermediul excepției
prevăzute de Decretul Velleian al Senatului, cu excepția cazului în care a făcut acest lucru din cauza unei afaceri proprii.
26. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVII.
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În cazul în care o femeie, cu intenția de a se obliga pentru altcineva, declară în instanță că sclavul altcuiva îi aparține, ea se
poate prevala de ajutorul Decretului Senatului pe motiv că s-a obligat pentru altcineva. Este evident că, dacă ea a dat acest
răspuns cu referire la cineva care o servea ca sclav cu bună credință, nu se va considera că s-a obligat pentru altul.
27. Papinianus, Opinii, Cartea a III-a.
În cazul în care o parte care a încheiat un contract cu o femeie de bună credință procedează împotriva ei deoarece banii pe
care i-a împrumutat au fost folosiți în tranzacții între soț și soție; nu va fi împiedicat de o excepție bazată pe decretul
Senatului.
1. În cazul în care sclavii care au fost desemnați pentru tranzacții comerciale, în cadrul unui contract cu altul, se îndreaptă
împotriva unei femei a cărei obligație o consideră valabilă, o excepție bazată pe Decretul Senatului va interzice proprietarului
lor; nici poziția acestuia din urmă nu va fi considerată ca fiind prejudiciată de actul sclavului, deoarece proprietarul nu a
obținut nimic, la fel ca atunci când un sclav cumpără un teren care este în litigiu, sau un bărbat care este liber.
2. O soție a substituit o altă femeie ca debitor al soțului ei, iar soțul a plătit banii creditorului ei. Dacă ea a garantat
solvabilitatea femeii care s-a substituit soțului ei, excepția bazată pe Decretul Senatului nu va fi disponibilă, deoarece femeia
își desfășoară propria afacere.
28. Scaevola, Opinii, Cartea I.
Seia a cumpărat niște sclavi și, după ce a împrumutat bani cu soțul ei drept garanție, l-a plătit pe vânzător. Ulterior, soțul ei a
murit insolvabil și, cu scopul de a-și frauda creditorul, a declarat în testament că datora întreaga sumă; și s-a pus întrebarea
dacă se poate considera că femeia s-a obligat în numele altuia? Am răspuns că, în conformitate cu faptele prezentate, nu s-a
obligat. Un soț, pentru a asigura un contract de închiriere, a dat în gaj lui Sempronius o suprafață de teren aparținând soției
sale. Femeia, după ce a împrumutat ulterior bani de la Numerius pe cont propriu, cu grevarea aceleiași suprafețe de teren, l-a
plătit imediat pe Sempronius pentru soțul ei. S-a pus întrebarea dacă ea a contractat această obligație încălcând decretul
Senatului. Am răspuns că, dacă Numerius era conștient că ea s-a obligat pentru altul, Decretul Senatului s-ar aplica în cazul
expus.
29. Paulus, Opinii, Cartea a XVI-a.
Un anumit om dorea să încheie un contract cu moștenitorii lui Lucius Titius și să le împrumute bani, dar, întrucât bănuia că
nu sunt solvabili, a preferat să îi împrumute văduvei testatorului și să ia un gaj pentru ea. Femeia a împrumutat aceiași bani
moștenitorilor și a luat un gaj de la aceștia. Întreb dacă se consideră că ea s-a obligat pentru altul și dacă gajurile pe care le-a
957

luat sunt răspunzătoare față de creditor? Paulus răspunde că, dacă creditorul care a dorit să încheie un contract cu moștenitorii
lui Lucius Titius a evitat să facă acest lucru cu ei și a preferat să o aibă ca debitor pe văduvă, decretul Senatului care a fost
promulgat cu referire la obligațiile contractate de femei pentru alții va fi disponibil împotriva lui și că gajurile date de ea nu
vor fi răspunzătoare. Bunurile pe care femeia le-a primit cu titlu de gaj de la cei în numele cărora s-a obligat vor fi
răspunzătoare față de creditorul femeii, iar pretorul nu va acționa în mod nejustificat dacă va acorda o acțiune împotriva
principalilor creditori, în scopul de a o elibera pe femeie de răspundere, precum și împotriva bunurilor care au fost grevate de
către aceștia în favoarea ei.
1. Paulus afirmă că tot ceea ce se poate dovedi că a fost plănuit pentru a eluda prevederile Decretului Senatului promulgat cu
referire la obligațiile asumate de femei pentru alții, nu trebuie considerat valabil.
30. Același, Sentințe, Cartea a II-a.
În cazul în care o femeie se face fideiusoare pentru altul cu intenția de a înșela sau când știa că nu poate fi trasă la răspundere,
nu i se va acorda o excepție bazată pe Decretul Senatului; căci Ordinul foarte nobil al Senatului nu exclude acțiunea care va fi
intentată din cauza fraudei comise de o femeie.
1. Dacă un agent se obligă pentru altul prin îndrumarea unei femei, el poate recurge la excepția întemeiată pe Decretul
Velleian al Senatului, pentru ca nu cumva, în caz contrar, dreptul la acțiune să se stingă.
(31) Același, Despre Neratius, Cartea I.
Paulus spune că, dacă o femeie nu dorește să recupereze ceea ce a plătit pentru că a devenit legată de un altul, ci preferă să
introducă o acțiune pe mandat și să se despăgubească pentru a-l despăgubi pe debitor, ea trebuie să fie ascultată.
32. Pomponius, Decrete ale Senatului, Cartea I.
În cazul în care o femeie intră în patrimoniul cuiva pentru a-și asuma plata datoriilor datorate de acesta, îi va fi greu să obțină
ajutor, cu excepția cazului în care acest lucru a fost pus la cale prin fraudă de către creditori; pentru că o femeie nu ar trebui
să fie considerată ca ocupând, din toate punctele de vedere, poziția unui minor sub douăzeci și cinci de ani care a fost înșelat.
(1) Atunci când o femeie dorește să recupereze bunurile date în gaj de ea în momentul în care s-a constituit fideiusor pentru
altul, ea ar trebui să primească și recoltele și urmașii sclavilor și, dacă bunurile s-au deteriorat, ar trebui să fie plătită o sumă
mai mare din acest motiv. Cu toate acestea, în cazul în care creditorul care a primit gajul pentru a garanta obligația a vândut-o
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unui terț, adevărata opinie este cea a celor care consideră că ar trebui să i se acorde o acțiune, chiar și împotriva unui
cumpărător de bună credință; deoarece poziția cumpărătorului nu ar trebui să fie mai bună decât cea a vânzătorului.
(2) De asemenea, dacă o femeie vinde un teren creditorului soțului ei și îl predă cu condiția ca cumpărătorul să aplice banii
primiți la plata datoriei soțului ei, iar ea introduce o acțiune în justiție pentru a recupera terenul respectiv, ea poate fi
întâmpinată cu o excepție pe motiv de proprietate vândută și predată; dar poate răspunde că vânzarea a fost făcută împotriva
dispozițiilor Decretului Senatului. Acest lucru poate fi făcut fie că creditorul cumpără el însuși proprietatea, fie că a angajat
pe altcineva să facă acest lucru, pentru ca femeia să poată fi lipsită de ea în acest mod. Aceeași regulă se aplică și în cazul în
care femeia și-a transferat proprietatea nu în numele soțului ei, ci în numele unui alt debitor.
(3) În cazul în care o femeie, pentru a evita să se angajeze pentru altcineva, îi ordonă unei terțe persoane să facă acest lucru
pentru ea, decretul Senatului se va aplica acestei persoane care a acționat la cererea femeii? Întregul conținut al Decretului
Senatului se referă la respingerea acțiunii împotriva femeii însăși și cred că aici ar trebui făcută o distincție; ca, de exemplu,
în cazul în care un creditor, față de care m-am obligat la indicația unei femei, a conceput acest plan cu scopul de a se sustrage
Decretului Senatului, deoarece femeia nu pare să se fi obligat pe sine însăși încălcând acest Decret, ci a oferit pe altcineva; el
ar trebui să fie exclus printr-o excepție bazată pe frauda comisă împotriva Decretului Senatului. Cu toate acestea, dacă el ar
trebui să ignore faptele, dar eu ar trebui să le cunosc, atunci, dacă deschid o acțiune pe bază de mandat împotriva femeii, mă
voi prescrie, dar voi fi în continuare răspunzător față de creditor.
(4) În cazul în care femeia este gata să se alăture în numele părții pentru care s-a obligat, pentru ca acțiunea să nu fie admisă
împotriva primului debitor, deoarece poate invoca excepția întemeiată pe decretul Senatului, ea trebuie să dea garanții că nu
se va prevala de această excepție, iar apoi să procedeze la proces.
(5) Se înțelege, de asemenea, că o femeie se obligă pentru altcineva, chiar și atunci când face acest lucru pentru cineva care
nu poate fi obligat; ca, de exemplu, atunci când se obligă pentru un sclav care aparține altuia, dar obligația ei se va stinge
dacă acțiunea va fi restaurată împotriva stăpânului sclavului.

Tit. 2. În ceea ce privește compensarea.

1. Modestinus, Pandects, Cartea a VI-a.
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Compensația este o contribuție făcută între o datorie și un credit.
2. Julianus, Digest, Cartea XC.
Oricine poate să împiedice pe creditorul său, care este și debitorul său, atunci când acesta îi intentează o acțiune, dacă este
dispus să facă o compensare.
3. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXV.
Compensația este deci necesară, deoarece este mai mult în interesul nostru să nu plătim decât să acționăm în justiție pentru a
recupera ceea ce a fost plătit.
(4) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Opinia lui Neratius, susținută și de Pomponius, este corectă, și anume: că ceea ce debitorul principal poate reține drept
compensație, fideiusorul este exonerat de răspundere, prin efectul legii, în orice contract; la fel ca și în cazul în care, atunci
când intentez o acțiune în justiție pentru întreaga sumă împotriva unui debitor, nu procedez în mod corespunzător și, astfel,
fideiusorul nu este răspunzător, în mod strict, pentru o sumă mai mare decât cea pe care debitorul principal poate fi obligat să
o plătească ca hotărâre judecătorească.
5. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
În cazul în care se cere o creanță de la o cauțiune, este perfect corect ca aceasta să aleagă dacă preferă să compenseze ceea ce
i se cuvine lui sau ceea ce se cuvine debitorului principal. De asemenea, ar trebui să fie ascultat dacă dorește să facă o
compensare cu creanțele amândurora,
6. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Tot ceea ce este datorat ca urmare a unei obligații naturale poate face, de asemenea, obiectul unei compensări.
(7) Același, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Ceea ce este datorat la un anumit moment nu poate fi compensat înainte de sosirea acelui moment, chiar dacă ar fi necesar ca
el să fie plătit.
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1. În cazul în care judecătorul nu ia în considerare compensarea, dreptul la acțiune este salvat pentru creditor, căci nu se poate
opune o excepție întemeiată pe motivul unei decizii pronunțate. Consider că situația este diferită în cazul în care judecătorul a
refuzat să ia în considerare compensarea pe motiv că nu există nicio datorie; pentru că atunci o excepție bazată pe o decizie
pronunțată va prejudicia cauza mea.
8. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
Aceasta este inclusă și în compensația pentru recuperarea căreia a fost deja intentată o acțiune împotriva reclamantului,
pentru a preveni înrăutățirea condiției părții mai diligente, în cazul în care compensația îi va fi refuzată.
9. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXII.
În cazul în care s-a contractat un parteneriat cu un fiu aflat sub controlul paternal sau cu un sclav, iar tatăl sau stăpânul
intentează o acțiune în justiție, includem întreaga sumă într-o compensare; deși, dacă ar trebui să intentăm o acțiune în
justiție, trebuie să fie compensat doar ceea ce se referă la peculium.
1. Dar în cazul în care este intentată o acțiune împotriva unui fiu aflat sub control paternal, se pune întrebarea dacă fiul poate,
prin compensare, să pretindă ceea ce este datorat tatălui? Este mai bine să se considere că poate, deoarece există un singur
contract, dar acest lucru trebuie făcut cu condiția ca el să dea garanții că tatăl său va ratifica actul său, adică că nu va pretinde,
în viitor, ceea ce fiul său a compensat.
10. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIII.
Atunci când doi dintre noi, fiind asociați, s-au făcut vinovați de aceeași neglijență în chestiuni care privesc parteneriatul,
trebuie spus că încetăm să fim legați unul de altul, compensarea neglijenței în acest caz având loc prin efectul legii. În mod
similar, se consideră că, în cazul în care unul dintre asociați și-a însușit un bun care aparține proprietății comune, iar celălalt
s-a făcut vinovat de o neglijență care poate fi estimată la aceeași sumă, se consideră că a avut loc o compensare, precum și o
exonerare de răspundere a ambelor părți una față de cealaltă prin efectul legii.
1. Prin urmare, în cazul în care cineva, putând face o compensare, plătește, el poate intenta o acțiune în justiție pentru a
recupera banii ca fiind plătiți atunci când nu erau datorate.
2. Ori de câte ori un drept la acțiune rezultă dintr-o încălcare a legii, ca, de exemplu, din furt și din alte infracțiuni, dacă este
introdusă doar o acțiune în bani, se poate admite o compensare. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care se introduce o
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acțiune pentru recuperarea bunurilor furate. Dar dacă o parte este acționată în justiție într-o acțiune noxală, aceasta poate
pretinde o compensare.
3. Compensarea poate avea loc și în stipulațiile care seamănă cu anumite forme de acțiune, adică cele pretoriene; și, potrivit
lui Julianus, compensarea poate fi revendicată atât cu referire la o stipulație în sine, cât și în acțiunea bazată pe aceasta.
11. Același, Despre Edict, Cartea XXXII.
Atunci când o parte datorează celeilalte o sumă de bani fără dobândă, iar aceasta din urmă datorează celeilalte o sumă
purtătoare de dobândă; a fost decretat de către divinul Severus că nu se datorează dobândă pentru sumele datorate una alteia
de către cele două părți, respectiv de către cele două părți.
12. Același, Despre Edict, Cartea LXIV.
Această lege este aplicabilă nu numai afacerilor persoanelor particulare, ci și celor legate de Trezorerie. Totuși, atunci când
banii împrumutați de părți una de la cealaltă sunt purtători de dobândă, dar dobânda este la rate diferite, o compensare poate
totuși avea loc cu referire la sumele datorate părților, respectiv părților.
(13) Același, Despre Edict, cartea LXVI.
Labeo spune, și nu fără motiv, că atunci când o compensare este destinată în mod expres unei anumite creanțe, nu trebuie să
se facă opoziție la aplicarea ei la alte creanțe.
(14) Javolenus, Despre Cassius, Cartea XV.
Orice creanță care poate fi distrusă printr-o excepție nu poate fi inclusă într-o compensare.
15. Același, Epistole, Cartea a II-a.
Am stipulat ca o anumită sumă de bani să fie plătită de Titius într-un anumit loc, el îmi cere o sumă de bani pe care i-o
datorez; întreb dacă interesul pe care l-am avut ca suma să îmi fie plătită într-un anumit loc, așa cum am spus mai sus, ar
trebui să fie inclus în compensație? Răspunsul a fost că, dacă Titius face cererea, suma pe care a promis că o va plăti într-un
anumit loc trebuie inclusă în compensare; dar acest lucru trebuie să se facă și în raport cu cazul său, adică trebuie luat în
considerare interesul pe care Titius l-a avut pentru ca suma de bani care îi era datorată să fie plătită într-un loc convenit.
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16. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
În cazul în care un soldat are doi moștenitori, dintre care unul moștenește peculium castrense, iar celălalt restul bunurilor
sale, o parte care este îndatorată unuia dintre moștenitori și care dorește să compenseze ceea ce i se cuvine de la celălalt, nu
trebuie să fie ascultată.
1. În cazul în care o parte împotriva căreia a fost pronunțată o hotărâre în favoarea lui Titius, introduce o acțiune împotriva
aceluiași Titius în termenul acordat pentru executarea hotărârii, care, el însuși, a avut anterior o hotărâre pronunțată împotriva
sa în favoarea celeilalte părți, compensarea va fi admisă; deoarece una este ca ziua obligației să nu ajungă și alta este să
acorzi un termen de plată din motive de umanitate.
17. Același, Opinii, Cartea I.
Un edil, care a fost condamnat pentru că a distribuit în timpul mandatului său o cantitate de provizii mai mică decât ar fi
trebuit, nu poate fi considerat debitor pentru banii cheltuiți pentru cereale; prin urmare, el va avea dreptul la compensare.
18. Același, Opinii, Cartea a III-a.
În cazul în care un agent este numit pentru a-și conduce propria cauză în instanță și, după ce problema a fost conexată, este
intentat un proces împotriva sa pentru un împrumut, el va avea dreptul, pe bună dreptate, la o compensare.
1. Un creditor nu este obligat să compenseze ceea ce datorează altcuiva decât debitorului său, chiar dacă creditorul celui în
numele căruia partea este chemată în judecată pentru propria sa datorie poate dori să facă uz de o compensare.
19. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
În cazul în care un debitor care a plătit o taxă unui sclav public, dar fără consimțământul celor cărora ar fi trebuit să le
plătească în mod corect datoria, obligația anterioară va continua să fie în vigoare; dar se va acorda o compensare în măsura
peculiumului pe care sclavul public îl are în posesia sa.
20. Același, Opinii, cartea XIII.
În cazul în care o persoană însărcinată cu aprovizionarea trupelor într-o expediție, are o hotărâre judecătorească pronunțată
împotriva sa în acest sens, se consideră că nu poate reține banii prin dreptul de compensare, deoarece aceștia nu sunt supuși
acestui drept.
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21. Paulus, Întrebări, Cartea I.
Întrucât s-a considerat în general că ceea ce persoanele își datorează unele altora se compensează prin simpla operațiune a
legii, în cazul în care agentul unei persoane absente este dat în judecată, el nu trebuie să dea garanții că actul său va fi
ratificat, deoarece nimic nu poate fi compensat, ci i se poate pretinde la început o sumă mai mică.
22. Scaevola, Întrebări, Cartea a II-a.
Dacă datorezi cuiva zece mii de sesterți sau un sclav, oricare ar fi alegerea lui, se va admite compensarea datoriei, dacă el
declară deschis ce preferă.
23. Paulus, Opinii, Cartea a IX-a.
Atunci când un tutore cere în numele pupilelor sale ceea ce li se cuvine, debitorul nu poate cere ca datoria sa să fie
compensată cu una pe care tutorele însuși i-o datorează.
24. Același, Decrete, Cartea a III-a.
Împăratul a ordonat să fie ascultată o parte care dorea să dovedească faptul că i se datorează din Trezorerie o sumă egală cu
cea pentru care el însuși a fost dat în judecată.

Tit. 3. Cu privire la acțiunile directe și contrare la depozit.

(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXX.
Un depozit este ceea ce se dă altuia spre păstrare. El derivă din cuvântul ponere, a pune, iar prepoziția de adaugă la sensul
termenului și indică faptul că tot ceea ce ține de păstrarea în siguranță a obiectului în cauză este încredințat bunei credințe a
părții.
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1. Pretorul spune: "În cazul în care un bun a fost depozitat, voi acorda o acțiune în daune simple, pentru orice altă cauză decât
un tumult, un incendiu, ruinarea unei clădiri sau un naufragiu. Voi acorda una pentru daune duble împotriva depozitarului în
acele cazuri care sunt menționate mai sus. Voi acorda una pentru daune-interese simple împotriva moștenitorului celui despre
care se presupune că s-a făcut vinovat de rea-credință cu privire la bunurile depuse și voi acorda o acțiune pentru dauneinterese duble în cazul în care moștenitorul însuși s-a făcut vinovat de fraudă."
2. Pretorul, foarte corect, a plasat de sine stătător acele cazuri de depozit care rezultă din necesitatea ocazionată de
circumstanțe accidentale și care nu depind de voința celui care le face.
3. Se înțelege că o persoană a făcut un depozit din cauza unui tumult, sau a unui incendiu, sau din alte cauze, atunci când nu
are alt motiv pentru a-l face decât pericolul iminent care rezultă din catastrofele menționate mai sus.
4. Această distincție a cauzelor este rezonabilă, deoarece atunci când cineva se bazează pe credința depozitarului, iar
depozitul nu este restituit, ar trebui să se mulțumească cu o acțiune pentru simpla recuperare a bunului sau a valorii acestuia.
Când, însă, el face un depozit din necesitate, infracțiunea de perfidie crește în gravitatea sa, iar bunăstarea publică cere o
pedeapsă, deoarece este dăunător să încalci o încredere în cazuri de acest fel.
5. Accesoriile bunurilor care sunt depuse nu sunt incluse; ca de exemplu, atunci când un sclav îmbrăcat este depus, acest
lucru nu se aplică hainelor sale, și nici nu se depune un frâu împreună cu un cal, deoarece doar calul este depus.
6. Dacă se convine că partea va fi responsabilă pentru neglijență cu referire la depozit, acordul este valabil, deoarece legea
contractelor depinde de acord.
7. Nu se va considera că daunele rezultate din fraudă nu vor fi reparate, chiar dacă s-ar conveni acest lucru; căci un astfel de
contract este contrar bunei credințe și bunelor moravuri și, prin urmare, nu trebuie respectat.
8. În cazul în care se pierd haine date spre îngrijire paznicului unei băi, dacă acesta nu a primit nici o compensație pentru
îngrijirea lor, sunt de părere că el va fi răspunzător pentru depozit numai dacă s-a făcut vinovat de rea-credință; dar dacă a
primit o compensație, o acțiune poate fi intentată împotriva lui pe motiv de închiriere.
9. În cazul în care cineva obligă un sclav, care i-a fost încredințat spre păstrare, să lucreze într-o moară și primește o
remunerație pentru că îl păzește, cred că împotriva morarului se va putea intenta o acțiune pe motiv de angajare. Cu toate
acestea, dacă eu însumi am primit o remunerație pentru sclavul pe care morarul l-a luat în moară, se poate intenta o acțiune
împotriva mea pentru închirierea acestuia. În cazul în care munca sclavului a fost compensată cu remunerația pentru paza sa,
apare un anumit tip de leasing și de închiriere, dar, deoarece nu se plătește niciun ban, se va acorda o acțiune în baza
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clauzelor contractului. Cu toate acestea, dacă partea nu a furnizat sclavului nimic altceva decât hrană și nu a fost încheiat
niciun acord cu privire la munca sa, se va acorda o acțiune pe bază de depozit.
10. În cazul leasingului și al închirierii, și în chestiuni în care ar trebui să se acorde o acțiune în baza termenilor contractului,
părțile care au primit sclavul vor fi responsabile pentru fraudă și neglijență; dar, dacă i-au furnizat doar hrană, vor fi
responsabile doar pentru fraudă, deoarece, (așa cum spune Pomponius), trebuie să urmăm ceea ce a fost prescris sau
convenit, cu condiția să știm ce este; și dacă a fost prescris ceva, părțile care au primit sclavul vor fi responsabile doar pentru
orice fraudă care este implicată în depozit.
11. Dacă îți cer să duci un obiect al meu la Titius, pentru ca el să se ocupe de el; Pomponius întreabă prin ce acțiune pot să
intentez o acțiune împotriva ta? El crede că aș avea dreptul la o acțiune pe mandat împotriva ta, dar la una pe depozit
împotriva celui care a primit bunul; dacă, totuși, acesta l-a primit în numele tău, tu și el veți fi răspunzători față de mine într-o
acțiune pe mandat, iar el va fi răspunzător față de tine într-o acțiune pe depozit, iar acest drept de acțiune mi-l poți ceda
atunci când te voi da în judecată pe mandat.
12. În cazul în care ți-am dat un bun cu condiția ca tu să te ocupi de el dacă Titius nu va fi dispus să îl primească, iar el nu îl
primește; trebuie să se analizeze dacă va exista doar o acțiune în depozit sau și una în mandat. Pomponius are îndoieli în
această privință, dar eu cred că va fi valabilă o acțiune pe mandat, deoarece mandatul are o mai mare amploare în ceea ce
privește condiția de păstrare în siguranță.
13. Pomponius întreabă, de asemenea, dacă îți ordon să păstrezi în siguranță niște bunuri primite de la altul în numele meu,
iar tu vei face acest lucru, vei fi pasibil de o acțiune pe mandat sau de una pe depozit? El susține mai degrabă că ar trebui să
existe o acțiune pe mandat, pentru că acesta este primul contract.
14. Pomponius întreabă, de asemenea, în cazul în care ești dispus ca eu să fac un depozit la tine, iar tu dai dispoziție ca acesta
să fie făcut la libertul tău, dacă pot acționa împotriva ta printr-o acțiune pe depozit? El spune că, dacă aș fi depus bunul în
numele tău, adică cu înțelegerea că tu te vei ocupa de el, voi avea o acțiune împotriva ta pe depozit, dar dacă mă convingi să
fac mai degrabă un depozit cu libertul, nu va exista nicio acțiune împotriva ta, deoarece acțiunea pe depozit trebuie să fie
introdusă împotriva lui; sau vei fi răspunzător pe mandat pentru că eu îmi tranzacționam propriile afaceri? Dar dacă mi-ați dat
indicații să fac depozitul la libertul pe riscul dumneavoastră, nu văd de ce nu s-ar putea intenta o acțiune în mandat. Labeo
spune că este evident că, dacă ai dat garanție, fideiusorul va fi, în orice caz, răspunzător, nu numai dacă cel care a primit
depozitul a fost vinovat de fraudă, dar chiar dacă nu este așa, proprietatea este încă în mâinile sale; pentru că ce se întâmplă
dacă cel la care s-a făcut depozitul ar deveni nebun, sau un tutore, sau ar muri fără să lase un moștenitor, un posesor sau un
succesor al bunurilor sale? Prin urmare, el va fi obligat să plătească ceea ce se obișnuiește într-o acțiune de depozit.
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15. Se pune întrebarea dacă o acțiune în depozit poate fi acordată împotriva unui tutore la care s-a făcut un depozit fără
autoritatea tutorelui său? Trebuie să se considere că acesta poate introduce o acțiune pe motiv de fraudă, dacă depozitul a fost
făcut la el atunci când era suficient de mare pentru a se face vinovat de această infracțiune, deoarece se va acorda o acțiune
împotriva sa pentru suma de care ar fi beneficiat pecuniar dacă nu s-ar fi făcut vinovat de fraudă.
16. În cazul în care bunul depus este returnat într-o stare deteriorată, se poate acorda o acțiune în depozit, la fel ca și în cazul
în care nu ar fi fost returnat deloc; căci atunci când bunul este returnat într-o stare mai proastă decât era la început, se poate
spune că nu a fost returnat deloc din cauza fraudei.
17. Dacă sclavul meu a făcut un depozit, voi avea totuși dreptul la o acțiune în depozit.
18. Dacă fac un depozit cu un sclav și îi intentez o acțiune în justiție după ce a fost manuntit, Marcellus spune că acțiunea nu
va fi admisă; deși suntem obișnuiți să considerăm că oricine ar trebui să fie răspunzător pentru frauda comisă chiar și în
servitute, deoarece atât infracțiunile cât și daunele urmează persoanei vinovate și, prin urmare, în acest caz trebuie să se
recurgă la alte acțiuni care pot fi intentate.
19. Această acțiune se va exercita în favoarea posesorului de bunuri și a altor posesori, precum și în favoarea celui căruia i se
acordă restituirea unei proprietăți în temeiul Decretului Trebielei al Senatului.
20. Nu numai frauda săvârșită anterior este implicată într-o acțiune în depozit, ci și cea care poate fi săvârșită ulterior, adică
după ce s-a unit problema.
21. Prin urmare, Neratius afirmă că, dacă proprietatea care a fost depusă este pierdută fără un artificiu fraudulos și este
recuperată după ce problema a fost conexată, pârâtul va fi totuși, în mod corect, obligat să o restituie și că el nu ar trebui să
fie eliberat de răspundere dacă nu face acest lucru. Neratius spune, de asemenea, că, chiar dacă acțiunea de depozit ar fi putut
fi intentată împotriva ta într-un moment în care nu aveai puterea de a face restituirea, ca, de exemplu, atunci când depozitele
au fost închise; totuși, dacă aveai puterea de a face restituirea înainte ca hotărârea să fie pronunțată împotriva ta, ar trebui să
fii condamnat dacă nu faci acest lucru, deoarece proprietatea se află în mâinile tale; pentru că atunci ar trebui să se cerceteze
dacă ai acționat cu rea-credință, deoarece nu aveai proprietatea.
22. Se afirmă de către Julianus în Cartea a treisprezecea a Digestului, că oricine care depune o proprietate poate intenta
imediat o acțiune de depozit, deoarece cel care a primit-o se face vinovat de un act de rea-credință pentru că nu o returnează
atunci când i se cere. Cu toate acestea, Marcellus a afirmat că cel care nu îl returnează persoanei care îl revendică nu poate fi
considerat întotdeauna că a acționat în mod fraudulos; căci ce se întâmplă dacă bunul se afla în provincie sau într-un depozit
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care nu putea fi deschis în momentul în care a fost pronunțată hotărârea, sau dacă condiția de care depindea depozitul nu
fusese îndeplinită?
23. Nu există nicio îndoială că această acțiune este una de bună credință.
24. Și, din acest motiv, culturile, toate accesoriile și producția turmelor ar trebui să fie cuprinse în această acțiune, ca nu
cumva să fie inclus doar articolul gol în sine.
25. Dacă ați vândut bunul care a fost depozitat și l-ați cumpărat ulterior în contul depozitului, chiar dacă ulterior acesta ar fi
distrus fără rea-credință din partea dumneavoastră, veți fi răspunzător pentru depozit, deoarece ați acționat cândva în mod
fraudulos atunci când ați vândut bunul.
26. De asemenea, într-o acțiune în depozit, se depune un jurământ judiciar cu privire la valoarea bunului.
27. Mi se pare perfect corect să mi se acorde această acțiune, nu numai dacă sclavul meu, ci și cel care mă slujește ca sclav cu
bună credință, a depus bunul, dacă l-a depus ca aparținându-mi.
28. În mod similar, pot intenta această acțiune dacă am un uzufruct asupra unui sclav, iar ceea ce a depus el a fost o parte din
peculium-ul său, care îmi aparținea sau era proprietatea mea.
29. Mai mult, dacă un sclav care aparține unei moșii face un depozit, moștenitorul, care intră ulterior în moștenire, poate
introduce această acțiune.
30. În cazul în care un sclav face un depozit, indiferent dacă trăiește sau moare, stăpânul poate introduce în mod
corespunzător această acțiune; dacă, totuși, sclavul este manumit, el nu o poate introduce. Dar dacă sclavul este înstrăinat, cel
care îl deținea în momentul în care a fost făcut depozitul va avea în continuare dreptul la acțiune, deoarece trebuie să se țină
cont de începutul contractului.
31. În cazul în care un sclav aparținând la două părți face un depozit, fiecare dintre stăpânii săi poate introduce o acțiune în
depozit pentru partea sa.
32. Dacă îi restitui lui Titius un bun care ți-a fost depus de un sclav al cărui stăpân credeai că Titius este stăpân, când nu era;
nu vei fi pasibil de o acțiune pe depozit, așa cum spune Celsus, deoarece nu există fraudă din partea ta; dar stăpânul sclavului
poate intenta o acțiune împotriva lui Titius, căruia i-a fost predat bunul. Dacă el produce bunul, acesta poate fi recuperat
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printr-o acțiune, dar dacă l-a folosit când știa că aparține altcuiva, se va judeca împotriva lui, pentru că a acționat în mod
fraudulos pentru a evita să rămână în posesie.
33. Următoarea întrebare este foarte bine pusă de Julianus. Dacă un servitor a depus bani la mine pentru ca eu să îi plătesc
stăpânului său pentru libertatea sa, iar eu am plătit banii, voi fi pasibil de o acțiune în depozit? El afirmă în Cartea a
treisprezecea a Digestului că, dacă plătesc în acest mod bani care au fost, ca și cum ar fi fost depozitați la mine în acest scop,
și te anunț despre acest fapt, nu vei avea dreptul la o acțiune în depozit, deoarece tu, cunoscând acest fapt, ai primit banii și,
prin urmare, nu m-am făcut vinovat de fraudă; dar dacă plătesc banii, ca și cum ar fi ai mei, în scopul de a obține libertatea
sclavului, voi fi răspunzător. Această opinie mi se pare corectă; pentru că, în acest caz, nu numai că depozitarul nu a restituit
proprietatea fără rea-credință, dar nu a restituit-o deloc, pentru că una este să o restitui și alta este să o plătești ca și cum ar fi
a ta.
34. În cazul în care banii v-au fost depozitați cu înțelegerea că îi puteți folosi, dacă credeți că este mai bine, veți fi
răspunzător de o acțiune în depozit înainte de a vă folosi de ei.
35. Se întâmplă frecvent ca bunurile sau banii care sunt depozitați, să fie lăsați pe riscul părții căreia îi sunt încredințați, de
exemplu, atunci când părțile au convenit în mod special asupra acestui lucru. Iulianus afirmă însă că, dacă cineva s-a oferit ca
depozitar, el asigură riscul depozitului, astfel încât trebuie să răspundă nu numai pentru fraudă, ci și pentru neglijență și
prudență, dar nu și pentru accidente.
36. Atunci când banii sunt depozitați într-o pungă care este sigilată, iar unul dintre moștenitorii persoanei care a făcut
depozitul apare și îi revendică; trebuie să se analizeze în ce mod depozitarul trebuie să îl satisfacă. Banii ar trebui să fie scoși
din pungă fie în prezența pretorului, fie în cea a unor persoane respectabile, iar reclamantul să fie plătit proporțional cu partea
sa de avere. Dacă, totuși, depozitarul rupe sigiliul, acest lucru nu va fi făcut contrar intenției depozitului, deoarece acesta a
avut loc prin autoritatea pretorului sau în prezența unor persoane respectabile. În ceea ce privește ceea ce rămâne în mâinile
sale, dacă dorește să îl păstreze după ce noi sigilii au fost puse pe el, fie de către pretor, fie de către părțile în prezența cărora
celelalte sigilii au fost rupte, el poate face acest lucru; sau dacă refuză să îl păstreze, poate fi depus într-un templu. Cu toate
acestea, în cazul în care proprietatea este de așa natură încât nu poate fi împărțită, depozitarul ar trebui să o predea în
întregime solicitantului, după ce acesta a dat garanția corespunzătoare că va fi responsabil pentru tot ceea ce depășește partea
sa; dar în cazul în care garanția nu este furnizată, depozitarul ar trebui să plaseze proprietatea într-un templu și să fie exonerat
de răspundere pentru orice acțiune.
37. Un alt exemplu este dat de Julianus în Cartea a treisprezecea a Digestului. El spune că, dacă deponentul moare și apar
două persoane care se dispută între ele, fiecare dintre ele afirmând că este singurul moștenitor, proprietatea ar trebui să fie
predată celui care este gata să o apere împotriva celuilalt reclamant, adică celui care a primit depozitul. Dacă, totuși, niciunul
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dintre ei nu va accepta această responsabilitate, el spune că este foarte convenabil ca el să nu fie obligat de pretor să-și asume
apărarea. Prin urmare, este necesar ca bunurile să fie depozitate într-un templu oarecare până când dreptul la moștenire va fi
decis în mod judiciar.
38. În cazul în care cineva, în prezența mai multor persoane, citește un testament care i-a fost depus, Labeo spune că o
acțiune de depozit poate fi intentată în mod corect împotriva lui din cauza testamentului; dar eu sunt de părere că poate fi
intentată și o acțiune pentru vătămare, dacă conținutul testamentului a fost citit în prezența acelor persoane cu intenția ca
dispozițiile secrete făcute de testator să fie bedivulgate.
39. În cazul în care un depredator sau un hoț face un depozit, Marcellus afirmă în Cartea a șasea a Digestului că oricare dintre
ei va avea dreptul în mod legal la o acțiune pe depozit; pentru că este în interesul său să o aibă, deoarece poate fi tras la
răspundere.
40. Atunci când cineva cere un depozit de aur sau de argint, trebuie desemnat doar articolul sau trebuie inclusă și greutatea?
Cea mai bună opinie este că ar trebui incluse ambele; ca, de exemplu, să se menționeze farfuria, sau cana, sau bolul, și să se
adauge materialul și greutatea. Cu toate acestea, în cazul în care articolul este purpuriu care nu a fost folosit sau lână, ar
trebui adăugată și greutatea, cu excepția cazului în care există o incertitudine cu privire la cantitatea de greutate și se recurge
la un jurământ.
41. În cazul în care se depune un cufăr care a fost sigilat, dar se revendică doar cufărul, trebuie inclus și conținutul acestuia?
Trebatius spune că se poate revendica cufărul și că nu trebuie intentată o acțiune pentru articolele individuale ale depozitului;
dar dacă bunul este mai întâi expus și apoi depus, trebuie adăugată descrierea hainelor. Labeo, însă, spune că partea care a
depus cufărul este considerată că a depus și articolele separate conținute în el și, prin urmare, trebuie să intentăm o acțiune în
justiție pentru proprietate. Atunci ce se întâmplă dacă partea care a primit depozitul nu știa că bunurile se aflau acolo? Nu are
prea mare importanță, din moment ce a primit depozitul; și cred că se poate intenta o acțiune pentru bunurile care formează
depozitul, chiar dacă cufărul era sigilat atunci când a fost pus în mâinile depozitarului.
42. Este stabilit că un fiu aflat sub controlul paternal este responsabil pentru un depozit, deoarece el este răspunzător pentru
alte acțiuni; dar acțiunea poate fi introdusă și împotriva tatălui său, dar numai cu referire la peculium-ul fiului. Aceeași regulă
se aplică și în cazul unui sclav, deoarece acesta poate fi acționat în judecată împreună cu stăpânul său. Este evident, după
cum a afirmat Julianus și după cum ni se pare nouă, că, dacă se intentează o acțiune în justiție pe seama unor persoane care se
află sub controlul cuiva, cazul poate fi judecat; astfel încât, dacă s-a comis vreo înșelăciune sau fraudă de către cel sub a cărui
autoritate se află sau de către părțile cu care s-a încheiat contractul, reaua lor credință poate deveni evidentă.
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43. În cazul în care un bun este depus la două persoane, o acțiune poate fi intentată împotriva oricăreia dintre ele, și nici una
dintre ele nu va fi eliberată dacă acțiunea este intentată împotriva celeilalte, deoarece ele sunt eliberate de răspundere nu prin
alegerea deponentului, ci prin plată. Prin urmare, dacă amândoi se fac vinovați de fraudă și unul dintre ei plătește suma
creanței, celălalt nu poate fi acționat în judecată; la fel ca în cazul a doi tutori. În schimb, în cazul în care unul dintre ei fie nu
poate plăti nimic, fie poate plăti o sumă mai mică decât creanța, se poate recurge la celălalt. Aceeași regulă se aplică și în
cazul în care unul dintre ei nu s-a făcut vinovat de fraudă și, prin urmare, a fost achitat, deoarece, în acest caz, se poate
recurge la celălalt.
44. Atunci când, totuși, două părți au făcut un depozit și amândouă introduc o acțiune în justiție, dacă, într-adevăr, au făcut
depozitul cu înțelegerea că unul dintre ei ar putea să scoată toată suma, el poate introduce o acțiune pentru întreaga sumă; dar
dacă înțelegerea a fost că numai partea în care fiecare dintre ei era interesat ar putea fi scoasă de el, atunci trebuie spus că
trebuie pronunțată o hotărâre împotriva unui depozitar pentru partea fiecăruia.
45. Dacă fac un depozit la dumneavoastră cu înțelegerea că acesta va fi returnat după moartea dumneavoastră, pot introduce o
acțiune în depozit împotriva dumneavoastră și împotriva moștenitorului dumneavoastră, deoarece mă pot răzgândi și pot
revendica depozitul înainte de moartea dumneavoastră.
46. Prin urmare, dacă fac un depozit la dvs. pentru a fi returnat după moartea mea, atât eu, cât și moștenitorul meu putem
intenta o acțiune în revendicare a depozitului, dacă m-am răzgândit.
47. Pentru motivul că în această procedură este implicată doar reaua-credință, s-a pus întrebarea dacă, dacă moștenitorul a
vândut bunurile depuse la testator sau împrumutate spre folosință, el neștiind că respectivele bunuri au fost depuse sau
împrumutate, va fi responsabil. Pentru motivul că nu a acționat cu rea-credință, nu va fi răspunzător pentru bunurile
respective. Cu toate acestea, va fi el totuși răspunzător cel puțin pentru prețul care a ajuns în mâinile sale? Cea mai bună
opinie este că el va fi răspunzător, deoarece a fost vinovat de rea credință prin faptul că nu a renunțat la ceea ce a ajuns în
mâinile sale.
2. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXI.
Dar ce se întâmplă dacă el nu a încasat încă banii de cumpărare sau dacă a vândut proprietatea pentru o sumă mai mică decât
ar fi trebuit să o facă? El trebuie doar să cedeze drepturile sale de acțiune.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXI.
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Este clar că, dacă ar putea să răscumpere proprietatea și să o restituie și nu dorește să facă acest lucru, nu este liber de
neglijență; la fel ca și în cazul în care nu ar fi dispus să o restituie dacă ar fi fost răscumpărată sau ar fi intrat în posesia sa în
orice alt mod, invocând ca scuză faptul că a vândut-o o dată în timp ce nu cunoștea faptele.
(4) Paulus, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Chiar dacă persoana nu este moștenitor, dar crede că este, și vinde proprietatea, profitul pe care l-a obținut trebuie să îi fie
smuls în același mod.
5. 5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXX.
Acțiunea reconvențională de depozit se acordă în favoarea părții la care se pretinde că s-a făcut depozitul, iar în această
acțiune nu este necesar să se depună jurământ cu privire la sumă, deoarece procedurile sunt inițiate nu pentru lipsă de
credință, ci pentru ca partea care a primit depozitul să fie despăgubită.
1. Acțiunea de depozit poate fi exercitată împotriva unui sechestrator, dacă, totuși, s-a convenit cu acesta din urmă ca el să
prezinte bunurile depuse, într-un anumit loc, și dacă nu o face, este clar că va fi răspunzător. Dar, dacă înțelegerea s-a referit
la mai multe locuri, este la discreția sa la care dintre ele îl va prezenta, dar dacă nu s-a făcut nicio înțelegere, trebuie să fie
notificat să prezinte bunurile în fața pretorului.
2. Dacă sechestratorul dorește să renunțe la funcția sa, ce trebuie să facă? Pomponius spune că el trebuie să se prezinte în fața
pretorului și, după ce, cu acordul acestuia, a notificat părțile care l-au ales, trebuie să restituie proprietatea celui care s-a
prezentat. Nu cred, totuși, că acest lucru este întotdeauna corect, pentru că în mod frecvent nu ar trebui să i se permită să
renunțe la o funcție pe care și-a asumat-o odată, ceea ce ar fi contrar înțelegerii cu care a fost făcută depunerea, cu excepția
cazului în care apare o cauză foarte justă; și atunci când este permis, proprietatea ar trebui să fie foarte rar restituită părții care
apare, ci ar trebui să fie depusă într-un templu în conformitate cu decizia unei instanțe.
6. Paulus, Despre Edict, Cartea a II-a.
Un depozit se face în mod corespunzător la un sechestrator care este predat în întregime de mai multe persoane, pentru a fi
păstrat în siguranță și returnat sub o anumită condiție.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXX.
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În cazul în care un sclav este depus la un sechestrator pentru a fi supus la tortură și, din cauza faptului că era înlănțuit sau
închis într-un loc incomod, acesta, determinat de milă, l-a eliberat; sunt de părere că acest act seamănă foarte mult cu frauda,
deoarece, știind scopul pentru care era destinat sclavul, el și-a manifestat compasiunea într-un moment nepotrivit, întrucât
mai degrabă nu ar fi trebuit să întreprindă o astfel de sarcină decât să se facă vinovat de înșelăciune.
1. Acțiunea în depozit este acordată pentru întreaga sumă împotriva unui moștenitor din cauza relei credințe a defunctului,
căci chiar dacă, de obicei, nu suntem răspunzători pentru actul fraudulos al unei persoane decedate, decât în ceea ce privește
acea parte a averii care ajunge în mâinile noastre; totuși, în acest caz, reaua credință descinde dintr-un contract care dă
naștere unei acțiuni de recuperare a proprietății și, prin urmare, un singur moștenitor va fi răspunzător pentru întreaga sumă,
dar în cazul în care există mai mulți moștenitori, fiecare va fi răspunzător pentru partea sa.
2. Ori de câte ori bancherii dau faliment, trebuie să se ia în considerare, în primul rând, conturile deponenților, adică ale celor
care au bani în depozit pe care nu i-au plasat cu dobândă la bancherii respectivi sau nu i-au lăsat la aceștia pentru a se folosi
de ei. Prin urmare, în cazul în care bunurile bancherilor sunt vândute, deponenții vor avea dreptul la banii lor înaintea
creditorilor privilegiați; dar acest lucru nu se va întâmpla decât în cazul în care părțile nu au primit ulterior dobândă, deoarece
se va considera că au renunțat la depozitele lor.
3. De asemenea, se pune întrebarea dacă se va ține seama de ordinea în care părțile și-au făcut depozitele sau dacă se vor lua
în considerare toate depozitele împreună. Și s-a stabilit că toate au fost pe aceeași bază, căci acest lucru a fost stabilit printrun rescript imperial.
8. Papinianus, Întrebări, Cartea a IX-a.
Depozitarul își poate exercita privilegiul, nu numai cu referire la restul depozitului care se poate găsi printre bunurile
bancherului, ci și cu referire la toate celelalte bunuri ale bancherului care s-a făcut vinovat de fraudă; și această regulă a fost
adoptată pe motiv de utilitate publică. Este evident că cheltuielile suportate în mod necesar sunt întotdeauna creanțe
privilegiate, deoarece, după ce acestea au fost deduse, se obișnuiește să se facă o evaluare a bunurilor.
9. Paulus, Despre edict, Cartea a VII-a.
Atunci când, în cadrul acțiunii de depozit, se intentează o acțiune împotriva unuia dintre mai mulți moștenitori din cauza unui
act al defunctului, trebuie să îl acționez pentru partea sa de moștenire; dar dacă, din cauza unei infracțiuni pe care a comis-o,
nu îl acționez pentru o parte, acest lucru este rezonabil, deoarece măsura despăgubirilor se referă la actul de rea-credință pe
care moștenitorul însuși l-a comis.
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10. Iulianus, Despre Minicius, Cartea a II-a.
Acțiunea în depozit nu se exercită împotriva coerezilor care nu se fac vinovați de fraudă.
11. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLI.
În cazul în care un sclav face un depozit, partea la care a fost făcut este autorizată, cu bună credință și în modul cel mai
corect, să restituie bunul sclavului; căci nu este conform cu buna credință să refuzi să predai ceea ce cineva a primit, ci
trebuie să fie restituit celui de la care l-a obținut, iar acest lucru trebuie făcut în așa fel încât să fie restituit fără rea credință,
adică să nu existe nici măcar o suspiciune de neglijență. Sabinus explică mai departe acest lucru, adăugând că nu ar trebui să
existe niciun motiv pentru ca depozitarul să creadă că stăpânul nu dorea ca proprietatea să fie returnată sclavului; și acest
lucru este corect, cu excepția cazului în care a fost influențat de un motiv întemeiat pentru a-l suspecta pe sclav, dar este
suficient dacă a dat dovadă de bună credință. Cu toate acestea, dacă sclavul s-a făcut vinovat anterior de furt, iar partea la
care s-a făcut depozitul nu cunoștea acest fapt sau credea că stăpânul nu era reticent la predarea bunurilor, el va fi exonerat de
răspundere, deoarece este întotdeauna necesară buna credință. Depozitarul va fi eliberat nu numai prin restituirea bunului
sclavului, dacă acesta a rămas în servitute, ci și dacă a fost manuntit sau înstrăinat, cu condiția să fi făcut acest lucru pentru
motive bune și suficiente; de exemplu, dacă l-a restituit fără să știe că sclavul a fost manuntit sau înstrăinat. Pomponius
afirmă că aceeași regulă ar trebui să fie respectată în cazul tuturor debitorilor.
12. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXII.
În cazul în care un depozit a fost făcut în Asia pentru a fi returnat la Roma, se consideră că intenția a fost ca acest lucru să fie
pe cheltuiala celui care a făcut depozitul, și nu pe cea a celui la care a fost. plasat.
1. Un depozit trebuie să fie returnat în locul în care se află, fără ca partea la care a fost depus să fi comis vreun act fraudulos.
Într-adevăr, nu are nicio importanță unde a fost făcut depozitul. Aceleași principii se aplică, în general, tuturor acțiunilor de
bună credință. Trebuie spus, totuși, că, dacă reclamantul dorește ca bunul să fie transportat la Roma pe cheltuiala și riscul său,
ar trebui să fie ascultat; pentru că acest lucru se face, de asemenea, și în acțiunea de producție.
2. Acțiunea de depozit poate fi intentată în mod corespunzător împotriva unui sechestrator și este acordată și împotriva
moștenitorului său.
3. La fel cum atunci când un bun care trebuie să fie predat în conformitate cu termenii unei stipulații sau ai unui testament,
este distrus după ce problema a fost alăturată; de asemenea, un depozit din ziua în care a fost făcut va fi pe riscul părții în
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mâinile căreia a fost pus, dacă, la momentul în care problema a fost alăturată, pârâtul ar fi putut să-l restituie, dar nu a făcuto.
(13) Paulus, Despre Sabinus, Cartea XXXI.
În cazul în care o persoană refuză să restituie un bun, nu proprietarului acestuia, ci cuiva care îl cere și despre care nu crede
că este agentul sau moștenitorul autentic al persoanei care a făcut depozitul, nu se face vinovată de rea-credință. Cu toate
acestea, dacă ulterior află că reclamantul avea autoritate, se poate intenta o acțiune împotriva sa, deoarece acum începe să se
facă vinovat de rea-credință, dacă refuză să restituie bunul.
1. O acțiune personală de recuperare va fi, de asemenea, posibilă în legătură cu bunurile depuse, dar nu înainte de a fi fost
comisă frauda; deoarece nimeni nu este pasibil de o acțiune personală de recuperare doar pentru că a primit depozitul, ci doar
atunci când s-a făcut vinovat de fraudă.
14. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
În cazul în care există mai mulți moștenitori ai părții care a făcut depozitul, se consideră că, dacă majoritatea dintre ei se
prezintă, proprietatea trebuie să fie returnată celor prezenți. Prin majoritate trebuie să se înțeleagă nu numărul mai mare de
persoane, ci suma mai mare a părților din avere, iar garanția corespunzătoare trebuie să fie furnizată.
1. Dacă procedurile sunt inițiate împotriva celui la care a fost depusă proprietatea sau împotriva moștenitorului său, iar
proprietatea a pierit în mod natural înainte de a se pronunța o decizie, de exemplu, dacă un sclav a cărui proprietate era în
litigiu ar muri; Sabinus și Cassius spun că partea împotriva căreia a fost intentată acțiunea ar trebui să fie eliberată, deoarece
este just ca pierderea naturală a proprietății să fie suportată de reclamant, deoarece aceasta ar fi pierit chiar dacă i-ar fi fost
returnată.
15. Julianus, Digest, Cartea a III-a.
Cel care permite ca bunul său să fie depus la el sau cere permisiunea de a-l folosi, nu este răspunzător de o acțiune de depozit
sau de una de împrumut pentru folosință, la fel ca și în cazul părții care închiriază bunul său sau cere să îl dețină prin
suferință, pentru că nu este răspunzător în niciun caz.
16. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
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Dacă cel la care depui un bun face un depozit al aceluiași bun la un altul, iar acesta din urmă se face vinovat de fraudă, cel la
care ai depus bunul va răspunde pentru reaua credință a celui la care a fost depus ulterior, în măsura în care trebuie să-i
cedeze drepturile de acțiune.
(17) Florentinus, Institutes, cartea VII.
Este licit ca mai multe persoane, la fel ca și una singură, să facă un depozit; totuși, numai mai multe persoane pot face unul la
un sechestrator, pentru că acest lucru se face atunci când proprietatea este în litigiu și, prin urmare, în acest caz, se consideră
că fiecare a făcut depozitul în întregime. Situația este diferită în cazul în care mai mulți coproprietari depun un bun deținut în
comun.
1. Proprietatea bunului depus rămâne la deponent, la fel ca și posesia, cu excepția cazului în care acesta este depus la un
sechestrator; în acest caz, acesta din urmă are posesia, deoarece, atunci când se face depozitul, există intenția ca niciunul
dintre ei să nu aibă posesia pe durata cât timp este deținut astfel.
18. Neratius, Pergamente, Cartea a II-a.
În cazul în care un depozit este făcut din cauza unui tumult, a unui incendiu, a distrugerii unei case sau a unui naufragiu,
acțiunea intentată împotriva moștenitorului din cauza fraudei defunctului este pentru partea lui de moștenire și pentru daune
simple și, de asemenea, trebuie să fie intentată în termen de un an; dar în cazul în care este intentată împotriva moștenitorului
însuși, este acordată pentru întreaga sumă, pentru daune duble și fără referire la timp.
(19) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVII.
Julianus și Marcellus sunt de părere că un fiu aflat sub controlul paternal poate introduce în mod corespunzător o acțiune în
depozit.
20. Paulus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Dacă, fără să fi fost vinovat de fraudă, ai pierdut un bun care a fost depus la tine, nu vei fi răspunzător de o acțiune în depozit
și nici nu trebuie să dai garanții că vei restitui bunul dacă vei intra din nou în posesia lui. Cu toate acestea, în cazul în care
bunul ajunge a doua oară în mâinile dumneavoastră, veți fi pasibil de o acțiune în garanție.
21. Același, Despre Edict, Cartea LX.
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În cazul în care un bun a fost depus la un fiu sub controlul paternal și acesta îl păstrează în continuare după ce a fost
emancipat, tatăl nu poate fi acționat în justiție pentru peculium în termen de un an, dar fiul poate fi.
1. Trebatius merge și mai departe, deoarece el crede că, dacă depozitul a fost făcut la sclav, iar acesta, după ce a fost
emancipat, păstrează proprietatea, o acțiune ar trebui să fie acordată împotriva lui, și nu împotriva stăpânului său; deși o
acțiune nu este acordată împotriva unei persoane emancipate ?în alte cazuri.

(22) Marcellus, Digest, Cartea a V-a.
În cazul în care doi moștenitori intervin în mod fraudulos asupra bunurilor care au fost depuse la defunct, ei vor fi, în unele
cazuri, răspunzători doar pentru o parte din acestea, căci dacă ei împart zece mii de aurei care au fost depuse la defunct și își
însușesc în mod abuziv cinci mii dintre ele, iar amândoi sunt solvabili, fiecare dintre ei va fi răspunzător pentru jumătate,
deoarece reclamantul nu mai are niciun interes. Dar în cazul în care au topit o placă sau au permis ca acest lucru să fie făcut
de altcineva, sau au comis orice alt tip de fraudă, ei pot fi dați în judecată pentru întreaga sumă, ca și cum ei înșiși ar fi fost
însărcinați cu păstrarea bunurilor; pentru că este sigur că fiecare dintre ei se face vinovat de fraudă și, dacă nu răspund pentru
întreaga sumă, restaurarea bunurilor nu ar putea avea loc. De asemenea, nu pare absurd ca cineva să creadă că, dacă nu se
face restituirea întregii proprietăți, cel împotriva căruia a fost intentată acțiunea nu poate fi eliberat, ci trebuie să se pronunțe
o hotărâre judecătorească împotriva sa, dacă proprietatea nu a fost restituită proporțional cu partea de moștenire pe care o
avea.
23. Modestinus, Diferențe, Cartea a II-a.
Atunci când cineva este acționat în judecată în cadrul unei acțiuni în depozit, el poate intenta în mod corect o acțiune în fața
aceluiași judecător în legătură cu alimentele care au fost furnizate unui sclav.
24. Papinianus, Întrebări, Cartea a IX-a.
Lucius Titius către Sempronius Salutare: "Te înștiințez, prin această scrisoare scrisă de mâna mea, că cele o sută de monede
pe care mi le-ai împrumutat astăzi și care au fost numărate de sclavul Stichus, agentul tău, sunt în mâinile mele și că ți le voi
plăti la cerere, când și unde dorești să o fac." Se pune întrebarea dacă trebuie să se ia în considerare vreo majorare cu titlu de
dobândă? Am răspuns că va fi vorba de o acțiune de depozit, deoarece ce este împrumutul unui lucru pentru utilizare, ci doar
depozitarea lui? Acest lucru este adevărat, dacă intenția a fost ca exact aceleași monede să fie returnate, căci dacă s-a înțeles
că doar suma trebuie plătită, acordul depășește limitele depozitului. Dacă, în cazul care a fost expus, o acțiune în depozit nu
va fi admisă, deoarece s-a convenit doar să se plătească aceeași sumă, și nu monedele identice, nu este ușor de determinat
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dacă trebuie să se ia în considerare și dobânda. De fapt, s-a stabilit că, în acțiunile de bună-credință, este de datoria
judecătorului să decidă că, în ceea ce privește dobânda, nu poate fi plătită decât cea prevăzută în stipulație. Dar este contrar
bunei-credințe și naturii unui depozit, ca dobânda să fie solicitată înainte ca partea care a acordat favoarea prin primirea
banilor, să fie în întârziere în returnarea acestora. Dacă, însă, înțelegerea a fost că dobânda trebuie plătită de la început,
condiția contractului trebuie respectată.
(25) Același, Opinii, Cartea III.
În cazul în care un tată a primit cadourile oferite fiicei sale, care era propria ei amantă, în ziua logodnei sale sau ulterior,
moștenitorul său poate fi acționat în mod corect într-o acțiune în depozit pentru a-l obliga să prezinte bunurile.
1. Oricine convertește în folosul propriu bani care au fost depozitați la el, dar care nu au fost sigilați, cu înțelegerea că ar
trebui să returneze aceeași sumă și că ar trebui să fie judecat, într-o acțiune în depozit, pentru dobânda din momentul în care a
fost în întârziere.
26. Paulus, Opinii, Cartea a IV-a.
Publia Maevia, când era pe punctul de a pleca în vizită la soțul ei, i-a încredințat Gaiei Seia o cutie închisă care conținea
haine și documente scrise și i s-a adresat acesteia după cum urmează: "Dacă mă întorc teafără și nevătămată, îmi vei înapoia
acest lucru, dar dacă mi se va întâmpla ceva, dă-i-o fiului meu pe care l-am avut de la primul meu soț". Femeia murind fără
testament, aș dori să știu cui trebuie să fie predate bunurile pe care le-a încredințat celeilalte, fiului sau soțului ei? Paulus a
răspuns: fiului ei.
(1) Lucius Titius a făcut următoarea declarație: "Am primit și am în mâinile mele, ca depozit, suma de zece mii de denari de
argint, și promit și mă oblig să vă restitui toată suma menționată, așa cum am convenit între noi; și, în conformitate cu
contractul încheiat, vă voi plăti în fiecare lună patru oboli pentru fiecare liră cu titlu de dobândă, până la plata întregii sume."
Întreb dacă se poate cere dobândă? Paulus răspunde că contractul la care s-a făcut referire depășește limita unui depozit de
bani și, prin urmare, în conformitate cu contractul, dobânda poate fi solicitată în cadrul unei acțiuni de depozit.
(2) Titus, către membrii familiei lui Sempronius, Salutare: "Am primit de la voi o greutate de aproximativ zece piese de aur,
două discuri și un sac sigilat, pentru care îmi datorați zece piese, pe care le-ați depus la Titius, și tot zece îi datorați și lui
Trophimas; și tot zece îi datorați și în contul tatălui vostru, și încă ceva în plus." Întreb dacă există vreo obligație care să
rezulte dintr-o astfel de hârtie scrisă, și mai ales ceva care să se refere la acești bani? Răspunsul a fost că, de fapt, nu pare să
fi apărut nicio obligație din scrisoarea care făcea obiectul anchetei, ci că aceasta putea servi doar pentru a dovedi că s-a făcut
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un depozit de bunuri. Judecătorul trebuie să stabilească dacă partea, care s-a obligat pentru zece bucăți de aur în aceeași
scrisoare, poate dovedi ceea ce a scris.
27. Același, Opinii, Cartea a VII-a.
Lucius Titius avea sub controlul său o fiică pe nume Seia, a dat-o în căsătorie unui sclav pe nume Pamphilus, care nu-i
aparținea, și i-a dat acestuia din urmă zestrea, luând o recunoaștere de la el că aceasta a fost lăsată în mâinile sale doar cu titlu
de depozit; apoi, stăpânul sclavului nefiind înștiințat de respectivul depozit, tatăl a murit, iar la scurt timp după aceea și
sclavul Pamphilus. Întreb, prin ce acțiune poate Seia să recupereze banii, întrucât ea era moștenitoarea tatălui ei? Paulus a
răspuns că, din moment ce zestrea nu a fost constituită efectiv, banii pot fi recuperați printr-o acțiune De peculio pe motiv de
depozit.
(28) Scaevola, Opinii, Cartea I.
Quintus Caecilius Candidus i-a scris o scrisoare lui Paccius Rogatianus în următorii termeni: "Caecilius Candidus către
prietenul său Paccius Rogatianus, Salutare. Te anunț prin această scrisoare că am primit și am înscris în carnetul meu de
conturi chitanțele celor douăzeci și cinci de bani pe care mi i-ai trimis, iar cu prima ocazie mă voi îngriji ca acești bani să nu
rămână nefolosiți, adică să primești o dobândă pentru ei". S-a pus întrebarea dacă se poate percepe dobândă și în contul
acestei scrisori. Am răspuns că dobânda va fi datorată într-o acțiune de bună credință, dacă partea a încasat-o sau a folosit
banii în scopuri proprii.
29. Paulus, Sentințe, Cartea a II-a.
Dacă fac un depozit de argint într-o pungă sau sigilat, iar cel la care l-am depus se folosește de el fără consimțământul meu,
voi avea dreptul la o acțiune pentru depozit, precum și la una pentru furt împotriva lui.
(1) Dacă cel la care s-a făcut depozitul îl folosește cu permisiunea mea, va fi obligat să-mi plătească dobânzi în acest cont, ca
și în alte acțiuni de bună credință.
30. Neratius, Opinii, Cartea I.
Dacă garantul tău are o hotărâre judecătorească pronunțată împotriva lui pentru daune în contul bunurilor depuse la tine,
aceste bunuri devin ale tale.
31. Tryphoninus, Disputații, Cartea IX.
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32. Buna-credință, care este cerută în contracte, necesită cel mai mare grad de echitate; dar ar trebui să estimăm această
echitate în raport cu Dreptul Națiunilor, sau în conformitate cu preceptele civile și pretoriene? De exemplu, o parte acuzată de
o crimă capitală a depus o sută de aurei la dumneavoastră, a fost exilată și i s-au confiscat bunurile. Ar trebui să i se returneze
acest depozit sau să fie plasat în Trezoreria publică? Dacă avem în vedere doar Legea Naturii și a Națiunilor, ar trebui să fie
returnați celui care i-a dat; dar dacă se iau în considerare Legea Civilă și prevederile actelor juridice, ei trebuie să fie predați
la Trezoreria Publică, deoarece cel care a meritat răul poporului ar trebui să fie asuprit de sărăcie, pentru a servi drept
exemplu celorlalți în vederea prevenirii infracțiunilor.
1. Un alt punct apare aici pentru examinare, și anume dacă trebuie să considerăm că buna credință trebuie să se limiteze la
părțile care au contractat între ele, fără a acorda atenție altor persoane interesate în chestiunea în cauză. De exemplu, un hoț a
depus la Seius, care nu era conștient de infracționalitatea sa, o pradă pe care a luat-o de la mine, ar trebui Seius să restituie
bunul hoțului sau mie? Dacă luăm în considerare doar pe cel care dă și pe cel care primește, buna credință cere ca cel care a
dat bunul în grija altuia să îl primească; dar dacă privim echitatea chestiunii care se cuvine tuturor persoanelor implicate în
această tranzacție, ar trebui să mi se restituie ceea ce am fost privat printr-un act foarte rău. Cred că este dreptate cea care dă
fiecăruia ceea ce este al său, în așa fel încât orice persoană care are un drept mai bun să nu poată fi privată de el. Prin urmare,
dacă eu nu par să revendic bunul, acesta trebuie, totuși, să fie returnat celui care l-a depus, chiar dacă a făcut acest lucru după
ce l-a obținut pe nedrept. Marcellus afirmă același lucru cu referire la un depredator și la un hoț. Totuși, în cazul în care hoțul,
neștiind cine este tatăl sau stăpânul fiului sau sclavului de la care a luat bunul, îl depozitează la oricare dintre ei, aceștia fiind
în necunoștință de cauză, acest lucru nu constituie un depozit în conformitate cu dreptul popoarelor, deoarece caracterul unui
depozit este de așa natură încât proprietatea proprie a unui om trebuie să fie dată ca fiind a altuia, pentru păstrare, unei
persoane care nu este proprietarul ei. Dacă un hoț îmi depune la mine bunurile mele, pe care le-a luat fără știrea mea, eu
neștiind nimic despre crima sa, se consideră pe bună dreptate că nu este vorba de un depozit, deoarece nu este conform cu
buna credință ca un proprietar să fie obligat să predea bunurile sale unui hoț. Dar atunci când, într-un caz de acest gen, un
bun pus în depozit este predat de proprietarul său care nu avea cunoștință de faptele sale, se va putea exercita o acțiune
personală pentru recuperarea a ceva ce nu era datorat.
32. Celsus, Digest, cartea XI.
Deși o afirmație a lui Nerva, potrivit căreia neglijența gravă este frauduloasă, nu este acceptată de Proculus, mie mi se pare
perfect adevărată. Căci, chiar dacă cineva nu este atât de sârguincios pe cât cere natura umană, totuși, nu va fi scutit de fraudă
dacă nu manifestă acea solicitudine față de un depozit care este obișnuită la el; căci buna credință nu va fi menținută dacă el
arată mai puțină diligență cu referire la respectivul depozit decât cea pe care o manifestă în ceea ce privește propria
proprietate.
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33. Labeo, Ultimele epitome ale lui Javolenus, Cartea a VI-a.
Sclavul tău a depus, sub sechestru, o anumită sumă de bani la Attius, în casa lui Maevius, cu condiția ca aceasta să-ți fie
livrată dacă dovedeai că este a ta, iar dacă nu, să fie livrată lui Attius. Am afirmat că se poate intenta o acțiune în justiție
pentru o sumă nedeterminată împotriva celui la care au fost depozitați banii, adică pentru prezentarea lor, și, după ce au fost
prezentați, se poate intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea lor, deoarece sclavul tău, prin faptul că a făcut depozitul,
nu putea să aducă atingere drepturilor tale.
(34) Același, Probabilități, Cartea a II-a.
Poți intenta o acțiune în depozit împotriva oricui refuză să-ți restituie depozitul în alte condiții decât aceea de a-i plăti bani,
chiar dacă el ar fi dispus să ți-l restituie, cu această condiție, fără întârziere și fără prejudiciu.
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Cartea XVII
1. Cu privire la acțiunea în mandat și la acțiunea reconvențională.
2. Cu privire la acțiunea în parteneriat.

Tit. 1. Cu privire la acțiunea privind mandatul și acțiunea de contracarare.

1. Paulus, Despre edict, cartea XXXII.
2. Obligația de mandat se întemeiază pe consimțământul părților contractante.
(1) Prin urmare, mandatul poate fi primit atât prin intermediul unui mesager, cât și prin intermediul unei scrisori.
(2) Mai mult, o acțiune pe mandat va exista acolo unde partea fie spune "cer", fie "doresc", fie "ordon", fie unde o pune în
scris în orice alt limbaj.
(3) Obligația de mandat poate fi, de asemenea, contractată pentru a deveni operantă la un anumit moment și sub o anumită
condiție.
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(4) Mandatul este nul dacă nu este gratuit, deoarece își are originea în datorie și prietenie, de aceea compensația se opune
datoriei; pentru că, atunci când este vorba de bani, operațiunea se referă mai degrabă la leasing și închiriere.
2. Gaius, Diurnal sau Chestiuni de aur, Cartea a II-a.
Obligația de mandat este contractată între noi, fie că îți încredințez numai afacerea mea, fie că te însărcinez numai cu cea a
altei părți, fie cu afacerea lui împreună cu a mea, fie cu afacerea mea și a ta, fie cu a ta și a alteia. În cazul în care vă ordon să
vă ocupați de o chestiune care vă privește numai pe dumneavoastră, mandatul este de prisos și nu rezultă din el nicio
obligație.
1. Un mandat se referă la o afacere care mă privește doar atunci când, de exemplu, vă ordon să vă ocupați de afacerile mele,
să cumpărați un teren pentru mine sau să deveniți garantul meu.
2. Un mandat se referă doar la afacerile altuia, de exemplu, atunci când îți ordon să faci afaceri cu Titius, să cumperi un teren
pentru el sau să te asiguri pentru el.
3. Se referă la afacerile mele și la cele ale altcuiva, atunci când, de exemplu, îți ordon să faci afaceri cu Titius și cu mine
însumi, sau să cumperi un teren pentru mine și pentru Titius, sau să devii garantul lui.
4. Se referă la afacerile tale și ale mele atunci când, de exemplu, îți ordon să împrumuți bani cu dobândă cuiva care negociază
un împrumut în contul meu.
5. Ea se referă la afacerile tale și la cele ale altcuiva, atunci când, de exemplu, îți ordon să îi împrumuți bani cu dobândă lui
Titius, dar dacă îți ordon să îi împrumuți fără dobândă, obligația de mandat este contractată doar în favoarea unui terț.
6. Obligația de mandat este contractată doar în favoarea ta, atunci când, de exemplu, îți ordon să cheltuiești mai degrabă banii
pentru cumpărarea de terenuri decât să-i împrumuți cu dobândă; sau, pe de altă parte, să îi împrumuți mai degrabă cu
dobândă decât să-i investești în terenuri. O astfel de însărcinare este, propriu-zis, mai degrabă un sfat decât un mandat și, din
acest motiv, nu este obligatorie, pentru că nimeni nu este obligat de un sfat, chiar dacă acesta nu este benefic pentru cel căruia
îi este dat; deoarece fiecare este liber să cerceteze dacă sfatul îi va fi sau nu avantajos.
(3) Paulus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Mai mult, în cazul mandatului, se întâmplă ca uneori starea părții care îl dă să nu se îmbunătățească, iar alteori când se poate
îmbunătăți, dar niciodată nu se poate înrăutăți.
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1. De fapt, dacă eu ți-am dat ordin să cumperi ceva pentru mine și nu am spus nimic despre preț, iar tu cumperi articolul, va
exista un drept de acțiune de ambele părți.
2. Dacă eu am stabilit prețul, iar tu ai cumpărat articolul pentru mai mult, anumite autorități neagă faptul că vei avea dreptul
la o acțiune în mandat, chiar dacă ești gata să plătești suma excedentară; deoarece este nedrept ca eu să am o acțiune
împotriva ta dacă nu ești dispus să faci plata, dar ca tu să ai una împotriva mea dacă ești dispus să o faci.
4. Gaius, Diurnal sau Chestiuni de aur, Cartea a II-a.
Proculus, însă, crede că poate intenta o acțiune în justiție pentru valoarea prețului stabilit; și această opinie este într-adevăr
cea mai îngăduitoare.
(5) Paulus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Prin urmare, limitele mandatului trebuie să fie respectate cu sârguință, deoarece o parte care le depășește este considerată că a
făcut altceva decât ceea ce i s-a ordonat să facă.
1. Iar dacă nu execută ceea ce s-a angajat, va fi tras la răspundere.
2. Prin urmare, dacă eu îți ordon să cumperi casa lui Seius pentru o sută de aurei, iar tu o cumperi pe cea a lui Titius pentru
un preț mult mai mare, sau pentru o sută de aurei, sau chiar pentru o sumă mai mică, nu se va considera că ai executat
mandatul.
3. Din nou, dacă vă ordon să îmi vindeți pământul pentru o sută de aurei, iar dumneavoastră îl vindeți pentru nouăzeci, iar eu
deschid o acțiune în justiție pentru a recupera pământul, nu voi fi împiedicat de o excepție, decât dacă îmi plătiți diferența
care lipsește din mandat și mă despăgubiți pentru toate pierderile.
4. Mai mult, dacă un stăpân îi ordonă sclavului său să vândă un bun pentru o anumită sumă, iar el îl vinde pentru mai puțin,
stăpânul poate, de asemenea, să introducă o acțiune pentru a-l recupera; nici nu va fi împiedicat de o excepție, dacă nu este
despăgubit.
5. Poziția mandatarului poate fi îmbunătățită, de exemplu, dacă eu îți ordon să îl cumperi pe Stichus pentru zece aurei, iar tu
îl cumperi pentru mai puțin, sau pentru aceeași sumă și primești o anumită adeziune la sclav; deoarece, în ambele cazuri, ai
făcut cumpărarea nu pentru mai mult decât prețul convenit, ci în limita acestui preț.
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(6) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXI.
Dacă o onoare este acordată cu titlu de remunerație, va exista o acțiune pe mandat.
1. În cazul în care cineva a fost îndrumat să efectueze anumite afaceri, el poate fi acționat în justiție prin intermediul acestei
acțiuni, iar o acțiune pe motiv de mandat voluntar nu poate fi intentată în mod corespunzător împotriva lui, deoarece el este
obligat doar în măsura în care a efectuat afacerea; dar în acest caz, deoarece a acceptat mandatul, el va fi răspunzător, chiar
dacă nu a efectuat afacerea.
2. În cazul în care am permis cuiva să devină garantul meu sau să intervină în orice alt mod în beneficiul meu, sunt
răspunzător de o acțiune în mandat. Și, dacă o parte nu s-a obligat pentru un altul care nu dorea să o facă, sau cu intenția de ai face un cadou sau de a-i tranzacționa afacerea, o acțiune în mandat va fi admisă.
3. Nu poate exista un mandat pentru o tranzacție dezonorantă și, prin urmare, nu se poate introduce o acțiune în justiție prin
această acțiune.
4. Dacă îți ordon să te ocupi de ceva cu care nu mă privește, ca, de exemplu, să devii garant pentru Seius sau să faci un
împrumut lui Titius, voi avea dreptul la o acțiune pe mandat, așa cum afirmă Celsus în Cartea a șaptea a Digestului, și voi fi
răspunzător față de tine.
5. Este evident că, dacă eu îți ordon să faci ceva în care ești interesat, acțiunea pe mandat nu va fi valabilă, cu excepția
cazului în care și eu, de asemenea, am un interes în această chestiune; sau, dacă nu ai fi făcut afacerea dacă nu ți-aș fi ordonat
să o faci, chiar dacă nu aș fi avut niciun interes în ea, o acțiune pe mandat va fi, totuși, disponibilă.
6. Întrebarea este pusă de Julianus în Cartea a treisprezecea a Digestului, dacă, în cazul în care un mandant îi ordonă
mandatarului său să ia o anumită sumă de bani și să o împrumute cu dobândă pe riscul său, cu condiția ca el să plătească
respectivului mandant o anumită dobândă, iar mandatarul să o poată împrumuta la o rată mai mare, el însuși va fi îndreptățit
la profit; deoarece, după cum spune Julianus, se consideră că a primit banii ca împrumut. Cu toate acestea, este evident că,
dacă ar fi fost însărcinat cu administrarea întregii afaceri, el ar fi fost, de asemenea, pasibil de o acțiune în mandat, la fel cum
un debitor care desfășoară afacerea creditorului său, este în mod obișnuit ținut responsabil de o acțiune în mandat.
7. Un anume Marius Paulus a devenit garant pentru o parte numită Daphnis și s-a convenit ca el să fie despăgubit pentru acest
lucru. De asemenea, s-a mai prevăzut ca o anumită sumă de bani să îi fie plătită, sub un alt nume, în cazul unei încheieri
favorabile a procesului. Claudius Saturninus, pretorul, i-a ordonat să plătească o sumă mult mai mare decât cea menționată
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mai sus, iar același Saturninus i-a interzis să se prezinte la tribunal ca avocat. Mi s-a părut că el a dat garanții pentru plata
hotărârii și că s-a prezentat în calitate de cumpărător al procesului, iar Marius Paulus părea să dorească ca o acțiune pe
mandat să fie intentată împotriva lui Daphnis pentru suma pentru care a fost pronunțată o hotărâre împotriva lui. Cu toate
acestea, Frații Divini au declarat în mod foarte corect într-un Rescript că, din cauza comportamentului său înșelător, el nu
avea dreptul la o acțiune, deoarece acceptase, pentru o compensație pecuniară, să-și asume responsabilitatea. Pe de altă parte,
Marcellus spune, cu referire la partea care făcuse o promisiune în schimbul banilor, că dacă, de fapt, intenția era de a se
obliga pe riscul său, nu putea intenta o acțiune, dar dacă nu aceasta era intenția, mai corect ar fi putut fi intentată o acțiune
pretoriană. Această opinie pare să fie conformă cu bunăstarea publică.
7. Papinianus, Opinii, Cartea II.
În cazul în care un avocat este desemnat să conducă un caz și cere un onorariu mai mare, trebuie să se analizeze dacă clientul
său a dorit să-l răsplătească pentru serviciile sale și, în acest caz, el trebuie să se conformeze cu ceea ce a fost convenit; sau
dacă avocatul a cumpărat dreptul la acțiune cu speranța de a realiza o sumă mai mare de bani, ceea ce este contrar bunelor
moravuri.
8. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXI.
Dacă numesc un avocat, iar acesta nu-mi returnează documentele referitoare la caz, în ce acțiune va fi responsabil față de
mine? Labeo crede că va fi răspunzător într-o acțiune pe mandat și că părerea celor care cred că din acest motiv se poate
intenta o acțiune pe cauțiune nu este cea corectă; pentru că originea fiecărui contract și cauza lui trebuie să fie întotdeauna
luate în considerare.
1. Dar atunci când adversarul avocatului este eliberat prin conivență, acesta din urmă va fi pasibil de o acțiune pe mandat; dar
dacă avocatul nu este solvabil, atunci spune că ar trebui să se acorde o acțiune pe motiv de fraudă împotriva părții care a fost
eliberată prin conivență.
2. Este stabilit că, atunci când un avocat nu dă curs unei cauze pe care s-a angajat să o conducă, acesta este pasibil de o
acțiune în mandat.
3. În cazul în care o persoană îi ordonă altei persoane să se ocupe de afacerile celui care l-a însărcinat el însuși să facă acest
lucru, acesta va avea dreptul la o acțiune în mandat, deoarece el însuși este, de asemenea, responsabil; deoarece, deși se
afirmă în mod obișnuit că un avocat nu poate numi pe altul înainte de a se alătura problema, totuși o acțiune în mandat va fi
admisă, deoarece el nu poate face acest lucru decât în scopul de a conduce cauza.
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4. În cazul în care anumiți tutori i-au ordonat colegului lor tutore să cumpere un sclav pentru pupila lor, iar acesta nu face
acest lucru, va fi posibilă o acțiune pe mandat? Și va exista doar una pe mandat sau poate fi introdusă și una pe tutelă?
Julianus face aici o distincție, deoarece spune că trebuie luat în considerare tipul de sclav pe care tutorele i-a ordonat unuia
dintre ei să îl cumpere, căci dacă sclavul era superfluu sau chiar împovărător, tutorele va fi pasibil doar de o acțiune pe
mandat, și nu de una pe tutelă. În cazul în care, însă, sclavul era necesar, atunci el va fi răspunzător de o acțiune pe tutelă, și
nu numai el, ci și ceilalți; căci dacă ei nu i-au ordonat să facă achiziția, vor fi răspunzători de o acțiune pe tutelă, pentru că nu
au cumpărat un sclav care era necesar pentru pupila lor; prin urmare, nu sunt eliberați pentru că și-au mandatat colegul tutore,
deoarece ar fi trebuit să facă ei înșiși achiziția. Este evident că, cu toate acestea, ei vor avea dreptul la o acțiune pe mandat,
deoarece mandatul nu a fost respectat. Julianus spune, de asemenea, că, pe de altă parte, un tutore care face o achiziție va
avea dreptul la o acțiune pe mandat împotriva colegilor săi tutori.
5. În cazul în care un om care este liber și care servește ca sclav cu bună credință, îl însărcinează pe Titius să îl cumpere și îi
dă bani din peculium-ul său în acest scop, acest peculium ar trebui să îl urmeze și ar trebui să fie lăsat în mâinile unui
cumpărător de bună credință; iar Titius, după ce prețul a fost plătit, l-a manumit pe omul liber care ulterior a fost declarat în
mod judiciar că s-a născut liber; Julianus spune că va avea dreptul la o acțiune pe mandat împotriva părții pe care a îndrumato să-l cumpere; dar că tot ce poate obține în această acțiune pe mandat va fi să oblige partea să îi transfere drepturile de
acțiune pe care le deține împotriva celui de la care a cumpărat sclavul. Este evident că, dacă i-a dat banii proveniți din
peculium-ul aparținând unui cumpărător de bună credință, nu poate să-i transfere niciun drept de acțiune (așa spune Julianus),
pentru că nu are niciunul, din moment ce cumpărătorul i-a dat banii; și mai spune că este obligat din cauza vânzării, iar
această acțiune este lipsită de efect, pentru că orice ar fi recuperat ar fi trebuit să compenseze printr-o acțiune pe bază de
vânzare.
6. Acțiunea pe mandat va fi valabilă atunci când începe să existe interesul persoanei care l-a dat, dar dacă aceasta nu are
niciun interes, acțiunea va fi inoperantă, deoarece va fi valabilă doar în măsura interesului său; ca, de exemplu, atunci când vam dat ordin să cumpărați o suprafață de teren pentru mine, deoarece, dacă am avut un interes în efectuarea achiziției, veți fi
răspunzător, dar dacă eu însumi am cumpărat același teren sau o altă parte a făcut acest lucru pentru mine, deoarece nu am
niciun interes, acțiunea pe mandat nu va fi disponibilă. Eu v-am ordonat să îmi faceți afacerea, dar chiar dacă nimeni nu a
făcut-o, dacă nu a rezultat nicio pierdere, nu va exista o acțiune, dar dacă altcineva a făcut afacerea în mod corespunzător,
acțiunea pe mandat nu va fi disponibilă. Aceeași regulă este aplicabilă în cazuri similare.
7. În cazul în care fideiusorii, care nu au știut că debitorul lor a făcut plata sau a fost eliberat prin intermediul unei chitanțe
sau în temeiul unui acord, au plătit din nou creanța datorată de debitor, nu vor fi pasibili de o acțiune în mandat.
8. Acest lucru este valabil și în ceea ce privește acțiunea la care este îndreptățită fideiusorul, care poate fi stabilită dintr-un
Rescript al Fraților Divini, adresat lui Catullus Julianus, după cum urmează: "Dacă părțile care au devenit fideiusorii tăi au o
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hotărâre judecătorească pronunțată împotriva lor pentru o sumă mai mare decât datoria revendicată; și dacă ei, fiind
inteligenți și informați despre fapte, au neglijat să facă apel, te poți proteja recurgând la echitatea tribunalului, dacă ei
introduc o acțiune pe mandat". Prin urmare, dacă au fost ignoranți cu privire la fapte, ignoranța lor este scuzabilă, dar dacă
erau conștienți de ele, le revenea obligația de a face recurs și au fost vinovați de rea-credință prin faptul că nu au făcut acest
lucru. Dar ce se întâmplă dacă au fost împiedicați de sărăcie? În acest caz, indigența lor ar trebui să fie scuza lor, dar dacă au
încheiat un acord cu debitorul principal, în prezența martorilor, că acesta ar trebui să facă apel dacă ar considera că este
recomandabil, sunt de părere că au acționat în mod corect.
9. Este considerat că a acționat cu rea-credință cel care nu restituie ceea ce are puterea de a restitui.
10. Prin urmare, dacă ți-am ordonat să cumperi un sclav și tu ai făcut-o, vei fi răspunzător pentru livrarea lui. Dar dacă ai
neglijat în mod fraudulos să-l cumperi (sau, poate, după ce ai primit bani în acest scop, i-ai dat altuia pentru ca el să facă
achiziția) sau dacă te-ai făcut vinovat de neglijență gravă (de exemplu, dacă, determinat de favoruri, ai permis altuia să-l
cumpere), vei fi răspunzător. Dacă, totuși, sclavul pe care l-ați cumpărat ar fi fugit, veți fi răspunzător, dacă acest lucru s-a
întâmplat din cauza relei dvs. credințe. Dar dacă nu a existat nici rea-credință, nici neglijență, nu veți fi răspunzător decât în
măsura în care trebuie să furnizați o garanție pentru a preda sclavul dacă acesta ar ajunge în puterea dumneavoastră. Dar dacă
îl veți preda, trebuie să-mi dați posesia lui; iar dacă se furnizează o garanție împotriva recuperării lui prin evacuare sau dacă
aveți dreptul să cereți să vi se furnizeze o garanție, cred că va fi suficient dacă îmi veți ceda acest drept de acțiune, astfel încât
să mă numiți agentul dumneavoastră pentru a acționa în propriile mele afaceri, iar dumneavoastră nu veți fi obligat să reparați
mai mult decât veți obține în realitate.
9. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXII.
De asemenea, ar trebui să furnizezi garanții cu referire la actele tale.
10. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXI.
Aceeași regulă se aplică și în cazul proprietăților imobiliare, unde agentul cumpără o suprafață de teren; căci partea care l-a
numit nu este responsabilă decât de buna credință.
1. Cu toate acestea, în cazul în care se dă o garanție agentului cu referire la sănătatea unui sclav, sau o astfel de garanție poate
fi dată, sau când se face cu referire la alte defecte, se va aplica aceeași regulă; sau partea va fi judecată împotriva sa, dacă, din
neglijență, nu prevede o garanție.
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2. În cazul în care se adună recolte de pe un teren pe care agentul meu l-a cumpărat pentru mine, este de datoria judecătorului
să oblige ca și acestea să fie reparate.
3. În cazul în care agentul meu are în mâinile sale bani care îmi aparțin, el îmi va datora dobânzi de la data la care nu i-a
plătit. Cu toate acestea, în cazul în care a împrumutat bani cu dobândă și a încasat dobânda, considerăm, în consecință, că
este obligat să compenseze orice profit pe care l-a obținut de pe urma acestora, indiferent dacă eu i-am ordonat sau nu să
împrumute acești bani, deoarece buna-credință cere ca el să nu profite de pe urma bunurilor altuia. Cu toate acestea, dacă el
nu a folosit banii, ci i-a însușit pentru uzul propriu, poate fi acționat în judecată pentru dobânda la rata legală obișnuită în acel
district. În cele din urmă, Papinianus spune că, chiar dacă agentul ar colecta dobânda și și-ar însuși-o pentru uzul propriu, el
trebuie să o achite.
4. Dacă cineva i-ar ordona lui Titius să împrumute bani de la cei care îl angajează, nu se poate intenta împotriva lui o acțiune
pe mandat (așa cum afirmă Papinianus în Cartea a treia a opiniilor), deoarece el este răspunzător în contul împrumutului și,
prin urmare, nu poate fi acționat în judecată pentru dobândă ca și cum ar fi pe motiv de mandat, dacă acest lucru nu a fost
prevăzut în mod expres în stipulație.
5. Papinianus mai spune în aceeași Carte că, în cazul în care un fideiusor care și-a asumat răspunderea pentru că mandantul
său i-a dat indicații în calitate de mandatar pentru a împrumuta banii, are o hotărâre judecătorească pronunțată împotriva sa; o
acțiune echitabilă de natura unei proceduri institoriale ar trebui să fie acordată, deoarece se poate considera, ca să zicem așa,
că l-a mandatat în scopul de a face împrumutul.
6. În cazul în care dau ordin cuiva să stipuleze o sumă de bani de la Titius, pot introduce o acțiune în mandat împotriva părții
pe care am îndrumat-o să facă acest lucru, pentru a-l obliga să îl elibereze, dacă doresc să fac acest lucru; sau, dacă prefer, pot
introduce o acțiune pentru a-l obliga să facă o substituire către mine sau către oricine altcineva pe care îl doresc. Papinianus
afirmă în aceeași Carte că, dacă o mamă dă o zestre în numele fiicei sale și apoi, sub îndemnul fiicei sale, face o stipulație în
acel moment, sau chiar și după aceea; ea va fi pasibilă de o acțiune în mandat, deși ea însăși este cea care a dat zestrea.
7. În cazul în care cineva afirmă că afacerea pe care i-a ordonat mandatarului său și sclavului său să o încheie va fi ratificată
doar dacă Sempronius este prezent atunci când acest lucru se face, iar o datorie rea ar fi contractată, Sempronius, care nu s-a
făcut vinovat de fraudă, nu va fi răspunzător; și este adevărat că cel care se ocupă de afacerile altuia fără intenția de a acționa
ca un agent, ci numai din motive de afecțiune și prietenie, cu scopul de a sfătui agenții și administratorii și de a-i conduce
prin sfatul său, nu este răspunzător de o acțiune pe mandat; dar dacă se face vinovat de rea-credință, el va fi răspunzător, nu
de o acțiune pe mandat, ci de una pe motiv de fraudă.
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8. Dacă eu îi ordon mandatarului meu să îi împrumute banii mei lui Titius fără dobândă, iar el nu îi împrumută fără dobândă,
să analizăm dacă trebuie să îmi restituie dobânda? Labeo afirmă că ar trebui să o restituie, chiar dacă eu i-am dat ordin să
împrumute banii fără dobândă; deși dacă a împrumutat banii pe riscul său, Labeo spune că nu va exista o acțiune pentru
recuperarea dobânzii.
9. Labeo mai spune, și este corect, că și această acțiune permite rambursarea, și cum o parte care acționează ca agent este
obligată să livreze recoltele, el poate deduce și orice cheltuială pe care a făcut-o pentru a le aduna; dar dacă a cheltuit ceva
pentru transport în timp ce mergea pe teren, cred că și această cheltuială ar trebui să îi fie compensată, cu excepția cazului în
care a fost angajat cu salariu și s-a convenit ca el să își plătească propriile cheltuieli în călătorii de acest fel, adică să le
plătească din salariul său.
10. De asemenea, el spune că dacă un agent face vreo cheltuială de dragul plăcerii, în afara mandatului său, mandantul său ar
trebui să-i permită să înlăture obiectul pentru care a fost făcută, dacă acest lucru se poate face fără a-i aduce prejudicii, cu
excepția cazului în care mandantul dorește ca el să fie responsabil pentru cheltuiala respectivă.
11. Fideiusorii și mandatarii au dreptul la o acțiune în mandat, chiar dacă au făcut plata fără a fi inițiat o procedură judiciară.
12. Julianus spune că, în general, dacă un fideiusor a neglijat să opună o excepție care era una personală și de care debitorul
principal nu s-a putut prevala, el va avea totuși dreptul la o acțiune pe mandat; dacă, într-adevăr, excepția nu ar fi putut fi
folosită în mod onorabil. Dacă a făcut acest lucru cu bună știință într-un caz în care debitorul principal ar fi putut să se
folosească de procedură, nu va avea dreptul la o acțiune în mandat, cu condiția să fi avut puterea de a rezolva problema și de
a întreba partea dacă preferă să se ocupe de apărarea cauzei în nume propriu sau prin intermediul unui avocat.
13. În cazul în care o chitanță este dată de către un creditor unei fideiusiuni cu titlu de donație, cred că, dacă creditorul
dorește să remunereze fideiusorul, acesta din urmă ar avea dreptul la o acțiune în mandat; cu atât mai mult, acest lucru ar fi
valabil dacă creditorul i-a dat chitanța în caz de deces sau i-a lăsat moștenire o scutire.
11. Pomponius, Despre Plautius, cartea III.
Dacă ulterior voi deveni moștenitorul unei părți în favoarea căreia s-a pronunțat o hotărâre judecătorească împotriva mea în
contul unei garanții, voi avea dreptul la o acțiune în mandat.
12. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXI.
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Dacă, totuși, nu în schimbul unei remunerații, ci mai ales ca un dar, un creditor renunță la acțiunea împotriva unei cauțiuni,
aceasta din urmă nu va avea dreptul la o acțiune împotriva debitorului.
(1) Marcellus, însă, consideră că, în cazul în care cineva, cu intenția de a face o donație unei fideiusiuni, plătește un creditor
în numele său, fideiusorul va avea dreptul la o acțiune în mandat.
(2) Este evident, spune el, că atunci când un fiu aflat sub control paternal sau un sclav este fideiusorul, iar eu fac plata pentru
el, îi fac un cadou; și nici tatăl, nici stăpânul nu pot introduce o acțiune în mandat. Acest lucru se întâmplă pentru că cel care
a făcut plata nu a avut intenția de a face o donație tatălui.
(3) Este clar că, dacă un servitor, care este fideiusor, ar trebui să plătească creditorului, stăpânul său va avea dreptul la o
acțiune în mandat.
(4) Marcellus spune, de asemenea, în același loc, că, în cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal a devenit garanție fără
autoritatea tatălui său, nu va exista o acțiune în mandat, dacă nu există nimic în peculium; dar dacă a devenit garanție din
ordinul tatălui său sau dacă plata a fost făcută din peculium, există încă un motiv în plus ca tatăl său să aibă dreptul la o
acțiune în mandat.
(5) Dacă aș ordona unui fiu aflat sub control paternal să facă plata pentru mine, Neratius spune că tatăl său ar avea dreptul la
o acțiune în mandat, indiferent dacă el însuși a făcut plata sau dacă fiul său a făcut-o din peculium, iar acest lucru este
rezonabil, deoarece pentru mine nu are nicio diferență cine îmi plătește datoriile.
(6) Dacă îi ordon unui fiu aflat sub controlul patern să facă plata pentru mine, iar acesta o face după ce a fost emancipat, este
adevărat că o acțiune in factum ar trebui să fie acordată fiului, dar tatăl va avea dreptul la o acțiune pe motiv de mandat
voluntar, dacă plătește după emanciparea fiului său.
(7) Procedează prin acțiunea reconvențională cei care au acceptat mandatul; ca, de exemplu, cei care și-au asumat mandat de
reprezentare a unor chestiuni în general sau a unei singure tranzacții.
(8) Prin urmare, Papinianus întreabă dacă un patron care a cumpărat un teren și a plătit două treimi din banii de cumpărare, și
a ordonat ca acest teren să fie predat libertului său, pentru ca el să plătească restul, și, după ce acest lucru a fost făcut, iar
libertul a consimțit ca terenul să fie vândut de patron, poate libertul să recupereze a treia parte din banii de cumpărare? El
spune că, dacă libertul a acceptat mandatul la început, nu a primit un cadou și poate recupera a treia parte din banii de
achiziție prin intermediul acțiunii reconvenționale, după ce a dedus profiturile pe care le-a încasat între timp; dar dacă
patronul a făcut acest lucru cadou libertului său, se va considera că acesta din urmă l-a donat ulterior patronului său.
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(9) Dacă mi-ați dat ordin să cumpăr ceva pentru dumneavoastră, iar eu îl cumpăr cu banii mei, voi avea dreptul la o acțiune
împotriva dumneavoastră pentru a recupera prețul acestuia; dar dacă îl plătesc cu banii dumneavoastră și există încă un sold
de bună credință datorat pentru cumpărarea obiectului sau dacă refuzați să îl primiți după ce a fost cumpărat, se va admite
acțiunea contrară pe mandat. Cazul va fi asemănător dacă îmi dați instrucțiuni să fac altceva și eu suport cheltuieli în acest
scop; pentru că pot recupera nu numai suma pe care am plătit-o, ci și dobânda aferentă acesteia. În plus, dobânda nu ar trebui
să înceapă să curgă doar de la momentul neîndeplinirii obligației, ci judecătorul ar trebui să facă și o estimare a cheltuielilor,
dacă o parte cere plata de la debitorul său și acesta din urmă plătește, în cazul în care obține o dobândă foarte mare (pentru că
este perfect corect ca rațiunea să fie luată în considerare în chestiuni de acest gen) sau dacă debitorul însuși a împrumutat
bani la o dobândă mare și îi plătește. Dacă, totuși, mandatarul nu l-a eliberat pe debitorul principal de plata dobânzii, dar
dobânda însăși este pierdută; sau dacă l-a eliberat de o rată scăzută a dobânzii și, pentru a-și executa încrederea, a primit o
rată mai mare; nu am nicio îndoială că poate recupera dobânda printr-o acțiune în mandat și, (așa cum s-a stabilit deja), un
judecător ar trebui să decidă toate acestea în conformitate cu principiile echității și bunei-credințe.
(10) Ți-am dat bani pentru ca tu să-mi plătești creditorul, tu nu ai făcut-o și îmi vei datora dobânzi; în acest caz, creditorul
meu poate recupera banii care mi se datorează cu dobândă, așa cum a afirmat împăratul Severus într-un rescript adresat lui
Hadrianus Demonstratus.
(11) Dacă un tânăr dizolvat îți ordonă să devii garanție pentru o prostituată, iar tu, având cunoștință de caracterul ei, te
angajezi să îndeplinești mandatul, nu vei avea dreptul la o acțiune pe mandat; deoarece cazul este asemănător cu cel în care
împrumuți bani unei părți știind foarte bine că îi va pierde. Dar dacă totuși, mai departe, vă însărcinează direct să împrumutați
bani unei prostituate, nu veți fi obligat de mandat, deoarece acesta a fost dat contrar bunei-credințe.
(12) În cazul în care un anumit om i-a scris o scrisoare prietenului său după cum urmează "Îți cer să îl consideri pe Sextilius
Crescens, prietenul meu, ca fiind recomandat ție", el nu va fi răspunzător de acțiunea de mandat, deoarece scrisoarea a fost
scrisă mai degrabă cu scopul de a-l recomanda pe acel om decât din cauza mandatului.
(13) În cazul în care o parte îi ordonă altei părți să împrumute bani unui fiu aflat sub controlul paternal, acesta din urmă nu
trebuie considerat ca împrumutându-i cu încălcarea Decretului Senatului; dar, pentru motivul că tatăl va fi răspunzător fie
pentru o acțiune pe peculium, fie pentru banii cheltuiți în folosul său, fie pe motivul unui act îndeplinit din ordinul său,
mandatul va fi valabil. Mai spun că, dacă aș avea îndoieli dacă el a acceptat sau nu împrumutul în opoziție cu Decretul
Senatului, și aș refuza să îi împrumut banii încălcând Decretul Senatului, iar apoi ar apărea cineva care să susțină că nu este
cazul, și care să îi mai spună creditorului: "Fă împrumutul pe riscul meu, vei face un împrumut bun". Cred că există temei
pentru un mandat și că partea va fi răspunzătoare de acțiune.
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(14) Dacă eu îi ordon creditorului să facă un împrumut după ce banii au fost deja împrumutați; Papinianus spune, foarte
corect, că nu există mandat. Este evident că, dacă eu îți ordon să acorzi o amânare debitorului, pentru ca tu să aștepți și să nul îndemni la plată, și declar că banii vor fi pe riscul meu; cred că este adevărat că întregul risc al creanței ar trebui să se
atașeze părții care dă mandatul.
(15) De asemenea, el spune că, dacă un tutore dispune ca o obligație pe care a contractat-o să fie acceptată sau aprobată, el va
fi răspunzător de o acțiune de mandat, adică față de cel care i-a fost tutore sau față de curatorul său.
(16) Dacă eu ordon să se colecteze bani, iar apoi mă răzgândesc, poate fi introdusă o acțiune în mandat împotriva mea sau
împotriva moștenitorului meu? Marcellus spune că acțiunea pe mandat nu va putea fi exercitată, deoarece mandatul se stinge
prin schimbarea de opinie. Dacă, totuși, ordonați ca banii să fie colectați, iar apoi interziceți acest lucru și, cu toate acestea,
sunt colectați, debitorul va fi eliberat.
(17) Marcellus mai spune că, dacă cineva ordonă să i se ridice un monument după moartea sa, moștenitorul său poate acționa
într-o acțiune pe mandat. Dar dacă cel care a primit mandatul a ridicat monumentul cu banii săi, cred că poate intenta o
acțiune pe mandat, chiar dacă nu a fost însărcinat să ridice monumentul cu banii săi; pentru că acțiunea va fi de asemenea în
favoarea sa împotriva celui care i-a ordonat să folosească banii săi pentru a construi monumentul, și mai ales este cazul dacă
el făcuse deja pregătiri în acest scop.
13. Gaius, Despre edictul provincial, cartea X.
Regula este aceeași dacă ți-am ordonat să cumperi o suprafață de teren de la moștenitorii mei după moartea mea.
(14) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXI.
Nu există nicio îndoială că moștenitorul unui fideiusor are dreptul la o acțiune pe mandat, dacă a făcut plata. Dacă, totuși, el a
vândut bunurile, iar cumpărătorul a făcut plata, se pune întrebarea: va avea el dreptul la o acțiune în mandat? Julianus spune,
în Cartea a treisprezecea, că moștenitorul poate introduce o astfel de acțiune, deoarece este susceptibil de a fi acționat în
justiție pe motiv de cumpărare, pentru a-l obliga să cedeze drepturile sale de acțiune și, prin urmare, va exista o acțiune pe
cumpărare, deoarece el are puterea de a face acest lucru.
1. În cazul în care un fideiusor lasă doi moștenitori, iar unul dintre ei cumpără averea de la coeredele său și apoi plătește
stipulantului tot ceea ce defunctul a devenit fideiusor, el poate să îl considere pe coeredele său răspunzător fie pentru
stipulație, fie pentru cumpărare. Prin urmare, el va avea dreptul la o acțiune de mandat.
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(15) Paulus, Despre Sabinus, Cartea II.
Dacă vă ordon să cumpărați o suprafață de teren și, ulterior, vă scriu să nu o faceți, iar dumneavoastră ați făcut achiziția
înainte de a afla că am contramandat-o, voi fi răspunzător față de dumneavoastră printr-o acțiune în mandat, deoarece cel care
s-a angajat să execute mandatul nu trebuie să sufere pierderi.
16. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXI.
Dacă cineva îmi ordonă să fac o cheltuială pe proprietatea mea, iar eu o fac, se pune problema dacă va exista o acțiune pe
mandat. Celsus spune, în Cartea a șaptea a Digestului, că a dat următoarea opinie, atunci când se spune că Aurelius Quietus
ar fi ordonat unui medic la care locuia să construiască, pe cheltuiala sa, un teren de tenis, o baie fierbinte și alte clădiri pentru
sănătatea sa în grădinile pe care le avea la Ravenna, unde obișnuia să se ducă în fiecare an. Prin urmare, Celsus a considerat
că, după ce a dedus tot ceea ce avea tendința de a face clădirile sale mai valoroase, o acțiune pe mandat putea fi intentată
împotriva sa pentru a recupera diferența.
17. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Dacă îți ordon să colectezi zece aurei de la Titius și, înainte de a fi colectate, eu deschid o acțiune în mandat împotriva ta, iar
tu colectezi ? din sumă înainte de a se decide cauza, se stabilește că trebuie să se pronunțe o hotărâre împotriva ta.

18. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XL.
Atunci când cineva se lasă îndrumat de altul să îi împrumute bani, se înțelege că a primit un mandat.
19. Același, Despre Sabinus, Cartea XLIII.
Dacă sclavul meu îndrumă pe cineva să îl cumpere pentru a fi răscumpărat; Pomponius discută foarte bine problema dacă cel
care a răscumpărat sclavul în mod voluntar, poate intenta o acțiune împotriva vânzătorului pentru a-l obliga să îl ia înapoi;
deoarece acțiunea de mandat este una reciprocă. Pomponius spune, totuși, că este foarte nedrept să mă obligi să iau înapoi un
sclav din cauza faptei sclavului respectiv, de care vreau să dispun definitiv; nici nu ar trebui să fiu pasibil de o acțiune de
mandat în acest caz, mai mult decât dacă ți l-aș fi vândut ție.
20. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a XI-a.
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Cel care s-a angajat să execute un mandat nu poate profita în nici o măsură de pe urma acestuia; așa cum nu ar trebui să
sufere nici o pierdere dacă nu ar putea încasa banii împrumutați cu dobândă.
1. O acțiune pe motiv de afaceri încheiate poate fi intentată de către un fideiusor dacă s-a obligat pentru o parte care era
absentă, căci o acțiune pe mandat nu va fi admisă atunci când mandatul nu a precedat-o.
(21) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLVII.
Dacă eu devin fideiusor pentru tine prin îndrumarea altuia, nu pot introduce o acțiune în mandat împotriva ta, așa cum se
întâmplă atunci când cineva face o promisiune având în vedere mandatul altuia. Dar dacă fac acest lucru cu referire nu la
mandatul unei singure persoane, ci la cel a două, voi avea dreptul la o acțiune în mandat împotriva ta, așa cum, dacă două
părți mi-ar fi dat indicații să îți împrumut bani, aș avea dreptul la o acțiune împotriva ambelor.
22. Paulus, Despre edict, cartea XXXII.
Dacă îți ordon să te faci garant pentru mine pentru o anumită perioadă de timp, iar tu o faci în mod absolut și faci plata;
răspunsul corect va fi că nu vei avea dreptul la o acțiune în mandat până la expirarea termenului.
1. S-a discutat, de asemenea, dacă, dacă deveniți garant pentru o anumită perioadă de timp, la ordinul meu, pentru o sumă pe
care o datoram în această perioadă, și o plătiți înainte de expirarea termenului, veți avea dreptul imediat la o acțiune în
mandat? Anumite autorități consideră că dreptul la acțiune este dobândit imediat, dar pentru o sumă mai mică decât valoarea
interesului meu ca plata să fie efectuată în ziua în care era datorată. Cu toate acestea, este mai bine să spunem că, între timp,
acțiunea în mandat pentru această sumă nu poate fi introdusă, în condițiile în care nu este convenabil pentru mine să o plătesc
înainte de termenul stabilit.
2. Se întâmplă, uneori, ca, dacă îmi desfășor propria afacere, să am dreptul și la o acțiune pretoriană pe mandat; de exemplu,
atunci când debitorul meu înlocuiește pe unul de-al său în favoarea mea pe riscul său, sau când deschid o procedură împotriva
debitorului principal la cererea fideiusorului; căci, deși îmi colectez propria datorie, totuși, îi desfășor afacerea și, prin
urmare, ceea ce nu reușesc să colectez pot recupera printr-o acțiune pe mandat.
3. În cazul în care persoanele, ale căror bunuri au fost date în gaj și vândute, introduc cumpărători frauduloși și le ordonă să
cumpere bunurile, se înțelege că mandatul a fost dat, deși mandatul nu există în astfel de circumstanțe; deoarece, atunci când
îți cumperi propria proprietate, o astfel de cumpărare este nulă și neavenită.
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4. Julianus a spus că obligația de mandat se referă și la proprietatea celui care a întreprins executarea sa și, din acest motiv, ar
trebui, prin toate mijloacele, să fie dovedită; pentru că, dacă eu îi ordon unuia dintre mai mulți moștenitori, care fac o
vânzare, să cumpere pentru mine bunurile din moștenire, moștenitorul respectiv va fi pasibil de o acțiune în mandat pentru
partea din moștenire la care are dreptul, iar obligația va fi reciprocă; pentru că, de fapt, dacă el, din acest motiv (adică pentru
că s-a angajat să îndeplinească mandatul) nu va ceda bunul unui alt ofertant, buna credință cere să îi plătească prețul pentru
care ar putea fi vândut. Pe de altă parte, dacă cumpărătorul nu a fost prezent la vânzare pentru a cumpăra un bun de care avea
nevoie, deoarece l-a însărcinat pe moștenitor să îl cumpere pentru el; va fi perfect corect ca acesta să aibă o acțiune în mandat
pentru a se despăgubi pentru interesul pe care l-a avut în a face să fie cumpărat bunul.
5. O persoană a cărei proprietate a fost confiscată poate da instrucțiuni oricui să o cumpere, iar dacă ar face acest lucru, va
exista o acțiune echitabilă pe mandat, dacă nu își păstrează credința. Această regulă a fost stabilită deoarece, în cazul în care
un bun a fost confiscat și ceva este dobândit ulterior, acesta nu merge la Trezorerie.
6. În cazul în care cineva s-a angajat să execute un mandat care îi ordonă să jefuiască un templu, să rănească sau să ucidă un
om, nu poate recupera nimic într-o acțiune pe mandat, din cauza caracterului infamant al mandatului.
7. Dacă îți dau o sută de aurei pentru ca tu să i le dai lui Titius, iar tu nu faci acest lucru, ci le folosești tu însuți, Proculus
spune că vei fi pasibil atât de o acțiune pe mandat, cât și de una de furt; dar dacă ți le dau în așa fel încât să le poți preda
oricui dorești, nu va exista decât o acțiune pe mandat.
8. Dacă îi ordon sclavului tău să plătească, în contul meu, o sumă de bani pe care ți-o datorez; Neratius spune că, deși sclavul
poate să fi împrumutat banii și să fi trecut plata în registrele tale ca fiind primită de la mine, totuși, dacă nu i-a primit de la
creditor pentru a fi trecuți în creditul meu, nu voi fi eliberat și nu poți intenta o acțiune pe mandat împotriva mea; dar dacă i-a
împrumutat cu înțelegerea că urma să-i plătească în contul meu, pe de altă parte, ambele circumstanțe vor avea loc; pentru că
nu are nicio diferență dacă un alt sclav, sau același sclav, a primit banii care urmau să fie plătiți în contul meu în numele tău,
iar acest lucru este cu atât mai corect, deoarece ori de câte ori creditorul primește banii proprii, nu are loc eliberarea
debitorului.
9. Un sclav fugar al meu, în timp ce se afla în mâinile unui hoț, a obținut niște bani și a cumpărat cu ei alți sclavi, pe care
Titius i-a primit prin livrare de la vânzător. Mela spune că îl pot determina pe Titius să-mi restituie banii printr-o acțiune în
mandat, deoarece se consideră că sclavul meu i-a ordonat lui Titius să primească sclavii prin livrare, cu condiția ca acesta să
fi făcut acest lucru la cererea sclavului. Dar dacă vânzătorul a făcut livrarea către Titius fără consimțământul său, atunci eu
pot introduce o acțiune pe cumpărare pentru a-l obliga pe vânzător să îmi livreze sclavii, iar vânzătorul va avea o acțiune
personală de recuperare împotriva lui Titius pentru livrarea sclavilor pe care nu îi datora, deși credea că îi datorează.
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10. În cazul în care curatorul bunurilor face o vânzare, dar nu plătește veniturile acesteia creditorilor, Trebatius, Ofilius și
Labeo sunt de părere că o acțiune pe mandat va fi îndreptată împotriva lui în favoarea acelor creditori care se prezintă, iar o
acțiune pe motiv de afaceri tranzacționate poate fi introdusă de acei creditori care sunt absenți; dar dacă, după ce a executat
mandatul celor prezenți, el procedează la vânzare, creditorii absenți nu pot introduce o acțiune pe motiv de afaceri încheiate,
decât poate împotriva celor care au ordonat curatorului să vândă bunurile, ca și cum ar fi încheiat afaceri cu aceștia din urmă.
Dar dacă aceștia i-au ordonat să facă acest lucru, crezând că sunt singurii creditori, o acțiune in factum ar trebui să fie
acordată în favoarea creditorilor absenți împotriva celor care au dat mandatul.
11. Cu toate acestea, așa cum cineva este liber să nu accepte un mandat, tot așa, dacă acesta este acceptat, trebuie executat,
dacă nu este revocat. Mai mult, acesta poate fi revocat în așa fel încât să fie rezervat dreptul nestingherit al celui care a dat
mandatul de a dispune în mod convenabil de chestiune, fie prin el însuși, fie prin altcineva; sau în cazul în care cel care s-a
angajat să execute mandatul ar putea fi avantajat. Iar dacă cel căruia i s-a dat mandatul de a cumpăra un lucru nu o face și nu
declară că nu îl va cumpăra, el va fi responsabil pentru propria neglijență, și nu pentru cea a altcuiva; și este stabilit că va fi
pasibil de o acțiune în mandat. El va fi în continuare răspunzător (așa cum a spus și Mela) dacă va revoca fraudulos mandatul
într-un moment în care nu a putut face achiziția în mod corespunzător.
23. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Dacă, totuși, mandatarul invocă ca scuză pentru nerespectarea mandatului existența unei boli sau dușmănia mortală a
adversarului său.
24. Paulus, Sentințe, Cartea a II-a.
Sau că acțiunile intentate împotriva debitorului vor fi lipsite de putere și de efect.
(25) Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Sau orice altă cauză justă, el trebuie să fie ascultat.
26. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Moartea celui care a dat mandatul este inclusă printre cauzele de neglijență pentru nerespectarea acestuia, deoarece un
mandat încetează odată cu moartea. Dacă, totuși, este executat de o parte care ignoră acest fapt, se consideră că acțiunea va fi
admisă pentru comoditate. De asemenea, Julianus a afirmat că un mandat se termină prin moartea părții care l-a dat, dar că
obligația care decurge din el continuă uneori să existe.
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1. În cazul în care o parte i-a ordonat debitorului său să-i plătească lui Titius pentru el, iar debitorul a plătit banii după
moartea lui Titius; deși nu cunoștea acest fapt, el trebuie să fie eliberat.
2. Se înțelege că banii au fost pierduți de către un fideiusor, atunci când un debitor a fost substituit de acesta în beneficiul
creditorului, chiar dacă nu era solvabil; deoarece creditorul care acceptă un debitor care a fost substituit, face ca garanția să
fie bună.
3. În cazul în care o parte care dorește să facă un cadou unui fideiusor îl achită pe creditorul său, care este propriul său
debitor, fideiusorul poate introduce imediat o acțiune în justiție pe mandat, deoarece nu are nicio importanță dacă a plătit
banii creditorului sau dacă l-a eliberat pe acesta din urmă de obligația sa.
4. Trebuie, de asemenea, să se țină seama de faptul că o cauțiune nu poate recupera într-o acțiune în mandat mai mult decât a
plătit.
5. Am devenit fideiusorul dumneavoastră pentru suma de zece aurei, la indicația dumneavoastră, și am plătit mandatarului
creditorului. Dacă acesta din urmă a fost adevăratul agent, am dreptul imediat la o acțiune în mandat, dar dacă nu a fost așa,
pot introduce o acțiune de recuperare împotriva sa.
6. Un mandatar nu poate face o imputație pentru toate cheltuielile pe care le-a făcut; ca, de exemplu, atunci când, pentru că a
fost jefuit de hoți, sau a pierdut bunuri în urma unui naufragiu, sau el sau membrii familiei sale au fost atacați de o boală, a
fost nevoit să facă cheltuieli; pentru că aceste lucruri ar trebui mai degrabă atribuite accidentului decât mandatului.
7. În cazul în care, totuși, un sclav îți fură ceea ce ai cumpărat prin indicațiile mele, Neratius spune că poți intenta o acțiune
pe mandat pentru a obliga sclavul să-ți fie predat cu titlu de reparație, dacă acest lucru s-a întâmplat fără vina ta; dar dacă am
știut că sclavul era necinstit și nu te-am avertizat, astfel încât să poți lua măsuri împotriva lui, atunci trebuie să-ți repar
valoarea interesului tău.
8. Un muncitor, la îndemnul unui prieten, a cumpărat un sclav pentru zece aurei și l-a învățat meserie; apoi l-a vândut pentru
douăzeci de aurei, sumă pe care a fost obligat să o plătească printr-o acțiune în mandat. Ulterior, el a fost condamnat în
favoarea cumpărătorului, pe motiv că sclavul nu era sănătos. Mela spune că mandantul nu va fi obligat să-i restituie ceea ce a
plătit, decât dacă, după ce a făcut cumpărarea, sclavul a devenit nesănătos, fără rea-credință din partea sa. Dacă, totuși, el i-ar
fi dat instrucțiuni din ordinul mandatarului, ar fi fost invers, căci atunci ar fi putut recupera ceea ce a cheltuit, precum și ceea
ce a plătit pentru întreținerea sclavului, cu excepția cazului în care i s-a cerut să îl instruiască în mod gratuit.
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27. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
Dacă cineva îi va scrie altuia să îi elibereze debitorul său și că el însuși îi va plăti banii pe care îi datorează, va fi pasibil de o
acțiune pe mandat.
1. Dacă ți-am predat un sclav cu înțelegerea că îl vei mantui după moartea mea, obligația va fi stabilită. Mai mult, eu însumi
voi avea dreptul la o acțiune împotriva dumneavoastră, dacă, răzgândindu-mă, voi dori să recuperez sclavul.
2. În cazul în care o parte s-a angajat să execute un mandat și poate să-l execute, nu trebuie să nu facă ceea ce a promis, în
caz contrar, se va judeca împotriva sa pentru valoarea dobânzii mandatarului. Dacă, totuși, este conștient că nu poate executa
prestația, el trebuie să anunțe mandantul despre acest fapt, cât mai curând posibil, pentru ca acesta din urmă să poată angaja
pe altcineva, dacă dorește să facă acest lucru. Dacă nu l-a notificat când ar fi putut să o facă, el va fi răspunzător pentru
valoarea dobânzii mandatarului, dar dacă, din anumite motive, nu a putut să-l notifice, va fi asigurat.
3. Mandatul se stinge prin moartea celui căruia i-a fost dat, dacă acesta a murit fără să fi respectat, în vreun fel, mandatul; iar
moștenitorul său, chiar dacă a executat mandatul, nu va avea dreptul la o acțiune în mandat din acest motiv.
4. Cheltuielile ocazionate de executarea mandatului, dacă au fost făcute cu bună-credință, trebuie să fie plătite în orice mod;
și nu are nicio importanță dacă cel care a dat mandatul ar fi plătit mai puțin dacă ar fi efectuat el însuși afacerea.
5. Dacă faceți un împrumut lui Titius la indicația mea și intentați o acțiune în mandat împotriva mea, nu ar trebui să se
pronunțe o hotărâre împotriva mea, decât dacă îmi cedați drepturile de acțiune pe care le aveți împotriva lui Titius. Dar dacă
îl veți da în judecată pe Titius, eu însumi nu voi fi eliberat, ci voi fi răspunzător față de dumneavoastră doar în măsura în care
nu ați reușit să vă recuperați de la Titius.
28. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIV.
27. Papinianus spune, în Cartea a treia a întrebărilor, că mandantul unui debitor care plătește nu îl eliberează pe debitorul
principal prin efectul legii; pentru că el plătește în contul mandatului său în nume propriu și, prin urmare, el crede că
drepturile de acțiune împotriva debitorului principal ar trebui să fie cedate mandantului.
29. Același, Disputații, Cartea a VII-a.
În cazul în care a fost intentat un proces împotriva unui fideiusor, iar acesta, neștiind că banii nu au fost efectiv livrați
debitorului, face plata în contul fideiusiunii sale; se pune întrebarea dacă poate recupera suma pe care a plătit-o în cadrul unei
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acțiuni pe mandat? Și dacă, într-adevăr, fiind conștient de fapte, el neglijează să depună o excepție pe motiv de fraudă sau
pentru că banii nu au fost plătiți, se va considera că a participat la fraudă, deoarece neglijența gravă se aseamănă foarte mult
cu frauda. Cu toate acestea, în cazul în care nu cunoștea faptele, nu i se poate atribui nicio responsabilitate. Pe baza aceluiași
principiu, dacă un debitor are dreptul la o excepție, de exemplu, pe baza unui acord sau pentru un alt motiv, iar el, neștiind
acest lucru, nu se prevalează de această excepție, trebuie spus că va avea dreptul la o acțiune în mandat, deoarece debitorul
principal ar fi putut și ar fi trebuit să își avertizeze fideiusorul, pentru a-l împiedica să plătească prin ignoranță ceea ce nu era
datorat.
1. Este un punct susceptibil de discuție, în cazul în care un fideiusor, neștiind că s-a obligat în mod nelegal, face plata, dacă
va avea dreptul la o acțiune în mandat? Dacă, într-adevăr, el a ignorat faptele, ignoranța sa va fi o scuză, dar dacă a ignorat
legea, trebuie să se susțină opinia contrară.
2. Dacă fideiusorul, neștiind că debitorul a plătit, face el însuși plata, cred că va avea dreptul la o acțiune în mandat; pentru că
ar trebui să fie scuzat dacă nu ar fi ghicit că debitorul a plătit, deoarece acesta din urmă ar trebui să își anunțe fideiusorul
imediat ce a plătit, pentru a împiedica creditorul să îl păcălească și, profitând de ignoranța sa, să obțină de la el suma pentru
care s-a constituit fideiusor.
3. Acest lucru trebuie discutat și cu referire la fideiusor, și anume: dacă atunci când a plătit nu l-a notificat pe debitorul
principal, iar acesta din urmă a onorat apoi obligația, ceea ce nu ar fi trebuit să facă. Cred că atunci când ar fi putut să-l
notifice și nu a făcut-o, dacă fideiusorul introduce o acțiune în instanță pe mandat, ar trebui să fie prescris; pentru că dacă nu
l-a notificat pe debitor după ce a făcut plata, se face vinovat de un act asemănător cu frauda. În plus, debitorul principal ar
trebui să cedeze dreptul său la acțiune fideiusorului, pentru a împiedica creditorul să primească o dublă plată.
4. Chiar dacă fideiusorul ar trebui să nu îndeplinească anumite acte, el nu se face vinovat de fraudă; ca, de exemplu, atunci
când neglijează să se prevaleze de o excepție întemeiată pe mandat, indiferent dacă a știut sau a ignorat dreptul său. Căci, în
acest caz, este vorba de buna credință și nu este potrivit să se facă discuții cu privire la distincțiile frumoase ale legii, ci doar
să se verifice dacă partea este sau nu debitor.
5. În toate exemplele menționate mai sus, în cazul în care creditorul a primit bani care nu au fost de fapt împrumutați
debitorului, sau a fost plătit a doua oară, o acțiune de recuperare va fi îndreptată împotriva lui, cu excepția cazului în care
banii i-au fost plătiți în baza unei hotărâri judecătorești; pentru că, în acest caz, o acțiune de recuperare nu va fi îndreptată pe
baza autorității hotărârii, ci el însuși, din cauza duplicității sale, ar trebui să fie pedepsit pentru infracțiunea de escrocherie.
6. Dacă o cauțiune care este eliberată prin trecerea timpului, plătește totuși creditorului, el va avea dreptul legal la o acțiune
împotriva debitorului principal; căci, deși a fost deja eliberat prin păstrarea credinței, el l-a eliberat pe debitor. Prin urmare,
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dacă el este gata să îl apere pe debitorul principal împotriva creditorului său, este perfect corect ca el să recupereze ceea ce a
plătit printr-o acțiune în mandat. Iar această opinie a fost susținută și de Julianus.
30. Julianus, Digest, cartea XIII.
Dacă îți dau un sclav cu înțelegerea că îl vei manunța, iar mai târziu agentul meu îți va interzice să-l manunțezi, pot să
intentez o acțiune pe mandat, dacă îi vei acorda libertatea?
(1) Am răspuns că, dacă mandatarul a avut un motiv întemeiat pentru a împiedica manumisiunea sclavului pe care l-am
primit cu unicul scop de a-l manumi; de exemplu, dacă ar fi constatat ulterior că acesta a falsificat conturi sau că a complotat
împotriva vieții fostului său stăpân, voi fi răspunzător, dacă nu voi fi atent la notificarea mandatarului. Dar, dacă notificarea a
fost dată de către agent fără niciun motiv întemeiat, ci doar pentru a împiedica manumisiunea sclavului, nu se poate intenta o
acțiune împotriva mea, chiar dacă i-aș da libertatea.
31. Același, Digest, cartea XIV.
Dacă încredințez gestiunea afacerii mele unei părți care este răspunzătoare față de mine într-o acțiune pentru daune cvadruple
(în decurs de un an), iar după trecerea anului, doar pentru daune simple; chiar dacă aș începe un proces împotriva lui pe
mandat după trecerea anului, el va fi obligat să-mi plătească daune cvadruple; deoarece o parte care se angajează în gestiunea
afacerii altuia este obligată să-i plătească ceea ce ar fi fost obligată să plătească altora.
(32) Același, Despre Urseius Ferox, Cartea a III-a.
Dacă nu aș fi dispus să intru într-o moștenire dacă nu mi se oferă garanția că voi fi despăgubit pentru orice pierdere și, în
astfel de circumstanțe, se dă un mandat; cred că va exista o acțiune pe mandat. Cu toate acestea, dacă o parte a ordonat altei
părți să nu respingă un legat, cazul este foarte diferit; pentru că, atunci când un legat este dobândit, nu poate cauza nicio
pierdere persoanei care îl primește, dar acceptarea unei moșteniri este uneori dăunătoare. Într-un cuvânt, ori de câte ori se
încheie astfel de contracte și de fiecare dată când o fideiusiune este obligată în numele părților, cred că obligația de mandat
este stabilită; căci nu contează prea mult cine este individul care, după ce a fost interogat, a devenit fideiusor, sau dacă unul
care este absent ordonă să se facă acest lucru. În plus, este potrivit să observăm că este un lucru obișnuit ca averile
considerate insolvabile să fie preluate de către creditori; și nu există nicio îndoială că acest lucru generează răspundere pentru
o acțiune în mandat.
33. Același, Despre Minicius, cartea IV.
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În cazul în care unei părți i se cere să devină garant și se obligă pentru o sumă mai mică, el este responsabil din punct de
vedere legal; dar dacă se obligă pentru o sumă mai mare, Julianus crede în mod corect - și aceasta este, de asemenea, opinia
multor autorități - că el nu va fi răspunzător pentru o acțiune pe mandat pentru o sumă mai mare decât cea pentru care i s-a
cerut să devină garant, ci doar pentru suma conținută în cerere, deoarece a făcut ceea ce i s-a cerut să facă, deoarece se
consideră că partea care l-a solicitat s-a bazat pe buna sa credință în măsura în care i s-a cerut să fie responsabil.
34. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Un om obișnuia să se ocupe de afacerile lui Lucius Titius, în calitate de agent al acestuia, și, după ce a colectat bani de la
debitorii primului, i-a trimis o scrisoare în care a declarat că o anumită sumă obținută din gestionarea afacerilor sale a rămas
în mâinile sale și că el însuși a împrumutat-o și că era dator pentru ea cu o dobândă de șase procente. S-a pus întrebarea dacă,
în aceste circumstanțe, se putea intenta o acțiune în justiție pentru acești bani, ca fiind împrumutați, și dacă se putea percepe o
dobândă? Răspunsul a fost că banii nu au fost împrumutați, altfel s-ar putea pretinde că banii ar fi considerați împrumutați în
orice contract în care nu există o contraprestație. Acest caz nu este asemănător cu cel în care se încheie o convenție prin care
se prevede că vei avea, cu titlu de împrumut, bani care au fost depozitați la tine, iar aceștia sunt împrumutați, pentru că atunci
banii care erau ai mei devin ai tăi. Mai mult, dacă îți ordon să împrumuți bani de la debitorul meu, devine un împrumut,
pentru că aceasta este interpretarea indulgentă; iar dovada acestui lucru este că, în cazul în care o parte care dorește să
împrumute bani altei persoane îi dă argint pentru a fi vândut, nu poate intenta o acțiune legală pentru banii împrumutați și, cu
toate acestea, banii obținuți pentru argint vor fi pe riscul părții care a primit argintul. Prin urmare, în cazul enunțat, trebuie să
se considere că mandatarul va fi răspunzător de o acțiune în mandat, astfel încât, deși banii au fost la riscul său, el trebuie să
plătească totuși dobânda care a fost convenită.
1. 1. V-am ordonat, în calitate de moștenitor al unei părți dintr-o moștenire, să achiziționați pentru mine o suprafață de teren
aparținând acestei moșteniri la un preț specificat, iar dumneavoastră ați făcut acest lucru. Nu există niciun dubiu că între noi
va exista o acțiune în mandat cu privire la acțiunile celorlalți coerezi. Cu toate acestea, în ceea ce privește partea
dumneavoastră, ar putea apărea o îndoială dacă ar trebui să fie introdusă o acțiune de cumpărare sau o acțiune de mandat,
deoarece nu este nerezonabil să se creadă că achiziția a fost făcută condiționat în ceea ce privește această parte; deoarece, de
fapt, întrebarea este foarte importantă dacă, în cazul în care eu aș muri înainte de încheierea tranzacției, iar dumneavoastră,
având cunoștință de moartea mea, ați refuza să vindeți altuia pe baza mandatului meu, moștenitorul meu ar fi răspunzător față
de dumneavoastră din acest motiv? Și, pe de altă parte, dacă ați vinde unei alte părți, ați fi răspunzător față de moștenitorul
meu? Pentru că, dacă se consideră că achiziția a fost făcută sub condiție, se poate iniția o acțiune în justiție la fel ca în cazul
în care orice altă condiție ar fi fost respectată după moarte. Cu toate acestea, dacă procedurile ar fi fost inițiate în baza unui
mandat, de exemplu, dacă eu aș fi ordonat cumpărarea unui teren aparținând altcuiva, iar moartea ar fi avut loc, deoarece
erați la curent cu acest fapt, iar mandatul fiind reziliat, nu ar putea fi intentată nicio acțiune în favoarea dvs. împotriva
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moștenitorului meu; dar dacă acțiunea ar fi fost inițiată în baza mandatului, procedura ar fi aceeași ca și în cazul unei
achiziții.
(35) Neratius, Pergamente, Cartea a V-a.
Dacă ți-am ordonat să cumperi pentru mine o suprafață de teren în care ai o parte, este adevărat că, în conformitate cu acest
mandat, ești obligat să-mi livrezi și partea ta, după ce restul părților au fost cumpărate. Cu toate acestea, dacă v-aș ordona să
cumpărați acțiunile menționate la un anumit preț, iar dumneavoastră ați cumpărat o parte dintre ele la orice preț, partea
dumneavoastră din venituri va fi supusă diminuării, astfel încât suma totală să nu depășească suma pentru care am ordonat
cumpărarea proprietății. Dar dacă v-am ordonat să faceți achiziția fără a stabili vreun preț, iar dumneavoastră ați cumpărat
acțiunile celorlalte părți la prețuri diferite, ar trebui să vă vindeți și dumneavoastră acțiunile pentru o sumă care ar fi aprobată
de judecata unui bun cetățean.
36. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VII-a.
O astfel de persoană ar trebui să adune laolaltă toate sumele, mari și mici, și în acest fel să stabilească partea care trebuie
plătită de partea care a primit mandatul. Multe autorități adoptă această regulă.
1. În mod similar, în cazul următor, dacă eu ți-am dat ordin să cumperi ceva pentru mine la un anumit preț, iar tu ai
tranzacționat afacerea în mod profitabil în raport cu ceilalți coproprietari și ai făcut achiziția la o cifră mică, vei avea drept
cotă-parte valoarea interesului tău, cu condiția ca aceasta să se încadreze în suma cuprinsă în mandat; dar ce se întâmplă dacă
părțile care dețineau terenul în comun cu tine au fost obligate să se debaraseze de el la un preț mic, fie din cauza stării proaste
a afacerilor lor, fie din alt motiv? Nu ar trebui să faceți același sacrificiu și nici nu ar trebui să profitați de această
circumstanță, deoarece un mandat ar trebui să fie gratuit, și nici nu ar trebui să vi se permită, din acest motiv, să împiedicați
vânzarea, pentru că știați că cumpărătorul era mai nerăbdător să obțină proprietatea decât era în momentul în care v-a ordonat
să o cumpărați.
2. Dacă v-aș ordona să cumpărați pentru mine o suprafață de teren, care este vândută de anumite părți, în așa fel încât, totuși,
să nu fiu obligat de mandat decât dacă cumpărați întreaga suprafață, iar dumneavoastră nu sunteți în măsură să o cumpărați în
întregime; veți face afaceri proprii cu privire la acțiunile pe care le-ați cumpărat, indiferent dacă aveți sau nu un interes în
teren. Rezultatul va fi, de asemenea, că cel căruia i s-a dat un mandat de acest tip va cumpăra între timp diferitele acțiuni pe
riscul său și, dacă nu le cumpără pe toate, acestea vor rămâne în mâinile sale, chiar dacă nu le dorește. Este mai probabil că,
din moment ce o parte poate să se angajeze în executarea unui mandat însoțit de astfel de inconveniente și a făcut-o de
bunăvoie, ea ar trebui să se achite de datoria sa prin cumpărarea diferitelor acțiuni, așa cum ar trebui să o facă prin
cumpărarea tuturor acțiunilor împreună.
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3. Dacă vă ordon să cumpărați pentru mine un teren și nu adaug că nu voi fi răspunzător în temeiul mandatului decât dacă îl
cumpărați în întregime, iar dumneavoastră cumpărați una sau mai multe porțiuni din acesta, atunci vom avea, fără îndoială,
dreptul la acțiuni în mandat unul împotriva celuilalt în mod reciproc, chiar dacă dumneavoastră nu ați putea cumpăra
porțiunile rămase din teren.
(37) Africanus, Întrebări, Cartea VIII.
M-am făcut garant pentru tine că un anumit sclav va fi predat și am respectat înțelegerea. Atunci când voi introduce o acțiune
de mandat împotriva ta, ar trebui să se facă referire la momentul în care am făcut plata, și nu la cel în care a fost introdusă
acțiunea; și, prin urmare, chiar dacă sclavul ar muri ulterior, o acțiune echitabilă va fi totuși admisă.
1. Regula este diferită în cazul unei stipulații, pentru că atunci se ia în considerare momentul în care a fost introdusă acțiunea,
cu excepția cazului în care se întâmplă ca promitentul să fie responsabil pentru că nu a făcut plata la momentul potrivit, sau
creditorul a neglijat să o primească, pentru că eșecul niciuneia dintre părți nu ar trebui să îl avantajeze.
38. Marcellus, Opinii.
Lucius Titius i-a permis lui Publius Maevius, fiul său, să ipotecheze o casă deținută în comun în favoarea creditorului fiului
său, dar nu cu intenția de a-i face cadou aceasta; iar ulterior Maevius, după ce a murit lăsând o fiică minoră, tutorele acesteia
din urmă a intrat în proces cu Titius, așa cum a făcut Titius în cadrul unei proceduri inițiate pentru a colecta un împrumut.
Întreb dacă partea din casă pe care Titius i-a permis fiului său să o greveze ar trebui să fie eliberată printr-o hotărâre
judecătorească? Marcellus a fost de părere că judecătorul ar trebui să stabilească dacă aceasta ar trebui să fie eliberată, luând
în considerare caracterul debitorului și intenția părților contractante, precum și momentul în care a fost ipotecată proprietatea
în litigiu, deoarece, soluționarea unei chestiuni juridice de acest tip depinde de o decizie judiciară.
1. Există o chestiune care nu este diferită și care se ridică foarte frecvent, și anume dacă o cauțiune poate iniția o acțiune în
justiție pentru a obține eliberarea sa înainte de a fi efectuat plata. Nu trebuie să se aștepte întotdeauna până când acesta face
plata sau până când se pronunță o hotărâre împotriva sa după ce a fost conexată problema; de asemenea, dacă debitorul
principal a întârziat mult timp plata sau și-a risipit bunurile și, mai ales, dacă fideiusorul nu are banii în mâinile sale gata să
fie plătiți creditorului, el poate proceda atunci împotriva debitorului printr-o acțiune în mandat.
39. Neratius, Pergamente, Cartea a VII-a.
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40. Atât Aristo, cât și Celsus, tatăl, au susținut că se pot depune bunuri și se poate asuma executarea unui mandat, cu
următoarea condiție, și anume "Că proprietatea ar trebui să fie pe riscul părții care a primit depozitul sau și-a asumat
îndeplinirea mandatului". Acest lucru mi se pare corect.
40. Paulus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Dacă eu devin fideiusor pentru tine în prezența ta și în ciuda ta, nu va exista nici o acțiune pe bază de mandat, nici una pe
baza afacerii încheiate. Unele autorități susțin că ar trebui să se acorde o acțiune echitabilă, dar eu nu sunt de acord cu ele și
cred că opinia susținută de Pomponius este corectă.
41. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a III-a.
O acțiune pe mandat poate fi uneori acordată doar de o parte; căci dacă cel care s-a angajat să îndeplinească mandatul
depășește limitele acestuia, nu va avea dreptul la o acțiune pe mandat, iar cel care i-a dat mandatul va avea dreptul la o
acțiune împotriva sa.
42. Ulpianus, Despre edict, cartea XI.
Dacă vă dau ordin să cercetați circumstanțele unei proprietăți și o cumpărați de la mine, pretinzând că este de o valoare mai
mică decât este în realitate; veți fi răspunzător față de mine într-o acțiune pe mandat. Acesta va fi, de asemenea, cazul în care
vă ordon să verificați situația financiară a unei părți căreia urmează să îi fac un împrumut, iar dumneavoastră îmi spuneți în
mod fals că este solvabilă.
43. Același, Despre Edict, Cartea XXIII.
O persoană care se angajează să execute un mandat: "Să plaseze bani pentru o anumită perioadă de timp", și o face, poate fi
acționat în justiție în baza mandatului și trebuie să cedeze orice drept de acțiune dobândit prin întârziere.
(44) Același, Despre Edict, Cartea LXII.
Este un act fraudulos pentru oricine care refuză să procedeze împotriva unui debitor pe care îl poate acționa în justiție sau în
cazul în care nu cere plata atunci când aceasta poate fi cerută.
(45) Paulus, Despre Plautius, Cartea a V-a.
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Dacă ai cumpărat o bucată de pământ la indicația mea, poți introduce o acțiune în mandat împotriva mea, după ce ai plătit
banii de cumpărare, sau înainte de a face acest lucru, pentru a evita vânzarea propriei proprietăți? Pe bună dreptate, se
consideră că, în acest caz, o acțiune în mandat va fi admisă pentru a mă obliga să-mi asum obligația prin care sunteți legat
față de vânzător, deoarece eu însumi aș putea introduce o acțiune împotriva dvs. pentru a vă obliga să cedați drepturile dvs.
de acțiune împotriva vânzătorului.
1. În cazul în care, la indicația mea, v-ați asumat apărarea într-o cauză care se află încă în instanță, nu puteți lua măsuri legale
pentru a-mi transfera apărarea, fără un motiv întemeiat, pentru că nu ați executat încă mandatul.
2. În plus, dacă, în timp ce îmi desfășurați activitatea, vă obligați față de unul dintre creditorii mei, trebuie spus că, înainte de
a efectua plata, veți avea dreptul la o acțiune împotriva mea pentru a mă obliga să îmi asum obligația, iar dacă creditorul
refuză să schimbe obligația, voi fi obligat să furnizez o garanție pentru a vă apăra împotriva lui.
3. Dacă mă angajez că vă veți prezenta în instanță și nu vă prezentați sau, dacă mi-am asumat răspunderea, pot introduce o
acțiune în mandat pentru a vă obliga să mă eliberați înainte de a face plata.
4. Dacă vă ordon să îmi plătiți creditorul, iar dumneavoastră vă obligați să faceți acest lucru și, în consecință, se pronunță o
hotărâre judecătorească împotriva dumneavoastră; opinia mai umană este că, în acest caz, o acțiune în mandat va fi formulată
în favoarea dumneavoastră împotriva mea.
5. Ori de câte ori am afirmat că o acțiune în mandat poate fi introdusă înainte ca banii să fi fost plătiți, mandatarul nu va fi
răspunzător pentru neplată, ci doar pentru actul său; și așa cum este corect ca, atunci când am obținut un drept de acțiune
împotriva unui mandatar, să fim obligați să îl cedăm mandatarului; tot așa, pe același principiu, ar trebui să fim obligați, întro acțiune în mandat, să îl eliberăm de răspundere.
6. În cazul în care, din cauza cheltuielilor rezonabile efectuate, fideiusorul ar trebui să plătească o sumă mai mare decât cea
pentru care s-a obligat, cel pentru care s-a constituit fideiusor trebuie să repare întreaga sumă.
7. Am încheiat un acord cu debitorul dumneavoastră pentru plata a ceea ce îmi datorați, pe riscul dumneavoastră. Nerva și
Atilicinus spun că pot introduce o acțiune pe mandat împotriva ta cu referire la ceea ce nu am putut încasa anterior de la el,
chiar dacă mandatul se referea la afacerile tale. Acest lucru este rezonabil, pentru că atunci cel care s-a substituit debitorului
nu este eliberat dacă creditorul său urmărește cererea, și nu este stipulat de el că acest lucru este pe riscul debitorului.
8. Regula este aceeași în cazul în care aș intenta o acțiune împotriva debitorului principal prin îndrumarea fideiusorului,
deoarece, prin executarea mandatului, fideiusorul ar fi eliberat de răspunderea sa anterioară.
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46. Același, Despre edict, cartea LXXIV.
În cazul în care cineva se obligă pentru o parte care promite după cum urmează, și anume "Dacă nu livrez Stichus, voi plăti o
sută de mii de sesterți", iar el cumpără Stichus la un preț mai mic și face plata, pentru ca stipulația de o sută de mii de sesterți,
să nu producă efecte, se stabilește că poate introduce o acțiune în mandat. Prin urmare, este foarte convenabil ca în toate
cazurile de mandat să fie respectată forma corectă, astfel încât, ori de câte ori mandatul este sigur, clauzele sale să nu fie
încălcate; dar atunci când este incert sau include mai multe alternative, atunci, deși prevederile sale pot fi îndeplinite prin
îndeplinirea altor acte decât cele prevăzute de mandatul însuși, totuși, dacă acest lucru a fost avantajos pentru mandatar,
acțiunea pe mandat va fi valabilă.
47. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a III-a.
Iulianus spune că, dacă o soție își promite zestrea fideiusorului său, pentru că este îndatorată față de acesta din cauza
fideiusiunii sale, după ce căsătoria a avut loc, soțul poate introduce imediat o acțiune pe mandat împotriva debitorului; pentru
motivul că se înțelege că a pierdut bani cu ajutorul cărora ar fi putut plăti cheltuielile făcute în timpul căsătoriei.
1. În cazul în care o parte s-a constituit fideiusor pentru a vă livra un sclav, iar el livrează un alt sclav stipulantului, nu va fi el
însuși eliberat și nici nu vă va elibera pe dumneavoastră; și, prin urmare, nu va avea dreptul la o acțiune în mandat împotriva
dumneavoastră. Dar dacă stipulantul a obținut sclavul respectiv prin uzucapiune, Julianus spune că trebuie să se considere că
a avut loc o eliberare și, în consecință, va exista o acțiune în mandat, dar numai după ce a avut loc uzucapiunea.
48. Celsus, Digest, Cartea a VII-a.
Quintus Mucius Scaevola spune că, dacă cineva a dat garanție pentru bani împrumutați cu dobândă, iar debitorul principal,
fiind dat în judecată, încearcă să nege că banii au fost împrumutați cu dobândă, iar fideiusorul, prin plata dobânzii, îl privează
pe debitorul principal de posibilitatea de a refuza plata, nu poate recupera acești bani de la debitorul principal. Cu toate
acestea, în cazul în care acesta din urmă a notificat fideiusorul că va refuza să plătească ceea ce este datorat cu dobândă, iar
fideiusorul nu a fost dispus să refuze plata din cauza reputației sale, acesta poate recupera de la debitorul principal ceea ce a
plătit în acest sens. Această opinie Scaevola a considerat că este întemeiată; deoarece, în primul caz, fideiusorul a acordat
foarte puțină atenție bunei-credințe, atunci când a părut că îl privează pe debitorul principal de puterea de a se prevala de
dreptul său; dar, în cel de-al doilea caz, el nu ar fi trebuit să fie o sursă de prejudiciu pentru fideiusor dacă ar fi avut vreo
considerație pentru propriul simț al onoarei.
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1. Dacă vă ordon să faceți afaceri pentru mine, împrumutând bani, cu înțelegerea că îmi veți transfera creanța pe riscul meu și
că profitul, dacă va fi cazul, va fi al meu, cred că mandatul va rămâne valabil.
2. Dar dacă vă ordon să faceți afaceri pentru dumneavoastră, astfel încât creanța să rămână în posesia dumneavoastră, adică
să puteți împrumuta bani oricui doriți și să primiți dobânda, iar riscul să fie asumat doar de mine, această tranzacție nu intră
în termenii mandatului, la fel ca și în cazul în care v-aș ordona să cumpărați pentru mine un teren de orice fel.
49. Marcellus, Digest, Cartea a VI-a.
Cumpăr cu bună credință un sclav de la Titius și intru în posesia lui. Titius l-a vândut la indicația mea, fără să știe că îi
aparținea cu adevărat; sau, pe de altă parte, eu însumi l-am vândut la indicația lui Titius, care a devenit moștenitorul părții
care l-a cumpărat; se pune întrebarea dacă va exista o acțiune pe motiv de titlu superior și una pe mandat? Sunt de părere că
Titius, deși a făcut vânzarea în calitate de mandatar, este răspunzător față de cumpărător; și că nu ar avea dreptul la o acțiune
de recuperare, chiar dacă ar fi predat proprietatea, și, prin urmare, că o acțiune pe bază de mandat va fi admisă, dacă el a fost
interesat ca sclavul să nu fie vândut. Pe de altă parte, mandantul, dacă dorește să primească bunul de la el, va fi împiedicat de
o excepție pe motiv de fraudă și va avea dreptul, în calitate de moștenitor, la o acțiune întemeiată pe cumpărarea testatorului,
care i-a lăsat bunul, împotriva vânzătorului.
50. Celsus, Digest, cartea XVIII.
Dacă cineva care face afaceri cu un fideiusor, l-a plătit pe stipulant cu înțelegerea că acesta îl va exonera de răspundere pe
debitor și pe fideiusor, și face acest lucru în conformitate cu legea, el poate trage la răspundere pe fideiusor printr-o acțiune
pe motiv de mandat voluntar; nici nu contează dacă fideiusorul a ratificat sau nu actul său, pentru că el va avea totuși dreptul
la o acțiune pe bază de mandat, de îndată ce îl ratifică, și chiar înainte de a plăti banii agentului.
1. În cazul în care se datorează o anumită sumă de grâne, iar fideiusorul livrează grâne africane sau, împins de necesitatea
plății, dă ceva de o valoare mai mare decât prețul bunului care trebuie livrat, sau îl transferă pe Stichus, iar acesta moare sau
devine lipsit de valoare fie din cauza slăbiciunii, fie din cauza viciilor, suma poate fi recuperată printr-o acțiune în mandat.
51. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a IX-a.
Un fideiusor, chiar dacă a plătit banii din greșeală înainte de scadență, nu poate totuși să se îndrepte împotriva creditorului; și
nici nu poate, într-adevăr, să introducă o acțiune în mandat la care ar putea avea dreptul împotriva debitorului principal,
înainte de sosirea zilei de plată.
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52. Același, Epistole, Cartea I.
În cazul în care o parte s-a constituit fideiusor pentru o altă parte pentru o anumită cantitate de grâu, fără a se referi la
calitatea acestuia; cred că el îl va elibera pe debitorul principal furnizând orice fel de grâu, dar nu poate recupera orice alt fel
de grâu de la debitorul principal, cu excepția celui de cea mai slabă calitate, prin livrarea căruia s-ar fi putut elibera de creanța
stipulantului. Prin urmare, dacă debitorul principal este dispus să dea fideiusorului același tip de grâu, prin care el însuși ar fi
putut să se elibereze creditorului, iar fideiusorul introduce o acțiune pentru același tip de grâu pe care l-a furnizat, adică grâu
de calitate superioară, cred că poate fi împiedicat printr-o excepție pe motiv de fraudă.
53. Papinianus, Întrebări, Cartea a IX-a.
Atunci când cineva se face fideiusor pentru altul, bazându-se pe onoarea unui terț care este prezent și nu se opune; el îi poate
trage la răspundere pe amândoi într-o acțiune pe mandat. Dar dacă, în conformitate cu mandatul uneia dintre părți, el devine
fideiusor fără voia sa sau în necunoștință de cauză, el nu poate da în judecată decât pe cel care i-a dat mandatul, și nu pe cel
care a contractat obligația. Pe mine nu mă afectează, pentru că debitorul principal este eliberat de banii fideiusorului, căci
acest lucru se întâmplă chiar dacă tu faci plata în numele altuia prin ordinul meu.
(54) Același, Întrebări, Cartea XXVII.
În cazul în care un sclav ordonă cuiva să îl cumpere, mandatul este nul. Dar dacă mandatul a fost dat cu scopul de a manunța
sclavul, iar partea în cauză nu îl manunțează, stăpânul și vânzătorul pot acționa în justiție pentru recuperarea banilor de
cumpărare și se poate intenta o acțiune pe motiv de afecțiune, căci să presupunem că sclavul era un fiu natural sau un frate.
Persoane avizate în drept au considerat că, în cazurile de bună credință, ar trebui să se acorde atenție considerației de
afecțiune. În cazul în care cumpărătorul a plătit prețul din banii săi (pentru că, în caz contrar, nu ar putea fi exonerat de
răspundere în cadrul unei acțiuni de vânzare), se întreabă frecvent dacă poate introduce în mod corespunzător o acțiune pe
motivul peculium? Opinia cea mai corectă și mai judicioasă pare a fi aceea că pretorul nu a avut în vedere contracte de acest
tip încheiate de sclavi, prin care aceștia încercau să scape de relele tratamente ale stăpânilor lor.
1. Dacă un om liber care servește cu bună-credință ca sclav ordonă cuiva să îl răscumpere, iar acest lucru se face cu banii
cumpărătorului, se stabilește că acțiunea contrară pe mandat va fi admisă; cu condiția, însă, ca drepturile de acțiune pe care
cumpărătorul le are împotriva vânzătorului să fie cedate, presupunând că cumpărătorul nu a manuntit persoana liberă
menționată mai sus.
55. The Same, Opinii, Cartea I.
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Un mandatar care nu-și însușește un bun care este încuiat, dar care nu se întoarce după ce i-a fost predat, este pasibil de o
acțiune de mandat, dar nu și de una de furt.
56. Același, Opinii, Cartea a III-a.
În cazul în care cineva a ordonat să se împrumute bani, mandatarul îl poate acționa în justiție pe mandatar fără a recurge la
debitorul principal și fără a vinde gajurile, iar creditorul poate chiar să recurgă la el, dacă în scrisoare se precizează că are
dreptul de a face acest lucru, chiar dacă gajurile sunt vândute; căci tot ceea ce este inserat într-un contract pentru a înlătura
orice îndoială, nu restrânge în nici un fel efectul Common Law.
(1) În cazul în care un fideiusor a depus banii în instanță și, din cauza vârstei părții care intentează acțiunea, i-a sigilat și i-a
depus în mod public, acesta poate proceda imediat printr-o acțiune în mandat.
(2) Nu este cu atât mai puțin necesar să se investigheze buna credință a mandatarului pe toată durata, atunci când proprietarul
bunului se întoarce în provincie după cinci ani de absență, după ce a fost obligat să plece în interes de serviciu în stat; deși
poate că a reînnoit mandatul fără să fi primit o socoteală. Prin urmare, cum este de datoria mandatarului să transfere tot ce s-a
făcut în timpul primei administrări a afacerii în contul celei de-a doua, el va combina chestiunile de care s-a ocupat în prima
perioadă cu cele din a doua.
(3) Un salariu care depinde de o promisiune incertă nu poate fi încasat în mod legal prin recurgerea la o procedură
extraordinară și nici nu aveți dreptul de a obține constatarea lui prin intermediul unei acțiuni în mandat.
(4) Este necesar ca o acțiune în mandat să fie introdusă pentru recuperarea cheltuielilor de bună-credință suportate în mod
necesar; chiar dacă agentul nu a terminat afacerea care i-a fost încredințată.
57. Același, Opinii, Cartea a X-a.
Este stabilit că un mandat pentru vânzarea de sclavi se încheie prin moartea celui care s-a angajat să îl execute; totuși, chiar
dacă moștenitorii, din greșeală și nu cu intenția de a fura, ci de a îndeplini o datorie pe care defunctul și-o impusese, ar fi
vândut sclavii, se consideră că aceștia puteau fi dobândiți de cumpărători prin uzucapiune, dar că, după ce negustorul de
sclavi s-a întors din provincie, el nu se putea prevala în mod legal de Acțiunea Publică, în cazul în care, pentru o cauză
justificată, i s-ar fi acordat o excepție pe motiv că ar fi fost proprietarul legal al sclavilor; pentru că nu se cuvine ca cel care sa bazat pe buna credință a unui anumit individ să sufere pierderi din cauza greșelii sau a lipsei de experiență a moștenitorilor.
58. Paulus, Întrebări, cartea IV.
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Dacă îl apărați pe Titius în conformitate cu un mandat care v-a fost dat anterior, chiar dacă acesta a murit și nu știați nimic
despre acest lucru; cred că veți avea dreptul la o acțiune pe mandat împotriva moștenitorului lui Titius, deoarece un mandat
încetează prin moartea mandantului, dar acțiunea pe mandat nu. Cu toate acestea, dacă v-ați asumat apărarea cauzei fără
niciun mandat, ați început, ca să spunem așa, să tratați afacerile defunctului și veți avea dreptul la o acțiune împotriva lui pe
motiv de mandat voluntar, la fel ca și cum l-ați fi exonerat de răspundere. Se poate spune, de asemenea, că moștenitorul său
va fi pasibil de aceeași acțiune.
1. Lucius Titius a dat un mandator creditorului său, debitorul murind ulterior și majoritatea creditorilor fiind de acord, a fost
decretat de pretor ca aceștia să primească o parte din creanțele lor de la moștenitor, creditorul în numele căruia fusese dat
mandatul fiind absent în acel moment. Întreb dacă acest mandatar ar fi dat în judecată, ar avea dreptul la aceeași excepție ca
și moștenitorul debitorului? Am răspuns că, dacă el însuși ar fi fost prezent în fața pretorului și și-ar fi dat consimțământul,
acordul ar fi considerat că a avut un temei adecvat și că această excepție ar trebui să fie acordată atât fideiusorului, cât și
mandatarului. Dar, cum în cazul expus el a fost absent, este nedrept să-l privezi de dreptul său de alegere, deoarece, dacă ar fi
fost prezent, ar fi putut să-și ceară gajul sau privilegiul și să refuze să accepte decretul pretorului. Pentru că nimeni nu poate
spune că, dacă creditorul ar fi fost prescris, moștenitorul ar fi fost avantajat, dar mandatar sau fideiusorul ar fi fost, deoarece
ar fi fost obligat să le restituie aceeași parte într-o acțiune pe mandat. Dar dacă creditorul ar fi primit partea sa de datorie de la
moștenitor, ar mai exista vreo îndoială că i s-ar permite să introducă o acțiune împotriva fideiusorului pentru restul? Prin
simplul fapt de a intenta o acțiune împotriva moștenitorului, s-ar considera că acesta a consimțit la hotărâre.
59. Același, Opinii, Cartea IV.
În cazul în care Calpurnius a stipulat plata banilor care au fost împrumutați la indicația lui Titius, dar care nu au fost dați cu
intenția de a face un cadou din aceștia, o acțiune pe mandat poate fi introdusă împotriva sa de către moștenitorul lui Titius,
pentru a-l obliga să cedeze drepturile sale. Aceeași regulă se aplică în cazul în care banii au fost ceruți de la Calpurnius.
1. Paulus a susținut că, dacă fideiusorul a cumpărat de la creditor bunuri date în gaj de către debitor, o acțiune pe mandat
poate fi introdusă împotriva lui de către moștenitorul debitorului pentru recuperarea acestora și că poate fi obligat să predea
profiturile împreună cu întreaga datorie; deoarece el nu ar trebui să fie considerat ca semănând cu un străin care a devenit
cumpărător, deoarece era obligat să dea dovadă de bună credință în orice contract.
2. De asemenea, Paulus a dat ca fiind de părere că, atunci când în mandat este inserată ziua în care Lucius Titius a declarat în
scris că va preda bunurile, acest lucru nu oferă niciun obstacol în calea introducerii unei acțiuni în mandat împotriva sa după
ce timpul s-a scurs.

1011

3. De asemenea, el spune că poate fi ales unul dintre cei doi mandatari care sunt obligați pentru întreaga sumă, chiar dacă
acest lucru nu a fost menționat în mandat; dar că, după ce s-a pronunțat o hotărâre împotriva ambilor, executarea poate și ar
trebui să fie emisă împotriva fiecăruia dintre ei doar pentru jumătate din hotărâre.
4. Un creditor a vândut un gaj; întreb, dacă cumpărătorul a fost lipsit de posesie în temeiul unui titlu superior, dacă creditorul
poate recurge la mandatar? Și are vreo diferență dacă a făcut vânzarea în temeiul dreptului său de creditor sau a garantat titlul
în conformitate cu Common Law? Paulus a dat ca opinie că, dacă creditorul nu ar putea realiza suficient din vânzarea
gajurilor pentru a achita datoria, garantul nu ar părea să fie eliberat. Din această opinie reiese că acesta nu va fi răspunzător
pe motiv de evicțiune, dar că acest lucru va contribui la eliberarea sa.
5. So-and-So către So-and-So, Salutare: "Îți ordon să împrumuți opt aurei lui Blaesius Severus, ruda mea, sub un astfel de
gaj, iar eu voi răspunde pentru suma respectivă, precum și pentru orice adaos la ea cu titlu de dobândă; iar tu vei fi despăgubit
pentru aceasta atâta timp cât Blaesius Severus va trăi." Mandatarul fiind ulterior dat în judecată frecvent, nu a răspuns, și
întreb dacă va fi eliberat prin moartea debitorului? Paulus a răspuns că obligația care decurge din mandat este una perpetuă,
deși în mandat ar fi putut fi inserat faptul că, din această cauză, mandatarul va fi despăgubit pentru suma respectivă atâta timp
cât Blaesius Severus va trăi.
6. De asemenea, Paulus a afirmat că nu se considera că o persoană a respectat condițiile unui mandat, atunci când în acesta
din urmă era inserat faptul că ar trebui să se ceară o garanție corespunzătoare debitorului, dacă nu se primise nici o garanție și
nici un gaj.
60. Scaevola, Opinii, Cartea I.
Un creditor a dat în judecată un mandatar, iar hotărârea fiind pronunțată împotriva acestuia din urmă, el a făcut apel. Se pune
întrebarea dacă debitorul poate fi acționat în judecată de către creditor în timp ce apelul este pendinte? Am răspuns că poate
fi.
1. Titius a scris unei părți care urma să se căsătorească, după cum urmează : "Titius către Seius, salut. Cunoști stările mele de
spirit față de Sempronia și, de aceea, din moment ce ești pe cale să te căsătorești cu ea cu aprobarea mea, doresc să fii
mulțumit că închei căsătoria în conformitate cu rangul tău. Și, deși sunt conștient că Titia, mama ei, îi va promite fetei o
zestre potrivită, totuși, nu ezit să mă fac garantul tău pentru a-ți asigura mai bine prietenia față de casa mea. Prin urmare, ia
aminte că te voi despăgubi pentru orice ai fi stipulat cu ea în acest sens și că am ordonat ca acest lucru să se facă în
conformitate cu buna mea credință." În acest fel, Titia, care nu-i ordonase lui Titius să facă ceea ce promisese în scris și nici
nu o ratificase după aceea, i-a promis o zestre lui Seius. Întreb dacă, în cazul în care moștenitorul lui Titius ar face plata, ar
avea dreptul la o acțiune în mandat împotriva moștenitorului lui Titia? Am răspuns că, în conformitate cu faptele prezentate,
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nu ar avea dreptul la această acțiune. De asemenea, s-a pus întrebarea dacă ar avea dreptul la acțiune pe motiv de afacere
tranzacționată? Am răspuns că nu ar putea intenta o acțiune pe acest motiv, deoarece era evident că Titia a dat mandatul, nu
atât în numele Titei, cât pentru că și-a consultat propria sa inclinație. S-a întrebat, de asemenea, dacă, dacă soțul ar intenta o
acțiune împotriva mandatarului, ar fi împiedicat de o excepție? Am răspuns că nu a fost precizat nimic prin care ar putea fi
împiedicat.
2. S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care cineva a autorizat două persoane să îi desfășoare afacerile, dacă fiecare dintre ele
poate fi acționat în judecată pentru întreaga sumă într-o acțiune în mandat? Am răspuns că fiecare dintre ele poate fi acționat
în judecată separat pentru întreaga sumă, cu condiția să nu se recupereze de la ambele mai mult decât se datorează.
3. În cazul în care s-a convenit sau s-a înțeles tacit între un soț și socrul său că sarcina întreținerii soției va fi suportată de soț,
dacă tatăl plătește dobânzi la zestre; soțul nu va avea nicio acțiune pentru recuperarea a ceea ce nu a consumat, dar dacă tatăl
fetei dovedește că i-a dat indicații ginerelui său să își întrețină fiica, se va putea intenta o acțiune în mandat.
4. Lucius Titius a încredințat administrarea afacerii sale fiului fratelui său, cu următoarele cuvinte: "Lucius Titius a
încredințat administrarea afacerii sale fiului fratelui său: "Seius către fiul său, Salutare. Cred că, în conformitate cu natura, un
fiu ar trebui să facă afaceri pentru tatăl și fratele său, fără nicio concesie expresă. Cu toate acestea, îți dau autoritatea de a
face toate afacerile mele pe care le dorești, acolo unde apare vreo necesitate, fie că dorești să faci vânzări, fie că vrei să închei
acorduri, fie că vrei să faci achiziții sau să te ocupi de orice altceva; ca și cum ai fi proprietarul tuturor bunurilor mele, și voi
ratifica tot ceea ce ai făcut, fără să mă opun în vreunul dintre actele tale." S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care partea ar
înstrăina o proprietate sau ar da un mandat, nu cu intenția de a încheia afacerea, ci în mod fraudulos; ar fi actul său valabil?
Am răspuns că cel care a dat mandatul în cauză a permis, cu siguranță, o mare libertate de acțiune, dar că se aștepta ca
afacerea să se desfășoare cu bună credință. Am întrebat, de asemenea, dacă, în condițiile în care Seius a contractat obligații în
îndeplinirea îndatoririlor de magistrat, Lucius Titius ar putea fi dat în judecată din acest motiv sau dacă bunurile sale ar fi
răspunzătoare din cauza cuvintelor menționate mai sus din scrisoare? Am răspuns că nu poate fi dat în judecată și că
proprietatea sa nu ar fi răspunzătoare.
61. Paulus, Despre Neratius, Cartea a II-a.
Dacă i-am ordonat unui fiu aflat sub controlul paternal să intenteze o acțiune pentru o datorie și, după ce a fost emancipat, el
o încasează; pot în mod corect să intentez o acțiune pe peculium în termen de un an; dar Paulus spune că acțiunea trebuie să
fie intentată împotriva fiului însuși.
62. Scaevola, Digest, Cartea a VI-a.
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În cazul în care a apărut o controversă cu privire la averea unei persoane decedate între moștenitorul desemnat, pe de o parte,
și Maevius, unchiul patern, și mătușile paterne ale testatorului, pe de altă parte; Maevius a declarat într-o scrisoare pe care a
scris-o surorilor sale că tot ceea ce va obține în cazul unei hotărâri favorabile, le va aparține tuturor în comun; dar nu s-a
încheiat nicio stipulație în conformitate cu termenii scrisorii. S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care Maevius ar fi încheiat
un acord cu moștenitorul în așa fel încât anumite bunuri imobile și alte bunuri să ajungă în mâinile sale ca urmare a acestuia,
un proces bazat pe scrisoarea sa ar putea fi intentat împotriva sa de către surorile sale? Răspunsul a fost că da.
1. Am dat un mandat în următoarele cuvinte: "Lucius Titius către prietenul său Gaius, Salutare. Te rog și îți dau ordin să te
oferi ca fideiusor lui Sempronius în numele lui Publius Maevius, și tot ceea ce nu-ți va fi plătit de Publius, voi plăti eu; și te
înștiințez prin această scrisoare scrisă cu mâna mea". Întreb dacă, în cazul în care Gaius nu ar deveni fideiusor, ci doar ar da
indicații creditorului și ar acționa diferit de ceea ce a fost stabilit în mandat, ar fi răspunzător într-o acțiune pe mandat?
Răspunsul a fost că el ar fi răspunzător.
Tit. 2. În ceea ce privește acțiunea pe parteneriat.

1. Paulus, Despre edict, Cartea XXXII.
Un parteneriat poate fi format fie perpetuu, adică pe durata vieții părților, fie pentru un anumit timp, fie pentru a începe la un
anumit moment, fie sub o anumită condiție.
(1) În cazul constituirii unei societăți în nume colectiv, întreaga proprietate a asociaților le aparține imediat tuturor în comun.
2. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a X-a.
Pentru că, deși predarea nu are loc în mod real, totuși, se presupune în mod tacit că are loc.
3. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Datoriile existente rămân în aceeași stare, dar drepturile de acțiune trebuie să fie cedate reciproc.
1. Atunci când s-a încheiat în mod expres o societate în nume colectiv, succesiunile, moștenirile, donațiile și bunurile
dobândite în orice mod sunt dobândite în comun.
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2. Se pune întrebarea: atunci când o moștenire legală revine oricăruia dintre asociați pentru a fi deținută în comun, ce se
înțelege prin termenul "moștenire legală"? Trebuie să se înțeleagă prin aceasta una care descinde la o parte prin lege sau una
care este lăsată prin testament? Este mai probabil că se referă doar la o moștenire care descinde prin lege.
3. În cazul în care un parteneriat este contractat în mod fraudulos sau în scopul de a comite o fraudă, acesta este nul de drept,
deoarece buna credință se opune fraudei și înșelăciunii.
4. Modestinus, Reguli, Cartea a III-a.
5. Nu există nicio îndoială că o societate poate fi formată prin predarea bunurilor, verbal și prin intermediul unui mesager.
1. Societățile de persoane se dizolvă prin renunțare, prin moarte, prin decădere din drepturile civile și prin sărăcie.
(5) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXI.
Societățile de persoane se formează fie în general, atunci când toate bunurile sunt deținute în comun, fie în mod special,
pentru un anumit tip de afaceri, pentru colectarea de impozite sau chiar pentru o singură tranzacție.
1. Mai mult, o societate valabilă poate fi formată de părți care nu dispun de aceleași mijloace; deoarece, frecvent, cel care
este mai puțin bogat compensează prin munca sa ceea ce îi lipsește în bunuri.
2. Un parteneriat nu poate fi contractat în mod legal în scopul de a face o donație.
6. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Dacă formezi un parteneriat cu mine cu înțelegerea că vei avea controlul asupra acțiunilor parteneriatului, acest control ar
trebui să fie așa cum ar fi exercitat de un bun cetățean și ar trebui să fie în conformitate cu judecata unuia dintre noi, deoarece
s-ar putea să nu fim parteneri egali; de exemplu, în cazul în care unul dintre noi a pus mai multă muncă, industrie sau capital
în parteneriat.
(7) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Este legal să se încheie o societate simplă, și atunci, dacă nu se prevede nimic altceva, se consideră că este vorba de o
societate care include tot ceea ce se dobândește prin câștig, adică acolo unde se obține vreun profit din cumpărare, vânzare,
închiriere și leasing.
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8. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Prin profit se înțelege tot ceea ce este obținut din industria fiecăruia dintre asociați.
9. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Sabinus nu adaugă că un astfel de parteneriat ar trebui să includă o moștenire, un legat, o donație mortis causa sau non mortis
causa, și aceasta poate pentru motivul că aceste lucruri nu vin fără o cauză, ci sunt acordate în funcție de merit.
10. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Și pentru motivul că foarte adesea o moștenire ne trece ca o datorie de la un părinte sau de la un libert.
(11) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Quintus Mucius redă aceeași opinie cu referire la moșteniri, moșteniri și donații.
12. Paulus, Despre Sabinus, Cartea VI.
O datorie datorată unui asociat nu este inclusă în capitalul societății, cu excepția cazului în care provine din profitul obținut
de unul dintre asociați.
13. Același, Despre Edict, Cartea XXXII.
Dacă în actul de societate se precizează că câștigurile și profiturile sunt comune, este clar că acest lucru trebuie înțeles ca
aplicându-se numai la acele profituri care provin din eforturile asociaților.
(14) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
În cazul în care partenerii au convenit ca bunurile în comun să nu fie împărțite până la trecerea unei anumite perioade, nu se
consideră că ei au convenit să nu se retragă din societate înainte de trecerea acestei perioade. Care ar fi efectul, totuși, în
cazul în care s-ar fi convenit să nu se retragă? Ar fi valabil? Pomponius afirmă foarte corect că un astfel de acord ar fi nul,
deoarece dacă nu ar fi fost încheiat, iar unul dintre parteneri s-ar retrage într-un moment inoportun, o acțiune în parteneriat va
fi îndreptată împotriva sa; și chiar dacă s-ar încheia un acord de a nu se retrage din parteneriat într-o anumită perioadă, iar un
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partener s-ar retrage înainte de expirarea acesteia, retragerea sa ar fi valabilă; De asemenea, nu ar fi răspunzător în cadrul
unei acțiuni în parteneriat cel care se retrage pe motiv că nu a fost îndeplinită condiția de constituire a parteneriatului sau că
partenerul său i-a cauzat atât de multe prejudicii și pierderi încât nu era avantajos pentru el să le suporte;
15. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XIII-a.
Sau pentru că nu i-a fost posibil să se bucure de bunurile în contul cărora a fost întreprinsă afacerea parteneriatului.
16. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care un asociat se retrage din societate pentru că, chiar împotriva voinței sale, este
obligat să lipsească pentru o perioadă considerabilă de timp din serviciul public; deși uneori i se poate opune, deoarece poate
fi în măsură să conducă tranzacțiile societății prin intermediul unei alte persoane sau să îl însărcineze pe partenerul său cu
aceasta; totuși, acest lucru nu se poate face decât dacă partenerul său este deosebit de calificat pentru afacere sau dacă poate
fi obținut cu ușurință un altul pentru conducerea societății, de către asociatul care este obligat să lipsească.
(1) Prin urmare, în cazul în care s-a convenit ca bunurile societății să nu fie împărțite, cu excepția cazului în care apare un
motiv întemeiat, acestea nu pot fi vândute sau dispuse în orice alt mod, astfel încât să se poată face o împărțire. Și, de fapt, se
poate spune că o vânzare nu este absolut interzisă, dar se poate formula o excepție împotriva cumpărătorului dacă acesta
împarte proprietatea înainte ca vânzătorul să aibă dreptul să o facă.
17. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Partenerul care înstrăinează un bun în astfel de circumstanțe încalcă acordul referitor la acesta și este pasibil de o acțiune în
parteneriat sau pentru împărțirea bunurilor deținute în comun.
(1) Dacă o societate este dizolvată în absența unui asociat, proprietatea rămâne în comun până când acesta din urmă constată
ce a dobândit cel care s-a retras din societate, căci orice pierdere trebuie să fie suportată doar de cel care s-a retras; dar ceea
ce poate că a dobândit asociatul absent îi aparține în mod exclusiv, iar orice pierdere rezultată din aceasta trebuie împărțită în
comun.
(2) La constituirea unei societăți în nume colectiv, partenerul care dă garanții că nu se va retrage nu câștigă nimic; deoarece o
retragere intempestivă atrage răspunderea pentru daune-interese de drept, în cadrul unei acțiuni în parteneriat.
18. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIII.
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În cazul în care un sclav formează un parteneriat, nu va fi suficient ca el să fie ordonat de stăpânul său să se retragă din el, ci
partenerul său trebuie să fie notificat de renunțarea sa la acesta.
(19) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
În cazul în care cineva este admis într-o societate, el singur este partenerul său care l-a admis. Acest lucru este perfect
adecvat, deoarece, din moment ce parteneriatul se formează prin consimțământ, nu poate fi partenerul meu cel pe care eu nu
doresc să fie astfel. Care ar fi însă cazul dacă partenerul meu l-ar admite? El ar fi doar partenerul său;
20. Același, Despre Edict, Cartea XXXI.
Căci partenerul partenerului meu nu este al meu.
21. Același, Despre Sabinus, Cartea XX.
Și orice ar obține un astfel de partener de la parteneriatul nostru, el va împărți cu cel care l-a admis; căci noi nu vom avea
partea noastră comună cu el, iar cel care l-a admis va fi responsabil pentru el față de parteneriat; adică, respectivul partener va
avea un drept de acțiune împotriva lui și va plăti parteneriatului tot ceea ce recuperează.
22. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a X-a.
Pe de altă parte, cel care l-a admis va fi responsabil față de el pentru faptele celorlalți asociați, precum și pentru ale sale,
deoarece el însuși are un drept de acțiune împotriva lor. De asemenea, este cert că nimic nu se opune ca o acțiune în justiție în
materie de parteneriat să fie intentată între partenerul care l-a admis și cel care a fost admis, înainte ca aceasta să fie făcută
între ceilalți parteneri și cel care l-a admis.
23. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXX.
Pomponius se îndoiește dacă va fi suficient ca respectivul partener să cedeze asociaților săi dreptul la acțiune pe care îl are
împotriva noului venit, în caz de pierdere, dacă acesta din urmă nu se dovedește solvabil, sau dacă trebuie să îi
despăgubească integral. Cred că cel care l-a admis pe noul asociat va fi obligat să îi despăgubească în întregime, deoarece ar
fi greu de negat că a fost vinovat pentru că a făcut acest lucru.
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1. El întreabă, de asemenea, dacă eventualele profituri care ar fi putut fi acumulate din cauza admiterii asociatului respectiv
pot fi compensate cu o pierdere cauzată de neglijența sa? El a răspuns că acestea ar trebui să fie compensate, ceea ce nu este
corect; pentru că Marcellus afirmă, în Cartea a șasea a Digestului, că, dacă sclavul unuia dintre mai mulți parteneri, care a
fost însărcinat de stăpânul său cu administrarea afacerilor societății, le conduce într-un mod neglijent, cel care l-a însărcinat
trebuie să compenseze pierderea suferită de societate; nici profiturile care ar fi putut fi obținute de societate prin intermediul
sclavului nu pot fi compensate de pierdere. De asemenea, el spune că Marcus Divin a decis că un partener nu poate spune
celuilalt: "Renunță la profiturile care s-au acumulat prin intermediul sclavului tău, dacă dorești să fii despăgubit pentru
pierdere."
(24) Același, Despre Edict, Cartea XXXI.
Este evident că, dacă doi asociați îl pun pe sclavul unuia dintre ei să se ocupe de afacerile societății, stăpânul sclavului
respectiv nu va fi responsabil decât în măsura peculiumului; pentru că amândoi ar trebui să răspundă pentru același risc,
întrucât amândoi l-au desemnat.
25. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Un asociat nu este cu atât mai puțin răspunzător pentru orice pierdere suferită de colegii săi din cauza neglijenței sale; chiar
dacă valoarea proprietății societății ar fi putut fi crescută în multe alte moduri prin industria sa. Împăratul Antoninus a
pronunțat această decizie într-un caz adus în fața sa în apel.
(26) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXI.
Și, prin urmare, dacă un partener desfășoară afaceri legate de parteneriat într-un mod neglijent, dar în multe privințe aduce
beneficii pecuniare parteneriatului, profitul nu va fi compensat cu neglijența; așa cum a afirmat Marcellus în Cartea a șasea a
Digestului.
27. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Toate datoriile contractate în timpul existenței parteneriatului trebuie să fie plătite din fondul comun, chiar dacă plata nu a
fost făcută decât după ce parteneriatul a fost dizolvat. Prin urmare, dacă un asociat a încheiat un contract sub condiție, iar
condiția a avut loc după ce parteneriatul a fost dizolvat, datoria trebuie achitată din fondul comun. Prin urmare, dacă
societatea este între timp dizolvată, partenerii trebuie să își ofere reciproc garanții.
28. Același, Despre Edict, Cartea LX.
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Dacă suntem asociați și unul dintre noi datorează o sumă de bani plătibilă într-un anumit timp, iar asocierea este dizolvată;
asociatul nu poate deduce această sumă ca și cum ar fi fost datorată în acel moment, ci ea trebuie împărțită între toți asociații,
care ar trebui să dea garanții pentru a-l apăra pe celălalt asociat atunci când va sosi ziua plății.
29. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXX.
În cazul în care împărțirea cotelor nu este menționată la constituirea parteneriatului, se consideră că acestea sunt egale. Dacă,
totuși, se va conveni ca unul să aibă două părți sau trei, iar altul, una, va fi valabil acest lucru? S-a stabilit că da, cu condiția
ca părțile să fi furnizat mai mulți bani sau mai multă muncă pentru parteneriat sau dacă există orice alt motiv întemeiat.
1. Cassius susține că o societate poate fi formată în așa fel încât, deși unul dintre asociați nu va fi răspunzător pentru nicio
pierdere, profitul va fi comun tuturor. Acest lucru, însă, va fi valabil (după cum spune Sabinus) doar atunci când valoarea
serviciilor partenerului va fi egală cu pierderea; căci se întâmplă frecvent ca industria unuia dintre parteneri să fie mai
avantajoasă pentru societate decât capitalul investit. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care unul dintre asociați face
singur o călătorie pe mare sau pe uscat, deoarece numai el este expus la pericol.
2. Aristo afirmă că Cassius era de părere că un parteneriat nu poate fi format în așa fel încât unul dintre parteneri să preia
profitul, iar celălalt să își asume pierderile, iar un parteneriat de acest gen este numit de obicei "leonin". Și noi, de asemenea,
credem că un parteneriat de acest tip este nul, în cazul în care unul dintre parteneri ia profitul, iar celălalt nu primește niciun
câștig, ci suportă pierderea; un parteneriat este extrem de nedrept atunci când unul dintre parteneri suferă pierderea și nu
primește niciun beneficiu din aceasta.
30. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Mucius afirmă, în Cartea a XIV-a, că un parteneriat nu poate fi format în așa fel încât un partener să sufere o anumită parte
din pierderi, iar altul să primească o altă parte din profit. Servius spune în Notele sale despre Mucius, că un astfel de
parteneriat nu poate fi format în mod legal, pentru că prin aceasta se înțelege doar profitul care rămâne după ce toate
pierderile au fost deduse, și nici nu există pierdere dacă nu a fost dedus în prealabil tot profitul. Cu toate acestea, un
parteneriat poate fi format în așa fel încât diferite sume din profiturile rămase în fondurile parteneriatului, după ce toate
pierderile au fost deduse, să poată fi plătite partenerilor; și, în mod similar, în cazul în care a fost suferită o pierdere, diferite
părți din aceasta pot fi împărțite între cei mai mulți parteneri.
(31) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.

1020

Pentru ca o acțiune în participație să poată fi introdusă, trebuie ca societatea să intervină în proces, deoarece nu este suficient
ca bunurile să fie în comun, decât dacă societatea apare ca parte în proces, deoarece o acțiune în comun poate fi introdusă
chiar și în afara societății; ca, de exemplu, atunci când se întâmplă să deținem bunuri împreună fără intenția de a forma o
societate, ceea ce se întâmplă atunci când un bun este lăsat moștenire la două părți, precum și atunci când un articol este
cumpărat de două persoane în același timp; sau atunci când o proprietate sau o donație trece sau ne este dată în comun, sau
atunci când cumpărăm separat acțiunile a doi coproprietari, fără intenția de a deveni parteneri:
32. Același, Despre Edict, Cartea a II-a.
Pentru că atunci când un parteneriat este format printr-un acord expres, o acțiune în parteneriat va fi admisă; dar atunci când
nu există un acord, o acțiune poate fi introdusă cu referire la proprietatea în sine, iar afacerea este considerată ca fiind
tranzacționată în comun.
33. Același, Despre Edict, Cartea XXXI.
Ca și în cazul fermierilor de rentă, precum și atunci când există mai mulți cumpărători; căci atunci când aceștia nu vor să se
lupte între ei, obișnuiesc să cumpere proprietatea în comun prin intermediul mesagerilor, iar acest lucru este foarte diferit de
o societate. Prin urmare, în cazul în care un tutore intră într-un parteneriat fără autoritatea tutorelui, el va fi totuși pasibil de o
acțiune în justiție pe motiv de afaceri realizate în comun.
34. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XX.
În acele cazuri în care se întâmplă ca una dintre părți să fi cheltuit bani pentru proprietatea comună, să fi colectat recoltele sau
profiturile acesteia sau să fi diminuat valoarea ei, nu există niciun motiv pentru o acțiune pe bază de parteneriat; dar între
coerezi va exista o acțiune pentru parteneriat al proprietății, iar între alții o acțiune pentru împărțirea bunurilor deținute în
comun. O acțiune pentru împărțirea bunurilor deținute în comun poate fi introdusă, de asemenea, între cei cărora le aparțin
prin drept ereditar.
35. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXX.
Nimeni nu poate încheia o societate în așa fel încât moștenitorul său să poată deveni asociat în cadrul acesteia. Cu toate
acestea, o acțiune poate fi intentată împotriva moștenitorului unui asociat pentru a-l obliga să îndeplinească obligația
defunctului;
36. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
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Și el trebuie, de asemenea, să repare efectele oricărei neglijențe a părții al cărei succesor de drept este, chiar dacă el însuși nu
este asociat.
(37) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XIII-a.
Este clar că, dacă moștenitorii asociaților au intenția de a forma o societate pe moștenire printr-un nou consimțământ, tot ceea
ce vor face ulterior va constitui temei pentru o acțiune în societate.
38. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Arbitrul într-o acțiune în parteneriat trebuie să vegheze la asigurarea unei garanții pentru pierderi sau câștiguri viitoare pe
durata existenței parteneriatului. Sabinus consideră că acest lucru ar trebui făcut în toate cazurile de bună credință, fie că
acestea sunt în termeni generali, de exemplu, cum ar fi cele care decurg din parteneriat, sau din agenție voluntară, sau din
tutelă; fie că au un caracter special, ca, de exemplu, atunci când se bazează pe mandat, pe împrumut pentru folosință sau pe
depozit.
1. Dacă tu și cu mine am format o societate, iar bunurile provenite din aceasta sunt deținute în comun, Proculus spune că pot
recupera orice cheltuială pe care am făcut-o în legătură cu aceste bunuri și orice profit pe care tu l-ai obținut din acestea,
printr-o acțiune în parteneriat sau printr-o acțiune de împărțire a bunurilor comune; și că una dintre aceste acțiuni pune capăt
celeilalte.
(39) Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIII.
În cazul în care tu și cu mine deținem un câmp în comun, iar tu îngropi un cadavru în el, eu pot introduce o acțiune în
parteneriat împotriva ta.
40. Același, Despre Sabinus, Cartea XVII.
Moștenitorul unui asociat, deși nu este asociat, trebuie totuși să termine ceea ce a fost lăsat incomplet de către defunct; și, în
acest caz, poate fi luată în considerare orice rea-credință de care s-ar putea face vinovat.
41. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XX.
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În cazul în care un asociat a încheiat o stipulație cu un alt asociat cu privire la o penalitate, el nu poate introduce o acțiune în
parteneriat dacă valoarea penalității a fost doar egală cu cea a interesului său.
(42) Același, Despre Sabinus, Cartea XLV.
Dacă însă a obținut penalitatea din stipulație după ce a fost introdusă acțiunea în parteneriat, el va avea dreptul la atât mai
puțin, deoarece penalitatea va fi imputată împotriva lui la principal.
43. Același, Despre edict, Cartea XXVIII.
În cazul în care a fost intentată o acțiune pentru împărțirea bunurilor deținute în comun, dreptul la acțiunea în parteneriat nu
se stinge, deoarece aceasta din urmă se referă la parteneriat și la obligațiile contractate prin acesta și nu admite adjudecarea;
dar dacă, ulterior, se va intenta o acțiune în parteneriat, prin aceasta se va recupera mai puțin decât prin cea dintâi.
44. Același, Despre Edict, Cartea XXXI.
Dacă ți-aș da perle pentru a fi vândute, cu înțelegerea că, dacă le vei vinde cu zece aurei, trebuie să-mi plătești zece, dar dacă
le vinzi cu mai mult, poți avea surplusul; mi se pare că, dacă acest lucru a fost făcut cu intenția de a forma un parteneriat, o
acțiune pe parteneriat va fi admisă, altfel, una pe un contract verbal poate fi introdusă.
(45) Același, Despre Sabinus, Cartea XXX.
O acțiune pentru furt în contul bunurilor comune poate fi intentată împotriva unui partener atunci când, fie prin fraudă, fie
prin rea intenție, acesta a sustras aceste bunuri sau a dispus de ele în scopul ascunderii, dar el va fi răspunzător și de acțiunea
asupra parteneriatului, deoarece o acțiune nu o distruge pe cealaltă. Aceeași regulă este aplicabilă tuturor acțiunilor de bunăcredință.
46. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Aceeași regulă se aplică și în cazul chiriașului, și în cazul unei părți care face afaceri cu altul, precum și în cazul celui care
execută un mandat al nostru și al unui tutore.
47. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
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48. Dacă intentez o acțiune în justiție pentru recuperarea unui bun furat, dreptul de a acționa în parteneriat se stinge, dacă nu
am încă un alt interes în această chestiune.
(1) În cazul în care un partener a cauzat daune bunurilor deținute în comun, Celsus, Julianus și Pomponius spun că el va fi
răspunzător în temeiul Lex Aquilia;
48. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Dar, cu toate acestea, el va fi, de asemenea, răspunzător în cadrul unei acțiuni în parteneriat,
(49) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXI.
dacă a prejudiciat parteneriatul prin fapta sa; ca, de exemplu, dacă a rănit sau a ucis un sclav care îi aparținea și care îi
desfășura activitatea.
50. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Rezultatul introducerii acțiunii privind parteneriatul este că partenerul trebuie să se mulțumească cu una sau cu cealaltă dintre
cele două proceduri; deoarece ambele au în vedere recuperarea bunurilor, și nu, ca în cazul acțiunii pentru furt, doar încasarea
pedepsei.
51. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Se adaugă, de asemenea, foarte corect: "Că o acțiune pentru furt nu va exista decât dacă asociatul a sustras bunul în mod
fraudulos și cu rea intenție", pentru că dacă a făcut-o fără rea intenție nu ar fi pasibil de o acțiune pentru furt. Și, într-adevăr,
se consideră, în general, că o parte care deține o cotă-parte din proprietate ar prefera să se bucure în mod legal de aceasta, mai
degrabă decât să aibă intenția de a o fura.
1. Prin urmare, să vedem dacă el va fi răspunzător în temeiul Lex Fabia; și, deși rațiunea sugerează că nu ar trebui să fie tras
la răspundere, totuși, dacă a răpit sclavul sau l-a ascuns, el va fi răspunzător în temeiul Lex Fabia.
52. Același, Despre Edict, Cartea XXXI.
În cazul în care o bucată de teren care se învecinează cu alte două urmează să fie vândută, iar una dintre părți cere altei părți
să o cumpere pentru a-i putea transfera partea care se alătură propriei sale proprietăți și, la scurt timp după aceea, el însuși
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cumpără bucățile de teren, respectivul vecin nefiind la curent cu tranzacția; se pune întrebarea dacă vecinul are vreun drept de
acțiune împotriva sa. Julianus a declarat că acest lucru implică o chestiune de fapt care lasă perplexitate, deoarece dacă
intenția a fost ca vecinul să cumpere terenul lui Lucius Titius și să mi-l transmită mie, vecinul nu ar avea niciun drept de
acțiune împotriva mea, care am făcut achiziția; dar dacă intenția a fost într-adevăr aceea de a face o achiziție de proprietate
comună, aș fi pasibil de o acțiune în parteneriat pentru a mă obliga să vă transfer restul terenului după ce am dedus acea parte
pe care v-am îndrumat să o cumpărați.
1. Buna-credință este un element important în această acțiune în parteneriat.
2. Se pune întrebarea dacă un partener este răspunzător doar pentru fraudă sau dacă este răspunzător și pentru neglijență?
Celsus afirmă, în Cartea a șaptea a Digestului, că partenerii sunt responsabili unul față de celălalt atât pentru neglijență, cât și
pentru fraudă. Și el spune că, dacă, la formarea unui parteneriat, unul dintre ei a promis că își va pune la dispoziție priceperea
și munca, ca, de exemplu, atunci când o turmă deținută în comun trebuie să fie pășunată; sau dacă dăm un câmp unei părți
pentru a fi îmbunătățit și din care recoltele trebuie să fie culese în comun; în acest caz, el va fi cu siguranță responsabil pentru
neglijență, deoarece contraprestația este valoarea muncii și priceperii sale. În cazul în care un partener dăunează proprietății
comune, se consideră că este, de asemenea, răspunzător pentru neglijență.
3. Partenerii nu sunt responsabili pentru accidentele neprevăzute, adică pentru cele care sunt inevitabile. Prin urmare, dacă o
turmă, după ce a fost evaluată, este livrată unui partener și este pierdută în urma unui atac al tâlharilor sau a unui incendiu,
pierderea trebuie să fie suportată în comun, dacă nu există fraudă sau neglijență în ceea ce privește partea care a primit
respectiva turmă după ce a fost evaluată. În schimb, în cazul în care a fost furat de hoți, pierderea trebuie să fie suportată de
cel căruia i-a fost încredințat, deoarece cel care a primit turma după evaluare era obligat să aibă grijă de ea. Aceste opinii sunt
corecte și o acțiune în parteneriat va fi admisă, cu condiția ca turma, chiar dacă a fost evaluată, să fi fost livrată pentru a fi
pășunată cu intenția de a forma un parteneriat.
4. Două părți au format un parteneriat în afacerea de fabricare a mantalelor pentru soldați. Una dintre ele, după ce a întreprins
o călătorie în scopul de a cumpăra materiale, a căzut printre hoți, iar banii i-au fost luați, sclavii săi au fost răniți, iar el și-a
pierdut proprietatea privată. Julianus spune că pierderea trebuie să fie suportată în comun și că, prin urmare, partenerul va
avea dreptul la o acțiune în parteneriat pentru jumătate din pierderea nu numai a banilor, ci și a celorlalte bunuri pe care
partenerul nu le-a luat cu el, cu excepția cazului în care a făcut călătoria cu scopul de a cumpăra marfă în contul
parteneriatului. Julianus consideră în mod foarte corect că, în cazul în care a fost efectuată vreo cheltuială pentru medici,
celălalt partener este răspunzător pentru partea sa. Prin urmare, dacă bunurile sunt pierdute în urma unui naufragiu și dacă a
fost vorba de mărfuri pe care nu se obișnuiește să le transporți cu vaporul, ambele părți trebuie să suporte pierderea; deoarece
aceasta, precum și profiturile trebuie împărțite în comun atunci când nu se produce din cauza neglijenței unui partener.
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5. În cazul în care doi bancheri sunt asociați și unul dintre ei profită de o tranzacție în mod separat și își însușește câștigul de
pe urma acesteia, se pune întrebarea dacă câștigul trebuie împărțit? Împăratul Severus a dat următorul răspuns într-un
Rescript către Flavius Felix: "În cazul în care un parteneriat pentru a desfășura o activitate bancară a fost format în mod
expres în acest scop, orice profit pe care un partener îl obține în orice mod care nu are legătură cu respectiva activitate
bancară, a fost stabilit prin lege că nu aparține parteneriatului."
6. Papinianus spune, de asemenea, în Cartea a treia a opiniilor: "În cazul în care frații păstrează în mod indivizibil
proprietățile părinților lor, pentru a împărți între ei profiturile și pierderile acestora, orice achiziții pe care le obțin din orice
altă sursă nu aparțin fondului comun."
7. De asemenea, în cea de-a treia carte de opinii, el afirmă că, fiind consultat cu privire la anumite fapte, a dat următoarea
opinie: "În ceea ce privește dreptul de proprietate, el a fost consultat cu privire la anumite fapte: "Între Flavius Victor și
Vellicus Asianus a fost încheiat un acord conform căruia, după ce a fost cumpărat un teren cu banii lui Victor, anumite clădiri
trebuiau să fie ridicate prin munca și priceperea lui Asianus și, după ce clădirile respective au fost vândute, Victor trebuia să
primească banii pe care îi investise și o anumită sumă în plus, iar Asianus, care a contribuit cu munca sa la parteneriat,
trebuia să aibă dreptul la restul." În acest caz, va exista o acțiune în parteneriat.
8. Papinianus afirmă, de asemenea, în aceeași Carte, că, în cazul în care se formează un parteneriat voluntar între doi frați,
salariile și alte compensații ar trebui să fie aduse în fondul comun al parteneriatului; deși un fiu emancipat nu ar fi obligat să
dea ceea ce a obținut în acest fel fratelui său care a rămas sub controlul tatălui său, deoarece, spune el, chiar dacă ar rămâne
sub controlul paternal, aceste lucruri ar fi totuși proprietatea sa privată.
9. De asemenea, el a dat ca fiind de părere că un parteneriat nu poate dura dincolo de moartea partenerilor; și, prin urmare, că
nimeni nu poate fi privat de puterea de a dispune prin testament sau de a-și transfera averea către un cognat mai îndepărtat
decât alții care sunt mai apropiați.
10. De asemenea, Papinianus a dat ca fiind de părere că, în cazul în care un partener repara anumite părți ale unei clădiri
aparținând parteneriatului, care se ruina sau devenise dărăpănată, acesta putea, în calitate de creditor privilegiat, fie să
recupereze principalul cheltuit împreună cu dobânda în termen de patru luni de la terminarea lucrărilor, fie să dobândească
respectiva clădire ca fiind a sa după acest termen, și că avea totuși dreptul de a intenta o acțiune în parteneriat pentru
recuperarea interesului său; de exemplu, dacă ar fi preferat să obțină ceea ce îi aparținea în locul proprietății. O Adresă a
Divinității Marcus a fixat termenul de patru luni pentru încetarea interesului, deoarece, după acest termen, partenerul ar fi
dobândit proprietatea.
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11. Atunci când niște persoane se asociază pentru a cumpăra ceva și, ulterior, bunul nu este cumpărat din cauza fraudei sau
neglijenței unuia dintre ei, se stabilește că va exista o acțiune în parteneriat. Este clar că, dacă se adaugă această condiție, și
anume: "Dacă bunul este vândut într-un anumit termen", iar acest termen trece fără ca partenerul să se fi făcut vinovat de
neglijență, acțiunea privind parteneriatul nu poate fi introdusă.
12. Cassius a afirmat că acțiunea în parteneriat este disponibilă și pentru recuperarea cheltuielilor suportate de unul dintre
parteneri pentru repararea unui curs de apă deținut în comun.
13. Mela mai spune că, în cazul în care doi vecini au contribuit fiecare cu câte o jumătate de picior de teren pentru a construi
împreună un zid de petrecere, care era destinat să susțină clădirile aparținând fiecăruia dintre ei, iar după ce zidul respectiv a
fost construit, unul dintre ei nu i-a permis celuilalt să folosească suportul său, o acțiune în parteneriat ar putea fi introdusă.
Aceeași autoritate a statuat că, în cazul în care două părți au cumpărat un teren liber pentru a evita ca lumina să le fie oprită,
iar acesta a fost livrat unuia dintre ei, care nu i-a permis celuilalt să dispună de ceea ce s-a convenit, se poate intenta o acțiune
în parteneriat.
14. În cazul în care mai multe parteneriate sunt formate de aceleași persoane, este stabilit că o singură hotărâre va fi
suficientă pentru a decide toate controversele care pot apărea cu referire la acestea.
15. În cazul în care unul dintre asociați face o călătorie legată de activitatea societății, ca de exemplu, pentru a cumpăra
marfă, el va fi rambursat doar pentru cheltuielile suportate de el în contul societății. Prin urmare, el poate imputa în mod
corespunzător cheltuielile de călătorie rezonabile pe care le-a efectuat pentru cazarea la hotel, pentru animalele de povară și
închirierea de vehicule, precum și pentru transportul său și al baloturilor de marfă, inclusiv prețul acestora.
16. Neratius spune că, atunci când cineva este asociat general, ar trebui să își plaseze toate bunurile în fondul parteneriatului;
și, prin urmare, el dă ca fiind de părere că parteneriatul va fi răspunzător, conform legii aquiliene, pentru orice vătămare
provocată lui însuși, sau în cazul în care i s-a făcut vreun rău personal lui sau fiului său.
17. De asemenea, el spune că un partener, care a intrat într-o societate în nume colectiv, nu este obligat să aducă în fondul
comun nimic din ceea ce a dobândit prin mijloace ilicite.
18. Pe de altă parte, autoritățile antice discută, de asemenea, dacă un asociat comanditat care a fost condamnat printr-o
hotărâre judecătorească pronunțată împotriva sa în urma unei acțiuni pentru un prejudiciu comis, ar putea, prin intermediul
unei proceduri judiciare, să oblige societatea să repare hotărârea? Atilicinus, Sabinus și Cassius au răspuns că, dacă a fost
condamnat pe nedrept, el ar avea dreptul la un astfel de recurs; dar dacă prejudiciul respectiv a rezultat dintr-un act ilegal al
său, el singur trebuie să suporte pierderea; ceea ce este în acord cu ceea ce Aufidius afirmă că era opinia lui Servius, și anume
1027

că, în cazul în care existau doi asociați generali, iar unul dintre ei a fost condamnat pentru că nu s-a prezentat la tribunal, el
nu putea recupera valoarea hotărârii din bunurile asociației; dar dacă el, în timp ce era prezent, a suferit o hotărâre nedreaptă,
el trebuie să fie rambursat din fondul asociației.
53. Același, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Este clar că produsul unui furt sau al oricărei alte încălcări a legii nu trebuie să fie plasat în proprietatea parteneriatului,
deoarece un parteneriat în crimă este josnic și dezonorant. Cu toate acestea, este evident că, dacă bunurile obținute în acest
mod devin parte a fondului comun, câștigul trebuie împărțit:
54. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIII.
Din motivul că, dacă un asociat plasează produsul unei infracțiuni în fondul societății, nu îl poate recupera, decât dacă este
obligat să îl predea printr-o hotărâre judecătorească.
55. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Prin urmare, dacă o parte care a comis o faptă ilegală este dată în judecată, fie poate preda doar ceea ce a deturnat, fie poate
face acest lucru cu o sancțiune. El poate renunța singur la bunurile sustrase, în cazul în care celălalt asociat nu știa că le-a pus
împreună cu cele ale societății. Dacă, totuși, acesta era conștient de acest fapt, va fi și el pasibil de penalitate, deoarece este
just ca cel care a participat la profit să împartă și pierderea.
56. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Nu contează nici dacă asociatul este obligat să predea bunurile obținute prin furt în timpul existenței societății sau după ce
aceasta a fost dizolvată. Aceeași regulă se aplică tuturor acțiunilor care decurg dintr-un comportament dezonorant, cum ar fi,
de exemplu, cele bazate pe prejudiciu, furtul cu violență, coruperea sclavilor și altele de acest fel, precum și tuturor
pedepselor pecuniare impuse în cadrul urmăririi penale pentru infracțiuni.
57. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Pomponius spune că nu trebuie să se piardă din vedere faptul că aceste reguli se aplică numai atunci când un parteneriat a
fost format pentru un scop onorabil și legal; căci dacă a fost format pentru a încălca legea, va fi nul, deoarece se consideră în
general că nu poate exista un parteneriat în chestiuni care sunt dezonorante.
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58. Același, Despre Edict, Cartea XXXI.
Trebuie să se analizeze dacă se poate intenta o acțiune în parteneriat atunci când bunurile pe care unul dintre parteneri le-a
adus în fondul comun au fost pierdute. Acest punct a fost discutat de Celsus în Cartea a șaptea a Digestului, cu referire la o
scrisoare a lui Cornelius Felix, după cum urmează: "Tu ai trei cai, iar eu am unul; formăm un parteneriat cu înțelegerea că tu
vei lua calul meu, vei vinde echipajul de patru cai și îmi vei plăti o pătrime din încasări". Prin urmare, dacă calul meu moare
înainte de încheierea vânzării, Celsus spune că nu crede că parteneriatul va continua să existe și că nu se datorează nicio parte
din valoarea cailor tăi, deoarece parteneriatul nu a fost încheiat pentru a forma o echipă de patru cai, ci pentru a vinde unul.
Dar dacă intenția părților a fost declarată ca fiind formarea unei echipe de patru cai și deținerea în comun a acesteia, iar
dumneavoastră ar trebui să aveți dreptul la o participație de trei pătrimi, iar eu la o participație de un sfert, nu există nicio
îndoială că suntem parteneri în această măsură.
(1) Celsus discută, de asemenea, punctul în care, în cazul în care am contribuit cu bani pentru cumpărarea de mărfuri, iar
banii mei s-au pierdut, pe riscul cui ar fi fost acest lucru? El spune că dacă banii s-au pierdut după ce au fost plasați în fondul
parteneriatului, ceea ce nu ar fi avut loc dacă nu s-ar fi format parteneriatul, ambele părți trebuie să suporte pierderea; la fel
ca în cazul în care se pierd banii care erau duși într-un loc îndepărtat pentru cumpărarea de bunuri. Cu toate acestea, dacă
banii au fost pierduți înainte de a fi plasați în fondul comun, dar după ce i-ați destinat în acest scop, el spune că nu puteți
recupera nimic din acest motiv, deoarece nu aparțineau societății în momentul în care au fost pierduți.
(2) În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal intră într-un parteneriat, iar ulterior este emancipat de tatăl său, Julianus
pune întrebarea dacă același parteneriat continuă să existe? Julianus afirmă, în Cartea a paisprezecea a Digestului, că
parteneriatul continuă să existe, pentru că în contractele de acest tip trebuie să se ia în considerare începutul tranzacției. Cu
toate acestea, există un motiv pentru două acțiuni, una împotriva tatălui, iar cealaltă împotriva fiului. Cea împotriva tatălui ar
trebui să fie introdusă pentru ceea ce a încetat să mai fie răspunzător în ziua dinaintea emancipării, deoarece el nu este
răspunzător pentru perioada de timp în care parteneriatul a existat după emancipare; cea împotriva fiului, însă, include
ambele perioade, adică întreaga perioadă cuprinsă în parteneriat; pentru că spune că dacă partenerul fiului s-a făcut vinovat
de vreun act fraudulos după emanciparea acestuia din urmă, o acțiune pe acest motiv ar trebui acordată fiului și nu tatălui.
(3) Dacă sclavul meu formează un parteneriat cu Titius, iar acesta continuă și după înstrăinarea sclavului, se poate spune că
primul parteneriat a luat sfârșit prin înstrăinarea sclavului și că a început unul cu totul nou și, prin urmare, că o acțiune pe
parteneriat va exista atât în favoarea mea, cât și în favoarea cumpărătorului sclavului. O acțiune ar trebui, de asemenea, să fie
acordată atât împotriva mea, cât și împotriva respectivului cumpărător, pentru orice cauze care au apărut înainte de
înstrăinarea sclavului; însă, în ceea ce privește tot ceea ce a avut loc ulterior, ar trebui să se acorde o acțiune numai împotriva
cumpărătorului.
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59. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XII.
Într-o asemenea măsură, parteneriatul este dizolvat prin moarte, încât nu putem admite nici măcar că un moștenitor poate
succeda parteneriatului. Sabinus afirmă că acest lucru este valabil pentru parteneriatele private, dar în cele care au ca obiect
de activitate colectarea impozitelor, parteneriatul continuă totuși să existe după moartea unui partener; dar numai cu condiția
ca partea celui decedat să fi fost transferată moștenitorului, astfel încât și celălalt partener trebuie să se împartă cu
moștenitorul, iar acest lucru depinde și de circumstanțe; căci ce se întâmplă dacă moare cel pentru ale cărui servicii a fost
format în mod special parteneriatul sau fără de care afacerile sale nu ar putea fi gestionate?
(1) Ceea ce pierde un partener prin jocuri de noroc sau ca urmare a adulterului nu poate fi imputat la bunurile parteneriatului,
dar dacă un partener a pierdut ceva din cauza actelor noastre frauduloase, el poate recupera de la noi.
60. Același, Despre Sabinus, cartea XIII.
Labeo spune că un partener care nu raportează parteneriatului profitul pe care l-a obținut, sau unul care folosește banii în
interes propriu, trebuie să plătească o dobândă pentru acesta, nu ca o dobândă obișnuită, ci cu titlu de despăgubire pentru ceea
ce partenerul său a suferit din cauza nerespectării sale. Cu toate acestea, în cazul în care acesta nu a folosit banii sau nu a fost
în întârziere, se aplică regula contrară. În plus, după moartea unui asociat, nu se poate face o estimare a daunelor pentru orice
act al moștenitorului său, deoarece societatea a fost dizolvată prin moartea asociatului.
(1) Un asociat, în timp ce încerca să împiedice evadarea sclavilor, care făceau parte din stocul societății, a fost rănit; Labeo
spune că cheltuielile pe care le-a făcut pentru servicii medicale, în consecință, nu pot fi recuperate printr-o acțiune în
parteneriat, deoarece nu au fost cauzate efectiv de activitatea societății, deși au fost făcute în contul acesteia; la fel ca și în
cazul în care cineva ar fi evitat să numească o parte moștenitor, sau ar fi trecut pe lângă el în moștenirea unei moșteniri, sau
și-ar fi administrat mai neglijent bunurile din cauza parteneriatului, pentru orice câștig pe care el însuși l-ar fi obținut din
cauza parteneriatului, nu ar fi obligat să îl pună în fondul comun; ca, de exemplu, dacă ar fi fost numit moștenitor din cauza
parteneriatului, sau dacă i s-ar fi dat ceva din acest motiv.
61. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXI.
Potrivit lui Julianus, totuși, el poate recupera ceea ce a plătit pentru el însuși pentru servicii medicale într-un caz de acest fel;
și acest lucru este adevărat.
62. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XIII.
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Dacă Titius, cu care am format un parteneriat, moare, iar eu sunt de părere că averea lui îi aparține lui Seius, iar eu vând
proprietatea comună și iau jumătate din produsul vânzării, iar Seius ia cealaltă jumătate; tu, care ești în realitate moștenitorul
lui Titius, nu poți recupera de la mine, într-o acțiune în parteneriat, banii pe care i-am plătit, așa cum au considerat Neratius și
Aristo, pentru că eu am primit doar valoarea părții mele. Nici nu contează dacă eu dispun de partea mea separat sau împreună
cu cea pe care cealaltă parte pretinde că este a sa. În caz contrar, rezultatul ar fi că, chiar dacă doi parteneri ar vinde bunurile
societății, oricare dintre ei ar fi răspunzător față de celălalt într-o acțiune în parteneriat pentru jumătate din ceea ce a ajuns în
mâinile sale. Dar tu nu ai fi obligat să-mi restitui în cadrul unei acțiuni pe succesiune nimic din ceea ce ai fi putut obține de la
Seius, deoarece ceea ce a intrat în posesia lui a fost prețul părții tale, iar eu nu aș putea recupera nimic de la el, deoarece am
obținut deja ceea ce era al meu.
63. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXI.
Opinia lui Sabinus este corectă, și anume că, dacă părțile nu sunt parteneri generali, ci doar asociați pentru un anumit scop,
sau dacă au acționat cu rea-credință pentru a se sustrage de la răspundere, ele pot totuși să fie judecate în măsura resurselor
lor. Acest lucru este perfect rezonabil, deoarece un parteneriat se aseamănă, în anumite privințe, cu o fraternitate.
(1) Ar trebui să se analizeze dacă doar fideiusorul unui partener ar trebui să fie despăgubit sau este, într-adevăr, un avantaj
personal pentru toți? Cred că cea din urmă este cea mai bună opinie; dacă, totuși, fideiusorul se angajează să apere acțiunea
partenerului, el poate profita de acest lucru; deoarece Julianus spune, în Cartea a paisprezecea a Digestului, că apărătorul
partenerului poate fi judecat numai în măsura resurselor partenerului respectiv. Și adaugă că aceeași regulă se aplică și celui
care acționează ca apărător al unui patron. Această regulă se aplică, de asemenea, în general, tuturor celor care sunt dați în
judecată în limita mijloacelor pe care le posedă.
(2) Această excepție nu ar trebui însă să fie acordată tatălui sau stăpânului unui partener, dacă parteneriatul a fost contractat
prin îndrumarea oricăruia dintre ei; pentru că nu va fi acordată moștenitorului și altor succesori ai partenerului, pentru
motivul că nu acordăm același privilegiu moștenitorilor sau succesorilor de a nu fi judecați dincolo de măsura resurselor lor.
(3) Dar cum se poate face o estimare a resurselor financiare ale unui partener? S-a stabilit că datoriile partenerului nu ar
trebui să fie deduse; și acest lucru Marcellus l-a afirmat în Cartea a șaptea a Digestului; cu excepția cazului în care, așa cum
spune el, datoriile au fost contractate cu referire la parteneriatul însuși.
(4) Trebuie, de asemenea, să se analizeze dacă partenerul ar trebui, într-un caz de acest fel, să furnizeze garanții pentru ceea
ce nu poate plăti, adică să facă o simplă promisiune în acest sens. Cred că aceasta este cea mai bună opinie.
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(5) Dacă, în cazul în care există trei asociați, unul dintre ei ar trebui să introducă o acțiune împotriva unuia dintre ceilalți și să
își recupereze întreaga sa cotă-parte, iar apoi un altul ar trebui să introducă o acțiune împotriva asociatului rămas, dar nu își
poate recupera întreaga sa cotă-parte deoarece respectivul asociat nu este solvabil; se pune întrebarea dacă cel care nu a
obținut tot ceea ce i se cuvenea poate introduce o acțiune împotriva celui care a primit întreaga sa cotă-parte, în scopul de a
face o împărțire, adică de a pune toate acțiunile pe picior de egalitate, întrucât este nedrept ca unul să obțină mai mult și
ceilalți mai puțin de la aceeași societate? Această opinie se bazează pe echitate.
(6) Pentru a determina dacă un asociat este în măsură să plătească suma pe care o datorează, trebuie să ținem cont de
momentul în care a fost pronunțată hotărârea.
(7) Se consideră că este în măsură să facă plata cel care a comis un act fraudulos pentru a se sustrage de la această plată,
deoarece nu este corect ca cineva să profite de pe urma propriei sale fraude. Acest lucru ar trebui să se înțeleagă că se aplică
tuturor celor împotriva cărora este intentată o acțiune în măsura resurselor lor. Cu toate acestea, dacă o parte nu este în
măsură să facă plata, nu din cauza unei fraude, ci din cauza propriei neglijențe, trebuie să se considere că nu trebuie
pronunțată o hotărâre împotriva sa.
(8) O acțiune în parteneriat poate fi, de asemenea, introdusă împotriva moștenitorului asociatului, chiar dacă acesta nu este
asociat, deoarece, chiar dacă nu este asociat, el este, totuși, succesorul profiturilor parteneriatului. Observăm aceeași regulă în
ceea ce privește parteneriatele pentru colectarea impozitelor și altele de același tip, și anume că moștenitorul nu este asociat
decât dacă a fost admis în parteneriat; cu toate acestea, toate profiturile parteneriatului îi aparțin, în aceeași măsură în care
este responsabil pentru pierderile care pot apărea fie pe durata de viață a parteneriatului pentru colectarea impozitelor, fie
ulterior. Această regulă nu se aplică în cazul parteneriatelor voluntare.
(9) În cazul în care unul dintre cei doi stăpâni lasă o moștenire, fără libertatea sa, unui sclav deținut în comun, această
moștenire aparține în întregime asociatului supraviețuitor. Cu toate acestea, se pune întrebarea dacă acesta poate introduce o
acțiune în parteneriat, pentru împărțirea moștenirii, împotriva moștenitorului partenerului decedat? Julianus spune că Sextus
Pomponius afirmă că opinia lui Sabinus este că moștenirea nu poate fi împărțită. Julianus spune că există motive întemeiate
pentru această opinie, deoarece ceea ce a fost dobândit nu a fost făcut în virtutea parteneriatului, ci în virtutea cotei de
participare a parteneriatului la sclav. Nu este necesar să se facă o împărțire a ceea ce partenerul nu dobândește prin
intermediul parteneriatului, ci prin intermediul bunurilor sale proprii.
(10) O societate în nume colectiv încetează prin inexistența celor care o compun, prin pierderea bunurilor sale, prin voința
asociaților și prin acțiuni în justiție. Prin urmare, o societate în nume colectiv este considerată ca fiind dizolvată atunci când
fie persoanele care o compun, fie bunurile care îi aparțin, fie acordul partenerilor, fie procedurile judiciare referitoare la
aceasta, iau sfârșit. Partenerii își încetează existența prin modificarea drepturilor civile, fie în gradul cel mai mare,
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intermediar sau cel mai mic, fie prin deces. Proprietatea este considerată pierdută în cazul în care nu mai există sau în cazul
în care starea sa este schimbată, deoarece nimeni nu poate fi asociat în bunuri care nu mai există, nici în cele consacrate în
scopuri religioase sau confiscate în favoarea statului. Un parteneriat încetează prin voința părților, prin retragere.
64. Callistratus, Întrebări, Cartea I.
Prin urmare, dacă asociații încep să acționeze separat și fiecare dintre ei face afaceri pe cont propriu, nu există nicio îndoială
că societatea este dizolvată.
65. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Ea încetează prin proceduri legale atunci când scopul pentru care a fost formată se schimbă, fie prin stipulație, fie prin decizie
judecătorească; căci Proculus spune că o societate este dizolvată, indiferent dacă este generală sau specială, ori de câte ori se
iau măsuri legale pentru a i se pune capăt.
(1) Labeo spune că o societate în nume colectiv este dizolvată atunci când bunurile unuia dintre asociați sunt vândute de către
creditorii săi.
(2) Labeo mai spune că, dacă parteneriatul a fost format cu scopul de a cumpăra sau de a închiria ceva, că atunci, orice profit
care ar fi putut fi obținut sau orice pierdere care ar fi putut avea loc trebuie împărțit în comun după moartea unuia dintre
parteneri.
(3) Am afirmat că un parteneriat poate fi dizolvat prin disensiunea părților, adică dacă toate părțile sunt de aceeași părere în
această privință. Dar, ce se întâmplă dacă numai unul dintre ei se retrage? Cassius a afirmat că cel care se retrage din
parteneriat îi eliberează pe partenerii săi de răspundere, în ceea ce îl privește pe el însuși, dar nu se eliberează de răspundere
față de ei. Totuși, această regulă trebuie respectată numai în cazul în care retragerea este făcută din motive frauduloase; ca, de
exemplu, dacă formăm o societate în nume colectiv și, ulterior, o moștenire trece la unul dintre parteneri și acesta se retrage
din acest motiv; dacă moștenirea ar trebui să producă vreo pierdere, aceasta trebuie să fie suportată de partenerul care s-a
retras din societate, dar el poate fi obligat, printr-o acțiune în parteneriat, să împartă cu ceilalți profiturile care rezultă din
aceasta. În cazul în care acesta ar dobândi o proprietate după retragerea sa, aceasta nu va fi împărțită cu ceilalți parteneri,
deoarece nu a fost comisă o fraudă cu privire la aceasta.
(4) În plus, dacă formăm un parteneriat pentru achiziționarea unei anumite proprietăți și, ulterior, doriți să o achiziționați
dumneavoastră și, din acest motiv, vă retrageți din parteneriat, veți fi răspunzător în măsura în care eu sunt interesat de
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respectiva proprietate. Dar dacă vă retrageți pentru că achiziția v-a displăcut, nu veți fi răspunzător chiar dacă eu o cumpăr,
deoarece în acest caz nu există fraudă. Aceste opinii au fost susținute și de Julianus.
(5) Labeo a afirmat, de asemenea, în lucrarea sa despre cazuri recente, că dacă unul dintre parteneri se retrage din parteneriat
într-un moment în care era interesul celuilalt ca acesta să nu fie dizolvat; el va fi răspunzător de acțiunea în parteneriat;
pentru că dacă formăm un parteneriat pentru cumpărarea de sclavi și, după ce am făcut acest lucru, tu te retragi din asociație
într-un moment care nu este favorabil vânzării sclavului, în acest caz, vei fi răspunzător de o acțiune în parteneriat, deoarece
mi-ai înrăutățit poziția. Proculus consideră că această opinie este corectă numai atunci când este în interesul asocierii să nu
fie reziliată; pentru că, de obicei, se acordă mai multă atenție la ceea ce este benefic pentru asociere decât la avantajul privat
al unuia dintre asociați. Aceste reguli sunt aplicabile numai în cazul în care nu s-a convenit nimic cu privire la aceste aspecte
la momentul constituirii parteneriatului.
(6) În cazul în care un parteneriat a fost constituit pentru o anumită perioadă de timp, unul dintre parteneri, prin retragerea din
acesta înainte de expirarea acestei perioade, îl eliberează pe partenerul său de răspundere față de el însuși, dar nu se
eliberează de răspundere față de partenerul său. Prin urmare, dacă se obține vreun profit după retragerea sa, el nu va avea
dreptul la nicio parte din acesta; dar dacă au fost efectuate cheltuieli, el trebuie să plătească și partea sa, cu excepția cazului în
care retragerea sa a avut loc din cauza unei necesități. Cu toate acestea, atunci când timpul a trecut, oricare dintre părți este
liberă să se retragă, deoarece acest lucru poate fi făcut fără intenție frauduloasă.
(7) De asemenea, ne putem retrage dintr-un parteneriat prin mandatul altora și, prin urmare, se consideră că un mandatar se
poate retrage și în numele mandantului său. Să ne întrebăm, totuși, dacă ceea ce s-a afirmat în această privință se aplică celui
căruia i-a fost încredințată administrarea generală a bunurilor societății sau celui căruia i s-au dat instrucțiuni speciale în acest
sens; sau retragerea poate fi făcută în mod legal în ambele cazuri? Aceasta din urmă este cea mai corectă opinie, cu excepția
cazului în care principalul i-a interzis în mod expres agentului să se retragă.
(8) Este, de asemenea, stabilit că partenerul meu poate notifica retragerea sa agentului meu. Servius spune într-o notă la
Alfenus că este în puterea mandantului, atunci când notificarea retragerii este dată agentului său, să o ratifice sau să o
respingă după bunul său plac; prin urmare, se va considera că este eliberat de răspundere agentul căruia i-a fost dată
notificarea retragerii; dar și cel care a notificat agentului retragerea sa va fi eliberat dacă dorește acest lucru; așa cum am
afirmat cu referire la un partener care îl notifică personal pe celălalt despre retragerea sa.
(9) Un parteneriat este dizolvat prin moartea unuia dintre asociați, chiar dacă a fost format cu acordul tuturor și dacă mai
mulți supraviețuiesc, cu excepția cazului în care a fost încheiat un alt aranjament la formarea parteneriatului; nici
moștenitorul unui asociat nu poate succeda la parteneriat, dar poate participa ulterior la profiturile acestuia. În plus, orice

1034

pierdere rezultată din fraudă sau neglijență în desfășurarea afacerii înainte de moartea asociatului trebuie să fie compensată
de către moștenitor, precum și de către acesta.
(10) În plus, o societate constituită în orice scop special se încheie atunci când afacerea pentru care a fost încheiată este
terminată. Dacă, totuși, unul dintre asociați moare, în timp ce afacerile societății nu s-au schimbat încă, iar motivul formării
societății apare abia după moartea sa, atunci trebuie să facem aceeași distincție ca și în cazul unui mandat, și anume că, dacă
moartea unuia dintre asociați nu a fost cunoscută de celălalt, societatea va continua să existe, dar dacă a fost cunoscută, ea va
fi dizolvată.
(11) Așa cum parteneriatul nu trece la moștenitorii unui asociat, tot așa nu trece nici la un arogant; pentru ca nu cumva, în caz
contrar, un asociat să se asocieze cu persoane împotriva voinței sale. Partea care a fost arogată va rămâne totuși în societate,
căci chiar dacă un fiu aflat sub controlul paternal ar fi emancipat, el va continua să fie asociat.
(12) Am precizat că o societate poate fi dizolvată și prin confiscarea bunurilor, despre care s-a considerat că se referă la
confiscarea tuturor bunurilor unui asociat în favoarea statului, deoarece acesta este considerat mort atunci când un alt asociat
îi succede.
(13) În cazul în care ar trebui să se facă o cheltuială cu referire la bunurile societății, după ce societatea a fost dizolvată, un
asociat nu poate recupera această cheltuială într-o acțiune în parteneriat, deoarece nu este adevărat că aceasta a fost făcută în
numele celuilalt asociat sau în contul interesului societății; dar, într-o acțiune pentru împărțirea bunurilor deținute în comun,
trebuie să se țină seama de această cheltuială, deoarece, deși societatea poate fi dizolvată, împărțirea bunurilor rămâne totuși.
(14) În cazul în care banii aparținând unei societăți în nume colectiv se află în mâinile unuia dintre parteneri, iar capitalul
unuia dintre aceștia din urmă este, într-o anumită măsură, diminuat; acțiunea ar trebui să fie intentată numai împotriva
partenerului care este în posesia banilor; și, după ce ceea ce i se datorează a fost dedus, toți pot intenta o acțiune pentru soldul
care se datorează fiecăruia dintre ei.
(15) Uneori este necesar să se intenteze o acțiune în parteneriat în timp ce parteneriatul încă există; ca, de exemplu, atunci
când acesta a fost format în scopul colectării de impozite; dacă, din cauza diferitelor contracte, niciunul dintre parteneri nu
este avantajat să se retragă din parteneriat, iar unul dintre ei nu plasează ceea ce a colectat în fondul comun.
(16) În cazul în care unul dintre asociați este căsătorit, iar societatea este dizolvată în timpul căsătoriei, respectivul asociat
căsătorit poate lua zestrea soției sale din bunurile societății, cu prioritate față de orice altă creanță; deoarece aceasta ar trebui
să se afle în mâinile celui care suportă poverile căsătoriei. Cu toate acestea, dacă parteneriatul este dizolvat după ce căsătoria
a încetat să mai existe, el ar trebui să primească zestrea chiar în ziua în care aceasta ar trebui plătită.
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66. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a X-a.
Dacă în momentul împărțirii bunurilor parteneriatului există circumstanțe care fac să fie sigur că zestrea, sau chiar o parte din
ea, nu ar trebui să fie cedată; judecătorul ar trebui să dispună ca aceasta să fie împărțită între parteneri.
67. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXII.
67. În cazul în care unul dintre parteneri vinde bunurile societății cu acordul celorlalți, prețul trebuie împărțit și trebuie să se
constituie o garanție pentru a-l despăgubi pentru viitor; iar dacă respectivul partener a suferit deja vreo pierdere, aceasta
trebuie să îi fie reparată. Cu toate acestea, dacă suma de bani a fost împărțită fără să se ofere nicio garanție, iar asociatul care
a efectuat vânzarea a fost obligat să plătească ceva în acest sens, poate el să recupereze de la unii dintre asociați ceea ce nu a
putut să recupereze de la ceilalți, în cazul în care nu toți sunt solvabili? Proculus consideră că această sarcină ar trebui să fie
suportată de ceilalți, dacă nu poate fi recuperată de la unii dintre ei; și că acest lucru poate fi apărat pe motiv că, atunci când a
fost formată societatea, s-a stabilit o comunitate de profit și de pierdere.
(1) În cazul în care unul dintre mai mulți asociați, care nu făcea parte dintr-o societate în nume colectiv, a împrumutat bani
care aparțineau tuturor și a încasat dobânda, el ar trebui să împartă dobânda doar dacă a împrumutat banii în numele
societății; deoarece, dacă a făcut acest lucru în nume propriu, întrucât a riscat să piardă principalul, are dreptul să rețină
dobânda.
(2) În cazul în care un asociat suportă unele cheltuieli necesare cu referire la activitatea societății, el poate introduce o acțiune
în justiție împotriva societății pentru dobânda, dacă ar fi trebuit să împrumute banii cu dobândă. Dar, în cazul în care el a
folosit banii proprii în acest scop, se consideră, și nu fără motiv, că are dreptul de a pretinde aceeași sumă de dobândă pe care
ar fi putut-o încasa dacă ar fi împrumutat banii altcuiva.
(3) Hotărârea nu poate fi pronunțată împotriva unui asociat în măsura resurselor sale, cu excepția cazului în care acesta a
recunoscut că este asociat.
68. Gaius, Despre edictul provincial, cartea X.
Nici un asociat, chiar dacă parteneriatul este unul general, nu poate înstrăina o sumă mai mare decât cea care compune partea
sa.
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(1) Se pune întrebarea dacă se consideră că o parte a comis un act pentru a evita efectuarea plății sumei pentru care este
răspunzătoare, care dispune de bunurile sale în mod fraudulos pentru a evita un proces viitor sau care nu folosește o
oportunitate de profit din acest motiv? Cea mai bună opinie este că, în acest caz, Proconsulul a avut în vedere o parte care a
dispus de bunurile sale, iar acest lucru îl putem deduce din interdicțiile în care este inserată fraza: "Pentru că ai comis o
fraudă pentru a evita să fii în posesie".
69. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXII.
70. Atunci când se formează o asociație în scopul de a face achiziții și se convine ca unul dintre parteneri să le furnizeze
celorlalți provizii și să le lase în seama lor tranzacția, dacă nu le asigură aprovizionarea, se poate intenta împotriva lui o
acțiune în parteneriat, precum și una în vânzare.
70. Paulus, Despre Edict, cartea XXXIII.
Nu se poate forma o societate perpetuă.
71. Același, Epitomele Digestului lui Alfenus, Cartea III.
Două persoane au format o societate pentru a preda gramatica și pentru a împărți între ele orice profit care ar putea fi obținut
din această profesie. După ce au convenit în actele de parteneriat asupra a ceea ce doreau să se facă, au stipulat apoi unul cu
celălalt după cum urmează: "Tot ceea ce este scris mai sus trebuie să fie executat și nu poate fi combătut, iar dacă nu se vor
respecta aceste prevederi, atunci se vor plăti douăzeci de mii de sesterți". S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care vreuna
dintre aceste prevederi ar fi fost încălcată, se putea intenta o acțiune în parteneriat? Răspunsul a fost că, dacă, după ce acordul
lor a fost încheiat cu referire la parteneriat, ei au stipulat următoarele: "Promiteți că aceste prevederi vor fi respectate așa cum
sunt prezentate aici?" Rezultatul ar fi că, dacă părțile ar fi făcut acest lucru cu scopul de a modifica contractul lor, nu s-ar
putea intenta o acțiune privind parteneriatul, ci întreaga chestiune ar fi considerată a fi devenit o stipulație. Dar dacă acestea
nu ar fi stipulat în acești termeni: "Promiteți că aceste dispoziții vor fi respectate așa cum sunt prevăzute aici?", ci, după cum
urmează: "Dacă aceste dispoziții nu sunt respectate, atunci vor fi plătite zece aurei", a fost considerat de el că problema nu a
devenit o stipulație, ci doar ceea ce se referea la penalitate a fost modificat, deoarece partea care promitea nu s-a obligat să
facă ambele lucruri, adică să facă plata și să execute contractul, iar dacă nu face acest lucru, va suferi penalitatea; și, prin
urmare, o acțiune în parteneriat ar fi fost posibilă.
(1) Doi consăteni liberți au format un parteneriat în scopul de a împărți toate "câștigurile, profiturile și emolumentele", iar
ulterior, unul dintre ei, după ce a fost numit moștenitor de către patronul său, o moștenire i-a fost lăsată celuilalt. Răspunsul a
fost că niciunul dintre ei nu era obligat să pună ceea ce primea în fondul parteneriatului.
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72. Gaius, Diurnal, sau Chestiuni de aur, Cartea a II-a.
Un asociat este răspunzător față de celălalt pentru neglijență, adică pentru omisiune și lipsă de diligență. Neglijența în acest
caz, însă, nu este înțeleasă ca lipsă de cea mai exactă diligență, căci este suficient ca el să folosească în afacerile societății
aceeași diligență pe care obișnuiește să o folosească în afacerile proprii; căci atunci când cineva ia un asociat care dă dovadă
de foarte puțină diligență, nu are decât pe el însuși de vină.
73. Ulpianus, Opinii, în Răspuns la Maximin, Cartea I.
În cazul în care persoanele formează o asociație din întreaga lor proprietate, adică din orice proprietate pe care oricare dintre
ele o poate dobândi ulterior, o proprietate care revine oricăruia dintre ei trebuie să fie plasată în fondul comun.
(1) De asemenea, el i-a mai spus lui Maximin că, atunci când persoanele formează o asociație a întregii lor proprietăți în așa
fel încât tot ceea ce se cheltuiește sau se obține să fie în folosul sau cheltuiala comună; orice sumă care poate fi cheltuită
pentru copiii unuia dintre ei trebuie să fie pusă în sarcina ambilor.
74. Paulus, Despre Edict, Cartea LXII.
În cazul în care cineva a format o societate și face o achiziție, aceasta îi aparține în mod individual, și nu fondului comun, dar
poate fi obligat printr-o acțiune pe societate să o facă proprietate comună.
75. Celsus, Digest, Cartea XV.
În cazul în care un parteneriat a fost format cu înțelegerea că Titius va avea reglementarea acțiunilor, iar Titius moare înainte
de a lua o decizie, parteneriatul este nul; deoarece intenția a fost ca niciun alt parteneriat să nu existe decât cel care este supus
deciziei lui Titius.
76. Proculus, Epistole, Cartea a V-a.
Ai format un parteneriat cu mine cu condiția ca Nerva, prietenul nostru comun, să decidă cu referire la părțile sale; și Nerva a
decis ca tu să fii partener în proporție de o treime, iar eu în proporție de două treimi din capital. Întrebați dacă acest lucru ar
trebui să fie ratificat în conformitate cu drepturile parteneriatului sau dacă suntem totuși parteneri egali? Cred că ar fi fost mai
bine să vă întrebați dacă suntem asociați în măsura cotelor pe care el le-a stabilit sau în măsura celor care ar fi fost împărțite
de un bun cetățean; pentru că există două feluri de arbitri, unul căruia trebuie să îi respectăm hotărârea, indiferent dacă este
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justă sau nedreaptă, regulă care trebuie respectată atunci când se recurge la arbitraj de comun acord cu părțile. Există un alt
tip, a cărui hotărâre trebuie comparată cu cea care ar fi pronunțată de un bun cetățean, chiar dacă partea care trebuie să o dea
a fost aleasă în mod expres;
77. Paulus, Întrebări, Cartea a IV-a.
De exemplu, atunci când este implicată intenția unui contract de închiriere și este necesară decizia locatorului.
78. Proculus, Epistole, Cartea a V-a.
Cred că, în cazul enunțat, ar trebui să se urmeze judecata unui bun cetățean, cu atât mai mult cu cât o decizie într-o acțiune în
parteneriat este una în care este implicată buna credință.
79. Paulus, Întrebări, Cartea a IV-a.
De aceea, dacă hotărârea lui Nerva este atât de nepotrivită, încât nedreptatea sa vădită este evidentă, ea poate fi corectată
printr-o hotărâre pe motiv de bună-credință.
80. Proculus, Epistole, Cartea a V-a.
Care ar fi fost rezultatul dacă Nerva ar fi hotărât ca una dintre părți să fie partener în limita a o mie de acțiuni, iar cealaltă în
limita a două mii de acțiuni? Decizia unui bun cetățean nu ar putea să nu fie aceea că nu suntem parteneri în aceeași măsură;
de exemplu, la fel ca și în cazul în care unul dintre noi ar aduce în parteneriat mai multă muncă, pricepere, credit și bani decât
celălalt.
81. Papinianus, Întrebări, Cartea a IX-a.
În cazul în care un partener a promis o zestre în numele fiicei sale și, înainte de a o plăti, a murit, lăsând-o moștenitoare, iar
ea a intentat ulterior o acțiune împotriva soțului ei pentru zestre; ea a fost eliberată printr-o chitanță din partea soțului ei. S-a
pus întrebarea dacă, în cazul în care ea a intentat o acțiune în parteneriat, ar trebui să primească suma zestrei ca o creanță
privilegiată, în cazul în care s-a convenit între parteneri ca zestrea să fie luată din fondul comun? Eu spun că acest contract nu
a fost unul injust, cu condiția ca fata să nu-l fi încheiat doar cu referire la unul dintre parteneri; pentru că, dacă acordul a fost
reciproc, nu ar fi fost nicio diferență dacă doar unul dintre parteneri ar fi avut o fiică. Mai mult, dacă tatăl ar fi recuperat
zestrea pe care o dăduse după moartea fiicei sale în timpul căsătoriei, banii ar fi trebuit să fie returnați parteneriatului,
deoarece ar trebui să interpretăm contractul în mod echitabil în acest sens. Dacă, totuși, căsătoria ar fi dizolvată prin divorț în
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timpul existenței parteneriatului, zestrea ar fi recuperată împreună cu accesoriile sale, astfel încât ar putea fi dată din nou unui
alt soț. Dar dacă primul soț nu era în măsură să restituie zestrea, nu se putea lua alta din fondurile parteneriatului, cu excepția
cazului în care acest lucru fusese convenit în mod expres. În exemplul propus, însă, pare a fi foarte probabil ca zestrea să fi
fost plătită efectiv sau cel puțin promisă. Căci dacă fiica ar fi primit zestrea prin efectul legii, după ce a devenit moștenitoarea
tatălui său, banii nu ar trebui să fie plasați în fondul parteneriatului, deoarece ea ar fi avut dreptul la ei, chiar dacă ar fi existat
un alt moștenitor. Dar, dacă ea a fost eliberată printr-o chitanță de la soțul ei, banii care nu au fost plătiți nu ar trebui să fie
trecuți în contul parteneriatului.
82. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Un asociat nu este obligat pentru datoriile contractate de un altul, conform legii parteneriatului, decât dacă banii au fost
depozitați în cufărul comun.
83. Paulus, Manuale, Cartea I.
84. S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care un copac care crește pe linia de demarcație sau o piatră care se întinde de fiecare
parte a liniei a două terenuri învecinate, va aparține proporțional proprietarului fiecărui teren; sau, dacă copacul este tăiat sau
piatra este îndepărtată, va rămâne indivizibil; așa cum se întâmplă în cazul în care două mase de metal aparținând la doi
proprietari sunt topite împreună, întreaga masă devine proprietatea comună a ambilor; și astfel, în acest caz, când un copac
este separat de sol, există cu atât mai multe motive pentru a considera că aparține ambilor proprietari, decât în cazul unei
mase de metal, deoarece aceasta formează un singur corp compus din aceeași substanță. Totuși, este în conformitate cu
rațiunea naturală ca, după separarea pietrei sau a copacului, fiecare dintre cei doi proprietari să aibă aceeași parte la care a
avut dreptul cât timp a rămas în pământ.
84. Labeo, Abrevieri de Javolenus, Cartea a VI-a.
Ori de câte ori se formează o asociație prin îndemnul cuiva, fie cu fiul acestuia, fie cu o altă persoană, se poate intenta o
acțiune directă împotriva celui care a fost în vedere la formarea asociației.
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Cartea XVIII
1. Cu privire la contractul de vânzare-cumpărare și la convențiile dintre cumpărător și vânzător (...)
2. Cu privire la vânzarea condiționată pe o anumită perioadă de timp.
3. Cu privire la anularea condicioasă a unei vânzări.
4. Referitor la vânzarea unei proprietăți sau a unei creanțe.
5. În ceea ce privește anularea unei vânzări și când este permisă retractarea unei achiziții.
6. În ceea ce privește riscurile și avantajele legate de bunurile vândute.
7. Cu privire la mutarea sclavilor (...)

Tit. 1. Despre contractul de vânzare-cumpărare și despre convențiile dintre cumpărător și
vânzător și despre lucrurile care nu pot face obiectul acestuia.

1. Paulus, Despre edict, cartea XXXIII.
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Originea cumpărării și a vânzării provine din schimburi, căci odinioară nu se cunoștea banul și nu exista nici un nume pentru
marfă și nici prețul unui lucru, ci fiecare, în conformitate cu cerințele vremii și ale împrejurărilor, schimba obiecte care îi erau
inutile cu alte lucruri de care avea nevoie; căci se întâmplă adesea ca ceea ce unul are din belșug, altuia îi lipsește. Dar,
pentru că nu se întâmpla întotdeauna sau cu ușurință ca atunci când tu aveai ceea ce voiam eu, sau, pe de altă parte, ca eu să
am ceea ce tu erai dispus să iei, s-a ales o substanță a cărei valoare publică și perpetuă, prin uniformitatea ei ca mijloc de
schimb, depășea dificultățile ce decurgeau din troc, iar această substanță, fiind bătută în monedă de către autoritatea publică,
reprezenta utilizarea și proprietatea, nu atât datorită materialului în sine, cât prin valoarea lui, și ambele articole nu mai erau
desemnate drept mărfuri, ci unul dintre ele era numit prețul celuilalt.
(1) Dar, deși se poate pune la îndoială faptul că astăzi se poate face o adevărată vânzare fără a se folosi moneda, ca, de
exemplu, dacă aș da o togă și aș primi în schimb o tunică; Sabinus și Cassius consideră că, în acest caz, există o adevărată
vânzare-cumpărare, dar Nerva și Proculus sunt de părere că este vorba de un schimb, și nu de o cumpărare. Sabinus îl dă ca
exemplu pe Homer, care povestește că armata grecilor a cumpărat vin cu cupru, fier și sclavi, după cum urmează: "Grecii cu
părul lung au cumpărat aici vin, unii dintre ei cu cupru, alții cu fier strălucitor, alții cu piei, alții din nou cu vite, iar alții cu
sclavi". Aceste versete, însă, par să indice un schimb și nu o achiziție, ca și următoarele: "Jupiter, fiul lui Saturn, a întunecat
facultățile lui Glaucus până când acesta a schimbat armele cu Diomede, fiul lui Tydeus". În sprijinul opiniei lui Sabinus,
poate fi citat cu mai mult efect ceea ce urmează, adică acolo unde același poet spune: "A cumpărat cu bunurile sale". Opinia
lui Nerva și a lui Proculus este însă cea mai bună, deoarece una este să vinzi și alta să cumperi; una este să fii cumpărător și
alta vânzător; așa cum prețul este un lucru, iar marfa altul; dar într-un schimb nu se poate stabili care este cumpărătorul și
care este vânzătorul.
(2) Cumpărarea derivă din Dreptul Națiunilor și, prin urmare, se realizează prin consimțământ și poate fi contractată între
părți care sunt absente, prin intermediul unui mesager, precum și prin scrisori.
2. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
O cumpărare nu poate fi contractată între tată și fiu, cu excepția cazului în care se referă la castrense peculium.
1. Nici o vânzare nu poate avea loc fără un preț. Totuși, nu este necesar ca banii de cumpărare să fie efectiv plătiți, ci un
acord perfecționează vânzarea fără a fi fost redus la un înscris.
(3) Același, Despre Sabinus, cartea XXVIII.
Atunci când un obiect este vândut cu înțelegerea că, dacă nu este pe placul cumpărătorului, nu va fi considerat cumpărat, se
stabilește că nu este vândut sub condiție, ci că achiziția poate fi anulată condiționat.
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4. Pomponius, Despre Sabinus, cartea IX.
Se înțelege că are loc o cumpărare atunci când obiectul acesteia este un liber-profesor sau un loc sacru sau religios, care nu
este susceptibil de vânzare, dacă este cumpărat de o parte care ignoră acest lucru:
5. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Pentru că un om liber nu este ușor de distins de un sclav.
(6) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Celsus, fiul, spune că nu poți cumpăra un om despre care știi că este liber și nici o altă proprietate dacă știi că nu este supusă
înstrăinării; cum ar fi, de exemplu, locurile sacre și religioase, sau cele care nu fac obiectul comerțului, ci sunt proprietate
publică, care, deși nu aparțin în mod absolut poporului, sunt folosite în scopuri publice, cum ar fi, de exemplu, Campus
Martius.
1. În cazul în care o suprafață de teren a fost vândută în trei rate anuale, cu înțelegerea: "că dacă banii nu sunt plătiți la
timpurile indicate, vânzarea terenului este nulă, iar dacă între timp cumpărătorul cultivă acest teren și recoltează recoltele de
pe el, acestea vor fi restituite dacă vânzarea este anulată, iar cumpărătorul trebuie să restituie vânzătorului suma de preț care
lipsește, dacă nu reușește să vândă ulterior proprietatea altcuiva"; dacă banii nu sunt plătiți la timpurile indicate, se stabilește
că vânzătorul va avea dreptul la o acțiune de vânzare pe acest motiv. Nu ar trebui să considerăm că este confuz faptul că, în
cazul în care o cumpărare a fost anulată, poate avea loc o acțiune de vânzare, deoarece, atât în cazul cumpărării, cât și al
vânzării, trebuie să se țină seama mai degrabă de intenția părților decât de limbajul folosit; și, conform celor spuse cu privire
la intenție, este evident că înțelegerea a fost doar că vânzătorul nu ar trebui să fie obligat față de cumpărător dacă banii nu au
fost plătiți la momentul stabilit, și nu că obligațiile reciproce ale vânzătorului și ale cumpărătorului ar trebui să fie eliberate.
2. O condiție stabilită la începutul unui contract poate fi schimbată ulterior printr-o convenție diferită; la fel cum ambele părți
pot anula în mod absolut o vânzare, în cazul în care actele care trebuiau să fie îndeplinite de ambele părți nu au fost încă
executate.
(7) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVIII.
În cazul în care vânzarea unui sclav a fost făcută în următorii termeni, și anume "După ce își va fi dat socotelile, conform
voinței stăpânului său", aceasta este condiționată. Vânzările condiționate se încheie numai după ce condițiile au fost
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respectate. În condiția de vânzare menționată mai sus, stăpânul își formează el însuși judecata conform voinței sale sau, de
fapt, ar trebui să se considere că aceasta se referă, în termeni generali, la judecata unui bun cetățean? Căci dacă înțelegem că
este vorba de voința stăpânului, vânzarea este nulă; la fel ca și atunci când cineva ar face o vânzare sub condiția: "Dacă va
dori", sau când o parte promite unui stipulant: "Voi plăti zece aurei dacă vreau", căci nu ar trebui să depindă de voința
debitorului dacă este obligat sau nu. Prin urmare, autoritățile antice au considerat că această clauză se referea mai degrabă la
judecata unui bun cetățean, decât la cea a proprietarului sclavului. Prin urmare, dacă acesta din urmă ar fi putut accepta
conturile sclavului, dar nu a făcut-o sau, dacă le-a acceptat și pretinde că nu a făcut-o, condiția vânzării este îndeplinită, iar
vânzătorul poate fi acționat în justiție în cadrul unei acțiuni de vânzare.
1. O cumpărare făcută în următoarele condiții: "Voi cumpăra acest lucru de la dumneavoastră la același preț pe care l-ați
plătit pentru el, sau vă voi da suma pe care o am în piept", este valabilă. Pentru că prețul nu este incert, deoarece suma plătită
la vânzare poate fi ușor de stabilit, deoarece există mai multe îndoieli cu privire la suma pentru care a fost cumpărat articolul
decât cu privire la bunul în sine.
2. În cazul în care cineva face o achiziție în următorii termeni: "Vă cumpăr pământul pentru o sută de aurei și cu cât mai mult
cu cât îl pot vinde", vânzarea este valabilă și se încheie imediat: pentru că prețul, o sută de aurei, este sigur, adică acest preț
va fi însă majorat dacă cumpărătorul va vinde pământul pentru o sumă mai mare.
8. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Nici o cumpărare, nici o vânzare nu poate fi considerată ca având loc fără bunuri care pot fi vândute; cu toate acestea,
recoltele și producția de vite pot fi făcute în mod corect obiectul unei cumpărări; iar când nașterile au avut loc, deoarece
tranzacția este completă, vânzarea se înțelege încheiată. Cu toate acestea, dacă vânzătorul a făcut în așa fel încât recoltele să
nu fie ridicate sau vitele să nu se nască, se va putea exercita o acțiune de cumpărare.
1. Cu toate acestea, uneori se înțelege că vânzarea este contractată fără ca obiectul acesteia să fie un bun, ca, de exemplu,
atunci când cumpărarea se face în funcție de întâmplare, ceea ce se întâmplă atunci când se cumpără pește sau păsări care
urmează să fie prinse sau bani care urmează să fie aruncați la populație. O achiziție este contractată și dacă nu se întâmplă
nimic, pentru că ea se referă la așteptare. În cazul în care cumpărarea se referă la bani aruncați la populație, iar cumpărătorul
este privat prin evacuare de ceea ce a obținut, nu se va naște nicio obligație pe motiv de cumpărare, pentru că se înțelege că
aceasta a fost intenția părților.
9. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVIII.
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Este clar că în toate vânzările și cumpărările este necesar consimțământul ambelor părți. Dar dacă ele diferă fie în privința
prețului, fie în privința a altceva legat de vânzare, acesta va fi incomplet. Prin urmare, dacă eu am crezut că cumpăr Câmpul
cornezian, iar tu ai crezut că îmi vinzi Câmpul sempronian, pentru motivul că nu suntem de acord în ceea ce privește obiectul
tranzacției, vânzarea va fi nulă și neavenită. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care eu aveam impresia că mi l-ai vândut
pe Stichus, iar tu credeai că mi l-ai vândut pe Pamphilus, care era absent; pentru că atunci când există un dezacord cu referire
la obiect, este evident că vânzarea este lipsită de efect.
1. Dacă nu suntem de acord cu referire la nume, dar nu există nicio dispută în ceea ce privește obiectul, tranzacția de vânzarecumpărare este fără îndoială valabilă; căci o greșeală în ceea ce privește numele nu are nicio consecință, atunci când
proprietatea în sine este convenită.
2. Prin urmare, se pune întrebarea, atunci când nu există o greșeală în ceea ce privește obiectul în sine, dar există una în ceea
ce privește substanța din care este compus; ca, de exemplu, dacă oțetul este vândut pentru vin, cuprul pentru aur, sau plumbul
pentru argint sau altceva care seamănă cu argintul, dacă există o vânzare-cumpărare. Marcellus spune, în Cartea a șasea a
Digestului, că, în acest caz, există o cumpărare și o vânzare, deoarece obiectul a fost convenit, deși a existat o eroare cu
privire la materia din care era compus. Sunt de aceeași părere, în ceea ce privește vinul și oțetul; căci, fiindcă sunt aproape
același lucru, adică aceeași substanță, cu condiția ca vinul să devină acru, dar dacă nu a devenit acru, ci a fost așa la început,
adică dacă conținea oțet, se va considera că un lucru a fost vândut pentru altul. În celelalte cazuri, însă, cred că vânzarea a
fost nulă, ori de câte ori s-a făcut o greșeală cu privire la substanța din care erau compuse obiectele.
10. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Cazul ar fi diferit în cazul în care o parte ar fi vândut efectiv aur, iar cumpărătorul ar fi crezut că este vorba de un metal de
valoare mai mică, căci atunci vânzarea va fi valabilă.
11. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVIII.
În caz contrar, ce putem spune în cazul în care un orb a fost cumpărător, sau în cazul în care s-a făcut o greșeală în privința
substanței, sau în cazul în care nu era priceput în a detecta natura substanțelor; vom considera că părțile s-au înțeles cu privire
la proprietate? Și cum ar putea fi de acord cu aceasta, cine nu a văzut-o?
1. Dacă eu cred că cumpăr o sclavă virgină, când ea, de fapt, este o femeie, cumpărarea va fi valabilă; pentru că nu există
nicio greșeală în ceea ce privește sexul ei. Dacă, însă, eu îți vând o femeie, iar tu crezi că cumperi un băiat, pentru că există o
greșeală în privința sexului, cumpărarea și vânzarea vor fi nule.
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12. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea XXXI.
În toate chestiunile enunțate mai sus, trebuie să se țină seama de personalitatea cumpărătorilor și a vânzătorilor, și nu de cea a
celor prin care se dobândește dreptul de acțiune pe contract; căci dacă sclavul meu sau fiul meu care se află sub controlul
meu, face o cumpărare în nume propriu, în prezența mea, întrebarea nu este care este părerea mea, ci ce crede cel care a
încheiat contractul.
(13) Același, Despre Sabinus, Cartea IX.
Dacă vinzi un sclav, știind că are obiceiul de a fugi, fie unuia dintre sclavii mei, fie unei părți pe care am instruit-o să îl
cumpere, iar acesta din urmă ignoră acest fapt, iar eu nu, este sigur că nu vei fi răspunzător de o acțiune de cumpărare.
14. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVIII.
Dar ce vom spune atunci când ambele părți se înșală atât în ceea ce privește substanța, cât și natura obiectului vânzării; ca, de
exemplu, atunci când eu cred că vând aur, iar tu crezi că achiziționezi aur, când, de fapt, metalul este alamă; sau atunci când,
de exemplu, doi coerezi vând o brățară despre care se spune că este din aur, la un preț ridicat, unui alt coerez, și se descoperă
că este, în cea mai mare parte, cupru? Se consideră că este vorba de o vânzare, deoarece brățara conținea o parte din aur, căci
dacă articolul este aurit, chiar dacă eu cred că este de aur, vânzarea va fi valabilă, dar în cazul în care cuprul este vândut
pentru aur, vânzarea nu va fi valabilă.
(15) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Chiar dacă părțile pot fi de acord cu privire la articolul care face obiectul vânzării, totuși, dacă, în conformitate cu cursul
naturii, acesta încetează să mai existe înainte de încheierea vânzării, cumpărarea va fi nulă.
1. Cumpărătorul poate profita de ignoranța sa, cu condiția ca aceasta să nu fie cea a unui om extrem de neglijent.
2. Dacă îmi vinzi un bun propriu, iar eu ignor acest lucru, iar tu îl predai altuia la indicația mea, Pomponius nu crede că
proprietatea mea trece, întrucât nu s-a dorit ca proprietatea mea să treacă la celălalt, ci a ta. Prin urmare, aceeași regulă se
aplică și în cazul în care intenționez să dau un bun al meu altuia, iar tu i-l livrezi sub îndrumarea mea.
(16) Pomponius, Despre Sabinus, cartea IX.
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Cumpărarea propriei mele proprietăți nu este valabilă, indiferent dacă am făcut-o cu bună știință sau nu, dar dacă o cumpăr în
timp ce nu sunt conștient de acest fapt, pot recupera ceea ce am plătit, deoarece nu a apărut nicio obligație.
1. Nu este însă un impediment la vânzare faptul că cumpărătorul nu s-a bucurat decât de uzufructul bunului în cauză.
17. Paulus, Despre edict, cartea XXXIII.
2. Cu toate acestea, este de datoria judecătorului, într-un caz de acest fel, să reducă prețul.
18. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
În cazul în care bunul cumpărat este deținut în comun de cumpărător și de altcineva, trebuie spus că prețul trebuie să fie
diminuat proporțional, iar cumpărarea va fi valabilă în ceea ce privește o parte a bunului și nulă în ceea ce privește restul. În
cazul în care un sclav, la ordinul stăpânului său, atunci când arată limitele unui teren care a fost vândut, fie din greșeală, fie
prin fraudă, include mai mult teren decât cel cuprins în teren, trebuie să se înțeleagă că el a indicat limitele acolo unde
stăpânul său a vrut să facă acest lucru. Alfenus afirmă aceeași opinie în cazul în care posesia este predată de un sclav.
19. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea XLI.
Ceea ce am vândut nu devine proprietatea cumpărătorului, decât dacă prețul mi-a fost plătit sau dacă a fost furnizată o
garanție pentru plată, sau dacă ne bazăm pe buna credință a cumpărătorului fără nicio garanție.
20. Același, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Sabinus a dat ca opinie că, dacă dorim ca ceva să fie făcut pentru noi; ca, de exemplu, o statuie, un vas sau o haină, cu
înțelegerea că nu vom da nimic altceva decât bani pentru aceasta; se consideră că aceasta este o vânzare adevărată și că nu
poate fi considerată o închiriere, dacă materialul nu este furnizat de partea pentru care urmează să fie făcut articolul. Cazul
este diferit în cazul în care eu furnizez terenul pe care urmează să construiți o casă; deoarece, în acest caz, ceea ce constituie
substanța structurii este furnizat de mine.
21. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
22. Labeo spune că ambiguitatea unui acord ar trebui să prejudicieze mai degrabă vânzătorul care a menționat termenii, decât
cumpărătorul; pentru că primul ar fi putut să îi precizeze mai clar înainte de a se fi făcut ceva.
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(22) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVIII.
Nu este de prisos să se insereze următoarea propoziție într-un contract de vânzare, și anume "Dacă proprietatea este, din orice
punct de vedere, sacră sau religioasă, nu va fi inclusă", deoarece aceasta se aplică numai la anumite suprafețe de teren cu o
întindere limitată; căci dacă întreaga suprafață este religioasă, sacră sau publică, cumpărarea va fi nulă.
23. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Cumpărătorul poate revoca ceea ce a plătit pe motiv că nu a fost datorat.
24. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVIII.
O acțiune de cumpărare va fi admisă în cazul unor porțiuni mici dintr-un teren, așa cum s-a spus mai sus; deoarece, deși locul
nu este în mod expres sacru sau religios, totuși, este inclus cu cea mai mare parte a ceea ce este cumpărat, ca un accesoriu.
25. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXIV.
Dacă vânzarea este făcută în următorii termeni: "Fie această proprietate, fie aceea", cumpărarea se va aplica la orice
proprietate pe care vânzătorul o va alege.
1. Cel care vinde proprietatea nu este obligat să o transfere cumpărătorului, așa cum este obligat să facă cel care face o
promisiune de teren unui stipulant.
(26) Pomponius, Despre Sabinus, cartea XVII.
Dacă eu, în cunoștință de cauză, cumpăr ceva de la o persoană a cărei proprietate este interzisă a fi vândută sau de la cineva
căruia i s-a acordat timp pentru a decide dacă va accepta sau nu o moștenire, în astfel de termeni încât nu are autoritatea de a
diminua bunurile moștenirii; nu voi deveni proprietarul proprietății respective. Cazul va fi diferit, totuși, dacă voi cumpăra o
proprietate de la un debitor știind că creditorul său a fost fraudat.
27. Paulus, Despre Sabinus, cartea VIII.
Cel care cumpără o proprietate de la oricine, crezând că îi aparține, o cumpără cu bună-credință; dar cel care cumpără ceva,
de la un tutore, fără autoritatea tutorelui său, sau în cazul în care este instigat de un impostor, despre care știe că nu este
tutorele său, nu va fi considerat un cumpărător de bună-credință; și această opinie a fost susținută și de Sabinus.
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28. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLI.
Nu există nicio îndoială că oricine poate vinde o proprietate aparținând altuia, deoarece în acest caz există o vânzare și o
cumpărare, dar cumpărătorul poate fi privat de proprietate prin proces legal.
29. Același, Despre Sabinus, Cartea XLIII.
Atunci când un sclav este vândut, peculium-ul său nu este vândut împreună cu el și, prin urmare, nu se consideră că este
vândut împreună cu peculium-ul său, fie că acesta nu a fost rezervat, fie că s-a declarat în mod expres că vânzarea nu
includea peculium-ul. Prin urmare, dacă ceva care face parte din peculium a fost furat de către sclav, poate fi recuperat printro acțiune, la fel ca orice alt bun furat, cu condiția ca acest bun să fi ajuns în mâinile cumpărătorului.
30. Același, Despre Edict, Cartea XXXII.
Cred că vânzătorul are totuși dreptul la o acțiune de producție, ca și la una de vânzare.
31. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXII.
În cazul în care ulterior au fost făcute accesiuni la peculium, acestea trebuie să fie returnate vânzătorului; ca, de exemplu,
urmașii unei femei sclave și tot ceea ce a fost obținut prin munca unui sub-sclav.
32. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLIV.
Atunci când cineva vinde magazine folosite în scopuri bancare sau altele care sunt construite pe terenuri publice, el nu vinde
terenul, ci doar dreptul; deoarece, fiind vorba de magazine publice, utilizarea lor aparține doar particularilor.
33. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXIII.
În care într-un contract de vânzare a fost inserată următoarea clauză: "Cursurile de apă și jgheaburile vor rămâne așa cum
sunt acum", și nu se adaugă ce cursuri de apă sau jgheaburi se înțeleg, trebuie, în primul rând, să se ia în considerare intenția
părților. Dacă aceasta nu este evidentă, atunci se va adopta interpretarea care este în detrimentul vânzătorului, deoarece
limbajul este ambiguu.
34. Paulus, Despre edict, cartea XXXIII.
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Dacă, într-o vânzare a unei suprafețe de teren, se precizează că: "Dacă, în cadrul unei vânzări de teren, se precizează că:
"Sclavul Stichus este inclus" și nu se poate stabili care dintre ei este vizat, în cazul în care există mai mulți sclavi cu acest
nume și cumpărătorul a avut în vedere unul, iar vânzătorul pe altul, se stabilește că vânzarea terenului va fi, totuși, validă.
Labeo, însă, spune că ar trebui să fie predat acel Stichus pe care vânzătorul îl avea în vedere, și nu contează prea mult care
era valoarea sclavului, dacă el valora mai mult sau mai puțin decât proprietatea în care era inclus, căci uneori cumpărăm o
proprietate datorită accesoriilor sale, de exemplu, când o casă este cumpărată datorită marmurelor, statuilor și tablourilor pe
care le conține.
(1) Pot fi vândute în mod legal toate bunurile pe care cineva le are fie în posesia sa, fie pe care le poate dobândi ulterior; dar
nu pot fi vândute cele pe care fie Legea naturii sau a națiunilor, fie obiceiurile statului le-au scos din comerț.
(2) Nu putem cumpăra cu bună știință un om liber și nici nu poate fi admisă o achiziție sau o stipulație bazată pe ipoteza că
acesta ar putea deveni sclav; deși am afirmat că pot fi cumpărate bunuri care nu există încă; pentru că nu este corect să
anticipăm o astfel de eventualitate.
(3) În plus, dacă atât cumpărătorul, cât și vânzătorul știu că bunul vândut a fost furat, nu se va contracta nicio obligație de
niciuna dintre părți. Dacă numai cumpărătorul este conștient de acest fapt, vânzătorul nu va fi răspunzător; totuși, el nu poate
recupera nimic pe motivul vânzării, dacă nu furnizează de bunăvoie ceea ce s-a angajat să facă. În cazul în care, totuși,
vânzătorul știa că bunul a fost furat, dar cumpărătorul nu știa acest lucru, o obligație este contractată de ambele părți; și acest
lucru a fost afirmat și de Pomponius.
(4) Cumpărarea propriei proprietăți este valabilă, numai atunci când cumpărătorul a intenționat de la început să obțină
posesia acesteia de la vânzător și nu a putut să o obțină prin alte mijloace.
(5) Una este să guști și alta este să măsori orice lucru care este oferit spre vânzare; căci gustul este un avantaj, dându-i
cumpărătorului posibilitatea de a-l respinge; dar măsura îi permite doar să stabilească valoarea achiziției, și nu dacă articolul
este vândut pentru o sumă prea mare sau prea mică.
(6) În cazul în care o achiziție este făcută în următorii termeni: "Fie Stichus, fie Pamphilus este cumpărat de mine",
vânzătorul are dreptul să livreze pe oricare dintre ei dorește, așa cum se întâmplă în stipulații; dar dacă unul dintre ei moare,
supraviețuitorul trebuie să fie livrat, și prin urmare riscul primului sclav se atașează vânzătorului, iar cel al celui de-al doilea
cumpărătorului. Dar dacă mor amândoi, prețul va fi în continuare datorat, deoarece cel care îi supraviețuiește celuilalt este
întotdeauna la riscul cumpărătorului. Același lucru trebuie spus și în cazul în care cumpărătorul ar avea dreptul de a alege pe
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care dintre ei dorește să îl aibă; cu condiția să i se lase la latitudinea sa doar pe care dintre ei îl va cumpăra, și nu dacă va face
sau nu vreo achiziție.
(7) Un tutore, nu poate cumpăra proprietatea unui tutore. Aceeași regulă se extinde și la cazuri similare, adică la cele ale
curatorilor, agenților și persoanelor care fac afaceri pentru alții.
35. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a X-a.
Pentru că se dau deseori avansuri în cazul în care se fac achiziții, nu rezultă că atunci când nu se face acest lucru acordul este
nul; ci doar că se poate dovedi mai ușor că prețul a fost convenit.
(1) Este stabilit că o tranzacție este imperfectă atunci când vânzătorul îi spune părții care dorește să cumpere: "Poți cumpăra
acest lucru pentru orice preț pe care dorești să îl dai, sau pentru ceea ce consideri corect, sau pentru ceea ce consideri că
valorează articolul."
(2) Anumite autorități susțin că nu se poate încheia un contract pentru cumpărarea de otravă mortală, deoarece nici
parteneriatul, nici mandatul nu au nicio forță într-un caz în care este vorba de infracțiune. Această opinie poate, într-adevăr,
să fie susținută în mod foarte corect cu referire la substanțe care nu pot fi făcute utile pentru noi, chiar și prin adăugarea a
altceva. Cu toate acestea, în ceea ce privește substanțele care, după ce au fost amestecate cu altele, își pierd natura nocivă
într-o asemenea măsură încât din ele se pot face antidoturi și alte medicamente sănătoase, trebuie să se emită o opinie
diferită.
(3) Dacă cineva îi ordonă unui prieten de-al său, care urma să plece într-o călătorie, să caute sclavul său fugar și, dacă îl
găsește, să îl vândă, nu se poate spune că a acționat cu încălcarea Decretului Senatului, deoarece nu l-a vândut, și nici
prietenul său, dacă l-a vândut când era de față. De asemenea, un cumpărător, dacă cumpără un sclav care este prezent, se
înțelege că s-a angajat într-o tranzacție legală.
(4) În cazul în care un bun cumpărat este pierdut prin furt, trebuie mai întâi să se ia în considerare ceea ce s-a convenit între
părți cu privire la păstrarea lui în siguranță. Dacă se pare că nu a fost încheiat niciun acord, ar trebui să se ceară vânzătorului
aceeași grijă în ceea ce privește păstrarea acesteia ca și cea pe care un bun gospodar ar avea-o în ceea ce privește propria
proprietate. În cazul în care acesta a avut o astfel de grijă și, cu toate acestea, bunul a fost pierdut, el va fi în siguranță,
deoarece poate ceda dreptul său de acțiune pentru recuperarea acestuia, precum și dreptul său de acțiune personală către
cumpărător. Prin urmare, trebuie să luăm în considerare situația juridică a celui care vinde un bun aparținând altuia, deoarece
nu are dreptul la o acțiune de recuperare a acestuia și nici la o acțiune personală. Din acest motiv, ar trebui să se pronunțe o
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hotărâre judecătorească împotriva sa, deoarece dacă și-ar fi vândut proprietatea proprie, ar fi putut ceda aceste drepturi de
acțiune cumpărătorului.
(5) În ceea ce privește obiectele care sunt determinate prin greutate, număr și măsură (cum ar fi, de exemplu, grâul, vinul,
uleiul și argintul), se consideră că vânzarea este perfectată în aceste cazuri, precum și în altele, numai atunci când s-a încheiat
un acord cu privire la preț; și, uneori, chiar și atunci când s-a încheiat un acord cu privire la preț, vânzarea nu este considerată
ca fiind perfectată, dacă obiectele nu au fost măsurate, cântărite sau numărate. În cazul în care tot vinul, uleiul, grâul sau
argintul, indiferent cât de mult ar fi, este vândut la un anumit preț, se aplică aceeași regulă ca și în cazul altor bunuri. Dacă,
totuși, vinul a fost vândut în borcane separate, iar uleiul în vase separate, grâul în măsuri separate și argintul în greutăți
separate, un anumit preț fiind stabilit pentru fiecare; se pune întrebarea: în ce moment a fost perfectată cumpărarea? Această
întrebare ar putea fi pusă și cu referire la articolele care sunt numărate, unde prețul era stabilit în funcție de un anumit număr
de astfel de articole. Sabinus și Cassius susțin că achiziția a devenit completă în momentul în care articolele au fost numărate,
măsurate sau cântărite; deoarece se consideră că vânzarea a fost făcută cu condiția de a le măsura în vase individuale, de a le
cântări kilogram cu kilogram sau de a le număra unul câte unul.
(6) Prin urmare, dacă o turmă este vândută ca întreg, pentru o anumită sumă, vânzarea este considerată perfectă după ce s-a
convenit asupra prețului; dar dacă animalele sunt vândute pe capete, la un anumit preț pentru fiecare, se vor aplica regulile pe
care tocmai le-am stabilit.
(7) În cazul în care vinul este vândut dintr-o cramă, de exemplu, o sută de măsuri, este perfect adevărat (și acest lucru pare,
de asemenea, stabilit) că acesta va fi în întregime pe riscul vânzătorului înainte de a fi măsurat. Nu contează dacă s-a stabilit
un preț pentru cele o sută de măsuri sau dacă s-a convenit asupra unui preț pentru fiecare dintre ele.
(8) În cazul în care cineva, atunci când vinde un teren, ascunde numele vecinului său de cumpărător, iar acesta din urmă,
aflându-l, nu ar trebui să cumpere proprietatea, considerăm că vânzătorul va fi responsabil.
36. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLIII.
În cazul în care cineva, atunci când face o vânzare, pune un preț pe bunul pe care nu se așteaptă să îl ceară, deoarece
intenționează să doneze respectivul bun, nu se consideră că l-a vândut.
37. Același, Disputații, Cartea a III-a.
Atunci când cineva vinde o bucată de pământ care i-a revenit prin drept ereditar, în următorii termeni: "Dacă cineva vinde o
bucată de pământ care i-a revenit prin drept ereditar: "Puteți cumpăra acest teren pentru aceeași sumă pentru care a fost
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cumpărat de către testator", iar ulterior se constată că acesta nu a fost cumpărat deloc de către testator, ci că i-a fost donat, se
consideră că vânzarea a fost făcută fără niciun preț și, prin urmare, că seamănă cu una făcută sub condiție, care este nulă dacă
condiția nu a avut loc.
38. Același, Disputations, cartea VII.
Atunci când cineva vinde o proprietate la un preț scăzut în scopul de a face o donație din aceasta, vânzarea va fi valabilă;
deoarece noi susținem că o vânzare făcută din întreaga cantitate de ceva nu este valabilă atunci când aceasta se face numai de
dragul de a face o donație, dar atunci când proprietatea este vândută la un preț mai mic din cauza unei donații, nu există nicio
îndoială că vânzarea va fi valabilă. Această regulă se aplică tranzacțiilor între persoane fizice; dar atunci când o vânzare este
făcută la un preț scăzut în contul unei donații între soț și soție, aceasta nu are nicio forță sau efect.
(39) Julianus, Digest, Cartea XV.
În cazul în care un debitor a răscumpărat o proprietate gajată în favoarea creditorului său, el nu va fi pasibil de o acțiune de
vânzare în calitate de cumpărător al propriei sale proprietăți, iar toate drepturile creditorului său vor rămâne intacte.
1. Este probabil că, atunci când cineva vinde măsline care sunt încă atârnate în copaci și stipulează că din ele se vor obține
zece lire sterline de ulei, a intenționat să fie plătit cu ceea ce se obține din ele până la zece lire de ulei. Prin urmare, în cazul
în care cumpărătorul nu poate extrage decât cinci livre de ulei din măslinele respective, mai multe autorități consideră că nu
va fi obligat să plătească mai mult decât cele cinci livre de ulei pe care le-a obținut.
40. Paulus, Epitomele Digestului lui Alfenus, cartea IV.
Un om care a vândut o suprafață de teren a stipulat în contract: "Că cumpărătorul ar trebui să măsoare terenul în următoarele
treizeci de zile și că ar trebui să îl notifice cu privire la măsurare, iar dacă nu a făcut acest lucru în acest timp, vânzătorul ar
trebui să fie eliberat de obligația sa". Cumpărătorul a anunțat măsurarea în termenul stabilit, care s-a dovedit a fi mai mică
decât presupunea și, din acest motiv, a primit bani de la vânzător. Ulterior, acesta a vândut terenul și, când l-a măsurat el
însuși pentru propriul cumpărător, a constatat că era mult mai puțin teren decât credea el că este. S-a pus întrebarea dacă
valoarea deficitului putea fi recuperată de la vânzător. Răspunsul a fost că ar trebui să se examineze termenii contractului.
Căci, dacă se precizase că "Cumpărătorul trebuie să măsoare terenul în următoarele treizeci de zile și să notifice proprietarul
despre cât lipsește din măsurători", iar acesta l-a notificat după ce trecuse a treizecea zi, nu ar fi fost în niciun avantaj pentru
el; Dar dacă în contract ar fi fost stipulat că "Cumpărătorul trebuie să măsoare terenul în următoarele treizeci de zile și să îl
notifice cu privire la măsurarea acestuia", chiar dacă acesta l-a notificat că suprafața terenului era mai mică decât se
presupunea, ar fi putut, chiar și după mai mulți ani, să intenteze o acțiune pentru a recupera valoarea deficitului.
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(1) Într-un contract de vânzare a unui teren, vânzătorul a acordat dreptul de a obține apă; și s-a pus întrebarea dacă a fost
inclus și un drept de trecere la apă. Răspunsul a fost că aceasta pare să fi fost intenția părților și, prin urmare, că vânzătorul a
fost obligat să acorde un drept de trecere.
(2) O parte care a vândut un câmp, a declarat că acesta conținea optsprezece jugera, și a stipulat că, după ce va fi măsurat, va
primi un anumit preț pentru fiecare jugerum. S-a constatat că terenul conținea douăzeci de jugera, și s-a considerat că plata
pentru douăzeci era datorată.
(3) Vânzătorul unei suprafețe de teren a rezervat grâul care fusese semănat cu mâna, iar pe terenul respectiv crescuse o
cultură din grâul care căzuse de pe tulpină. S-a pus întrebarea dacă acest lucru a fost inclus în contract. Răspunsul a fost că
intenția trebuie analizată cu atenție, dar, conform termenilor contractului, intenția părea să fie că ceea ce a căzut de pe tulpină
nu ar trebui să fie inclus, la fel ca și în cazul în care ar fi căzut din sacul semănătorului sau ar fi crescut din semințele aruncate
de păsări.
(4) În cazul în care o parte a vândut o suprafață de teren și a rezervat întreaga recoltă a acestuia, s-a considerat că trestiile și
lemnul care au fost tăiate au fost incluse în respectiva recoltă.
(5) Un sclav a declarat că butoaiele care se aflau pe un teren aparținând stăpânului său erau accesorii la acesta. S-a considerat
că butoaiele, care fuseseră cumpărate de sclavul care a cultivat terenul și care făceau parte din peculium-ul său, ar trebui să
fie predate cumpărătorului.
(6) Roata, de asemenea, prin care se trage apa este parte a clădirii, la fel ca și găleata.
41. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a III-a.
O anumită persoană a încercat să cumpere un teren de la o altă persoană care îl grevase cu sarcini, cu înțelegerea: "Că ar
trebui să fie considerat ca fiind cumpărat de el, dacă vânzătorul elibera terenul, cu condiția să facă acest lucru înainte de
calendele lui iulie". S-a pus întrebarea dacă el ar putea introduce în mod corespunzător o acțiune de cumpărare întemeiată pe
un astfel de acord, pentru a-l obliga pe vânzător să înlăture poprirea de pe teren. Răspunsul a fost că ar trebui să verificăm
intenția cumpărătorului și a vânzătorului, pentru că, dacă se intenționa ca vânzătorul să înlăture în mod absolut privilegiul de
pe teren înainte de sfârșitul lunii iulie, acțiunea de cumpărare ar trebui să fie introdusă pentru a-l obliga să facă acest lucru, și
că nu se înțelegea că achiziția a fost făcută sub o condiție; ca, de exemplu, dacă cumpărătorul s-ar fi adresat vânzătorului
după cum urmează: "Voi cumpăra terenul dumneavoastră dacă veți ridica privilegiul asupra acestuia înainte de sfârșitul lunii
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iulie" sau "Dacă îl veți răscumpăra de la Titius înainte de această dată". În cazul în care cumpărarea a fost făcută sub o
condiție, nu se poate iniția o procedură până când condiția nu a fost respectată.
1. Mi-ați vândut o masă placată cu argint, cu înțelegerea că este solidă, niciunul dintre noi neștiind că nu este așa. Vânzarea
este nulă, iar banii plătiți în contul ei pot fi recuperați.
42. Marcianus, Institutes, Cartea I.
Stăpânii nu pot, nici ei înșiși, nici prin agenții lor, să dispună de sclavi, chiar dacă s-au făcut vinovați de infracțiuni, pentru a-i
pune să se lupte cu fiarele sălbatice. Frații divini au afirmat și ei acest lucru într-un Rescript.
43. Florentinus, Institutes, Cartea a VIII-a.
Tot ceea ce se afirmă, în timp ce se face vânzarea, în lauda proprietății, nu îl va obliga pe vânzător, dacă adevărul este
evident; ca, de exemplu, atunci când vânzătorul spune că un sclav este frumos sau o casă bine construită. Dacă, totuși, el
afirmă că sclavul este bine educat sau că este un meșteșugar priceput, el trebuie să facă declarațiile sale bune, pentru că a
vândut proprietatea la un preț mai mare datorită lor.
1. Există anumite promisiuni care nu îl obligă pe vânzător dacă bunul este într-o astfel de stare încât cumpărătorul nu poate
ignora acest lucru; ca de exemplu, atunci când cineva cumpără un sclav căruia i-au fost scoși ochii, iar vânzătorul stipulează
cu privire la sănătatea lui, căci se consideră că a stipulat pentru orice altă parte a corpului, cu excepția celei în care se înșală.
2. Vânzătorul trebuie să garanteze că nu se face vinovat de intenție frauduloasă; și acest lucru nu se aplică numai atunci când
vorbește ambiguu în scopul înșelăciunii, ci și atunci când disimulează cu perfidie și cu artă.
44. Marcianus, Rules, Book III.
În cazul în care cineva cumpără doi sclavi în același timp pentru unul și același preț, iar unul dintre ei moare înainte de
încheierea vânzării, cumpărarea celui care supraviețuiește este nulă.
45. Același, Reguli, Cartea a IV-a.
Labeo afirmă în Cartea Cazurilor recente că, atunci când cineva cumpără, ca fiind noi, haine care au fost renovate, se
consideră de către Trebatius că cumpărătorul trebuie să fie despăgubit în măsura interesului său, dacă a cumpărat din
ignoranță hainele renovate. Pomponius aprobă, de asemenea, această opinie, la care participă și Julianus, deoarece spune că,
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dacă vânzătorul a ignorat că hainele nu erau noi, el va fi răspunzător doar pentru valoarea bunului în sine, dar dacă a fost
conștient de acest fapt, va fi responsabil și pentru daunele suferite de cumpărător din acest motiv, la fel ca și în cazul în care
ar fi vândut din ignoranță un vas placat cu aur pentru unul solid, deoarece trebuie să repare aurul pe care l-a vândut.
46. Același lucru, Despre informatori.
Nu este legal ca cineva care deține o funcție publică să cumpere bunuri aparținând acesteia, nici el însuși, nici prin
intermediul unei alte persoane; în caz contrar, nu numai că va pierde bunurile, dar poate fi și dat în judecată pentru daune de
patru ori mai mari, în conformitate cu Constituția lui Severus și Antoninus. Această regulă se aplică și intendentului Casei
Imperiale. Cu toate acestea, ea poate fi aplicată numai în cazul în care permisiunea de a face o astfel de achiziție nu a fost
acordată în mod expres funcționarului în cauză.
(47) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIX.
Dacă servitutea unui curs de apă este atașată unui teren, dreptul de a lua apa trece la cumpărător, chiar dacă nu s-a spus nimic
cu privire la aceasta; la fel cum se întâmplă și cu țevile prin care este condusă apa,
(48) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Chiar dacă acestea se află în afara casei.
49. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIX.
Și chiar dacă nu rezultă dreptul de a lua apa, pentru că a fost pierdut, totuși, conductele și șanțurile, atâta timp cât sunt
conectate, aparțin cumpărătorului ca parte a imobilului. Acest lucru Pomponius l-a afirmat și în Cartea a X-a.
50. Același, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Labeo scrie că, dacă îmi vindeți o bibliotecă cu condiția ca Decurionii din Câmpina să-mi vândă un teren pe care să o pot
construi, iar eu nu sunt vinovat că nu-l obțin pe acesta din urmă, nu există nici o îndoială că se poate intenta o acțiune De
praescriptis verbis pentru a mă obliga să mă conformez. Cred că poate fi introdusă și o acțiune în justiție, ca și cum condiția
ar fi fost îndeplinită, deoarece cumpărătorul este responsabil pentru că nu a fost îndeplinită.
51. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
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Băncile învecinate cu un teren care a fost vândut nu sunt cuprinse în măsurarea acestuia din urmă, pentru că nu aparțin
nimănui, ci sunt deschise tuturor prin dreptul popoarelor; acest lucru este valabil și pentru autostrăzi, precum și pentru
locurile religioase și sacre. Prin urmare, se obișnuiește să se prevadă orice avantaj pentru vânzător, precizând în mod expres
că autostrăzile, malurile cursurilor de apă și locurile publice nu sunt incluse în măsurarea proprietății.
52. The Same, On the Edict, Cartea LIV.
Senatul a decretat că nimeni nu trebuie să demoleze o clădire în oraș sau la țară, în vederea obținerii unui preț mai mare
pentru ea, și că nimeni nu trebuie să cumpere sau să vândă vreun material al acesteia în cadrul comerțului. Sancțiunile
stabilite pentru cei care încalcă acest decret al Senatului sunt: cel care a făcut achiziția va fi obligat să plătească de două ori
valoarea prețului în Trezoreria Publică, iar cu referire la cel care a vândut materialele, vânzarea va fi considerată nulă. Este
clar că, dacă îmi plătești banii de achiziție, din moment ce ești obligat să plătești dublul sumei în Trezoreria Publică, poți să o
recuperezi de la mine, deoarece vânzarea este nulă, în ceea ce mă privește. Acest decret al Senatului devine operațional nu
numai în cazul în care un partid își vinde sediul său de țară sau reședința din oraș, ci și atunci când vinde una care aparține
altcuiva.
53. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXVIII.
Pentru ca proprietatea să revină cumpărătorului, nu este important dacă prețul este plătit sau dacă se dă o garanție în acest
sens. Ceea ce am afirmat cu referire la o garanție trebuie înțeles ca având o aplicare mai largă atunci când vânzătorului i se dă
o garanție pentru banii de cumpărare în orice mod; de exemplu, prin intermediul unui alt debitor sau prin predarea unui gaj; și
în aceste cazuri este la fel ca și cum prețul ar fi fost plătit efectiv.
54. Paulus, Despre edictul edililor curuți, Cartea I.
În cazul în care proprietatea este vândută cu bună credință, vânzarea nu ar trebui să fie anulată pentru un motiv neînsemnat.
55. The Same, On the Edict of the Curule Aediles, Book II.
O vânzare fără contraprestație și imaginară, se consideră că nu este făcută deloc și, prin urmare, înstrăinarea proprietății nu
este luată în considerare.
56. Același, Despre Edictul, Cartea L.
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În cazul în care cineva vinde o sclavă cu condiția ca aceasta să nu se prostitueze, iar dacă acest lucru este încălcat, va avea
dreptul de a o lua înapoi; el va avea puterea de a face acest lucru, chiar dacă sclava a trecut prin mâinile mai multor
cumpărători.
57. Paulus, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Am cumpărat o casă, atât vânzătorul, cât și eu însumi neștiind la momentul vânzării că aceasta fusese incendiată. Nerva,
Sabinus și Cassius spun că nu s-a vândut nimic, chiar dacă locul a rămas, și că banii care au fost plătiți pot fi recuperați prin
proces. Dacă, totuși, a rămas vreo parte din clădire, Neratius spune că, în chestiuni de acest gen, este important să se
stabilească ce parte a scăpat de a fi consumată, iar dacă cea mai mare parte a fost arsă, cumpărătorul nu poate fi obligat să
perfecteze contractul și poate chiar să recupereze ceea ce a plătit. Cu toate acestea, dacă jumătate din casă, sau chiar mai
puțin de jumătate, a ars, cumpărătorul va fi obligat să respecte condițiile de vânzare, după ce a fost făcută o evaluare a
proprietății în conformitate cu judecata unui bun cetățean; și orice diminuare a valorii care s-a constatat că a fost cauzată de
incendiu ar trebui să fie dedusă din suma care trebuie plătită de cumpărător.
1. Dar, dacă vânzătorul știa că casa a fost incendiată, iar cumpărătorul nu știa acest lucru, vânzarea nu va fi valabilă, dacă
întreaga clădire a fost distrusă înainte ca tranzacția să aibă loc. Cu toate acestea, dacă o parte a clădirii a rămas, vânzarea va fi
valabilă, iar vânzătorul trebuie să restituie cumpărătorului valoarea interesului său în ceea ce a fost distrus.
2. În mod similar, de asemenea, chestiunea ar trebui discutată și din punctul de vedere opus, adică atunci când cumpărătorul
știa că casa a fost incendiată, dar vânzătorul nu știa acest lucru; și în acest caz, vânzarea trebuie să rămână valabilă, iar
întregul preț să fie plătit de cumpărător vânzătorului, dacă acest lucru nu a fost deja făcut, deoarece, dacă a fost plătit, nu mai
poate fi recuperat.
3. În cazul în care atât cumpărătorul, cât și vânzătorul știau că casa a fost distrusă în întregime sau parțial de un incendiu,
tranzacția este lipsită de efect, din cauza fraudei, care este invocată de ambele părți, iar un contract care depinde de bunacredință nu poate rămâne în vigoare atunci când ambele părți sunt vinovate de înșelăciune.
58. Papinianus, Întrebări, Cartea a X-a.
Cumpărarea unui teren nu este considerată a fi fost contractată atunci când copacii situați pe acesta au fost doborâți de vânt
sau mistuiți de foc, dacă a fost făcută în schimbul acestor copaci (ca, de exemplu, în cazul măslinilor), iar acest lucru este
valabil, indiferent dacă vânzătorul era conștient de acest fapt sau nu era la curent. Căci, indiferent dacă cumpărătorul era sau
nu la curent cu acest lucru, sau dacă ambele părți erau la curent, prevalează aceeași regulă care, în cazurile anterioare, a fost
stabilită cu referire la clădiri.
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59. Celsus, Digest, Cartea VIII.
Atunci când vinzi un teren și nu precizezi că acesta se află în cea mai bună stare posibilă, opinia susținută de Quintus Mucius
este corectă, și anume că vânzătorul trebuie să predea proprietatea nu liberă de orice sarcini, ci așa cum era la momentul
respectiv. Același lucru trebuie spus că se aplică și în cazul proprietăților urbane.
(60) Marcellus, Digest, cartea VI.
În condițiile unei vânzări de terenuri era inclus faptul că cumpărătorul avea dreptul la șaizeci de butoaie ca accesoriu al
acestuia și, cum erau o sută de astfel de butoaie, s-a considerat că vânzătorul avea puterea de a le alege pe cele pe care dorea
să le furnizeze.
61. Același, Digest, Cartea XX.
Cred că pot cumpăra proprietatea mea sub condiție, deoarece s-ar putea ivi un caz în care aceasta ar înceta să mai fie a mea.
62. Modestinus, Reguli, Cartea a V-a.
În cazul în care o persoană administrează o funcție publică într-o provincie sau servește acolo ca soldat, nu poate cumpăra
pământ în provincia respectivă, cu excepția cazului în care proprietatea care a aparținut strămoșilor săi este vândută de către
Trezorerie.
1. În cazul în care o parte cumpără din ignoranță locuri sacre, religioase sau publice, presupunând că acestea aparțin unor
persoane private, se consideră că achiziția este nulă; și o acțiune în justiție poate fi introdusă împotriva vânzătorului de către
cumpărător, pentru a recupera valoarea interesului pe care l-a avut în a nu fi înșelat.
2. În cazul în care bunurile sunt cumpărate în vrac, acest lucru se face pe riscul cumpărătorului, cu condiția ca vânzătorul să
nu se facă vinovat de fraudă, chiar dacă bunurile nu au fost transferate.

(63) Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VII-a.
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În cazul în care un stăpân îi ordonă sclavului său să vândă o proprietate unei anumite persoane, iar acesta o vinde altei
persoane, vânzarea nu va fi valabilă. Aceeași regulă se aplică și în cazul unei persoane care este liberă, deoarece o vânzare nu
poate fi făcută unei părți căreia proprietarul nu a dorit ca proprietatea să fie vândută.
1. Atunci când conținutul unei suprafețe de teren a fost descris, este de prisos să se menționeze limitele suprafețelor
adiacente. În cazul în care acestea sunt menționate, este de asemenea necesar să se precizeze numele vânzătorilor acestora, în
cazul în care se întâmplă ca vreunul dintre ei să aibă terenuri învecinate.
64. Același, Epistole, Cartea II.
"Întinderea de teren este cumpărată pentru mine și pentru Titius". Întreb dacă vânzarea include o parte din terenul respectiv
sau întregul teren, sau dacă este nulă? Am răspuns: Cred că menționarea lui Titius este superfluă și, prin urmare, că achiziția
întregii suprafețe este a mea.
65. Același, Epistole, Cartea a XI-a.
Între mine și tine s-a încheiat o înțelegere prin care tu mi-ai vândut un anumit număr de țigle la un preț special. Ce ați face
într-un caz de acest fel, ați considera că este vorba de o vânzare sau de un contract de închiriere? Răspunsul a fost că, dacă sa convenit ca eu să vă furnizez materialul pentru țiglele care vor fi făcute pe terenul meu, cred că ar fi vorba de o cumpărare,
și nu de un contract de închiriere; pentru că un contract de închiriere există doar atunci când materialul din care se face ceva
rămâne întotdeauna proprietatea aceleiași părți, dar ori de câte ori este schimbat și înstrăinat, tranzacția ar trebui să fie
înțeleasă ca fiind mai degrabă o cumpărare decât un contract de închiriere.
66. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXXI.
În cazul vânzării unei suprafețe de teren trebuie garantate anumite lucruri, chiar dacă acestea nu sunt cuprinse în contract; de
exemplu, faptul că cumpărătorul nu va pierde terenul sau uzufructul acestuia prin afirmarea unui titlu superior. De asemenea,
există anumite lucruri pe care vânzătorul nu este obligat să le asigure decât dacă sunt menționate în mod expres, cum ar fi, de
exemplu, un drept de trecere, un drum, un drum pe care să se poată conduce vitele și un curs de apă. Această regulă se aplică
și în cazul servituților urbane.
1. În cazul în care un teren vândut are dreptul la o servitute, iar vânzătorul nu a menționat acest fapt, ci, fiind conștient de
acest lucru, a tăcut și, din acest motiv, cumpărătorul proprietății, nefolosind servitutea din cauza ignoranței în timpul stabilit
de lege, a pierdut-o; anumite autorități consideră, în mod foarte corect, că vânzătorul este pasibil de o acțiune de cumpărare
pe motiv de fraudă.
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2. Quintus Mucius spune că oricine menționează materiile prime ca neaparținând unei case sau unui teren, afirmă de două ori
același lucru, deoarece materiile prime sunt lucruri care nu aparțin nici unei case, nici unui teren.
67. Același, Despre Quintus Mucius, cartea XXXIX.
În cazul în care se face o înstrăinare a unui bun, transferăm proprietatea acestuia celeilalte părți, împreună cu accesoriile sale,
adică în aceeași stare ca și cum bunul ar fi rămas în mâinile noastre; și această regulă se aplică în toate cazurile din dreptul
civil, dacă nu s-a spus în mod expres ceva contrar.
68. Proculus, Epistole, Cartea a VI-a.
Dacă, atunci când vinzi o suprafață de teren, precizezi în contract că tot ceea ce vei încasa de la locatar drept chirie, va
aparține cumpărătorului, cred că trebuie nu numai să dai dovadă de bună-credință, ci și să dai dovadă de diligență în
încasarea acestei chirii; adică să eviți nu numai orice intenție frauduloasă, ci și orice neglijență.
1. Unele persoane obișnuiesc să adauge aceste cuvinte: "Vânzătorul nu are intenții frauduloase" și, chiar dacă nu se adaugă
acest lucru, nu trebuie să existe nicio intenție frauduloasă.
2. Nu se consideră că vânzătorul este lipsit de intenție frauduloasă dacă face vreun act sau dacă se face ceva pentru a-l
împiedica pe cumpărător să intre în posesia terenului. Prin urmare, în acest caz, o acțiune de cumpărare poate fi introdusă, nu
pentru a obliga vânzătorul să predea simpla posesie, deoarece s-ar putea întâmpla din multe motive ca el să nu poată face
acest lucru, ci pentru ca, în cazul în care acesta a fost vinovat sau este acum vinovat de rea-credință, să se poată face o
evaluare a daunelor pentru aceasta.
69. Același, Epistole, cartea XI.
Rutilia Polla a cumpărat lacul de la colțul moșiei Sabatine și zece picioare de pământ în jurul lacului respectiv. Întreb dacă, în
cazul în care lacul ar deveni mai mare, dacă cei zece picioare de teren care i se cuvin Rutiliei Polla sunt cei care sunt sub apă
sau cei zece picioare din jurul apei, după ce lacul va crește în dimensiune? A răspuns Proculus: "Cred că lacul pe care Rutilia
Polla l-a cumpărat i-a fost vândut în starea în care era la momentul respectiv, cu cei zece picioare de teren care îl înconjurau
atunci, și pentru că lacul a crescut ulterior în mărime, ea nu ar trebui să aibă dreptul la posesia unui teren mai mare decât cel
pe care l-a cumpărat."
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70. Licinius Rufinus, Reguli, Cartea VIII.
Multe autorități au susținut că se putea face cumpărarea unui liber-profesionist, cu condiția ca tranzacția să aibă loc între părți
care nu cunoșteau faptele. S-a decis că aceeași regulă se aplică chiar dacă vânzătorul știe că acesta este cazul, iar
cumpărătorul este ignorant; deoarece dacă cumpărătorul, știind că un om este liber, îl cumpără, cumpărarea va fi nulă.
71. Papirius Justus, Constituții, Cartea I.
Împărații Antoninus și Verus s-au folosit de următoarele cuvinte într-un rescript adresat lui Sextus Verus: "Este în puterea
părților contractante să stabilească prețul și măsura vinului cu privire la care negociază, deoarece nimeni nu poate fi obligat
să vândă dacă nu este mulțumit de prețul sau de măsura articolului; mai ales atunci când nu există nicio încălcare a obiceiului
țării."
(72) Papinianus, Întrebări, Cartea XII.
În cazul în care, după încheierea contractului, părțile scad ceva din bunul cumpărat, se consideră că acest lucru este inclus în
contractul inițial, dar atunci când fac adăugiri, nu credem că acestea fac parte din contract. Acest lucru are loc atunci când se
adaugă ceva care susține cumpărarea; de exemplu, atunci când se furnizează o garanție pentru dublul sumei sau când se
furnizează o garanție împreună cu o cauțiune. Dar în cazul în care cumpărătorul introduce o acțiune în cazul în care
contractul nu este valabil și
vânzătorul introduce și el o acțiune, acesta va avea, de asemenea, dreptul de a se prevala de o excepție. S-a pus întrebarea, pe
bună dreptate, dacă aceeași regulă se aplică în cazul în care prețul a fost ulterior majorat sau diminuat, deoarece substanța
achiziției constă în preț. Paulus afirmă într-o notă că, în cazul în care totul rămâne în starea sa inițială, iar ulterior se încheie
un acord cu privire la creșterea sau diminuarea prețului, se consideră că părțile au renunțat la contractul lor anterior și că a
fost făcută o nouă achiziție.
1. Papinianus spune că atunci când o vânzare este făcută în următorii termeni, și anume "Această vânzare va fi nulă dacă se
referă la ceva sacru, religios sau public", iar bunul nu este de uz public, ci aparține Trezoreriei, vânzarea sa va fi valabilă, iar
vânzătorul nu se poate prevala de o excepție, deoarece aceasta nu va fi operantă.
73. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Dacă un templu este distrus de un cutremur, locul unde se află clădirea nu este profanat și, prin urmare, nu poate fi vândut.
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1. 2. Atunci când terenul a fost folosit pentru o grădină sau pentru un alt fel de cultură, în interiorul zidului care
împrejmuiește un mormânt, este profan și aparține cumpărătorului, dacă vânzătorul nu l-a exceptat în mod expres.
74. Același, Definiții, Cartea I.
Se consideră că posesia a fost transferată atunci când cheile unui depozit care conține marfă au fost predate, cu condiția ca ele
să fie predate în respectivul depozit; și când acest lucru se face, cumpărătorul dobândește imediat proprietatea și posesia
acesteia, chiar dacă nu deschide depozitul; iar dacă marfa nu aparține vânzătorului, dreptul de uzucapiune începe imediat să
curgă.
75. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva vinde un teren, cu condiția ca el însuși să îl dețină în baza unui contract de închiriere sau a plății unei
anumite sume, sau că cumpărătorul nu îl poate vinde nimănui altcuiva decât vânzătorului însuși, sau în cazul în care se
convine asupra unei prevederi similare; vânzătorul are dreptul de a intenta o acțiune în justiție pentru a-l obliga pe
cumpărător să respecte contractul.
(76) Paulus, Opinii, Cartea a VI-a.
Butoaiele care sunt îngropate în depozite sunt considerate ca fiind transferate odată cu vânzarea celor dintâi, cu excepția
cazului în care sunt exceptate în mod expres.
1. Cel care succede în drepturile unui cumpărător poate să se folosească de aceeași apărare pe care ar fi putut-o folosi însuși
cumpărătorul, inclusiv chiar și de cea a prescripției bazate pe o posesie îndelungată, dacă posesia ambilor cumpărători a durat
în timpul stabilit de lege.
77. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea IV.
Într-un contract de vânzare a unui teren, au fost rezervate carierele de pe acest teren, oriunde s-ar afla, și după o lungă
perioadă de timp s-au găsit cariere pe acest teren. Tubero a considerat că acestea aparțineau vânzătorului; Labeo a considerat
că trebuie să se ia în considerare intenția, iar dacă aceasta nu poate fi stabilită, nu se poate considera că respectivele cariere au
fost rezervate, deoarece nimeni nu ar vinde sau rezerva ceva care nu există, iar carierele nu există decât dacă sunt vizibile și
sunt exploatate. În cazul în care ar trebui să se dea o interpretare diferită, întreaga suprafață ar constitui o carieră dacă s-ar
întâmpla să existe piatră sub toată suprafața acesteia. Aprob această opinie.
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(78) Labeo, Ultimele lucrări, Epitomele lui Javolenus, Cartea a IV-a.
Într-un contract se preciza că anumite țevi de apă la care se făcea referire într-o vânzare aparțineau cumpărătorului. S-a pus
întrebarea dacă clădirea din care apa era condusă prin conducte era un accesoriu? Am răspuns că se pare că intenția a fost ca
aceasta să fie un accesoriu, deși acest lucru nu era cuprins în actul scris.
1. Ați cumpărat o suprafață de teren de la o anumită persoană, a cărei tutelă a fiului ați administrat-o ulterior, dar nu ați intrat
în posesia terenului respectiv. Am declarat că posesia vă putea fi transmisă dacă ați fi determinat tutorele și familia sa să
părăsească locul și că atunci ați putea intra în posesia acestuia.
2. Un om a cumpărat o suprafață de teren cu condiția ca posesia acestuia să îi fie livrată imediat ce prețul ar fi fost plătit. El a
murit lăsând doi moștenitori, dacă unul dintre ei ar fi plătit întreaga sumă, ar fi putut să-și păstreze partea sa într-o acțiune de
partaj; dar dacă a plătit doar o parte din preț, nu ar fi putut introduce o acțiune de cumpărare împotriva vânzătorului, deoarece
o datorie contractată în acest mod nu poate fi împărțită.
3. În cazul în care vindeți grâne care nu sunt tăiate și vă angajați să reparați orice pierdere suferită prin forță sau din cauza
vremii nefavorabile, iar grânele respective sunt distruse de zăpadă; dacă căderea a fost foarte mare și mai mare decât cea care
are loc de obicei în acel anotimp, o acțiune de cumpărare poate fi introdusă împotriva dumneavoastră.
79. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea a V-a.
Ați vândut jumătate dintr-un teren cu condiția ca cumpărătorul să vă închirieze cealaltă jumătate, pe care v-ați rezervat-o
pentru o perioadă de zece ani, cu o anumită chirie, plătibilă anual. Labeo și Trebatius neagă faptul că se poate intenta o
acțiune în justiție în cazul vânzării, pentru a-l obliga pe cumpărător să se conformeze la ceea ce a convenit. Eu sunt de părere
contrară, chiar dacă ați vândut pământul la un preț foarte mic pentru ca acest contract de închiriere să vă fie făcut; pentru că
acest lucru este considerat ca făcând parte din prețul pământului, din moment ce a fost vândut în baza acestui acord. Aceasta
este legea în prezent.
80. Labeo, Ultimele lucrări, Epitomele lui Javolenus, Cartea a V-a.
În cazul în care vânzătorul, în cadrul unei vânzări, rezervă toate culturile care au fost semănate manual, nu se consideră că au
fost rezervate cele care au fost permanent plantate, ci doar cele care sunt semănate în mod obișnuit în fiecare an, pentru ca
producția lor să poată fi adunată; căci, dacă acest lucru ar fi interpretat altfel, toate viile și copacii ar fi fost considerate ca
fiind rezervate.
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(1) Am afirmat că nu se poate face o achiziție de bunuri în următorii termeni, și anume "Mă voi bucura de dreptul de a avea
proiectul casei mele peste a ta" și că, din acest motiv, poate fi introdusă o acțiune de cumpărare.
(2) Dreptul de a tăia lemne a fost vândut pe o perioadă de cinci ani, iar întrebarea care se punea era cui vor aparține ghindele
care ar putea cădea? Știu că Servius a dat ca opinie că ceea ce părea a fi intenția părților trebuie să fie urmată în acest caz. Cu
toate acestea, dacă acest lucru nu poate fi stabilit, ghindele care au căzut din copacii care nu au fost tăiați vor aparține
vânzătorului, iar cele care au rămas pe copacii care au fost tăiați vor fi proprietatea cumpărătorului.
(3) Nimeni nu poate fi considerat că a vândut un bun a cărui proprietate este pusă în discuție, decât dacă acesta a fost predat
cumpărătorului; pentru că acesta este fie un contract de închiriere, fie un alt tip de contract.
81. Scaevola, Digest, Cartea a VII-a.
Titius, atunci când a împrumutat o anumită sumă cu dobândă, a gajat sau ipotecat terenuri și l-a dat drept garanție pe Lucius,
pe care a promis că îl va elibera de răspundere în următorii trei ani și, dacă nu va face acest lucru la termenul stabilit, iar
garantul va achita datoria, i-a ordonat acestuia să țină, în calitate de cumpărător, terenurile pe care le-a grevat în favoarea
creditorilor săi. Întreb dacă Lucius, în calitate de fideiusor, nu ar fi eliberat de Titius și ar plăti creditorul, dacă el ar fi
cumpărătorul terenurilor menționate mai sus? Răspunsul a fost că, dacă fideiusorul urma să aibă terenurile ca o achiziție, și
nu în contul obligației, achiziția a fost făcută sub condiție și s-a contractat o obligație.
1. Lucius Titius a promis că va furniza anual o sută de mii de măsuri de cereale de pe terenul său pe cel al lui Gaius Seius. 2.
Lucius Titius și-a vândut ulterior terenul și a inserat în contract următoarele cuvinte: "Terenul lui Lucius Titius este vândut
astăzi și va fi deținut sub rezerva acelorași drepturi și a acelorași condiții pe care le deține acum vânzătorul". Întreb dacă
cumpărătorul este responsabil față de Gaius Seius pentru livrarea grâului. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele
prezentate, cumpărătorul nu este obligat să o furnizeze.
Tit. 2. Cu privire la o vânzare condiționată pe o anumită perioadă de timp.

(1) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Vânzarea condiționată pe o anumită perioadă de timp se face după cum urmează: "Un astfel de teren este considerat a fi
cumpărat de către dumneavoastră, cu excepția cazului în care, înainte de prima calende din ianuarie anul viitor, pot obține
condiții mai bune prin care pot renunța la proprietatea acestuia".
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2. Ulpianus, Despre Sabinus. Cartea XXVIII.
Ori de câte ori un teren este vândut pentru o anumită perioadă, ar trebui să se stabilească dacă vânzarea este absolută sau sub
o anumită condiție și ar trebui să se cerceteze dacă nu cumva este fără îndoială condiționată. Mie mi se pare cea mai bună
opinie că interpretarea contractului depinde de care a fost intenția părților, căci dacă s-a înțeles că vânzarea ar trebui să fie
anulată dacă se oferă condiții mai avantajoase, cumpărarea este absolută și va fi anulată dacă are loc condiția. Dacă, în
schimb, intenția a fost ca vânzarea să fie perfectată dacă nu se oferă condiții mai bune, cumpărarea va fi una condiționată.
1. Prin urmare, în cazul în care, în conformitate cu distincția pe care am făcut-o, vânzarea este absolută, Iulianus afirmă că cel
căruia i s-a vândut bunul în astfel de condiții poate să-l dobândească prin uzucapiune și are un drept asupra culturilor și a
tuturor accesoriilor, iar pierderea va fi a lui dacă bunul va fi distrus.
(3) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Deoarece, după distrugerea proprietății, condiția vânzătorului nu poate fi îmbunătățită.
4. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVIII.
În cazul în care vânzarea este condiționată, Pomponius neagă faptul că cumpărătorul are dreptul de uzucapiune și că recoltele
nu-i aparțin.
(1) Julianus pune următoarea întrebare în Cartea a cincisprezecea, și anume Dacă în timpul perioadei stabilite pentru vânzare
proprietatea ar fi distrusă sau dacă o sclavă ar muri, poate fi permisă adăugarea urmașilor ei sau a profiturilor din acest
motiv? Julianus neagă că acest lucru poate fi făcut, deoarece nu este obișnuit ca adăugarea de bunuri, altele decât cele
vândute, să fie permisă.
(2) Julianus întreabă de asemenea în aceeași Carte. Dacă doi sclavi au fost vânduți pentru douăzeci de aurei condiționat,
pentru o anumită perioadă de timp, și unul dintre ei fuge, iar după aceea apare un cumpărător pentru a-l cumpăra pe sclavul
supraviețuitor și face o ofertă mai mare de douăzeci de aurei, va fi anulat primul contract? El spune că acest exemplu este
diferit de cel referitor la descendenții sclavului și, prin urmare, că, în acest caz, prima cumpărare este anulată, iar cea de-a
doua poate fi încheiată.
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(3) Cu toate acestea, Marcellus afirmă în Cartea a cincea a Digestului că, atunci când un teren este vândut sub condiția unei
oferte mai bune, iar aceasta din urmă este făcută, dacă cumpărătorul a gajat proprietatea, aceasta va înceta să mai fie grevată;
pentru care se poate deduce că cumpărătorul este proprietar în timpul perioadei intermediare, altfel gajul nu va fi valabil.
(4) De asemenea, Julianus spune în Cartea a Optsprezecea a Digestului că cel care cumpără un teren dependent de oferirea
unor condiții mai bune într-un anumit interval de timp, se poate prevala de interdicția Quod vi aut clam, deoarece are dreptul
la această interdicție cel al cărui interes este ca un astfel de eveniment să nu aibă loc. Cu toate acestea, el spune că, atunci
când un teren este vândut sub o astfel de condiție, atât avantajele, cât și dezavantajele sale aparțin cumpărătorului înainte ca
vânzarea să fie făcută către un terț; și, prin urmare, dacă se face vreun act forțat sau clandestin, primul cumpărător va avea
dreptul la un interdict, chiar dacă au fost oferite condiții mai bune; dar mai spune că el poate intenta această acțiune, așa cum
poate revendica recoltele pe care le-a cules de pe proprietatea vândută.
(5) Prin urmare, în cazul în care vânzarea este anulată după ce a fost făcută în mod absolut, sau în cazul în care condiția sub
care a fost contractată nu este respectată, dacă sunt oferite condiții mai bune, (presupunând că există un cumpărător fals),
Sabinus afirmă în mod foarte corect că proprietatea aparține primului cumpărător, deoarece condiții mai bune nu par să fi fost
oferite, deoarece nu a apărut un alt cumpărător autentic. În cazul în care, totuși, apare un alt cumpărător, dar nu oferă condiții
mai bune decât primul, trebuie spus, de asemenea, că totul rămâne în aceeași stare ca și cum acesta nu ar fi apărut.
(6) Se consideră că sunt oferite condiții mai bune atunci când se face un adaos la preț. Cu toate acestea, dacă prețul nu este
majorat, se consideră că sunt oferite condiții mai bune dacă plata prețului este mai ușoară sau se face mai repede. Din nou,
dacă este menționat un loc mai convenabil pentru plată, se consideră că au fost oferite și condiții mai bune, iar acest lucru
Pomponius l-a afirmat în Cartea a noua despre Sabinus. De asemenea, el spune că se consideră, de asemenea, că au fost
oferite condiții mai bune dacă o parte mai solvabilă se prezintă ca și cumpărător. Prin urmare, dacă un alt cumpărător este
dispus să dea același preț, dar este de acord să cumpere proprietatea în condiții mai puțin oneroase sau nu cere garanții, se
consideră că au fost oferite condiții mai bune. Aceeași opinie trebuie să fie aprobată și în cazul în care acesta este dispus să
cumpere proprietatea la un preț mai mic, dar îl eliberează pe vânzător de condițiile care au fost împovărătoare pentru el în
prima tranzacție.
5. Pomponius, Despre Sabinus, cartea IX.
Căci tot ceea ce contribuie la confortul vânzătorului trebuie considerat ca oferind condiții mai avantajoase.
(6) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVIII.
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În plus, ceea ce s-a afirmat, și anume că recoltele adunate între timp aparțin primului cumpărător, este adevărat doar atât timp
cât nu apare un cumpărător care să ofere condiții mai bune sau când cel care apare se dovedește a fi fals. Dacă, totuși, apare
un alt cumpărător, se stabilește că primul trebuie să returneze recoltele vânzătorului; iar acest lucru a fost afirmat de Iulianus
în Cartea a patruzeci și opta a Digestului.
1. În cazul în care apare cineva care oferă condiții mai bune, iar apoi primul cumpărător licitează împotriva lui, iar
proprietatea rămâne în mâinile sale; se poate pune la îndoială dacă el are dreptul la recolte, așa cum ar fi avut dacă nu s-ar fi
oferit condiții mai bune; sau dacă ele aparțin vânzătorului, chiar dacă primul cumpărător este cel care a făcut oferta mai bună.
Cred că ultima concluzie pare a fi rezonabilă, dar totuși, este important, așa cum spune Pomponius, să se stabilească care a
fost intenția părților.
7. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Vânzătorul poate adjudeca proprietatea ultimului cumpărător, în cazul în care sunt oferite condiții mai bune, cu excepția
cazului în care primul este gata să ofere o sumă mai mare.
8. Același, Despre Edict, Cartea XXXIII.
Vânzătorul este obligat să anunțe primul cumpărător, acolo unde se oferă condiții mai bune, astfel încât, dacă celălalt a mărit
prețul, el să poată face la fel.
9. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVIII.
Sabinus spune că vânzătorul poate refuza condițiile mai bune oferite și să adere la prima propunere, dacă o consideră
preferabilă, iar noi am adoptat această regulă. Dar ce ar trebui făcut, dacă intenția părților ar fi fost declarată în mod expres ca
fiind aceea că cumpărătorul își poate retrage oferta în cazul în care se face una mai bună? Trebuie spus că prima achiziție este
anulată, chiar dacă vânzătorul nu o acceptă pe cea de-a doua.
10. Julianus, Digest, cartea XIII.
Totuși, atunci când un gaj a fost vândut de către creditor în cazul unei vânzări condiționate, nu se poate considera că acesta a
fost de bună credință, dacă nu acceptă prețul majorat. Dar dacă noul cumpărător era sărac și a intervenit doar pentru a
împiedica vânzarea? Creditorul poate adjudeca bunul primului cumpărător fără să suporte niciun risc.
(11) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVIII.
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Opinia lui Sabinus, și anume că un teren nu poate fi vândut a doua oară atunci când este supus unei astfel de condiții, el o
apără prin următorul argument. El susține că terenul a devenit imediat proprietatea primului cumpărător, ca și cum nu s-ar fi
oferit condiții mai bune atunci când nu a fost adjudecat în mod pozitiv celui de-al doilea cumpărător, ci doar cu scopul ca un
altul să liciteze prețul mai mare. Cu toate acestea, Julianus spune în Cartea a cincisprezecea a Digestului că intenția părților
contractante are o mare importanță și că nimic nu împiedică ca terenul să fie transferat frecvent, cu condiția ca acest lucru să
fie făcut de vânzător după prima, a doua sau a treia ofertă.
1. Sabinus mai spune că, atunci când din trei vânzători, doi adjudecă proprietatea ultimului cumpărător, dar unul nu a
consimțit ca acest lucru să fie făcut, partea acestuia din urmă va aparține primului cumpărător; și acest lucru este valabil
atunci când vânzătorii și-au vândut părțile lor către părți diferite,
(12) Pomponius, Despre Sabinus, cartea IX.
Chiar dacă părțile vânzătorilor erau inegale.
13. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVIII.
În cazul în care toate cele trei părți și-au vândut părțile la același preț, trebuie spus că întreaga proprietate aparține primului
cumpărător; la fel ca și cum cineva mi-ar fi vândut o întreagă suprafață de teren pentru o perioadă de timp în această condiție,
iar mai târziu ar fi adjudecat jumătate din ea unei alte părți la un preț mai mare. Celsus afirmă în Cartea a opta a Digestului că
Mucius, Brutus și Labeo erau de aceeași părere cu Sabinus. Celsus aprobă, de asemenea, această opinie și adaugă că este
surprins că nimeni nu a remarcat că, dacă un prim cumpărător a încheiat un contract cu înțelegerea că nu este dispus să facă
achiziția decât dacă întreaga proprietate este inclusă, el nu poate fi obligat să cumpere acea parte pe care unul dintre
coproprietari a refuzat să o adjudece unui cumpărător ulterior.
1. Este adevărat, totuși, că unul dintre vânzători poate oferi el însuși condiții mai bune, deoarece putem cumpăra și partea
noastră împreună cu restul întregii proprietăți.
14. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă un vânzător pretinde că au fost oferite condiții mai bune, în timp ce, de fapt, prețul a fost mai mic; și dacă el ar vinde
proprietatea părții pentru acest preț sau pentru același care fusese oferit anterior, el va fi răspunzător față de ambii
cumpărători pentru întreaga sumă.
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1. În cazul în care cumpărătorul oferă un altul care nu este solvabil, iar terenul îi este adjudecat, Sabinus spune: "Nu văd cum
ar putea fi cumpărată proprietatea de către cel dintâi, din moment ce o altă și autentică vânzare a fost făcută ulterior". Este
adevărat, totuși, că atunci când vânzătorul a fost înșelat, el va avea dreptul la o acțiune de vânzare împotriva primului
cumpărător, în măsura în care a fost interesat ca acest lucru să nu fie făcut. Prin intermediul acestei acțiuni, vânzătorul va
recupera recoltele pe care le-a cules primul cumpărător, precum și daune-interese în măsura în care bunul a fost deteriorat din
cauza neglijenței sau a actelor frauduloase ale acestuia din urmă. Această opinie a fost susținută și de Labeo și Nerva.
2. Dar atunci când niciuna dintre părți nu a furnizat noul cumpărător, dar terenul i-a fost adjudecat acestuia din cauza sumei
mai mari pe care a oferit-o, chiar dacă nu este solvabil, prima cumpărare este anulată; deoarece ceea ce a aprobat vânzătorul
se înțelege că este mai avantajos, deoarece avea dreptul să nu adjudece proprietatea ultimului cumpărător.
3. În cazul în care, totuși, un tutore cumpără un bun la o ofertă mai mare, fără autoritatea tutorelui său, dacă vânzătorul îi
acceptă oferta, prima achiziție va fi anulată; și aceeași regulă se aplică și în cazul unui sclav care aparține altuia. Cu toate
acestea, ar fi altfel dacă vânzătorul, din greșeală, ar adjudeca proprietatea propriului său sclav, sau fiului său care se află sub
controlul său, sau proprietarului însuși al proprietății, deoarece nu poate exista vânzare în astfel de circumstanțe. Pe de altă
parte, dacă el ar atribui proprietatea sclavului altuia pe care îl credea liber, ar fi răspunzător, iar cazul ar fi similar cu cel al
unui debitor insolvabil.
4. În cazul în care un cumpărător oferă condiții mai bune, el nu dobândește nimic în afară de bunul care este vândut.
5. Totuși, totuși, nu se oferă condiții mai bune atunci când o altă parte este dispusă să plătească același preț, pentru că nu
obține culturile care au aparținut primului cumpărător, întrucât acestea nu fac obiectul tranzacției dintre un al doilea
cumpărător și vânzător.
15. Pomponius, Despre Sabinus, cartea IX.
În cazul în care un teren a fost vândut condiționat în acest mod, iar vânzătorul moare înainte de expirarea termenului, sau
moștenitorul său apare după aceea, sau nu apare deloc, terenul va aparține primului cumpărător, deoarece nu se poate înțelege
că au fost oferite condiții mai bune care să fie acceptate de proprietar, deoarece cel care a vândut proprietatea nu mai trăiește.
În cazul în care, totuși, moștenitorul apare înainte de expirarea termenului, i se pot oferi condiții mai bune.
(1) Atunci când un teren este vândut sub o astfel de condiție și s-a plătit mai mult pentru el cu înțelegerea că accesoriile care
nu au fost primite de primul cumpărător vor fi predate celui de-al doilea; dacă aceste accesorii nu au o valoare mai mică decât
majorarea prețului celei de-a doua vânzări, prima vânzare va fi valabilă, deoarece, dacă sunt mai mici, condițiile celei de-a
doua vânzări nu vor fi mai avantajoase decât cele ale primei. O estimare similară ar trebui făcută și în cazul în care se acordă
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celui de-al doilea cumpărător un termen mai lung pentru - plată, pentru ca calculul dobânzii să se poată face pentru timpul
suplimentar.
16. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Împăratul Severus a afirmat într-un Rescript: "La fel cum, atunci când o casă este vândută sub condiție în acest mod,
profiturile trebuie să fie restituite vânzătorului, în cazul unei oferte mai bune; tot astfel, acesta va avea dreptul să rețină
venitul din proprietate atunci când va demonstra că acesta nu este suficient pentru a plăti cheltuielile necesare pe care primul
cumpărător dovedește că le-a făcut între timp". Cred că Împăratul avea în minte acțiunea de vânzare.
17. Iulianus, Digest, Cartea XV.
În cazul în care doi sclavi au fost astfel vânduți separat, condiționat, pentru zece aurei, și apare cineva care spune că va plăti
treizeci pentru amândoi; trebuie să se stabilească dacă dorește să adauge zece la prețul unuia sau cinci la prețul fiecăruia. În
primul caz, sclavul la al cărui preț se face adaosul nu va fi cumpărat de primul cumpărător, iar în al doilea caz, ambii sclavi
vor aparține celui de-al doilea. În cazul în care nu se știe cu certitudine la prețul căruia dintre ei se face adaosul, se va
considera că prima achiziție nu este anulată.
18. Africanus, Întrebări, Cartea a III-a.
În cazul în care un teren a fost vândut condiționat în acest mod la doi parteneri, iar unul dintre ei mărește prețul, se consideră
în mod foarte corect că prima vânzare este anulată, chiar și în ceea ce privește partea părții care a mărit suma.
19. Javolenus, Despre Plautius, Cartea a II-a.
În cazul în care un teren a fost vândut în funcție de o ofertă mai bună, iar ulterior se oferă un preț mai mare, iar vânzătorul
adjudecă respectivul teren celui de-al doilea cumpărător, împreună cu un altul adiacent, și face acest lucru fără intenție
frauduloasă; acesta nu va fi răspunzător față de primul cumpărător, chiar dacă i-a vândut nu numai ceea ce era inclus în ofertă
la un preț mai mare, ci și o altă parcelă; totuși, dacă vânzătorul nu s-a făcut vinovat de fraudă, tranzacția cu primul
cumpărător este încheiată, deoarece trebuie să se analizeze doar dacă transferul către cel de-al doilea cumpărător a fost făcut
cu bună credință.
20. Papinianus, Opinii, Cartea a III-a.
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Primul cumpărător, după ce un alt cumpărător a oferit condiții mai bune, nu poate intenta o acțiune împotriva celui de-al
doilea pentru banii plătiți vânzătorului, decât dacă, în conformitate cu termenii stipulației, s-a făcut o substituire a celui de-al
doilea cumpărător pentru plată.
Tit. 3. Cu privire la anularea condicioasă a unei vânzări.

(1) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVIII.
Atunci când un teren este vândut condiționat de plata sumei de cumpărare, se consideră că este mai degrabă anulat sub
condiție, decât contractat sub condiție.
2. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXXV.
Atunci când vânzătorul unui teren prevede într-un contract că, dacă banii nu sunt plătiți la data stabilită, proprietatea nu va fi
considerată vândută, această ultimă clauză este înțeleasă ca însemnând dacă vânzătorul dorește ca ea să nu fie vândută,
deoarece această prevedere este făcută în beneficiul său. Căci, dacă ar fi înțeleasă în alt sens, iar casa cumpărată ar fi
incendiată, cumpărătorul ar avea puterea, prin neplata banilor, să anuleze vânzarea unui bun care se face pe riscul său:
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXX.
Deoarece clauza referitoare la anularea vânzării în caz de neplată, inserată în contract, depinde de voința vânzătorului, căci,
dacă nu vrea să o facă, nu poate fi obligat să o pună în executare.
(4) Paulus, Despre edict, cartea XXXII.
În cazul în care un teren a fost vândut condiționat de plata sumei de cumpărare, adică vânzarea va fi nulă dacă prețul nu este
plătit într-un anumit interval de timp, să ne gândim în ce mod poate proceda vânzătorul cu privire la teren, precum și la
profiturile pe care le-a primit de pe urma acestuia, și, de asemenea, în cazul în care terenul s-a deteriorat prin fapta
cumpărătorului. Achiziția, într-adevăr, este la final, dar s-a decis deja că o acțiune de vânzare va fi admisă, așa cum se
precizează în Rescriptele împăratului Antoninus și ale Divinului Severus.
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1. Ceea ce spune Neratius este totuși rezonabil, și anume că, uneori, cumpărătorul are dreptul la profituri atunci când pierde
prețul pe care l-a plătit. Prin urmare, această opinie a lui Neratius, care este justă, se aplică atunci când cumpărătorul a plătit o
anumită parte din banii de cumpărare.
2. Papinianus spune foarte corect în Cartea a treia a opiniilor că, de îndată ce clauza din contract devine operantă, vânzătorul
trebuie să stabilească dacă dorește anularea vânzării sau dacă va cere prețul; căci dacă alege să anuleze vânzarea, nu poate
ulterior să adopte o altă cale.
3. Se obișnuiește ca într-o vânzare de acest tip să se convină, de asemenea, "că, dacă vânzătorul va vinde aceeași suprafață de
teren, el va putea să încaseze de la primul cumpărător valoarea deficitului de preț". Prin urmare, în acest caz, o acțiune de
vânzare poate fi introdusă împotriva primului cumpărător.
4. Marcellus, în Cartea a XX-a, se îndoiește dacă un contract de acest tip este operațional atunci când cel care este notificat să
plătească nu o face sau când, de fapt, nu oferă banii. Cred că cea mai bună opinie este că el trebuie să-i ofere, dacă dorește să
fie eliberat de răspunderea contractului de vânzare. Cu toate acestea, dacă nu apare nimeni căruia să îi poată oferi banii, el va
fi în siguranță.
5. Neratius, Pergamente, Cartea a V-a.
Atunci când în contractul de vânzare a unui teren se precizează că, dacă prețul nu este plătit într-un anumit interval de timp,
proprietatea nu va fi considerată vândută; trebuie să se înțeleagă că intenția este ca, între timp, cumpărătorul să aibă dreptul la
recoltele de pe acest teren, dar dacă acesta este restituit vânzătorului, Aristo este de părere că o acțiune pentru recuperarea
recoltelor ar trebui să îi fie acordată acestuia împotriva cumpărătorului, deoarece nimic din ceea ce provine din proprietate nu
ar trebui să rămână în mâinile părții care nu și-a respectat contractul.
(6) Scaevola, Opinii, Cartea II.
Fiind interogat cu referire la un contract de vânzare a unui teren dependent de plată, am răspuns că, dacă cumpărătorul a făcut
ceva pentru a împiedica executarea contractului, iar vânzătorul dorește să îl execute, terenul ar rămâne nevândut; și tot ceea
ce a fost plătit cu titlu de avans sau pentru orice alt motiv ar trebui să rămână în mâinile vânzătorului.
1. Aceeași opinie a fost exprimată și cu privire la faptul că, în cazul în care terenul a rămas nevândut din cauza nerespectării
contractului, tot ceea ce ar putea fi clasificat drept accesoriu nu ar trebui să rămână în posesia cumpărătorului.
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2. Un vânzător a primit restul sumei de bani de cumpărare după ziua menționată în contractul de vânzare. Opinia a fost că ar
trebui să se considere că vânzătorul a renunțat la privilegiul contractului, dacă nu a executat contractul și nu a primit restul
sumei datorate după ziua stabilită pentru plata acestuia.
7. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea II.
Dacă vânzătorul pretinde prețul, după ce a trecut timpul menționat în contract pentru plata acestuia, se consideră că a renunțat
la beneficiul respectivului contract, căci nu poate face altfel și să recurgă la contract.
(8) Scaevola, Opinii, Cartea a VII-a.
O femeie a vândut anumite terenuri lui Gaius Seius și a primit o sumă de bani cu titlu de avans, fiind stabilit un termen pentru
plata restului sumei; și s-a convenit că, dacă cumpărătorul nu se va conforma condițiilor contractului, va pierde avansul și că
proprietatea va rămâne nevândută. În ziua stabilită, cumpărătorul, în prezența martorilor, s-a oferit să plătească restul sumei
de bani și a sigilat punga care conținea banii cu sigiliile tuturor părților, însă vânzătorul nu a fost prezent. A doua zi,
cumpărătorul a fost notificat de către Trezorerie, în prezența martorilor, să nu plătească femeia până când o creanță a
Trezoreriei nu este satisfăcută. S-a pus întrebarea dacă, în acest caz, terenurile nu ar trebui să fie recuperate de către
vânzătoare în conformitate cu acordul acesteia.
1. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, cumpărătorul nu a comis niciun act care să încalce contractul de
vânzare.
Tit. 4. Cu privire la vânzarea unei proprietăți sau a unei creanțe.

1. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Dacă dreptul de a moșteni o moștenire este vândut în timpul vieții celui care îl deține sau dacă este vândut acolo unde nu are
valoare, vânzarea este nulă, deoarece nu exista nimic care să poată fi vândut.
(2) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLIX.
Vânzătorul unui drept asupra unei moșteniri nu este obligat să ofere garanții împotriva recuperării printr-un titlu mai bun,
deoarece înțelegerea implicită dintre cumpărător și vânzător este ca primul să nu aibă nimic mai mult sau mai puțin decât ar
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avea dreptul moștenitorul. Este clar că vânzătorul poate fi obligat să ofere garanții pentru ceea ce ajunge efectiv în mâinile
sale.
1. În cazul în care se vinde un drept succesoral, trebuie să se ia în considerare dacă trebuie să se țină cont de valoarea masei
succesorale la momentul decesului, sau la momentul intrării în posesie, sau de activele la momentul vânzării? Cea mai bună
opinie este aceea că trebuie să se țină seama de intenția părților și, în general, se consideră că intenția a fost aceea de a
considera ca fiind vândut tot ceea ce făcea parte din succesiune în momentul în care a fost încheiată vânzarea.
2. De asemenea, se poate pune întrebarea dacă, atunci când persoana care a vândut averea testatorului a fost ea însăși
înlocuită de un moștenitor minor, ceea ce a ajuns în mâinile celui care a vândut averea din moștenirea moștenitorului minor
ar constitui un motiv pentru o acțiune de cumpărare. Cea mai bună opinie este că acest lucru nu ar fi inclus, deoarece
patrimoniul unui minor este diferit de cel al tatălui său, deoarece, deși există un singur testament, există totuși două
patrimonii. Este evident că, dacă aceasta a fost intenția, trebuie să se considere că moștenirea minorului este, de asemenea,
inclusă în vânzare; mai ales, dacă dreptul de moștenire a fost vândut în timp ce succesiunea minorului era încă intactă.
3. Se ridică o întrebare cu privire la interpretarea acestei clauze, și anume: "Tot ceea ce a ajuns în mâinile moștenitorului care
își vinde dreptul de moștenire." După părerea mea, ea se aplică în cazul în care vânzătorul nu a obținut încă niciunul dintre
bunurile aparținând succesiunii și că a dobândit doar privilegiul de a ceda drepturile sale de acțiune cumpărătorului, deoarece,
în cazul în care a obținut posesia bunurilor succesiunii sau a încasat datoriile datorate acesteia, se consideră că bunul a ajuns
în mâinile sale într-un sens mai larg. Cu toate acestea, în cazul în care a obținut prețul bunurilor vândute înainte de vânzarea
dreptului său de moștenire, este clar că prețul acestor bunuri a intrat în mâinile sale. Acesta ar trebui să fie reținut de către el,
deoarece pare să fi intrat efectiv în posesia sa, și nu ar părea doar la prima vedere că a făcut acest lucru; și, prin urmare, ceea
ce a plătit cu titlu de moșteniri nu este considerat a fi intrat în mâinile sale. În plus, în cazul în care există o datorie sau o altă
sarcină de orice fel care se atașează la moștenire, se spune în mod corect că nu a intrat în mâinile sale. Cu toate acestea,
cerințele de echitate impun moștenitorului să plătească cumpărătorului valoarea oricărui bun aparținând succesiunii pe care la cedat înainte de vânzare.
4. Din nou, nu numai ceea ce a ajuns în mâinile vânzătorului dreptului la o succesiune, ci și ceea ce a ajuns în mâinile
moștenitorului său din moștenire trebuie să fie predat cumpărătorului; și nu numai ceea ce a obținut deja, ci și ceea ce poate,
în orice moment ulterior, să intre în posesia sa trebuie să fie cedat.
5. În plus, dacă s-a comis vreun act prin intenția frauduloasă a părților de a împiedica bunurile să ajungă în mâinile
moștenitorului, și acest lucru trebuie să fie compensat cumpărătorului. Este considerat vinovat de intenția dolosivă de a
împiedica bunurile să ajungă în mâinile moștenitorului cel care înstrăinează oricare dintre bunurile moștenirii; sau eliberează
un debitor de răspundere prin intermediul unei chitanțe; sau împiedică în mod fraudulos dobândirea posesiei acestora, atunci
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când acest lucru poate fi făcut. O parte este, de asemenea, răspunzătoare nu numai atunci când a comis un act cu intenție
frauduloasă, ci și atunci când s-a făcut vinovată de neglijență gravă. Cu toate acestea, orice lucru care a fost pierdut sau
depreciat fără intenție frauduloasă din partea vânzătorului nu va trebui să fie reparat.
6. S-a pus întrebarea dacă vânzătorul dreptului de succesiune la o moștenire ar trebui să răspundă față de cumpărător pentru o
datorie datorată de fiul său, care se afla sub controlul său, sau de sclavul său, față de partea, al cărei drept la moștenire l-a
vândut? Se consideră că ar trebui să dea socoteală față de acesta doar pentru ceea ce s-a stabilit că a aparținut peculium-ului
fiului său sau a fost folosit în beneficiul propriei sale proprietăți.
7. Se pune adesea întrebarea dacă, în cazul în care vânzătorul unui drept asupra unei proprietăți a obținut vreun profit din
această cauză, trebuie să plătească acest lucru cumpărătorului? Acest punct este discutat de Julianus în Cartea a șasea a
Digestului. El spune că moștenitorul poate reține tot ceea ce a încasat și care nu era datorat și că nu va fi tras la răspundere în
cazul în care a plătit ceea ce nu era datorat; pentru că trebuie respectată regula conform căreia moștenitorul nu este obligat să
repare cumpărătorului o datorie pe care a încasat-o și care nu era datorată și că nu poate încasa de la acesta nimic din ceea ce
a plătit atunci când nu era datorat. Cu toate acestea, dacă moștenitorul efectuează plata după ce a fost pronunțată o hotărâre
împotriva sa, va fi suficient pentru el faptul că a suferit o hotărâre nefavorabilă fără nicio fraudă din partea sa, chiar dacă
creditorul nu a fost partea în favoarea căreia a fost pronunțată hotărârea. Sunt de acord cu această opinie.
8. Trebuie spus că moștenitorul ar trebui să cedeze cumpărătorului nu numai orice drepturi de acțiune aparținând succesiunii,
ci și obligațiile pe care moștenitorul însuși le-a contractat în beneficiul său și pe care le-a obținut de la succesiune; prin
urmare, dacă moștenitorul a acceptat o cauțiune de la un debitor al succesiunii, el ar trebui să cedeze cumpărătorului orice
creanță pe care o poate avea împotriva acestei cauțiuni. Cu toate acestea, în cazul în care a reînnoit obligația sau a inițiat o
procedură judiciară cu privire la aceasta, el trebuie să cedeze dreptul la acțiune pe care l-a obținut.
9. Așa cum toate profiturile succesiunii unei moșteniri sunt dobândite de cumpărător, la fel și acesta trebuie să suporte orice
pierdere care rezultă din aceasta.
10. Prin urmare, dacă un moștenitor vinde dreptul de succesiune la o moștenire și, în consecință, se pronunță o hotărâre
judecătorească împotriva sa, el nu va avea dreptul la o acțiune împotriva cumpărătorului; deoarece hotărârea a fost pronunțată
împotriva sa nu pentru că era moștenitor, ci pentru că a făcut vânzarea. Să vedem, însă, dacă el plătește cumpărătorului
succesiunii prețul primit pentru bunul vândut, dacă va exista un temei pentru o acțiune în revendicare. Eu cred că da.
11. În cazul în care vânzătorul însuși a dat ceva în numele moștenirii, sau agentul său, sau oricine altcineva care își desfășura
activitatea a făcut acest lucru, va exista un temei pentru o acțiune în vânzare; cu condiția ca ceva să fi fost plătit din bunurile
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vânzătorului dreptului de succesiune. Cu toate acestea, dacă vânzătorul nu a făcut nicio cheltuială pe cont propriu, trebuie să
se considere, în consecință, că nu va exista o acțiune în favoarea sa.
12. Se afirmă de către Julianus că, dacă vânzătorul unui drept de succesiune rezervă un sclav fără peculium-ul său, iar o
acțiune De peculio este intentată împotriva lui în contul acestui peculium, sau dacă este acționat în justiție pentru banii
cheltuiți în beneficiul bunurilor defunctului; nu poate fi recuperată decât suma pe care el ar fi plătit-o în contul acestui
peculium și care ar fi trecut la cumpărător, sau suma care a fost efectiv cheltuită pentru bunurile defunctului; pentru că, în
aceste cazuri, el a plătit datoriile cumpărătorului și. în toate celelalte cazuri, vânzătorul va fi judecat în nume propriu.
13. Ce se întâmplă atunci dacă vânzătorul dreptului de succesiune la o moștenire ar rezerva un sclav împreună cu peculium-ul
său și o acțiune ar fi intentată împotriva lui pe baza peculium-ului, ar fi obligat să plătească? Marcellus susține, în Cartea a
șasea a Digestului, că acest lucru nu poate fi recuperat de la el, cu condiția ca intenția părților să fi fost ca vânzătorul să aibă
dreptul la ceea ce a rămas din peculium, după plata cererii. Dacă, totuși, intenția a fost diferită, el spune foarte corect că
cumpărătorul poate intenta o acțiune împotriva sa pentru recuperarea acesteia. În cazul în care nu s-a convenit nimic în mod
expres între părți, ci s-a făcut referire doar la pecidium, este stabilit că nu se poate introduce o acțiune de vânzare.
14. Atunci când vânzătorul dreptului de succesiune la o moștenire își rezervă o casă, în contul căreia a fost dată o garanție
pentru prevenirea unei amenințări de prejudiciu, intenția părților este importantă; căci dacă rezerva a fost făcută în așa fel
încât el trebuie să suporte sarcina pierderii, precum și pe cea a garanției împotriva prejudiciului, nimic nu poate fi recuperat
de la cumpărător; dar dacă intenția a fost ca cumpărătorul să plătească această datorie, sarcina stipulației va fi în sarcina lui.
În cazul în care intenția nu poate fi stabilită, probabilitatea este că s-a înțeles că răspunderea pentru orice prejudiciu care a
avut loc înainte ca vânzarea să fie făcută va fi a cumpărătorului, dar că ceea ce se poate întâmpla în orice alt moment trebuie
să fie asumat de către moștenitor.
15. În cazul în care Titius îi vinde lui Seius dreptul său de succesiune la moștenirea lui Maevius și, după ce a fost numit
moștenitor al lui Seius, îi vinde dreptul său de succesiune lui Attius, poate fi intentată o acțiune împotriva lui Attius pe
motivul vânzării anterioare? Julianus spune că, indiferent de ceea ce poate recupera vânzătorul dreptului de succesiune de la
orice moștenitor străin, poate recupera de la cumpărătorul dreptului de succesiune. Este clar că, dacă apare un alt moștenitor
al lui Seius, orice a plătit vânzătorul în contul moștenirii lui Maevius, el poate recupera de la respectivul moștenitor în cadrul
unei acțiuni de vânzare; pentru că, dacă am stipulat cu Seius dublul valorii unui sclav, dacă devin moștenitorul său și vând
moștenirea lui Titius, iar sclavul este dobândit de altcineva printr-un titlu mai bun, va trebui să îi restitui proprietatea lui
Titius.
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16. În cazul în care vânzătorul dreptului de succesiune la o moștenire a plătit ceva cu titlu de impozite publice, trebuie spus,
în consecință, că cumpărătorul va trebui să i le repare, deoarece acestea sunt sarcini care constituie o sarcină asupra
moștenirii. Iar dacă se întâmplă ca moștenitorul să plătească ceva în contul taxelor, se va aplica aceeași regulă.
17. Dacă, după ce a avut loc înmormântarea, moștenitorul își vinde drepturile asupra moștenirii, poate recupera cheltuielile de
înmormântare de la cumpărător? Labeo spune că cumpărătorul trebuie să restituie cheltuielile de înmormântare, deoarece și
acestea fac parte din pasivul succesoral. Javolenus consideră că această opinie este corectă și sunt de acord cu el.
18. În cazul în care cineva devine moștenitorul unui debitor, el încetează să mai fie creditor, prin confuzie. Dacă, cu toate
acestea, el își vinde dreptul de succesiune la moștenire, se consideră că este perfect corect ca cumpărătorul să ocupe locul
moștenitorului și, prin urmare, să fie responsabil față de vânzător fie pentru ceea ce testatorul datora în momentul morții sale
(deși datoria sa a încetat atunci când vânzătorul a intrat în moștenire), fie pentru ceea ce era datorat într-un anumit interval de
timp sau sub o anumită condiție, după ce condiția a fost respectată; Cu toate acestea, cu condiția ca o acțiune să fie îndreptată
împotriva moștenitorului debitorului, deoarece o acțiune nu ar trebui să fie introdusă împotriva unui cumpărător pentru orice
motiv pentru care ar putea fi introdusă împotriva unui moștenitor.
19. În cazul în care un moștenitor desemnat pierde orice servitute, prin intrarea pe o moștenire, el poate introduce o acțiune în
justiție împotriva cumpărătorului pentru a-l obliga să restabilească aceste servituți.
20. Dacă, totuși, vânzătorul nu a plătit încă nimic, dar s-a obligat în vreun fel în contul moșiei, el poate, totuși, să acționeze
împotriva cumpărătorului.
(3) Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXVII.
În cazul în care vânzătorul unei moșii pierde banii aparținând acestuia din urmă, pe care i-a încasat, fără a se face vinovat de
fraudă sau neglijență, se consideră că el nu va fi răspunzător față de cumpărător.
4. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXII.
În cazul în care o creanță este vândută, Celsus afirmă, în Cartea a noua a Digestului, că vânzătorul nu este obligat să
garanteze solvabilitatea debitorului, ci doar că acesta este un debitor legal; cu excepția cazului în care s-a convenit altceva.
5. Paulus, Despre edict, Cartea XXXIII.
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Și acesta este cazul fără nici o excepție, cu excepția cazului în care intenția a fost alta. Dacă, totuși, se pretinde că o parte este
debitor pentru o anumită sumă, vânzătorul va fi răspunzător pentru această sumă; dar dacă se spune că suma este incertă și nu
se datorează nimic, el va fi răspunzător până la valoarea dobânzii cumpărătorului,
6. Același, Întrebări, Cartea a V-a.
Dreptul la acțiune pentru recuperarea unui gaj trebuie, de asemenea, să fie atribuit cumpărătorului, chiar dacă gajul a fost
primit de vânzător după vânzare; căci avantajele vânzătorului trebuie să revină cumpărătorului.
7. Același, Despre Plautius, cartea XIV.
În cazul în care o parte vinde dreptul de succesiune la o proprietate, trebuie să existe efectiv o proprietate pentru ca o achiziție
să poată avea loc; căci, în acest caz, o achiziție nu se face întâmplător, ca în cazul vânătorii și în alte cazuri de acest fel;
deoarece, în lipsa unei proprietăți, nu se poate încheia un contract de vânzare-cumpărare și, prin urmare, prețul poate fi
recuperat printr-o acțiune.
8. Javolenus, Despre Plautius, Cartea II.
În cazul în care vânzătorul nu are un drept de succesiune asupra unei proprietăți, pentru a stabili cât trebuie să plătească
cumpărătorului, trebuie făcută o distincție, și anume: dacă există un drept de succesiune, de fapt, dar nu aparține vânzătorului,
acesta trebuie evaluat; dar dacă nu există niciun drept de succesiune, în legătură cu care pare să se fi încheiat contractul,
cumpărătorul poate recupera de la vânzător doar prețul pe care l-a plătit și orice cheltuieli pe care le-a făcut în legătură cu
proprietatea.
9. Paulus, Despre edict, cartea XXXIII.
Și orice interes pe care l-a avut cumpărătorul în încheierea vânzării.
10. Javolenus, Despre Plautius, Cartea II.
Dacă în vânzarea succesiunii unei proprietăți s-a convenit ca orice drept al vânzătorului să fie vândut, dar ca ulterior să nu fie
garantat nimic de către acesta, și chiar dacă dreptul de succesiune nu aparținea vânzătorului, acesta nu ar fi totuși răspunzător
din acest motiv, deoarece era evident că intenția era ca, întrucât orice profit rezultat din tranzacție să aparțină cumpărătorului,
acesta să suporte și riscul.
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11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Căci se admite că o vânzare a dreptului de succesiune la o moștenire poate fi făcută în următorii termeni: "Dacă am vreun
drept asupra moștenirii, acesta vă este vândut", ca și cum ar fi cumpărată așteptarea unui drept; căci o astfel de vânzare poate
fi făcută pentru orice lucru care este incert, ca de exemplu, pentru orice poate fi prins într-o plasă.
12. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a X-a.
Dar acest lucru trebuie înțeles ca fiind operativ numai atunci când o parte nu știe că nu avea niciun drept asupra succesiunii
pe care a vândut-o. Căci dacă ar ști, ar fi răspunzător pentru fraudă.
13. Paulus, Despre Plautius, cartea XIV.
În cazul în care există un drept la succesiune, deși nu s-a convenit ca cumpărătorul să beneficieze de toate drepturile pe care
le avea vânzătorul, atunci acesta din urmă trebuie să garanteze că este moștenitor. Dacă acest lucru este inserat în contract,
vânzătorul va fi eliberat, în cazul în care se va constata că nu are niciun drept la succesiune.
14. Același, Despre edict, cartea XXXIII.
În cazul în care cineva vinde creanțe împotriva unui fiu aflat sub control patern, el trebuie să cedeze și orice drept de acțiune
pe care îl are împotriva tatălui debitorului.
(1) În cazul în care se vinde dreptul de succesiune la o moștenire, vânzătorul trebuie să predea bunurile aparținând acesteia; și
nu contează care este valoarea lor.
15. Gaius, Despre edictul provincial, cartea a X-a. Cu excepția cazului în care vânzătorul a precizat valoarea.
16. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXIII.
În cazul în care, în calitate de moștenitor, vindeți dreptul de succesiune la o moștenire, deoarece moștenirea trebuie să vă fie
restituită în conformitate cu Decretul Trebellian al Senatului, veți fi răspunzător în măsura interesului cumpărătorului.
17. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLIII.
Suntem obișnuiți atât să cumpărăm, cât și să vindem creanțele datorate de debitori în anumite condiții sau care sunt plătibile
într-un anumit termen; pentru că aceasta este o proprietate care poate fi cumpărată și vândută.
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18. Julianus, Digest, Cartea XV.
Dacă unul dintre mai mulți moștenitori plătește întreaga sumă de bani care era datorată de testator în temeiul unei penalități,
înainte ca ceilalți moștenitori să fi intrat în moștenire, iar ulterior își vinde dreptul de succesiune la această moștenire și nu
poate recupera nimic de la coerezii săi în contul bunurilor lor, el poate acționa în mod corect împotriva cumpărătorului
dreptului de succesiune, fie pe motivul stipulației, fie pe cel al vânzării, deoarece este evident că toți banii au fost plătiți de el
în contul succesiunii, deoarece se aplică același principiu ca și în cazul unei acțiuni în partaj, prin care fiecare dintre
moștenitori nu poate recupera decât ceea ce a cheltuit în calitate de moștenitor.
19. Același, Digest, cartea XXV.
Contează foarte mult dacă o creanță este vândută sub o anumită condiție sau dacă obligația este contractată sub condiție, iar
vânzarea este absolută. În primul caz, dacă condiția nu este îndeplinită, vânzarea este nulă; în al doilea caz, vânzarea se face
imediat ce a fost contractată; căci, dacă Titius vă datorează zece aurei sub o anumită condiție, iar eu cumpăr biletul său de la
dumneavoastră, pot introduce imediat o acțiune în vânzare pentru a vă obliga să îl eliberați.
20. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Dacă îmi vinzi dreptul tău la succesiunea lui Lucius Titius, iar ulterior devii moștenitorul debitorului său, vei fi pasibil de o
acțiune de vânzare.
(1) Acest lucru este mult mai simplu în cazul în care o parte devine moștenitorul creditorului său și își vinde dreptul său de
succesiune la moștenire.
21. Paulus, Întrebări, Cartea a XVI-a.
Un vânzător a vândut unei părți dreptul său de succesiune la o moștenire și s-a angajat printr-o stipulație să îi transmită tot
ceea ce aparține moștenirii. S-a pus întrebarea ce ar trebui să livreze în conformitate cu stipulația; deoarece o stipulație nu
este, în niciun caz, dublu obligatorie, astfel încât atât proprietatea, cât și prețul sunt datorate. Și, de fapt, dacă partea a vândut
ulterior bunul, iar stipulația a fost încheiată, credem că prețul este inclus în stipulație. Dacă, însă, stipulația a fost făcută
înainte, iar partea a obținut apoi bunul, în acest caz, va datora bunul. Dacă ar vinde un sclav, iar acesta din urmă ar muri, ar
datora prețul sclavului respectiv? Dacă cel care l-a promis pe Stichus l-ar vinde, sclavul fiind mort în acel moment, el nu ar
datora prețul dacă nu ar fi fost în întârziere. Cu toate acestea, în cazul în care am vândut dreptul de succesiune la o moștenire,
iar ulterior am dispus de bunuri aparținând acesteia, se va considera că am făcut afaceri pentru cumpărător, mai degrabă decât
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pentru moștenire. Dar acest lucru nu se aplică în cazul în care este vorba de o proprietate particulară, deoarece dacă vă vând
un sclav și, înainte de a fi predat, îl vând din nou unei terțe persoane, primesc prețul și sclavul moare; să ne gândim dacă nu
vă datorez ceva în contul achiziției, deoarece nu am fost în întârziere în a face livrarea, deoarece prețul sclavului care a fost
vândut celui de-al doilea cumpărător nu a fost încasat în contul proprietății, ci în contul tranzacției; și de aceea rezultatul este
la fel ca și cum nu aș fi vândut sclavul unui alt cumpărător, deoarece vă voi datora proprietatea, și nu dreptul de acțiune
împotriva celui de-al doilea cumpărător. Cu toate acestea, în cazul în care se vinde un drept de succesiune a unei proprietăți,
se consideră că este tacit că, dacă fac ceva în calitate de moștenitor, trebuie să mă achit față de cumpărător, la fel ca și cum aș
fi făcut o tranzacție cu el; la fel cum vânzătorul unei suprafețe de teren este obligat, din considerente de bună credință, să
predea recoltele, chiar dacă nu ar fi deloc vinovat pentru că a neglijat recoltarea recoltelor aparținând altuia, cu excepția
cazului în care ar putea fi tras la răspundere pentru neglijență. Dar dacă am vândut un bun în timp ce o altă parte se afla în
posesia lui și am acceptat daunele evaluate, îi voi datora părții respective bunul sau prețul acestuia? I-aș datora cu siguranță
proprietatea, deoarece nu aș fi obligat să îi transfer drepturile mele de acțiune, ci proprietatea însăși. Dacă aș fi fost lipsit de
proprietate prin forță sau dacă aș fi fost condamnat să plătesc daune-interese duble în urma unei acțiuni pentru furt, acest
lucru nu ar afecta în niciun fel cumpărătorul, deoarece, dacă vânzătorul ar fi încetat să mai dețină proprietatea fără vina sa, ar
fi obligat să cedeze drepturile sale la acțiune, precum și daunele-interese pe care le-a primit, dar nu și proprietatea; iar în
cazul în care o clădire ar fi fost mistuită de un incendiu, ar trebui să transfere terenul pe care se afla.

22. Scaevola, Opinii, Cartea II.
Vânzătorul dreptului de succesiune asupra unei proprietăți a primit o parte din preț, dar cumpărătorul nu i-a plătit restul. S-a
pus întrebarea dacă bunul aparținând succesiunii putea fi reținut pe temeiul gajului? Am răspuns că nu există nimic în faptele
prezentate care să împiedice o astfel de reținere.
23. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea II.
Vânzătorul unei creanțe pe care o are împotriva unui debitor principal este obligat să transfere orice drept de acțiune care
decurge din aceasta, nu numai împotriva debitorului însuși, ci și împotriva garanților acestei creanțe, dacă nu s-a convenit
altfel.
(1) Vânzătorul unei creanțe este obligat să predea intact cumpărătorului tot ceea ce a obținut, fie pe cale de compensare, fie
prin încasare.
24. Labeo, Ultimele lucrări, Epitomele lui Javolenus, Cartea a IV-a.
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Ți-ai vândut dreptul de succesiune la moștenirea lui Cornelius; apoi Attius (căruia Cornelius i-a lăsat o moștenire de care tu,
ca moștenitor, erai însărcinat), înainte de a primi moștenirea de la cumpărător, a murit, făcându-te moștenitor. Consider că o
acțiune în justiție poate fi introdusă în mod corect de către dumneavoastră pentru ca plata moștenirii să vă fie făcută, deoarece
dreptul de succesiune a fost vândut la un preț mai mic pentru ca cumpărătorul să poată plăti moștenirea; nici nu contează dacă
banii se datorau lui Attius, care v-a numit moștenitorul său, sau legatarului.
25. Același, Probabilități, Cartea a II-a.
În cazul în care dreptul de succesiune la o moștenire este vândut cu excepția unei suprafețe de teren aparținând acesteia, iar
apoi vânzătorul dobândește ceva în contul acestei suprafețe de teren, el trebuie să o predea cumpărătorului dreptului de
succesiune. Paulus spune că, într-un caz de acest tip, trebuie să se facă întotdeauna o anchetă cu privire la intenția părților. Cu
toate acestea, în cazul în care aceasta nu poate fi verificată, vânzătorul trebuie să transfere bunul dobândit în acest mod
cumpărătorului, deoarece se pare că a ajuns în mâinile sale în contul succesiunii și nu altfel, ca și cum, atunci când a dispus
de succesiune, el nu ar fi exceptat respectiva suprafață de teren.
Tit. 5. Cu privire la anularea unei vânzări și când este permisă retractarea unei achiziții.

1. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XV.
Celsus cel tânăr era de părere că, dacă un fiu aflat sub controlul paternal îmi vindea o proprietate care făcea parte din
peculium, chiar dacă se încheia un acord ca vânzarea să fie anulată, acesta trebuia încheiat între tată, fiu și eu însumi; căci
dacă aș fi încheiat acordul doar cu tatăl, fiul nu ar fi fost eliberat de răspundere; și a fost întrebat dacă un astfel de contract nu
ar fi absolut nul sau dacă, de fapt, eu nu aș fi eliberat, iar fiul ar rămâne obligat; ca, de exemplu, în cazul în care un tutore ar
încheia un contract fără autoritatea tutorelui său, el însuși ar fi eliberat, dar partea cu care a încheiat contractul nu ar fi. Pentru
că ceea ce a afirmat Aristo nu este adevărat, și anume că un contract ar putea fi încheiat astfel încât doar una dintre părțile
contractante să fie răspunzătoare, deoarece una dintre ele nu poate anula un acord de vânzare; prin urmare, dacă contractul
este reînnoit de una dintre părți, se consideră că un astfel de acord nu este valabil. Cu toate acestea, trebuie spus că, în cazul
în care un tată încheie un contract, iar cealaltă parte este exonerată de răspundere, fiul va fi, de asemenea, exonerat în același
timp.
2. Același, Despre Sabinus, cartea XXIV.
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Dacă, după ce am cumpărat ceva de la tine, îl cumpăr din nou de la tine la un preț mai mare sau mai mic, se înțelege că am
anulat prima vânzare; căci vânzarea este considerată încă incompletă prin acordul nostru, în timp ce lucrurile rămân
neschimbate, și astfel vânzarea ulterioară va rămâne în picioare, ca și cum nu ar fi precedată de nici o alta. Dar nu putem
aplica același principiu dacă vânzarea este reînnoită după ce prețul a fost plătit, deoarece după ce a fost plătit nu am putut
face ca vânzarea să fie incompletă.
3. Paulus, Despre edict, cartea XXXIII.
Cumpărarea și vânzarea sunt contractate prin consimțământ comun, și deci pot fi și ele reziliate prin consimțământ comun
înainte de încheierea tranzacției. Prin urmare, s-a pus întrebarea dacă obligația poate fi reziliată prin simpla voință a părților,
în cazul în care cumpărătorul a acceptat o garanție sau vânzătorul a încheiat o stipulație. Julianus spune că atunci, într-adevăr,
o acțiune de vânzare nu ar fi admisă, deoarece excepțiile bazate pe contract sunt incluse într-un acord de bună credință. Cu
toate acestea, ar trebui să se analizeze dacă ar fi disponibilă o excepție pentru a elibera fideiusiunea. Eu sunt de părere că,
dacă principalul ar trebui să fie eliberat, va fi eliberată și fideiusiunea. Aceeași regulă se aplică în cazul în care, dacă
vânzătorul inițiază o acțiune în justiție pe baza stipulației, aceasta poate fi împiedicată printr-o excepție. Legea este aceeași și
în cazul în care cumpărătorul a inclus livrarea bunului în stipulație.
4. Paulus, Notes on the Digest of Julianus, Book VIII.
În cazul în care un contract a avut ca obiect cumpărarea unei togi sau a unui vas, iar vânzătorul a convenit ca unul dintre
aceste obiecte să nu fie vândut, cred că numai obligația cu privire la acest obiect este reziliată.
5. Julianus, Digest, Cartea XV.
În cazul în care cumpărătorul l-a eliberat pe vânzător sau vânzătorul l-a eliberat pe cumpărător de răspundere, se pare că
intenția ambelor părți este ca tranzacția să se încheie; iar rezultatul este același ca și cum ar fi fost convenit între ele ca
niciuna dintre ele să nu pretindă ceva de la cealaltă. Cu toate acestea, în acest caz, este mai evident că eliberarea nu este
valabilă din cauza naturii sale, ci prin forța acordului.
(1) O vânzare este anulată prin simpla înțelegere a părților, dacă tranzacția nu a fost încheiată.
(2) În cazul în care un sclav care a fost vândut moare, vânzarea este considerată ca fiind în aceleași condiții ca și cum ar fi
fost predat; adică vânzătorul este exonerat de răspundere, iar pierderea sclavului trebuie să fie suportată de cumpărător. Prin
urmare, cu excepția cazului în care a fost încheiat un alt acord legal, acțiunile privind cumpărarea și vânzarea vor fi valabile.
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6. Paulus, Despre Edict, Cartea a II-a.
Dacă s-a convenit între părți ca bunul care a fost vândut să fie returnat într-un anumit termen, dacă nu se potrivește, Sabinus
consideră că va exista o acțiune de cumpărare sau că trebuie să se acorde una in factum, asemănătoare unei acțiuni de
cumpărare.
7. Același, Întrebări, Cartea a V-a.
Dacă cumpăr a doua oară, sub condiție, un lucru pe care l-am cumpărat deja în mod absolut, cumpărarea ulterioară este nulă.
(1) În cazul în care un tutore face personal un contract fără autoritatea tutorelui său și, ulterior, face o achiziție cu
consimțământul acestuia, deși vânzătorul este deja legat printr-un contract cu el, totuși, deoarece tutorele nu este răspunzător,
vânzarea este reînnoită pentru ca ei să fie legați reciproc. În cazul în care autoritatea tutorelui a fost interpusă în primul rând,
iar ulterior tutorele a făcut o achiziție fără autoritatea sa, cea de-a doua achiziție este nulă. De asemenea, se poate pune
întrebarea dacă poate fi anulată cumpărarea, în cazul în care un acord a fost încheiat de către tutore fără autoritatea tutorelui
său, deoarece un astfel de acord are același efect ca și cum tutorele ar fi făcut, în primul rând, cumpărarea fără autoritatea
tutorelui său și, prin urmare, el însuși nu este răspunzător; dar dacă el introduce o acțiune în justiție pentru bunul respectiv,
poate vânzătorul să îl rețină până când este plătit? Cu toate acestea, se poate considera în mod rezonabil că, din moment ce
achiziția a fost contractată în mod corespunzător la început, nu este deloc conform cu buna-credință ca un acord să fie
respectat dacă, prin intermediul acestuia, cealaltă parte este dezavantajată; și acest lucru este valabil mai ales dacă aceasta din
urmă a fost indusă în eroare printr-o eroare plauzibilă.
8. Scaevola, Opinii, Cartea II.
Titius, agentul lui Seius, a fost numit moștenitor al acestuia din urmă la moartea sa, iar Titius, neștiind că acesta era mort, a
vândut un teren prin intermediul unui sclav care aparținea moșiei și a semnat cu numele său ca agent. S-a pus întrebarea dacă
agentul ar fi putut să anuleze vânzarea dacă ar fi știut de moartea lui înainte de a încheia cumpărarea? Răspunsul a fost că,
dacă Titius însuși nu ar fi vândut proprietatea, el nu ar fi fost răspunzător de o acțiune civilă, pentru motivul că a semnat
contractul sclavului care a făcut vânzarea, dar că ar fi fost răspunzător de o acțiune pretoriană în numele sclavului respectiv.
9. Același, Digest, Cartea a IV-a.
O anumită suprafață de teren care aparținea lui Lucius Titius a fost vândută în contul unei taxe publice. Lucius Titius, după ce
a recunoscut că el era debitorul, a spus că era gata să plătească întreaga taxă; și, deoarece vânzarea proprietății nu a fost
suficientă pentru a plăti întreaga sumă, guvernatorul provinciei a anulat vânzarea și a ordonat ca terenul să fie restituit lui
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Lucius Titius. S-a pus întrebarea dacă, după decizia guvernatorului și înainte ca terenul să fie restituit, acesta a fost inclus în
proprietatea lui Lucius Titius? Răspunsul a fost că acest lucru nu era cazul înainte ca prețul să fi fost restituit cumpărătorului
sau dacă prețul nu fusese încă plătit de acesta înainte de a fi satisfăcută creanța pentru impozite.
10. Același, Digest, Cartea a VII-a.
Seius a cumpărat o suprafață de teren de la Lucius Titius cu condiția ca proprietatea să rămână nevândută dacă plata nu se
făcea până la o anumită dată. Seius, după ce a plătit imediat o parte din preț, iar vânzătorul a murit, a fost numit tutore al
copiilor minori ai lui Titius, împreună cu alții, dar nu a plătit restul prețului colegilor săi tutori, în conformitate cu contractul,
și nu a plasat suma printre bunurile tutelei. S-a pus întrebarea dacă achiziția a fost nulă. Răspunsul a fost că, în conformitate
cu faptele prezentate, vânzarea a fost considerată nulă.
(1) Cumpărătorul unor terenuri, bănuind că Numeria și Sempronia vor ridica o controversă cu referire la vânzarea acestora, a
convenit cu vânzătorul ca o anumită parte din preț să rămână în mâinile sale până când vânzătorul îi va furniza o garanție.
Ulterior, vânzătorul a inserat în contract următoarea clauză, și anume: "În cazul în care toți banii nu erau plătiți până la o
anumită dată, iar vânzătorul nu dorea ca terenurile să fie vândute, acestea vor rămâne nevândute". Între timp, vânzătorul a
obținut câștig de cauză împotriva uneia dintre adversarele sale feminine și a făcut un compromis cu cealaltă, astfel încât
cumpărătorul a putut obține posesia terenurilor fără niciun litigiu. S-a pus întrebarea, întrucât nu a fost depusă nicio garanție
și întreaga sumă de bani nu a fost plătită la momentul stabilit, în conformitate cu termenii contractului, dacă terenurile au
rămas nevândute? Răspunsul a fost că, în cazul în care înțelegerea a fost ca banii să nu fie plătiți înainte ca o garanție să fi
fost furnizată în contul vânzării și dacă cumpărătorul nu a făcut nimic pentru a împiedica executarea contractului, ultima
parte a acestuia nu putea fi executată.

Tit. 6. Cu privire la riscurile și avantajele care se atașează bunurilor vândute.

1. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVIII.
Dacă vinul se acrește după ce a fost vândut sau suferă orice alt defect, cumpărătorul trebuie să suporte pierderea; la fel ca și
cum s-ar fi vărsat din cauza spargerii vaselor în care era conținut sau din alte motive. Cu toate acestea, dacă vânzătorul își
asumă riscul, el trebuie să o facă pentru perioada în care se supune riscului; dar dacă nu a desemnat perioada, vinul va fi pe
riscul său până când va fi consumat, deoarece, atunci când acest lucru se întâmplă, vânzarea este încheiată în întregime. Prin
urmare, indiferent dacă s-a convenit ca vinul să fie pe riscul său sau nu, acesta va fi responsabil pentru el până la consumarea
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lui. Cu toate acestea, dacă, înainte de a fi consumat, vasele sau butoaiele care îl conțin sunt sigilate de către cumpărător,
considerăm că vinul va fi în continuare pe riscul vânzătorului, cu excepția cazului în care se încheie o altă convenție.
(1) Vânzătorul trebuie să fie, de asemenea, responsabil de păstrarea vinului până la măsurarea acestuia, deoarece înainte de
măsurarea acestuia, într-o anumită măsură, acesta nu este considerat vândut. După ce a fost măsurat, acesta încetează să mai
fie pe riscul vânzătorului și, chiar înainte de a fi măsurat, acesta va fi exonerat de răspundere dacă nu l-a vândut pe măsură, ci
l-a vândut pe borcane sau pe butoaie.
(2) În cazul în care un butoi a fost sigilat de către cumpărător, Trebatius spune că se consideră că i-a fost livrat; Labeo, însă,
susține contrariul. Opinia acestuia din urmă este corectă, deoarece se obișnuiește să se sigileze un butoi pentru ca vinul să nu
fie schimbat, mai degrabă decât să se considere că acesta a fost livrat în acel moment.
(3) Vânzătorul are dreptul de a turna vinul dacă a stabilit un anumit moment pentru ca acesta să fie măsurat, iar acest lucru nu
se face în ziua care a fost desemnată. Cu toate acestea, el nu ar trebui să îl toarne înainte de a-l notifica pe cumpărător, în
prezența martorilor, fie pentru a scoate vinul, fie pentru a-l avertiza că, dacă nu face acest lucru, îl va turna. Va fi mai
lăudabil, totuși, dacă nu-l va vărsa atunci când avea dreptul să o facă. Prin urmare, el poate cere o compensație pentru
utilizarea butoaielor, dar numai dacă este în interesul său ca butoaiele care conțineau vinul să fie goale; ca, de exemplu, dacă
era pe cale să le închirieze sau dacă era necesar să închirieze altele în locul lor. Cu toate acestea, este mai convenabil să
închirieze alte vase și să nu livreze vinul până când chiria celorlalte nu a fost plătită de cumpărător, sau să vândă vinul cu
bună credință, adică să reușească să facă totul fără să se deranjeze pe sine, astfel încât cumpărătorul să aibă de suferit cât mai
puțin.
(4) În cazul în care cumpărați vin în butoaie și nu s-a convenit nimic cu privire la momentul livrării acestuia, se va considera
că intenția este ca vinul să fie scos înainte ca butoaiele să fie necesare pentru următoarea recoltă. Dacă acestea nu sunt golite
până la acea dată, trebuie să se urmeze calea adoptată de cei vechi, adică vânzătorul să măsoare vinul cu ajutorul unui coș și
să-l lase să curgă, căci autoritățile antice au stabilit această regulă din cauza măsurării, pentru ca valoarea măsurării să nu fie
evidentă, dar să se cunoască pierderea suferită de cumpărător.
2. Gaius, Întâmplări zilnice, Cartea a II-a.
De asemenea, este adevărat și următorul lucru, și anume: dacă vânzătorul are nevoie de vasele pentru noua recoltă, iar acesta
este un comerciant care obișnuiește să cumpere și să vândă vin, trebuie să se ia în considerare momentul în care vinul poate fi
scos în mod convenabil din posesia vânzătorului.
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(1) În plus, să vedem în ce mod vânzătorul trebuie să se îngrijească de vin înainte de sosirea momentului stabilit pentru a-l
măsura; trebuie să dea dovadă de o diligență exactă sau obișnuită, sau este răspunzător doar pentru fraudă? Cred că
vânzătorul trebuie să exercite doar o diligență obișnuită, fiind scuzabil în caz de accident inevitabil sau de manifestare a unei
forțe superioare.
3. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Vânzătorul trebuie să exercite aceeași grijă pe care ar trebui să o facă în cazul în care obiectele sunt împrumutate pentru a fi
folosite; adică trebuie să exercite o diligență mai exactă decât ar face-o cu referire la propria proprietate.
4. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVIII.
Dacă cineva ar vinde vinul său și ar preciza că acesta trebuie degustat într-un anumit interval de timp, iar el, ulterior, ar fi
vinovat pentru că acest lucru nu a fost făcut; ar trebui vânzătorul să suporte riscul de acrivie sau mucegai al vinului, doar
pentru timpul care a trecut înainte de ziua stabilită? Sau ar trebui să fie răspunzător și după ce s-a scurs acest termen; sau,
dacă vinul s-a stricat după acest termen, vânzătorul trebuie să își asume riscul? Sau ar trebui mai degrabă să se considere că
vânzarea a fost încheiată, întrucât a fost făcută sub o condiție, și anume ca vinul să fie testat înainte de o anumită dată?
Intenția părților este o chestiune importantă. Cu toate acestea, cred că, dacă intenția nu poate fi stabilită, ar trebui să se
considere că vânzarea este încă în vigoare și că vânzătorul trebuie să își asume riscul chiar și după ce a trecut ziua stabilită
pentru degustarea vinului, deoarece acesta a fost provocat de el însuși.
(1) În cazul în care vinul este vândut în vrac, vânzătorul este răspunzător doar pentru păstrarea acestuia; din aceasta rezultă
că, dacă nu este vândut sub condiția de a fi degustat, vânzătorul nu va fi considerat responsabil pentru acrivia sau mucegaiul
său, ci cumpărătorul trebuie să suporte întregul risc. Cu toate acestea, este neobișnuit ca cineva să cumpere vin fără să-l
deguste; prin urmare, dacă nu a fost stabilită o zi în acest scop, cumpărătorul poate să-l deguste când dorește și, până la
momentul în care face acest lucru, vânzătorul trebuie să fie responsabil pentru acrivia sau mucegaiul acestuia; deoarece
atunci când ziua de degustare a fost stabilită, aceasta îmbunătățește situația cumpărătorului.
(2) În cazul în care vinul a fost vândut în vrac, custodia sa încetează atunci când sosește momentul în care trebuie să fie scos;
și trebuie să se înțeleagă că acest lucru se aplică atunci când este menționat momentul. Dacă, totuși, acesta nu este menționat,
trebuie să se analizeze dacă vânzătorul este obligat să aibă grijă de el pe termen nelimitat. Cea mai bună opinie este (în
conformitate cu ceea ce am explicat mai sus) că fie trebuie să se stabilească intenția părților cu privire la momentul respectiv,
fie cumpărătorul trebuie să fie notificat să îndepărteze vinul. Este cert că vinul ar trebui să fie scos înainte ca butoaiele să fie
necesare pentru recoltă.
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5. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă a fost vina cumpărătorului că vinul nu a fost îndepărtat la momentul stabilit, vânzătorul nu este obligat să răspundă
ulterior pentru el, cu excepția cazului în care întârzierea a fost cauzată de o intenție frauduloasă din partea sa. Dacă, de
exemplu, au fost vândute o sută de borcane de vin aflate într-o anumită pivniță, vânzătorul trebuie să suporte riscul până la
măsurarea lor, cu excepția cazului în care cumpărătorul a fost vinovat de întârziere.
6. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Dacă cumpăr un anumit vin, cu excepția celui acru și mucegăit, Proculus spune că, deși această excepție este făcută în
beneficiul cumpărătorului, dacă acesta este dispus să accepte vinul acid, totuși, vinul acid și mucegăit nu va fi inclus în
vânzare; căci tot ceea ce cumpărătorul nu este dispus să accepte, nu trebuie să fie obligat să ia, pentru că acest lucru este
nedrept, iar vânzătorului nu trebuie să i se permită să vândă vinul altuia.
7. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă, după o vânzare, se face un adaos la un teren prin depunerea de aluviuni, sau dacă valoarea lui se diminuează din
aceeași cauză, cumpărătorul se va bucura de avantaj sau va suferi inconvenientul. Căci dacă, după vânzare, întregul teren este
acoperit de un râu, cumpărătorul trebuie să suporte pierderea și, prin urmare, în același mod, el are dreptul la orice beneficiu
care rezultă din aceasta.
(1) Tot ceea ce este vândut trebuie să fie transmis împreună cu terenul, cu excepția cazului în care s-a convenit să nu se facă
acest lucru. Tot ceea ce nu poate fi măsurat trebuie, de asemenea, să fie transferat, dacă aceasta a fost înțelegerea; cum ar fi,
de exemplu, drumurile, hotarele și livada adiacentă terenului. Cu toate acestea, în cazul în care nu s-a spus nimic pe această
temă, nu este necesar ca acestea să fie transferate; prin urmare, se obișnuiește să se prevadă în mod expres că pădurile și
drumurile publice care se află în zona de teren vor fi măsurate și incluse în transfer.
8. Același, Despre Edict, Cartea XXXIII.
Este necesar să se stabilească momentul în care vânzarea este desăvârșită, pentru că atunci vom ști cine trebuie să fie
responsabil pentru risc; deoarece, atunci când vânzarea a fost perfectată, cumpărătorul trebuie să și-l asume. Dacă sunt
stabilite calitatea și cantitatea bunului care urmează să fie vândut, precum și prețul acestuia, și dacă este vândut fără nicio
condiție, tranzacția este completă. În schimb, dacă este vândut sub condiție, iar condiția nu este respectată, vânzarea este
nulă, ca și în cazul unei stipulații. Proculus și Octavenus spun că proprietatea este pe riscul cumpărătorului de îndată ce
condiția este respectată, iar Pomponius aprobă această opinie în Cartea a noua. Dacă însă, în timp ce condiția este încă în
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curs, fie cumpărătorul, fie vânzătorul moare, se stabilește că, în cazul în care condiția este îndeplinită, moștenitorii lor vor fi
și ei obligați, ca și cum tranzacția ar fi fost încheiată cu referire la un timp care a trecut. Dar, dacă bunul este livrat în timp ce
condiția este în curs de îndeplinire, cumpărătorul, ca atare, nu poate dobândi bunul prin uzucapiune și poate recupera orice
parte din prețul pe care l-a plătit, în timp ce recoltele adunate în timpul perioadei intermediare vor aparține vânzătorului; în
același mod în care stipulațiile și moștenirile condiționate sunt reziliate dacă bunul este distrus în timp ce condiția rămâne
neîndeplinită. Este clar că, dacă bunul supraviețuiește, deși în stare deteriorată, cumpărătorul trebuie să suporte pierderea.
(1) În cazul în care o vânzare este făcută în următorii termeni: (1) În cazul în care o vânzare este făcută în următorii termeni:
"Acest sclav este vândut indiferent dacă o anumită navă sosește sau nu sosește din Asia." Julianus este de părere că vânzarea
este încheiată instantaneu, deoarece este sigur că contractul este complet.
(2) Dacă îmi vinzi uzufructul unui anumit bun, este diferit dacă îmi cedezi doar dreptul de a folosi și de a te bucura de el, care
îți aparține numai ție, sau dacă, dacă ești proprietarul bunului, îmi vinzi uzufructul acestuia; pentru că, în primul rând, chiar
dacă mori imediat, moștenitorul tău nu-mi va datora nimic, dar dacă trăiești, dreptul va trece la moștenitorul meu. În al doilea
caz, nimic nu va trece la moștenitorul meu, dar moștenitorul dumneavoastră va avea obligația.
9. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a X-a.
Dacă, după examinarea unei suprafețe de teren și înainte de încheierea contractului de vânzare, copacii de pe această
suprafață sunt doborâți de forța vântului, se pune întrebarea dacă și aceștia trebuie să fie predați cumpărătorului? Răspunsul
este că nu ar trebui să fie predate, deoarece acesta nu le-a cumpărat, deoarece înainte de a cumpăra terenul, acestea au încetat
să mai facă parte din acesta. Cu toate acestea, în cazul în care cumpărătorul nu știa că arborii au fost doborâți, dar vânzătorul
știa acest lucru și nu l-a informat, acesta va fi răspunzător pentru daune-interese în valoare de dobânda cumpărătorului, cu
condiția ca vânzarea să aibă loc.
10. Ulpianus, Disputații, cartea VIII.
Atunci când, în cadrul unei vânzări condiționate, s-a convenit, de asemenea, ca bunul să rămână la riscul cumpărătorului,
cred că înțelegerea va fi valabilă.
(1) Scaevola spune într-o notă la Cartea a șaptea a lui Iulianus că un cumpărător nu poate intenta o acțiune în justiție pentru
recuperarea unui teren care a fost vândut, atunci când, înainte de măsurarea sa, o parte din acest teren a fost distrusă de o
inundație, de un cutremur sau de orice alt accident.
11. Alfenus Verus, Digest, Cartea II.
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În cazul în care o casă care a fost vândută este incendiată, întrucât un incendiu nu poate avea loc fără ca cineva să fie
responsabil, care este legea? Răspunsul este că, deoarece un incendiu poate avea loc fără vina capului casei, dacă nu a fost
cauzat de neglijența sclavilor săi, stăpânul nu va fi în mod necesar vinovat. Prin urmare, dacă vânzătorul exercită aceeași
diligență în îngrijirea casei ca și oamenii economi și sârguincioși obișnuiesc să o facă, și dacă se întâmplă vreun accident, el
nu va fi responsabil.
12. Paulus, Epitomele Digestului lui Alfenus, cartea III.
Edilul a spart niște paturi pe care le cumpărase un partid și care fuseseră lăsate pe șosea. Dacă acestea fuseseră predate
cumpărătorului sau dacă el era vinovat pentru că nu au fost predate, el trebuie să suporte pierderea.
13. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a III-a.
Cumpărătorul ar avea dreptul la o acțiune în temeiul Lex Aquilia împotriva edilului, dacă acesta a acționat în mod ilegal; sau
va avea cu siguranță o acțiune de vânzare împotriva vânzătorului, pentru a-l constrânge să îi cedeze drepturile de acțiune pe
care le are împotriva edilului.
14. Paulus, Epitomele Digestului lui Alfenus, cartea III.
În cazul în care paturile nu au fost livrate, iar cumpărătorul nu a împiedicat livrarea lor prin întârziere, pierderea trebuie să fie
suportată de vânzător.
(1) În cazul în care materialele care au fost cumpărate se pierd prin furt, după livrare, se consideră că cumpărătorul trebuie să
suporte pierderea; în caz contrar, vânzătorul trebuie să o facă. Se consideră că lemnele au fost livrate din momentul în care
cumpărătorul le-a marcat.
15. Gaius, Întâmplări zilnice, Cartea a II-a.
În cazul în care se vinde vin în butoaie și acesta se strică din cauza naturii sale, înainte de a fi scos de către cumpărător, iar
vânzătorul a garantat pentru calitatea bună a vinului, el va fi răspunzător față de cumpărător; dar dacă nu a spus nimic cu
privire la acest lucru, cumpărătorul trebuie să suporte pierderea, fie pentru că nu a gustat vinul, fie, dacă l-a gustat, și-a
format o părere greșită și nu poate fi învinuit decât el însuși. Este clar că, dacă vânzătorul știa că vinul nu va rezista până în
ziua în care urma să fie scos din fabrică și nu l-a anunțat pe cumpărător, el va fi răspunzător în măsura interesului acestuia din
urmă de a fi avertizat.
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16. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VII-a.
În cazul în care cumpărătorul unui sclav cere permisiunea de a-l închiria până când va putea plăti prețul său, el nu va dobândi
nimic prin serviciile respectivului sclav, deoarece nu este considerat a fi livrat a cărui posesie este reținută de vânzător prin
închirierea lui. Cumpărătorul va fi răspunzător pentru sclav, în cazul în care i se întâmplă ceva fără frauda vânzătorului.
17. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXXI.
Trebuie remarcat că, din momentul în care cumpărătorul începe să fie în întârziere, vânzătorul va fi responsabil nu pentru
neglijență, ci doar pentru fraudă. Dacă atât vânzătorul, cât și cumpărătorul vor fi în întârziere, Labeo spune că, prin aceasta,
cumpărătorul va fi mai prejudiciat decât vânzătorul. Totuși, trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva cel care este ultimul în
întârziere este cel mai prejudiciat, căci ce s-ar întâmpla dacă aș notifica vânzătorul, iar el nu mi-ar livra bunul pe care l-am
cumpărat, iar eu aș refuza să îl accept atunci când mi-l oferă ulterior? Este clar că, în acest caz, eu sunt cel care ar trebui să
sufere din cauza nerespectării. Dar dacă neîndeplinirea obligațiilor a fost cauzată de cumpărător și apoi, în timp ce totul era
intact, vânzătorul a fost pus în întârziere atunci când a putut face livrarea, este corect ca el să sufere din cauza întârzierii
ulterioare.
18. Papinianus, Opinii, Cartea a III-a.
În cazul în care obligația de a oferi o locuință liberților încetează prin moartea acestora, cumpărătorul proprietății nu va fi
răspunzător față de vânzător din acest motiv; dacă nu s-a încheiat nicio altă convenție decât aceea de a le oferi o locuință
liberților în conformitate cu voința defunctului, în plus față de prețul plătit.
(1) În cazul în care apare o controversă, cu referire la proprietatea unui bun, înainte de plata prețului; cumpărătorul nu este
obligat să îl plătească, cu excepția cazului în care vânzătorul prezintă garanții solvabile împotriva evicțiunii sale.
19. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
În cazul în care cumpărătorul este în întârziere față de vânzător pentru plata prețului, el trebuie să-i plătească doar dobânda și
nu va fi răspunzător pentru nimic din ceea ce ar fi putut obține vânzătorul, dacă nu ar fi existat nicio întârziere; ca, de
exemplu, dacă vânzătorul era un comerciant, iar prețul fiind plătit, el ar fi putut obține mai mult din vânzarea mărfii sale
decât din dobândă.
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Tit. 7. Cu privire la mutarea sclavilor și în cazul în care un sclav este vândut sub condiția de a fi manumit sau dimpotrivă.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Atunci când un sclav este vândut sub condiția de a nu rămâne într-un anumit loc, partea care l-a vândut sub această condiție
poate remite acea parte a contractului și îi permite să rămână la Roma. Papinianus spune în Cartea a III-a că această condiție
trebuie respectată din cauza siguranței stăpânului, pentru a nu-l expune la pericole.
2. Marcianus, Afaceri publice, Cartea a II-a.
În cazul în care un sclav este vândut cu condiția de a fi scos din Italia, el poate rămâne într-o provincie, cu excepția cazului în
care acest lucru a fost interzis în mod expres.
3. Paulus, Despre Edict, Cartea L.
Atunci când un sclav este vândut cu condiția ca el să fie manuntit într-un anumit timp, dacă nu este manuntit, el devine liber;
în ciuda faptului că partea care l-a vândut poate adera în continuare la intenția sa inițială. Nu este necesar să se verifice
dorința moștenitorului.
4. Marcellus, Digest, Cartea XXIV.
Dacă un minor sub douăzeci de ani îți vinde un sclav și ți-l predă, cu condiția ca tu să-l manunțezi, transferul nu are niciun
efect; chiar dacă ți l-a predat cu intenția ca, atunci când va împlini douăzeci de ani, să-l manunțezi; căci nu prea contează
dacă data libertății sale este amânată, deoarece legea se opune unei astfel de dispoziții ca nefiind bine întemeiată.
5. Papinianus, Întrebări, Cartea a X-a.
În cazul în care unui sclav i se interzice, printr-o convenție cu vânzătorul, să locuiască în suburbiile unui anumit oraș, se
consideră că îi este interzis și să locuiască în orașul însuși. Și, într-adevăr, deși acest lucru a fost prescris de Edictele
împăraților, sensul său este evident, deoarece cel care este privat de o reședință în părțile mai puțin importante ale unui oraș,
nu se poate bucura de una în părțile mai importante ale acestuia.
6. Același, Întrebări, Cartea XXVII.
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În cazul în care un vânzător ia garanții de la cumpărător că nu va manunța o sclavă sau că nu o va supune la prostituție, și,
dacă se comite vreun act prin încălcarea acestei prevederi, ea poate fi recuperată de stăpânul ei sau considerată liberă, iar o
pedeapsă poate fi cerută pe baza unei stipulații; anumite autorități consideră că poate fi invocată o excepție bazată pe reacredință, dar Sabinus crede că acest lucru nu se poate face. Rațiunea sugerează totuși că o stipulație nu poate fi menținută din
punct de vedere legal, dacă condiția "ca ea să nu fie manuntată" este omisă, pentru că este incredibil ca cineva să fi
intenționat să manunțeze un sclav și să nu fi avut în minte un act care să realizeze acest lucru. Dar atunci când se prevede că
sclava nu va fi supusă prostituției, nu există niciun motiv pentru care pedeapsa nu ar trebui să fie acționată în instanță și
colectată, deoarece cumpărătorul ar fi adus rușinea asupra sclavului și ar fi pus în discuție intențiile vânzătorului în același
timp; deoarece, lăsând stipulația în afara oricărei considerații, s-a stabilit că o acțiune de vânzare va fi admisă.
(1) În cazul în care un cumpărător comite sau nu comite un act contrar dispozițiilor care reglementează vânzarea, am decis
uneori că vânzătorul nu poate introduce o acțiune în vânzare pentru a-l pedepsi, cu excepția cazului în care vânzătorul a avut
un interes pecuniar în această chestiune, ca, de exemplu, pentru că el însuși a promis o sancțiune; dar nu este oportun să
credem că un bun cetățean ar considera că este în interesul vânzătorului ca furia sa să fie potolită în acest mod. Totuși, opinia
lui Sabinus mă determină să susțin contrariul, deoarece el crede că o acțiune poate fi intentată în mod corect, deoarece sclavul
pare să fi fost vândut la un preț mai mic din cauza condiției.
7. Același, Întrebări, Cartea a X-a.
Un sclav a fost vândut cu condiția ca el să nu rămână în Italia, iar între părți s-a convenit, fără o stipulație, că, în cazul în care
condiția nu era respectată, cumpărătorul trebuia să plătească o penalitate. Este greu de concluzionat că vânzătorul poate
introduce o acțiune pe acest motiv din dorința de răzbunare; dar poate face acest lucru în mod corect dacă condiția nu este
respectată și dacă ar trebui să se angajeze răspunderea pentru penalitatea promisă. Rezultatul va fi că el poate intenta o
acțiune în justiție doar pentru ceea ce cumpărătorul este obligat să plătească, deoarece orice depășește această sumă este o
penalitate și nu o încercare de recuperare a proprietății. Cu toate acestea, dacă înțelegerea a fost că sclavul nu ar trebui să fie
îndepărtat cu titlu de pedeapsă, o acțiune poate fi introdusă în mod corect pe motiv de afecțiune; aceste două cazuri nu par a
fi antagoniste, deoarece este interesul unui om ca un altul să fie avantajat; de fapt, indignarea pedepsei care nu este aplicată
are doar atributul de cruzime.
8. Același, Întrebări, cartea XXVII.
S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care un om și-a vândut propriul sclav și a ordonat ca acesta să fie manuntit într-un anumit
interval de timp, iar ulterior s-a răzgândit, iar cumpărătorul, cu toate acestea, l-a manuntit, ar avea dreptul la vreo acțiune pe
acest motiv. Am afirmat că dreptul la acțiune pe motiv de vânzare se stinge dacă sclavul a fost manumit sau dacă vânzătorul
s-a răzgândit.
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9. Paulus, Întrebări, Cartea a V-a.
Titius a vândut un sclav cu condiția ca, dacă va rămâne la Roma, să i se permită să-l aresteze. Cumpărătorul l-a vândut unei
alte părți cu aceeași condiție, iar sclavul a scăpat de la cel de-al doilea cumpărător și a rămas la Roma. Întreb dacă putea fi
arestat și, în acest caz, de către cine? Am răspuns că nu există nicio îndoială că, întrucât era un fugar, nu se va considera că sa făcut nimic contrar condiției, deoarece nu avea dreptul să-și părăsească stăpânul; de asemenea, doar pentru că era un fugar,
nu putea să-și stabilească reședința la Roma. Cu toate acestea, dacă a rămas acolo cu acordul celui de-al doilea cumpărător,
partea care a impus condiția ar trebui să fie preferată, iar cel de-al doilea vânzător este considerat că a recurs la ea doar pentru
a-l avertiza pe cumpărător și pentru a se exonera de răspundere; deoarece el nu putea, în nici un caz, să îl priveze pe
vânzătorul său de beneficiul oferit de condiție, așa cum, dacă ar fi promis să plătească o penalitate, ar fi responsabil chiar
dacă el însuși ar fi stipulat aceeași penalitate. Însă, în cazul în care se promite o penalitate, vor exista două acțiuni, iar sclavul
poate fi arestat. Dacă, totuși, primul vânzător a făcut vânzarea cu condiția ca, dacă sclava ar deveni prostituată, ea să fie
liberă, iar cel de-al doilea că ar putea fi confiscată, libertatea va fi preferată dreptului de arestare. Este clar că, dacă prima
condiție includea dreptul de a fi arestată, iar ultima pe cel de libertate, trebuie să se considere că cea care îi acordă libertatea
va avea prioritate; deoarece ambele condiții sunt adăugate în beneficiul sclavului și, așa cum arestarea de către vânzător o
eliberează de orice rău, libertatea produce același efect.
10. Scaevola, Digest, Cartea a VII-a.
Un oarecare om i-a vândut pe Pamphilus și Stichus și a inserat în contractul de vânzare că, întrucât a vândut sclavii respectivi
la un preț mic, aceștia nu vor fi supuși decât servituții lui Seius și că, după moartea acestuia, vor rămâne în libertate. S-a pus
întrebarea dacă sclavii, cu privire la care se încheiase această înțelegere între cumpărător și vânzător, vor deveni liberi prin
simpla aplicare a legii, după moartea cumpărătorului? Răspunsul a fost că, în conformitate cu Constituția Divinului Hadrian,
promulgată cu referire la acest punct, dacă Pamphilus și Stichus, sclavii în cauză, nu ar fi fost manumiți, ei nu ar fi devenit
liberi. Claudius spune că Divinul Marcus a decis că, în cazul în care în contractul de vânzare era inserată o condiție de
libertate, sclavii deveneau liberi în șase luni, chiar dacă nu erau manumiți, deși vânzătorul amânase libertatea lor până la
moartea cumpărătorului.
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Cartea XIX
1. Concrning the actions of purchase and sale.
2. Referitor la leasing și închiriere.
3. Referitor la acțiunile de estimare a valorii bunurilor.
4. Cu privire la schimbul de bunuri.
5. Cu privire la acțiunile praescriptis verbis, și in factum.

Tit. 1. Concrning the actions of purchase and sale.

1. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVIII.
În cazul în care bunul vândut nu este predat, cumpărătorul va avea dreptul la o acțiune pentru a-și recupera valoarea
interesului său de a obține acest lucru. Acest interes este uneori mai mare decât prețul însuși al bunului, atunci când acesta
valorează mai mult pentru cumpărător decât valoarea bunului sau decât ceea ce a fost cumpărat.
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(1) În cazul în care vânzătorul știa că proprietatea era supusă unei servituți și a ascuns acest lucru, el nu poate evita o acțiune
în revendicare, cu condiția ca cumpărătorul să nu fi știut acest lucru; deoarece tot ceea ce este făcut cu încălcarea buneicredințe este inclus în acțiunea în revendicare. Înțelegem că vânzătorul este conștient de existența unei sarcini și că o
ascunde, nu numai atunci când nu îl informează pe cumpărător, ci și atunci când neagă faptul că respectiva servitute este
datorată, atunci când este întrebat cu privire la acest subiect. Dacă sugerați, cu titlu de exemplu, că vânzătorul a spus: "Nu,
nu, nu: "Nu este datorată nicio servitute, dar în cazul în care ar apărea una în mod neașteptat, nu voi fi răspunzător", cred că
va fi răspunzător de o acțiune de cumpărare, deoarece servitutea era datorată, iar el o știa. Cu toate acestea, dacă vânzătorul a
luat măsuri pentru a-l împiedica pe cumpărător să constate că o servitute era datorată, consider că acesta va fi răspunzător de
o acțiune de cumpărare. Și, în general, aș spune că, dacă a acționat în mod fraudulos ascunzând existența servituții, ar trebui
să fie tras la răspundere, dar nu după ce a consimțit să furnizeze garanția. Aceste principii sunt corecte atunci când
cumpărătorul nu știa de existența servituții, deoarece nu se consideră că a ascuns ceva atunci când cealaltă parte este
conștientă de acest lucru și nici nu ar trebui să fie informat cel care nu ignoră faptele.
2. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
În cazul în care dimensiunile unui teren sunt menționate în momentul vânzării, iar suma nu este livrată, va exista o acțiune de
cumpărare. Posesia deplină a unei proprietăți nu se înțelege ca fiind transferată cumpărătorului, dacă vreun legatar sau un
administrator desemnat pentru conservarea acesteia se află în posesia ei sau dacă vreun creditor o deține. Același lucru
trebuie spus și în cazul în care un copil nenăscut este în posesie, deoarece termenul de posesie deplină se aplică și în acest
caz.
3. Pomponius, Despre Sabinus, cartea IX.
Predarea posesiei care trebuie făcută de vânzător este de așa natură încât, dacă cineva poate să-l priveze legal pe cumpărător
de ea, nu se va înțelege că posesia a fost predată.
(1) În cazul în care cumpărătorul stipulează predarea deplină a posesiei și introduce o acțiune pe baza stipulației, profiturile
nu vor fi incluse în acțiunea respectivă; deoarece atunci când cineva stipulează predarea unui teren, se înțelege că trebuie să
fie predată posesia deplină a acestuia, iar predarea culturilor nu este cuprinsă într-o astfel de stipulație, deoarece nu trebuie să
fie inclusă în ea nimic mai mult decât simpla transmitere a terenului; dar va fi admisă o acțiune de cumpărare pentru predarea
culturilor.
(2) Dacă achiziționez un drum de acces, o cale de acces pentru vite, un drept de trecere general sau dreptul de a conduce apa
prin incinta dumneavoastră, nu este vorba de o simplă predare a posesiei și, prin urmare, ar trebui să-mi oferiți garanția că nu
veți face nimic pentru a împiedica exercitarea dreptului meu.
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(3) În cazul în care un vânzător de vin este în întârziere în ceea ce privește livrarea acestuia, acesta ar trebui să fie condamnat
să plătească prețul cel mai mare pentru acest vin, fie în momentul vânzării, fie în momentul în care daunele au fost evaluate
în instanță, precum și cea mai mare valoare a acestuia, fie la locul în care a fost făcută vânzarea, fie la locul în care a fost
intentat procesul.
(4) În cazul în care cumpărătorul este răspunzător pentru nerespectarea obligațiilor, valoarea vinului trebuie să fie estimată la
momentul în care a fost intentată acțiunea și în raport cu cel mai mic preț al acestuia la locul unde aceasta a fost făcută. Se
spune că există punere în întârziere atunci când vânzătorul nu este împiedicat de nicio dificultate să livreze vinul, mai ales
dacă a fost întotdeauna gata să îl livreze. În plus, nu este necesar să se ia în considerare prețul vinului la locul unde a fost
intentată acțiunea, ci la locul unde trebuie livrat vinul, deoarece dacă vinul este vândut la Brindisi, chiar dacă contractul a fost
încheiat în altă parte, trebuie să fie livrat la Brindisi.
4. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă îmi vinzi un sclav, știind că este un hoț sau că a comis o anumită pagubă, iar eu nu cunosc acest lucru, chiar dacă mi-ai
promis o despăgubire dublă, vei fi răspunzător față de mine într-o acțiune de cumpărare în limita a ceea ce ar fi fost interesul
meu dacă aș fi cunoscut caracterul sclavului; pentru că nu pot să intentez o acțiune împotriva ta pe baza stipulației, înainte de
a fi pierdut eu însumi efectiv ceva.
1. În cazul în care măsurarea unui teren se dovedește a fi mai mică decât fusese declarată, vânzătorul va fi răspunzător pentru
valoarea deficienței; deoarece, în cazul în care măsurarea este insuficientă, calitatea terenului care nu există nu poate fi
stabilită. Și nu numai cumpărătorul va avea dreptul la o acțiune în justiție atunci când măsurarea unui teren este insuficientă
în întregime, ci și în ceea ce privește orice parte a acestuia; de exemplu, dacă s-a declarat că există atâtea jugera într-o vie sau
într-o livadă de măslini, iar cantitatea se dovedește a fi mai mică. Prin urmare, în aceste cazuri, ar trebui să se facă o estimare
în funcție de calitatea bună a solului.
(5) Același, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Atunci când un moștenitor este însărcinat prin testament să vândă un bun aparținând moștenirii, iar el o face, se poate intenta
o acțiune împotriva lui, fie pentru vânzare, fie în contul testamentului, pentru toate accesoriile care aparțin bunului cumpărat.
1. Atunci când, însă, el, crezând în mod eronat că este însărcinat cu vânzarea bunului, îl vinde; trebuie să se considere că nu
poate fi intentată împotriva sa o acțiune pe vânzare, deoarece poate fi împiedicat printr-o excepție bazată pe intenția
frauduloasă; la fel ca și în cazul în care, lucrând din greșeală, el, care a promis că va livra un bun supus unei astfel de
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însărcinări, poate împiedica cealaltă parte dacă aceasta introduce o acțiune, invocând o excepție bazată pe intenția
frauduloasă. Pomponius susține chiar că el poate intenta o acțiune pentru o sumă nedeterminată, pentru a obține eliberarea sa.
(6) Pomponius, Despre Sabinus, cartea IX.
Vânzătorul va fi răspunzător în cadrul unei acțiuni în vânzare, chiar dacă nu știa că măsurarea câmpului era mai mică decât
fusese reprezentată.
1. Dacă vă vând o casă pentru o anumită sumă, cu condiția să reparați o altă casă care îmi aparține, pot introduce o acțiune în
vânzare pentru a vă obliga să o reparați. Dacă, totuși, s-a convenit doar că veți repara casa respectivă, nu se consideră că a
fost făcută o vânzare-cumpărare, așa cum spune Neratius.
2. Mai mult, dacă v-am vândut un teren liber la un anumit preț și vi l-am predat cu condiția ca, după ce veți construi o casă,
să-mi re-transferați jumătate din el, este cert că am dreptul la o acțiune de vânzare pentru a vă obliga să construiți și, de
asemenea, pentru a face transferul către mine după ce clădirea a fost terminată; căci atâta timp cât orice condiție referitoare la
proprietatea vândută nu este respectată de dumneavoastră, este stabilit că am dreptul la o acțiune de vânzare.
3. Dacă achiziționați un teren pentru un loc de înmormântare, iar vânzătorul construiește o casă în apropiere de acest loc,
înainte de a se face vreo înmormântare acolo, puteți recurge la o acțiune împotriva lui.
4. Dacă îmi vindeți un vas de orice fel și precizați că are o anumită capacitate sau o anumită greutate, dacă acesta este
deficitar în oricare dintre aceste aspecte, pot introduce o acțiune în justiție împotriva dumneavoastră. Dar dacă îmi vindeți o
vază și garantați că este perfectă, iar aceasta se dovedește a nu fi așa, trebuie să-mi reparați orice pierdere pe care aș fi putut-o
suferi din acest motiv; dar dacă nu se înțelege că garantați că este perfectă, veți fi răspunzător doar pentru fraudă. Labeo are o
opinie diferită și consideră că trebuie să se considere că partea trebuie să garanteze că vaza este perfectă doar în cazul în care
nu s-a convenit contrariul; și această opinie este corectă. Minicius afirmă că Sabinus a dat ca părere că o garanție similară
trebuie să se înțeleagă că se face în cazul în care se închiriază butoaie.
5. Dacă vă vând un drept de servitute, nu mă puteți notifica pentru a-mi dovedi titlul de proprietate decât dacă terenul pentru
care doriți să dobândiți servitutea este al dumneavoastră; căci ar fi nedrept ca eu să fiu răspunzător, dacă nu ați putea dobândi
servitutea pentru că nu ați fi proprietarul terenului adiacent.
6. Dacă, totuși, v-aș vinde o suprafață de teren și aș menționa că aceasta este însoțită de un drept de trecere, voi fi cu
siguranță răspunzător pentru dreptul de trecere, deoarece sunt obligat ca vânzător al ambelor drepturi de proprietate.
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7. Dacă un fiu aflat sub control patern îmi vinde și îmi predă o proprietate, el va fi răspunzător, la fel ca și cum ar fi capul
unei gospodării.
8. Dacă vânzătorul a comis un act fraudulos cu privire la bunurile vândute, cumpărătorul va avea dreptul la o acțiune de
cumpărare pe acest motiv. Pentru că este necesar să se ia în considerare orice fraudă în procesul de judecată, iar tot ceea ce
vânzătorul a promis să furnizeze trebuie să livreze cumpărătorului.
9. În cazul în care vânzătorul vinde cu bună știință un bun grevat sau care aparține altuia, iar în contract se prevede că nu se
obligă cu nimic din acest motiv, este necesar să se ia în considerare comportamentul său fraudulos, care ar trebui să lipsească
întotdeauna din tranzacția de vânzare de bună-credință.
7. Același, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Atunci când mi-ați vândut un teren al cărui uzufruct era rezervat, ați declarat că respectivul uzufruct aparținea lui Titius,
când, de fapt, el a rămas în mâinile dumneavoastră. În cazul în care ați intenta o acțiune în justiție pentru a recupera posesia
uzufructului, nu pot recurge la dumneavoastră atâta timp cât Titius trăiește; și el nu se află într-o astfel de situație încât, chiar
dacă uzufructul ar fi al lui, să îl piardă, pentru că atunci (adică dacă Titius și-ar pierde drepturile civile sau ar muri) aș putea
recurge la dumneavoastră în calitate de vânzător. Aceeași regulă de drept se aplică și în cazul în care ați declara că uzufructul
îi aparține lui Titius, în timp ce, în realitate, acesta îi aparține lui Seius.
8. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă vă voi preda un câmp liber de orice sarcină, când, de fapt, ar fi trebuit să vi-l predau ca fiind supus unei servituți, voi
avea dreptul să intentez o acțiune în justiție pentru recuperarea unei sume nedeterminate, pentru a vă obliga să permiteți
impunerea servituții care se cuvine.
1. În cazul în care vă transfer un teren supus unei servituți, pe care ar trebui să vi-l transfer ca fiind liber; veți avea dreptul la
o acțiune de cumpărare, pentru a vă elibera de această servitute, care nu ar trebui să vă fie impusă.
9. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XX.
Dacă cel care a cumpărat pietre pe un teren refuză să le îndepărteze, se poate intenta împotriva lui o acțiune de vânzare pentru
a-l obliga să facă acest lucru.
10. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLVI.
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Nu este neobișnuit ca o persoană să fie răspunzătoare de două obligații cu privire la același lucru, în același timp; căci atunci
când unul care are un vânzător legat devine moștenitorul al altuia față de care este răspunzător același vânzător, se stabilește
că există două drepturi de acțiune concomitente unite în aceeași persoană, unul pe care îl are ca fiind propriu, iar celălalt care
derivă din moștenire; iar moștenitorul desemnat, dacă dorește, pentru propria sa comoditate, să se prevaleze de cele două
acțiuni separat, trebuie să introducă acțiunea proprie împotriva vânzătorului înainte de a intra în succesiune, iar apoi, după ce
a făcut acest lucru, să o introducă pe cea care derivă din aceasta din urmă. În cazul în care intră mai întâi pe moștenire, el nu
poate introduce decât o singură acțiune, dar poate face acest lucru în așa fel încât să obțină cel mai mare avantaj din ambele
contracte. Pe de altă parte, dacă unul dintre vânzători devine moștenitorul celuilalt, este clar că acesta trebuie să garanteze de
două ori cumpărătorul împotriva evicțiunii.
11. Același, Despre edict, cartea XXXII.
Cel care face o cumpărare poate să se folosească de acțiunea de cumpărare.
1. În primul rând, trebuie amintit că, într-un caz de acest fel, trebuie introdus numai ceea ce poate face în mod corespunzător
obiectul unei garanții, căci, fiind vorba de o acțiune de bună credință, nimic nu este mai conform cu buna credință decât ca
ceea ce s-a convenit între părțile contractante să fie executat. Cu toate acestea, dacă nu s-a convenit nimic în mod special,
acestea vor fi răspunzătoare una față de cealaltă pentru tot ceea ce intră în mod natural în cadrul tranzacției.
2. În primul rând, vânzătorul trebuie să transfere bunul însuși, adică să îl livreze; iar proprietatea acestui bun va trece la
cumpărător, dacă, de fapt, a aparținut vânzătorului. Dacă nu i-a aparținut, vânzătorul va fi obligat doar în caz de evicțiune, cu
condiția ca prețul să fi fost plătit sau să se fi constituit o garanție pentru acesta. Cu toate acestea, cumpărătorul poate fi
obligat să plătească vânzătorului banii de cumpărare.
3. Atât Labeo, cât și Sabinus susțin că restituirea prețului în cazul unui titlu defectuos este, de asemenea, inclusă în tranzacția
de cumpărare; și noi le aprobăm opinia.
4. Vânzătorul trebuie să garanteze și sănătatea animalelor, iar cel care vinde animale de povară promite de obicei că acestea
vor mânca și vor bea așa cum trebuie.
5. În cazul în care cineva crede că achiziționează o sclavă ca fiind virgină, când aceasta este o femeie, iar vânzătorul îi
permite cu bună știință să facă această greșeală; o acțiune pentru restituirea prețului nu va fi însă admisă în acest caz, dar o
acțiune poate fi introdusă la cumpărare pentru anularea contractului, iar când prețul este restituit, sclava trebuie să fie
returnată.
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6. În cazul în care o persoană cumpără vin și plătește o anumită sumă cu titlu de avans, iar ulterior se convine ca achiziția să
fie nulă; Julianus spune că se poate introduce o acțiune pe cumpărare pentru recuperarea avansului și că o acțiune echitabilă
pe cumpărare va fi, de asemenea, admisă în scopul anulării vânzării. Eu propun următoarea întrebare, și anume: Să
presupunem că un inel este dat cu titlu de garanție și că vânzarea este încheiată, prețul este plătit și bunul este predat, dar
inelul nu este returnat; ce procedură ar trebui inițiată? Ar trebui să fie o acțiune personală pentru recuperare, în cazul în care
ceva a fost dat pentru un anumit scop și scopul a fost îndeplinit; sau ar trebui să fie introdusă o acțiune de vânzare? Julianus
spune că o acțiune de vânzare va fi admisă. Este cert că poate fi introdusă o acțiune personală de recuperare, deoarece inelul
se află acum în mâinile vânzătorului fără niciun motiv.
7. Neratius spune că vânzătorul va fi răspunzător față de cumpărător, dacă îi vinde un sclav ca neavând obiceiul de a fugi,
chiar dacă nu este conștient de acest fapt.
8. Neratius spune că aceeași regulă se aplică și în cazul în care vinzi un sclav care aparține altcuiva, și că ești obligat să îi
garantezi că nu va fi supus urmăririi penale pentru furt sau daune de orice fel; și că, în general, toate autoritățile au considerat
că o acțiune de cumpărare va fi admisă, pentru a permite cumpărătorului să i se furnizeze garanția de a deține sclavul fără
intervenție și, de asemenea, pentru ca posesia să îi poată fi predată.
9. De asemenea, el spune că, dacă vânzătorul nu predă sclavul, se va pronunța o hotărâre împotriva sa pentru valoarea
interesului cumpărătorului; iar dacă nu furnizează garanții, trebuie să se pronunțe o hotărâre împotriva sa pentru cea mai mare
sumă pentru care un vânzător poate fi răspunzător.
10. Neratius mai spune că, în toate aceste cazuri, garanția trebuie să fie dată pentru cea mai mare sumă care poate fi
recuperată; adică, în cazul unei acțiuni ulterioare, daunele trebuie să fie evaluate după ce a fost dedusă suma garanției.
11. De asemenea, el consideră, în mod foarte corect, că, dacă nu se constituie o garanție pentru un articol, atunci când aceasta
a fost făcută pentru altele, hotărârea trebuie pronunțată fără nicio deducere.
12. De asemenea, el spune în a doua carte de opinii: "În cazul în care un cumpărător are o hotărâre pronunțată împotriva sa
într-o acțiune de noxe, el nu poate recupera într-o acțiune de cumpărare decât cea mai mică sumă pentru care a putut fi
eliberat." De asemenea, el consideră că, dacă o acțiune pe stipulație a fost introdusă de cumpărător, indiferent dacă acesta din
urmă a apărat sau nu acțiunea noxală, pentru motivul că era evident că sclavul a comis un prejudiciu, el poate, totuși, să
procedeze printr-o acțiune pe stipulație sau printr-o acțiune de cumpărare.
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13. Neratius mai spune că vânzătorul trebuie, la predarea bunului, să îl plaseze pe cumpărător într-o astfel de poziție încât să
aibă avantajul într-o dispută pentru posesia acestuia. Cu toate acestea, Julianus, în Cartea a cincisprezecea a Digestului,
afirmă că proprietatea nu ar trebui să fie considerată ca fiind livrată, dacă cumpărătorul nu se bucură de un titlu mai bun
pentru posesie. Prin urmare, o acțiune în revendicare va exista dacă nu se conferă acest avantaj.
14. Cassius spune că o parte care a obținut o evaluare a daunelor fondată pe o dublă stipulație nu poate recupera nimic în
contul altor bunuri, cu referire la care se obișnuiește să se ofere garanții în cazul vânzărilor. Julianus consideră că, în cazul în
care nu există o dublă stipulație, ar trebui să se introducă o acțiune de cumpărare.
15. În cele din urmă, el spune în Cartea a zecea despre Minicius: "Că dacă cineva vinde un sclav cu condiția de a plăti daune
duble în termen de treizeci de zile dacă titlul nu este bun și că, după acest timp, nu va fi răspunzător pentru nimic", iar
cumpărătorul nu cere ca suma să fie plătită în termenul desemnat, vânzătorul nu va fi răspunzător, cu condiția să fi vândut din
ignoranță un sclav care aparținea altuia; pentru că, în acest caz, el este obligat doar să garanteze cumpărătorului că titlul nu va
fi contestat de el însuși sau de moștenitorii săi. În cazul în care cineva vinde în cunoștință de cauză un sclav aparținând altuia,
el consideră că vânzătorul nu este liber de fraudă și, prin urmare, va fi răspunzător de o acțiune de cumpărare.
16. Cred că opinia lui Iulianus cu referire la gaj este, de asemenea, perfect corectă; pentru că, atunci când creditorul vinde în
mod legal un gaj, iar ulterior cumpărătorul este deposedat de acesta de către cineva cu un titlu mai bun, el nu va fi
răspunzător și nu poate fi acționat în justiție în cadrul unei acțiuni de cumpărare pentru recuperarea prețului; pentru că acest
punct a fost stabilit de mai multe Constituții imperiale. Este clar că vânzătorul trebuie să dea o garanție împotriva fraudei;
pentru că el se obligă în mod expres în acest sens, dar chiar dacă nu face acest lucru și vinde proprietatea, știind că nu are
niciun drept asupra ei sau că nu aparținea celui care i-a dat-o în gaj, el va fi răspunzător în cadrul unei acțiuni în revendicare,
deoarece am arătat că ar trebui să fie responsabil pentru rea-credință.
17. Dacă cineva ar vinde un bun și ar declara la momentul respectiv că accesoriile sale vor trece la cumpărător, tot ceea ce am
spus cu referire la vânzarea de bunuri se va aplica în acest caz, cu excepția faptului că vânzătorul nu va fi răspunzător pentru
daune duble în caz de evicțiune, ci va fi obligat doar să mențină cumpărătorul în posesie, iar acest lucru nu se aplică doar lui
însuși, ci și tuturor celorlalți.
18. În cazul în care o persoană care face o vânzare este de acord să mențină cumpărătorul în posesie, să vedem în ce măsură
devine responsabil. Cred că este o diferență considerabilă dacă el promite că cumpărătorul nu va fi deranjat nici de el, nici de
persoanele care descind din el, sau dacă este de acord ca posesia sa să nu fie contestată de oricine; pentru că, atunci când face
promisiunea pentru el însuși, nu este considerat ca garant al titlului împotriva altora. Prin urmare, dacă bunul este recuperat
de cineva cu un titlu mai bun sau dacă se încheie o stipulație, vânzătorul nu va fi răspunzător în temeiul stipulației; sau, dacă
nu se face una, nu va fi răspunzător pe motiv de cumpărare. Cu toate acestea, Julianus afirmă în Cartea a cincisprezecea a
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Digestului că, chiar dacă vânzătorul declară în mod clar că cumpărătorul va avea o posesie netulburată, în ceea ce-l privește
pe el și pe moștenitorii săi; se poate invoca apărarea că partea nu este răspunzătoare la cumpărare pentru valoarea interesului
cumpărătorului, ci va fi răspunzătoare doar pentru restituirea prețului. De asemenea, el spune că aceeași regulă se aplică
atunci când în contractul de vânzare se precizează în mod clar că nu se oferă nicio garanție împotriva evicțiunii și, că în cazul
în care are loc evicțiunea, vânzătorul va fi răspunzător pentru prețul plătit, dar nu și pentru orice despăgubire, deoarece
contractele încheiate cu bună credință nu permit încheierea unui acord prin care cumpărătorul poate pierde proprietatea, iar
vânzătorul să rețină prețul; cu excepția cazului în care, după cum spune el, cineva ar trebui să consimtă să respecte toate
acordurile menționate mai sus, așa cum este cazul în care vânzătorul primește banii, iar marfa nu ajunge în mâinile
cumpărătorului; ca, de exemplu, atunci când cumpărăm o viitoare aruncare a unei plase de către un pescar, sau orice vânat
care poate fi prins în capcanele puse de un vânător, sau orice pasăre prinsă de un vânător de păsări; căci chiar dacă nu se ia
nimic, cumpărătorul va fi, totuși, obligat să plătească prețul. Cu toate acestea, trebuie să se considere contrariul cu referire la
acordurile menționate mai sus, cu excepția cazului în care vânzătorul a vândut cu bună știință proprietatea altuia; pentru că
atunci, în conformitate cu opinia lui Julianus citată de noi mai sus, trebuie să se considere că el va fi răspunzător pentru o
acțiune de cumpărare, pentru că a comis un act fraudulos.
12. Celsus, Digest, Cartea XXVII.
Dacă eu cumpăr aruncarea plasei unui pescar, iar acesta din urmă refuză să arunce plasa sa, incertitudinea rezultatului trebuie
luată în considerare la evaluarea daunelor. Dacă pescarul refuză să-mi livreze peștele pe care l-a prins, trebuie să se facă o
estimare a ceea ce a prins.
(13) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Julianus, în Cartea a cincisprezecea, face o distincție cu referire la pronunțarea unei decizii într-o acțiune de cumpărare între
o persoană care a vândut proprietatea cu bună știință și una care a făcut acest lucru din ignoranță; pentru că el spune că
oricine a vândut o turmă bolnavă sau o grindă defectă și a făcut acest lucru din ignoranță, trebuie să facă o cerere bună într-o
acțiune de cumpărare, în măsura în care cumpărătorul ar fi plătit mai puțin dacă ar fi fost conștient de aceste defecte. Cu toate
acestea, dacă le cunoștea, dar a tăcut și l-a înșelat pe cumpărător, va fi obligat să repare toate pierderile suferite de
cumpărător prin această vânzare. Prin urmare, dacă o clădire se prăbușește din cauza viciului de preț al lemnului menționat
mai sus, întreaga sa valoare trebuie să fie estimată în evaluarea daunelor; sau dacă turma moare din cauza contagiunii bolii,
cumpărătorul trebuie să fie despăgubit în măsura interesului pe care l-a avut în vânzarea bunului în bune condiții.
1. Mai mult, dacă cineva vinde un sclav care este un hoț sau unul care are obiceiul de a fugi, și face acest lucru cu bună
știință, el trebuie să despăgubească cumpărătorul în măsura interesului său de a nu fi înșelat. Dacă, totuși, nu știa acest lucru
atunci când i-a vândut sclavul, el va fi răspunzător în ceea ce privește un sclav care are obiceiul de a fugi, în măsura sumei
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mai mici pe care cumpărătorul ar fi plătit-o dacă ar fi știut că are un astfel de obicei; dar nu va fi deloc răspunzător, în cazul
în care sclavul este un hoț. Motivul pentru această distincție este că un sclav fugar nu poate fi ținut în custodie, iar vânzătorul
este ținut răspunzător, ca să spunem așa, pe motiv de evicțiune; dar putem reține un sclav care este un hoț.
2. În clauza pe care am amintit-o sunt incluse multe lucruri, și anume: "Până la concurența interesului cumpărătorului de a nu
fi înșelat", ca, de exemplu, în cazul în care acesta ar fi solicitat altora să fugă cu el sau ar fi furat bunuri în momentul în care a
fugit.
3. Care ar fi cazul, totuși, dacă vânzătorul nu ar fi știut că sclavul este un hoț și ar fi dat asigurări că este cumpătat și
credincios și l-ar fi vândut la un preț ridicat? Să vedem dacă el ar fi pasibil de o acțiune de cumpărare. Cred că ar fi
răspunzător, dar să presupunem că nu cunoștea caracterul sclavului? El nu ar trebui să afirme atât de pozitiv ceva ce nu știe.
Există deci o diferență între acest caz și cel în care vânzătorul cunoștea caracterul sclavului, pentru că cel care știe ar trebui să
îl avertizeze pe cumpărător că este un hoț, dar în celălalt caz, nu ar trebui să fie atât de pregătit să facă o afirmație pripită.
4. În cazul în care vânzătorul a comis un act fraudulos pentru a vinde bunul la un preț mai mare; de exemplu, dacă a mințit cu
privire la îndemânarea sclavului sau cu referire la particularitățile sale, el va fi răspunzător, în cadrul unei acțiuni de
cumpărare, pentru suma suplimentară pe care a fost plătită pentru sclav, presupunând că acesta avea proprietate privată sau că
era priceput într-o anumită meserie.
5. Pe de altă parte, Julianus spune, de asemenea, că Terentius Victor a murit lăsându-l moștenitor pe fratele său și că un
administrator a extras din proprietatea moștenirii anumite obiecte, documente și sclavi, iar după ce acestea au fost luate,
moștenirea a fost ușor de făcut să pară a fi de mică valoare; iar administratorul l-a convins pe moștenitor să îi transfere
drepturile sale asupra acesteia. Ar putea fi el pasibil de o acțiune în justiție pentru vânzare? Julianus spune că o acțiune de
vânzare va fi posibilă doar în măsura în care proprietatea ar fi fost mai valoroasă dacă proprietatea respectivă nu ar fi fost
îndepărtată.
6. Julianus spune, de asemenea, că vânzătorul este, de obicei, responsabil pentru fraudă și explică acest lucru prin intermediul
următorului caz. În cazul în care un vânzător știa că terenul pe care l-a oferit spre vânzare era încărcat cu datorii către mai
multe municipalități, și a declarat în anunț că era îndatorat doar unei singure municipalități, dar ulterior a inserat în contractul
de vânzare că, în cazul în care ar fi fost datorate tributuri, impozite sau orice altceva cu titlu de taxe sau pentru repararea
drumurilor, cumpărătorul trebuie să facă plata, să îndeplinească aceste acte și să fie responsabil; vânzătorul va fi răspunzător
în cadrul unei acțiuni de cumpărare ca și cum l-ar fi înșelat pe cumpărător. Această opinie este corectă.
7. Dar cum, de fapt, s-a sugerat că au acționat în acest fel anumiți tutori care au vândut bunuri aparținând unui tutore, el
spune că întrebarea este dacă tutorele ar trebui să fie considerat responsabil pentru frauda tutorilor săi? Dacă, într-adevăr,
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tutorii menționați au vândut proprietatea, nu există nicio îndoială că aceștia sunt pasibili de o acțiune de cumpărare. În cazul
în care, cu toate acestea, tutorele a vândut proprietatea cu autoritatea lor, el va fi răspunzător doar pentru suma cu care a
profitat de tranzacție, iar hotărârea ar trebui să fie pronunțată împotriva tutorilor pentru restul, fără a se face referire la
limitarea în timp, deoarece răspunderea pentru actele frauduloase ale tutorilor săi nu se atașează tutorelui după ce acesta
ajunge la pubertate.
8. Atunci când cumpărătorul introduce o acțiune de cumpărare, prețul ar trebui să fie oferit de el; și, prin urmare, chiar dacă
oferă doar o parte din preț, acțiunea de cumpărare nu va fi admisă, deoarece vânzătorul are dreptul de a reține proprietatea pe
care a vândut-o, cu titlu de gaj.
9. Prin urmare, se pune problema dacă o parte din preț este plătită și bunul este predat, dar este ulterior pierdut prin dovedirea
unui titlu superior, poate cumpărătorul să recupereze prin acțiune în revendicare întregul preț al bunului sau doar ceea ce a
plătit? Cred că cea mai bună opinie este că poate recupera doar ceea ce a plătit; în caz contrar, ar trebui să se opună unei
excepții pe motiv de fraudă.
10. În cazul în care se vinde un câmp pe care culturile au ajuns deja la maturitate, este stabilit că acestea trebuie să fie, de
asemenea, predate cumpărătorului, cu excepția cazului în care a fost încheiat un alt acord.
11. Dacă, totuși, câmpul a fost închiriat, chiria trebuie să fie plătită celui care l-a închiriat. Aceeași regulă se aplică și în cazul
proprietăților urbane, dacă nu există o convenție expresă contrară.
12. În cazul în care, totuși, vânzătorul a dobândit drepturi de acțiune pentru prejudiciile comise asupra proprietății; de
exemplu, pentru prevenirea unei amenințări de prejudiciu, sau pentru îngrijirea apelor pluviale, sau în temeiul Lex Aquilia,
sau al unui interdict împotriva posesiei clandestine sau violente, acestea trebuie cedate cumpărătorului.
13. De asemenea, în cazul în care s-a obținut vreun profit din munca sclavilor sau din transportul cu animale de povară sau cu
corăbii, acesta trebuie să fie predat cumpărătorului, precum și orice creștere a peculium-ului sclavilor; dar nu și în cazul în
care s-a obținut vreun câștig prin intermediul bunurilor vânzătorului.
14. Titius a vândut un teren care conținea nouăzeci de jugera, iar în contractul de vânzare se menționa că existau o sută de
jugera în respectivul teren, iar înainte ca măsurarea să fie făcută, zece jugera au fost adăugate prin depunere de aluviuni; sunt
de acord cu opinia lui Neratius, care a susținut că, dacă vânzătorul era conștient de deficiență atunci când a vândut terenul, o
acțiune de cumpărare poate fi intentată împotriva lui, chiar dacă zece jugera au fost adăugate la teren; deoarece el s-a făcut
vinovat de o fraudă care nu a fost înlăturată prin adăugare. Cu toate acestea, în cazul în care a vândut cu ignoranță, nu se
poate intenta o acțiune în justiție.
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15. Dacă îmi vindeți o bucată de pământ aparținând altuia și, ulterior, aceasta devine a mea printr-un titlu valabil, voi avea
totuși dreptul la o acțiune de cumpărare împotriva dumneavoastră.
16. În ceea ce privește acele lucruri, totuși, pe care se obișnuiește să le furnizeze împreună cu proprietatea cumpărată, cred că
vânzătorul va fi răspunzător nu numai pentru fraudă, ci și pentru neglijență; așa cum Celsus afirmă în Cartea a opta a
Digestului că, atunci când se convine ca vânzătorul să colecteze orice chirie scadentă și să o plătească cumpărătorului, în
cazul în care acesta nu face acest lucru, el va fi răspunzător nu numai pentru fraudă, ci și pentru neglijență.
17. Celsus spune și el în aceeași carte: "Nu, nu, nu: Ți-ai vândut partea ta dintr-un teren pe care îl dețineai în comun cu Titius
și, înainte de a preda posesia, ai fost obligat să te alăture problemei într-o acțiune de partaj. Dacă terenul a fost adjudecat în
întregime coproprietarului tău, poți recupera de la Titius din acest motiv suma pe care ești obligat să o plătești
cumpărătorului; dar dacă întreaga suprafață v-a fost atribuită dumneavoastră, spune că puteți să o transferați în întregime
cumpărătorului, însă în așa fel încât acesta să fie obligat să plătească lui Titius suma pentru care a fost pronunțată o hotărâre
judecătorească împotriva dumneavoastră în această cauză și să oferiți o garanție împotriva evicțiunii în ceea ce privește
partea pe care ați vândut-o. În ceea ce privește restul, veți fi răspunzător doar pentru fraudă. Căci, într-adevăr, este just ca
cumpărătorul să fie pus în aceeași situație ca și cum acțiunea de partaj ar fi fost introdusă împotriva sa. Dacă, totuși,
judecătorul a împărțit terenul între dumneavoastră și Titius prin anumite limite, nu există nicio îndoială că trebuie să predați
cumpărătorului tot ceea ce v-a fost atribuit.
18. În cazul în care un vânzător a dat ceva unui sclav care a fost vândut înainte de a avea loc livrarea sa, și acest lucru trebuie
să fie predat cumpărătorului, la fel ca și orice moștenire și toate legitățile dobândite de sclav; nici nu trebuie să se facă vreo
distincție cu privire la cel de la care au fost lăsate aceste lucruri. Mai mult, tot ceea ce a fost obținut prin munca sclavului
trebuie să fie predat cumpărătorului, cu excepția cazului în care ziua predării a fost amânată prin acord, pentru ca veniturile
obținute din munca sclavului să aparțină vânzătorului.
19. Vânzătorul este îndreptățit la o acțiune de vânzare pentru a recupera de la cumpărător tot ceea ce acesta din urmă este
obligat să îi dea.
20. Toate aspectele menționate mai jos sunt incluse în această acțiune; în primul rând, prețul pentru care a fost vândut bunul,
precum și dobânda asupra acestuia după ziua livrării, deoarece atunci când cumpărătorul se bucură de bun, este perfect corect
ca el să plătească dobânda asupra banilor de cumpărare.
21. Trebuie să înțelegem prin predarea posesiei chiar și atunci când posesia este precară; căci trebuie să ne gândim doar dacă
cumpărătorul are puterea de a strânge recolta.
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22. Din nou, vânzătorul poate, de asemenea, să recupereze orice cheltuieli efectuate cu referire la proprietatea vândută, prin
introducerea unei acțiuni în justiție; de exemplu, dacă s-a cheltuit ceva pentru clădirile care au fost înstrăinate; deoarece atât
Labeo, cât și Trebatius spun că o acțiune în justiție poate fi introdusă pe acest motiv. Aceeași regulă se aplică în cazul în care
s-au făcut cheltuieli pentru vindecarea unui sclav bolnav înainte de predarea lui, sau în cazul în care s-a cheltuit ceva pentru
instrucție, pe care este probabil că cumpărătorul ar fi dorit să fie cheltuit astfel. Labeo merge și mai departe și spune că, în
cazul în care s-a cheltuit ceva pentru înmormântarea unui sclav mort, acest lucru trebuie recuperat în cadrul unei acțiuni de
vânzare, cu condiția ca sclavul să fi murit fără ca vânzătorul să fie vinovat.
23. În plus, dacă, la vânzarea bunului, s-a convenit ca un debitor solvabil să fie furnizat de cumpărător, vânzătorul poate
proceda printr-o acțiune în justiție pentru a-l obliga să facă acest lucru.
24. Dacă s-a convenit între cumpărătorul și vânzătorul unor terenuri că, în cazul în care cumpărătorul sau moștenitorul său ar
vinde aceste terenuri la un preț mai mare decât cel plătit de el, acesta ar trebui să restituie vânzătorului jumătate din valoarea
excedentului; iar moștenitorul cumpărătorului ar vinde aceste terenuri la un preț mai mare, vânzătorul poate, prin intermediul
unei acțiuni în justiție, să recupereze valoarea părții sale din excedentul pentru care a fost vândut bunul.
25. În cazul în care un agent ar efectua vânzarea și ar furniza garanții cumpărătorului, se pune întrebarea dacă ar trebui să se
acorde o acțiune în favoarea proprietarului sau împotriva acestuia? Papinianus, în Cartea a treia a opiniilor, consideră că o
acțiune echitabilă de cumpărare poate fi intentată împotriva proprietarului în același mod ca o acțiune institoriană, cu condiția
ca proprietarul să fi ordonat ca proprietatea să fie vândută. Prin urmare, pe de altă parte, trebuie spus că o acțiune echitabilă
de cumpărare poate fi introdusă de proprietar.
26. Papinianus spune, în același loc, că el a dat ca opinie că, în cazul în care s-a convenit că, dacă prețul nu este plătit la
momentul stabilit, o sumă dublă ar trebui plătită vânzătorului, o astfel de prevedere pare să fi fost adăugată încălcând
constituția, pentru că depășea dobânda legală; de asemenea, el a declarat că cazul unei rezilieri condiționate a unei vânzări
este diferit de acesta; pentru că, în acest caz, nu se convine asupra unei dobânzi ilegale, iar termenii contractului nu sunt
considerați dezonoranți.
27. În cazul în care cineva, acționând în conivență cu agentul meu, face o achiziție de la acesta, poate introduce o acțiune de
cumpărare împotriva mea? Cred că poate, în măsura în care mă obligă fie să respect achiziția, fie să o anulez.
28. În cazul în care cineva profită de un altul care nu a împlinit vârsta de douăzeci și cinci de ani, îi vom acorda o acțiune de
cumpărare, în aceeași măsură cu cea pe care am menționat-o în cazul precedent.
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29. Atunci când cineva face o achiziție de la un tutore fără autoritatea tutorelui său, contractul este valabil doar pe de o parte;
pentru că cel care face achiziția este răspunzător față de tutore, dar nu îl face pe tutore responsabil față de el.
30. În cazul în care un vânzător își rezervă o locuință, de exemplu, că va fi permis ca un chiriaș să locuiască în casă sau că un
chiriaș, care a fost fermier, va avea un drept asupra recoltelor pentru o anumită perioadă de timp; Servius consideră că cea
mai bună opinie este aceea că va exista o acțiune de vânzare. În cele din urmă, Tubero spune că, în cazul în care chiriașul
respectiv cauzează vreun prejudiciu, cumpărătorul, prin introducerea unei acțiuni la cumpărare, poate obliga vânzătorul să
procedeze împotriva chiriașului printr-o acțiune în locațiune și să plătească cumpărătorului tot ceea ce recuperează.
31. Atunci când se vinde sau se lezează o casă, obișnuim să afirmăm că este inclus în casă tot ceea ce este considerat ca
făcând parte din ea sau este folosit în folosul ei; ca, de exemplu, marginea de piatră a unei fântâni.
(14) Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXXI.
Adică prin intermediul căreia se obține folosința fântânii.
15. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Fântânile și bazinele de fântână, jgheaburile proeminente, precum și țevile legate de acestea din urmă, chiar dacă pot să
depășească cu mult clădirea, fac parte din acestea din urmă, la fel ca și jgheaburile. Peștii, însă, care se pot afla într-un
rezervor, nu aparțin nici casei, nici terenului;
(16) Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXXI.
Nici mai mult decât găinile sau alte animale de pe teren.
17. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Nimic nu aparține pământului dacă nu este atașat de sol. Nu trebuie uitat că multe lucruri fac parte dintr-o clădire care nu sunt
atașate de aceasta, ca de exemplu, încuietorile, cheile și zăvoarele. Există, de asemenea, multe lucruri îngropate în pământ
care nu aparțin pământului sau unei gospodării, de exemplu, tina de vin și presa, căci, fiind considerate mai degrabă unelte,
acestea sunt și ele atașate clădirilor.
1. În plus, este stabilit că vinul și recoltele care au fost culese nu aparțin casei.
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2. În cazul în care un teren este vândut sau donat, grămezile de gunoi de grajd și paiele aparțin cumpărătorului sau
legatarului, lemnele, în schimb, aparțin vânzătorului sau moștenitorului; pentru motivul că primele nu fac parte din teren,
chiar dacă au fost adunate în beneficiul acestuia. În ceea ce privește grămezile de gunoi de grajd, Trebatius face o distincție,
susținând că, dacă acestea au fost pregătite în scopul fertilizării terenului, ele aparțin cumpărătorului, dar dacă au fost
pregătite în scopul vânzării, vânzătorul are dreptul la ele, cu excepția cazului în care a fost încheiat un alt acord; și că nu
contează dacă gunoiul de grajd rămâne într-un grajd sau a fost așezat într-o grămadă.
3. Orice tablouri atașate la perete, precum și orice marmură încrustată pe acesta, aparțin casei.
4. Plasele de pe coloane și canapelele din jurul pereților, precum și pânzeturile de pânză de păr, nu fac parte din casă.
5. Mai mult, tot ceea ce a fost pregătit pentru o casă, dar nu a fost încă terminat, chiar dacă poate fi așezat în clădire, nu este,
totuși, considerat ca făcând parte din ea.
6. Atunci când, în cadrul unei vânzări, se rezervă tot ceea ce a fost scos sau tăiat; nisipul, varul și alte lucruri de acest fel sunt
considerate ca fiind scoase, iar copacii care au fost tăiați, cărbunele și alte articole similare sunt considerate ca fiind tăiate. Cu
toate acestea, Gallus Aquilius, a cărui opinie este prezentată de Mela, afirmă foarte corect că o clauză cu privire la articolele
care au fost scoase și tăiate este inclusă, fără efect, într-un contract de vânzare; deoarece, dacă acestea nu sunt vândute în
mod expres, se poate introduce o acțiune pentru a le obliga să fie produse; deoarece vânzătorul nu este obligat să ofere
garanții cu privire la orice material care a fost tăiat, sau pentru piatră sau nisip, mai mult decât este pentru alte lucruri care
sunt mai valoroase.
7. Labeo afirmă, ca o propoziție generală, că tot ceea ce se află într-o clădire pentru uz perpetuu îi aparține acesteia, dar ceea
ce este doar pentru uz temporar nu aparține acesteia; ca de exemplu, țevile care sunt atașate doar pentru o perioadă de timp nu
aparțin casei, dar dacă sunt fixate permanent, ele fac parte din ea.
8. Rezervoarele căptușite cu plumb, fântânile și capacele acestora din urmă care sunt așezate pe teren, dar nu sunt atașate de
acesta, se stabilește că aparțin casei.
9. Se stabilește, de asemenea, că imaginile mici, coloanele și figurile prin gurile cărora obișnuiește să curgă apa, aparțin casei.
10. Tot ceea ce a fost îndepărtat de pe o clădire cu intenția de a fi înlocuit face parte din ea; dar ceea ce a fost pregătit pentru
a fi așezat pe ea nu face parte din ea.
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11. Stâlpii care au fost pregătiți pentru o viță de vie nu fac parte din teren înainte de a fi poziționați, dar aparțin acestuia dacă
au fost cumpărați cu înțelegerea că vor fi astfel plasați.
18. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VII-a.
Grânarele, care sunt de obicei făcute din scânduri, aparțin clădirii, dacă fundațiile lor sunt în pământ; dar dacă sunt deasupra
solului, ar trebui să fie clasificate ca bunuri mobile.
1. Țiglele care nu au fost încă așezate pe clădiri, deși au fost aduse acolo în acest scop, sunt incluse în clasa bunurilor mobile.
O regulă diferită se aplică în cazul celor care au fost îndepărtate cu intenția de a fi înlocuite, deoarece acestea sunt accesorii
ale casei.
19. Gaius, Despre edictul pretorului, titlul "Publicani".
Anticii, când vorbeau despre cumpărare și vânzare, foloseau acești termeni fără distincție.
20. Același, Despre Edictul provincial, Cartea XXI. Aceeași regulă se aplică și în cazurile de leasing și închiriere.
21. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXIII.
În cazul în care o sclavă este vândută împreună cu urmașii ei, iar aceasta se dovedește a fi sterilă sau are mai mult de
cincizeci de ani, iar cumpărătorul nu cunoștea acest lucru, vânzătorul va fi pasibil de o acțiune în justiție în cazul vânzării.
(1) În cazul în care vânzătorul unui teren se abține cu bună știință de la a menționa orice impozit datorat pentru acesta, el va fi
pasibil de o acțiune în justiție la cumpărare. Dar, dacă nu a menționat-o din ignoranță, deoarece, de exemplu, terenul
aparținea unei moșii, el nu va fi răspunzător.
(2) Deși am afirmat mai sus că, deși putem fi de acord în ceea ce privește obiectul vânzării, dar să avem divergențe în ceea ce
privește calitatea acesteia, vânzarea va avea loc; totuși, vânzătorul ar trebui să fie răspunzător pentru valoarea interesului pe
care cumpărătorul l-a avut în a nu fi înșelat, chiar dacă vânzătorul este, de asemenea, ignorant cu privire la fapte; ca, de
exemplu, atunci când mesele sunt vândute ca fiind făcute din lemn de cedru, când de fapt nu sunt.
(3) Atunci când vânzătorului i se reproșează că nu a livrat bunul, trebuie luat în considerare tot interesul cumpărătorului în
livrarea acestuia, care se referă doar la bunul în sine; atunci când, de exemplu, ar fi putut profita de pe urma vânzării vinului,
nu este necesar să se țină seama de acest lucru mai mult decât dacă ar fi cumpărat grâu și, din cauză că nu a fost livrat, sclavii
săi au suferit de foame; deoarece valoarea grâului, și nu cea a sclavilor pe cale să moară de foame, a fost obiectul pretenției.
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De asemenea, obligația nu devine mai mare nici în cazul în care procedurile sunt inițiate ulterior, chiar dacă vinul a crescut în
valoare. Acest lucru este rezonabil, deoarece, dacă vinul ar fi fost livrat, cumpărătorul ar fi intrat în posesia lui; dar, în cazul
în care acest lucru nu a fost făcut, vânzătorul este în orice caz obligat să livreze în prezent ceea ce ar fi trebuit să livreze cu
mult timp înainte.
(4) Dacă vă vând un teren cu condiția de a putea să îl închiriez de la dumneavoastră pentru o anumită sumă, voi avea dreptul
la o acțiune în revendicare, deoarece această tranzacție este, ca să spunem așa, o parte a prețului.
(5) Chiar dacă v-am vândut un teren cu condiția ca dumneavoastră să nu îl vindeți nimănui altcuiva decât mie, din acest
motiv, o acțiune în revendicare va fi admisă dacă îl veți vinde altcuiva.
(6) Un om a vândut o casă și și-a rezervat pentru sine o locuință în ea atâta timp cât va trăi, sau în schimbul plății a zece aurei
în fiecare an. În primul an, cumpărătorul a preferat să plătească cele zece aurei, iar în al doilea an, el a furnizat locuința.
Trebatius spune că avea dreptul să se răzgândească și că putea să respecte în fiecare an oricare dintre condiții și, atâta timp
cât era pregătit să facă acest lucru, nu ar fi existat niciun motiv de acțiune.
22. Julianus, Digest, Cartea a VII-a.
Dacă vânzătorul face o declarație falsă cu privire la calitatea terenului, dar nu și cu privire la valoarea acestuia, el va fi totuși
răspunzător față de cumpărător. Să presupunem că el a afirmat că sunt cincizeci de jugera de vie și cincizeci de jugera de
pajiște, iar când s-a constatat că în vie sunt mai puține decât atât, iar în pajiște mai multe, ar fi totuși o sută de jugera în total.
23. Același, Digest, cartea XIII.
Dacă cineva va mantui un sclav, după ce l-a vândut împreună cu peculium-ul său, el va fi răspunzător nu numai pentru
peculium-ul pe care sclavul îl avea în momentul în care a fost mantuit, ci și pentru ceea ce a dobândit ulterior; și, în plus,
trebuie să dea o garanție pentru a restitui tot ceea ce ar putea ajunge în mâinile sale din averea celui eliberat. Marcellus spune
într-o notă că vânzătorul este obligat, într-o acțiune de vânzare, să livreze tot ceea ce cumpărătorul ar fi obținut dacă sclavul
nu ar fi fost manumit. Prin urmare, nu este inclus nimic din ceea ce ar fi dobândit dacă sclavul nu ar fi fost manumit.
24. Julianus, Digest, Cartea XV.
În cazul în care un sclav în care aveai un uzufruct cumpără o suprafață de teren și, înainte de a se plăti banii de cumpărare, îți
pierzi drepturile civile, chiar dacă ai plătit prețul, nu vei avea dreptul la o acțiune de cumpărare, din cauza pierderii
drepturilor civile, dar poți intenta un proces împotriva vânzătorului pentru a recupera banii care nu erau datorate. Nu contează
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dacă dumneavoastră sau sclavul ați făcut plata din peculium-ul care vă aparține, dacă acest lucru a fost făcut înainte de
pierderea drepturilor civile, deoarece, în ambele cazuri, veți avea dreptul la o acțiune de cumpărare.
1. Am cumpărat sclavul tău de la un hoț cu bună credință, fără să știu că fusese furat, iar sclavul respectiv a cumpărat un altul
cu peculium-ul care îți aparținea și mi l-a predat; Sabinus spune că poți intenta o acțiune personală împotriva mea pentru a
recupera acest din urmă sclav. Cu toate acestea, dacă am pierdut ceva prin tranzacția pe care a negociat-o, pot, pe de altă
parte, să intentez o acțiune pe motiv de peculium împotriva ta. Cassius afirmă că această opinie a lui Sabinus este corectă, cu
care sunt și eu de acord.
2. În cazul în care un sclav, după ce a vândut un alt sclav, oferă o garanție, acesta din urmă ar trebui să garanteze validitatea
vânzării prin care va fi obligat în aceeași măsură ca și cum ar da garanție pentru un om liber; deoarece cumpărătorului i se
acordă o acțiune împotriva stăpânului în scopul de a recupera tot ceea ce ar fi putut recupera dacă vânzarea ar fi fost făcută de
un om liber; dar stăpânul nu poate fi judecat pentru o sumă mai mare decât valoarea peculium-ului.
(25) The Same, Digest, Book LIV.
Atunci când cineva cumpără o recoltă care nu este încă culesă și i se interzice de către vânzător să culeagă strugurii, el se
poate prevala de o excepție împotriva acestuia dacă este intentat un proces pentru banii de cumpărare, și nu pentru
recuperarea bunurilor care au fost vândute, dar nu au fost livrate. Dar dacă, după ce livrarea a fost făcută, cumpărătorului i se
interzice să preseze strugurii care au fost culeși sau să scoată vinul nou, acesta poate intenta o acțiune pentru producție sau
pentru prejudiciul comis, la fel ca și în cazul în care i s-ar fi interzis să scoată orice alt bun care îi aparține.
26. Alfenus Verus, Digest, Cartea a II-a.
Dacă cineva, atunci când a vândut un teren, a declarat că în acel loc se aflau o sută de butoaie, care erau accesorii, chiar dacă
acolo nu era decât un singur butoi, va fi totuși obligat să furnizeze cumpărătorului o sută de butoaie.
27. Paulus, Epitomele lui Alfenus, cartea III.
Tot ceea ce declară vânzătorul că este accesoriu trebuie să fie livrat sănătos și în stare bună; ca, de exemplu, atunci când
spune că un anumit număr de butoaie este accesoriu la pământ, el trebuie să le furnizeze întregi și nu sparte.
28. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a III-a.
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Mi-ai vândut anumite terenuri și s-a convenit între noi că trebuie să îndeplinesc un anumit act și că, dacă nu îl voi îndeplini,
voi fi pasibil de o pedeapsă. S-a opinat că vânzătorul poate introduce o acțiune în justiție pentru vânzare înainte de a acționa
în justiție pentru penalitatea prevăzută în stipulație, iar dacă va recupera o sumă egală cu cea stabilită ca penalitate, va fi
împiedicat de o excepție pe motiv de fraudă, dacă va introduce o acțiune în justiție în baza stipulației. În cazul în care
recuperați penalitatea printr-o acțiune în temeiul stipulației, veți fi împiedicat prin efectul legii să introduceți o acțiune în
legătură cu vânzarea, cu excepția cazului în care valoarea hotărârii este mai mică decât interesul vânzătorului de a obține
executarea contractului.
29. Același, Despre Minicius, Cartea a IV-a.
În cazul în care un bun a fost lăsat cuiva sub condiție, iar acesta din urmă, ignorând acest fapt, îl cumpără de la moștenitor,
cumpărătorul poate recupera prețul printr-o acțiune în revendicare, deoarece nu are posesia bunului așa cum rezultă din
legământ.
30. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Un sclav pe care l-ai cumpărat de la mine împreună cu peculium-ul său, a comis un furt împotriva mea înainte de a-ți fi
predat. Deși proprietatea pe care a furat-o a fost distrusă, voi avea totuși dreptul de a reține valoarea acesteia din peculium,
adică fapta sclavului diminuează peculium-ul în măsura în care a devenit debitorul meu din cauza crimei sale. Căci, chiar
dacă ar fura ceva de la mine după livrarea sa, sau dacă nu aș avea dreptul la o acțiune de recuperare din peculium din acest
motiv, sau dacă aș avea dreptul la aceasta în măsura în care peculium-ul a fost mărit prin adăugarea bunului furat, aș avea
totuși dreptul, în cazul propus, să rețin peculium-ul și aș putea intenta o acțiune personală de recuperare pe motiv că am plătit
mai mult decât era datorat, dacă întregul risc ți s-ar atașa. În conformitate cu aceasta, trebuie să se considere că, dacă sclavul
menționat mi-a furat bani, iar tu, ignorând faptul că au fost furați, i-ai luat și i-ai folosit ca parte a peculiumului; voi avea
dreptul la o acțiune de recuperare împotriva ta pe motiv că un bun care îmi aparținea a ajuns în mâinile tale fără nicio
contraprestație.
1. Dacă mi-ați vinde cu bună știință un bun aparținând altuia, în timp ce eu nu eram la curent cu acest fapt, Julianus susține că
pot intenta în mod corect o acțiune de cumpărare împotriva dumneavoastră, chiar înainte de a fi lipsit de bunul respectiv pe
baza unui titlu mai bun, pentru o sumă egală cu interesul meu ca acesta să devină al meu; pentru că, deși, pe de altă parte, este
adevărat că vânzătorul este răspunzător doar pentru predarea proprietății cumpărătorului, și nu pentru transferul titlului către
acesta, totuși, pentru a garanta că nu comite o fraudă, cel care vinde cu bună știință proprietatea altuia cuiva care nu știe că nu
este a lui, este răspunzător. Această regulă se aplică în special în cazul în care el ar mantui un sclav sau ar vinde o proprietate
care urma să fie dată în gaj.
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31. Neratius, Pergamente, Cartea a III-a.
Dacă bunurile pe care sunt obligat să le predau în conformitate cu contractul de vânzare îmi sunt luate cu forța, deși sunt
obligat să răspund de păstrarea lor, este încă și mai potrivit ca eu să fiu obligat doar să transfer cumpărătorului drepturile
mele de acțiune pentru recuperarea bunurilor respective; deoarece păstrarea lor în siguranță este foarte puțin avantajoasă
atunci când se recurge la violență. Ar trebui să vă cesionez nu numai drepturile de acțiune care se referă la profit, ci și cele
care se referă la pierdere, astfel încât să puteți obține toate câștigurile și să fiți responsabil pentru cheltuieli.
1. Ar trebui să vă cedez nu numai ceea ce am dobândit eu însumi prin intermediul proprietății menționate, ci și ceea ce ar fi
dobândit cumpărătorul dacă sclavul i-ar fi fost predat imediat.
2. Doi dintre noi au cumpărat același bun de la o parte care nu era proprietar, cumpărarea și vânzarea au fost încheiate fără
rea-credință. și bunul a fost predat. Fie că amândoi am făcut achiziția de la aceeași persoană, fie de la două persoane diferite,
trebuie să fie protejat cel care a dobândit primul dreptul său, adică cel căruia i s-a făcut prima dată livrarea. În cazul în care
una dintre cele două părți face o achiziție de la proprietarul bunului, aceasta trebuie să fie protejată în orice caz.
(32) Ulpianus, Despre edict, Cartea a XI-a.
Dacă cineva ar cumpăra ulei de la mine și l-ar accepta după ce a folosit greutăți false pentru a mă înșela, sau dacă
cumpărătorul este avantajat de vânzător prin folosirea unor greutăți prea ușoare, Pomponius spune că vânzătorul va avea
dreptul la o acțiune pentru a-l obliga pe cumpărător să plătească valoarea surplusului; ceea ce este rezonabil. Prin urmare,
cumpărătorul va avea, de asemenea, dreptul la o acțiune la cumpărare în scopul obținerii satisfacției.
33. Același, Despre Edict, Cartea XXIII.
În cazul în care mai multe articole sunt cumpărate la un singur preț, o acțiune în cumpărare și vânzare poate fi introdusă cu
referire la fiecare dintre ele.
(34) The Same, On the Edict, Book XVIII.
În cazul în care se vinde un teren și se comite o fraudă cu referire la calitatea jugărească, se va putea intenta o acțiune de
cumpărare.
35. The Same, On the Edict, Book LXX.
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Atunci când cineva cumpără un teren presupus a fi liber de drepturi de trecere și i se interzice să treacă prin el și este înfrânt
în instanță, va avea dreptul la o acțiune de cumpărare. Pentru că, deși nu s-a făcut nicio stipulație cu privire la evicțiune,
deoarece hotărârea pronunțată cu privire la servitute nu este definitivă, în ceea ce privește proprietatea în sine, totuși trebuie
spus că va exista o acțiune de cumpărare.
36. Paulus, Despre Plautius, cartea VII.
Vânzătorul unei case ar trebui să încheie o stipulație referitoare la amenințarea de prejudiciu înainte de a o transmite, din
motivul că este obligat să exercite o grijă și o diligență corespunzătoare înainte de a preda posesia proprietății, și face parte
din această grijă și diligență să facă o astfel de stipulație și, prin urmare, dacă neglijează să facă acest lucru, el va fi
răspunzător față de cumpărător.
37. Același, Despre Plautius, Cartea XIV.
Deoarece, după cum este just ca un cumpărător de bună-credință să nu fie prejudiciat de frauda altuia, tot așa este nedrept ca
vânzătorul însuși să profite de propria sa fraudă.
(38) Celsus, Digest, Cartea VIII.
În cazul în care vânzătorul unui sclav a declarat că peculium-ul său consta din zece aurei, că nu-l va priva de nimic din el și
că, dacă includea mai mult, îl va preda pe tot; dacă este mai mult, trebuie să dea totul, cu excepția cazului în care intenția a
fost ca el să livreze doar cele zece aurei; dacă este mai puțin, trebuie să plătească cele zece și să dea un sclav care este
posesor al unui peculium de această valoare.
1. În cazul în care cumpărătorul este vinovat de faptul că nu și-a predat sclavul, Sextus Aelius și Drusus au afirmat că poate fi
obligat prin arbitraj să despăgubească vânzătorul pentru întreținerea sclavului; și această opinie mi se pare perfect corectă.
2. Firmus l-a întrebat pe Proculus dacă țevile care conduc apa dintr-un rezervor de plumb aflat sub pământ într-un vas de
aramă construit în jurul laturilor unei case trebuie considerate ca făcând parte din aceasta din urmă? Sau trebuie considerate
ca fiind bunuri personale, unite și staționare, care nu aparțin casei? El a răspuns că trebuie să se țină seama de intenția
părților. Dar ce se întâmplă dacă nici cumpărătorul, nici vânzătorul nu au acordat atenție subiectului, așa cum se întâmplă
foarte des în cazuri de acest gen? Nu ar fi mai bine să considerăm că ceea ce este inserat și închis într-o clădire face parte din
aceasta?
39. Modestinus, Reguli, Cartea a V-a.
1116

Întreb dacă cineva ar vinde un teren cu condiția ca tot ceea ce posedă în anumite limite să fie considerat vândut, iar
vânzătorul, cu toate acestea, știa foarte bine că nu posedă o anumită parte din terenul respectiv și nu a anunțat cumpărătorul
despre acest fapt; ar fi el pasibil de o acțiune în justiție pentru vânzare, deoarece această regulă generală nu ar trebui să se
aplice acelor porțiuni de teren despre care partea care le-a vândut știa că nu îi aparțin și totuși nu le-a exclus? În caz contrar,
s-ar profita de cumpărător, care, dacă ar fi știut acest lucru, poate că nu ar fi cumpărat deloc proprietatea sau ar fi cumpărat-o
la un preț mai mic dacă ar fi fost informat cu privire la adevărata sa valoare; deoarece acest punct a fost stabilit de autoritățile
antice, în ceea ce privește o persoană care a făcut o excepție, în următorii termeni: "Orice servitute care este datorată, va
rămâne datorată". Pentru că persoanele cu experiență în drept au dat ca opinie că, dacă un vânzător, știind că servituțile erau
datorate anumitor persoane, nu a notificat cumpărătorul, el ar fi fost răspunzător de o acțiune de cumpărare; pentru că această
excepție generală nu se referă la lucruri pe care vânzătorul le cunoștea și pe care putea și trebuia să le excludă în mod expres,
ci la lucruri pe care le ignora și cu privire la care nu putea să le notifice cumpărătorului. Herennius Modestinus a fost de
părere că, dacă vânzătorul, în cazul menționat, a făcut ceva cu scopul de a-l înșela pe cumpărător, el poate fi acționat în
justiție în cadrul unei acțiuni de cumpărare.
(40) Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea XXXI.
Quintus Mucius a enunțat următorul caz. Proprietarul unei suprafețe de teren a vândut arborii pe picior de pe acesta și, după
ce a primit banii pentru proprietate, a refuzat să o predea. Cumpărătorul a întrebat ce ar trebui să facă, temându-se că nu se va
considera că arborii respectivi nu-i aparțin. Pomponius a răspuns că arborii care se aflau pe teren nu erau separați de acesta
din urmă și, prin urmare, cumpărătorul nu putea intenta o acțiune în justiție pentru a recupera arborii ca proprietar al acestora,
dar ar fi avut dreptul la o acțiune de cumpărare.
41. Papinianus, Opinii, Cartea a III-a.
Într-un contract de vânzare, nu se menționa nimic cu privire la plata anuală datorată pentru un apeduct care trecea pe sub o
casă din Roma. Cumpărătorul care a fost înșelat ar avea dreptul la o acțiune în justiție pentru acest motiv; și, prin urmare,
dacă ar fi acționat în justiție pentru preț, ar trebui să se ia în considerare sarcina neașteptată care i-a fost impusă.
42. Paulus, Întrebări, Cartea II.
În cazul în care vânzătorul a două terenuri ar face declarații cu privire la măsurile fiecăruia, iar apoi le-ar vinde pe amândouă
pentru un singur preț, iar suma totală ar lipsi pentru unul dintre terenuri, dar celălalt ar conține mai mult; de exemplu, dacă a
declarat că unul dintre ele conține o sută de jugăre, iar celălalt două sute, nu ar fi un avantaj pentru el dacă s-ar constata că
unul dintre ele conține două sute, iar celuilalt îi lipsesc zece. O decizie în acest sens este dată de Labeo. Dar se poate oare
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pune la îndoială faptul că vânzătorul va putea invoca o excepție pe motiv de rea-credință? De exemplu, dacă lipsea o porțiune
foarte mică de pădure, iar terenul cuprindea o întindere mai mare de viță de vie decât cea promisă, cel care s-a prevalat de
dreptul său perpetuu nu s-ar face vinovat de fraudă? Pentru că, în cazul în care se constată că suprafața de teren este mai mare
decât cea declarată, acest lucru nu este în beneficiul vânzătorului, ci al cumpărătorului, iar vânzătorul este răspunzător ori de
câte ori se constată că măsurarea a fost scurtă. Să vedem, totuși, dacă vânzătorul nu are nici un motiv de plângere cu privire
la același teren, în cazul în care se constată că vița de vie include mai mult decât pajiștea, iar măsurarea întregului este
corectă. Aceeași chestiune se poate pune în cazul a două terenuri, ca și atunci când cineva vinde doi sclavi cu drept
condiționat la libertate, pentru un singur preț, și spune că unul a fost obligat să plătească zece aurei, când ar fi trebuit să
plătească cincisprezece; căci va fi pasibil de o acțiune în justiție pentru vânzare, chiar dacă cumpărătorul ar fi primit douăzeci
de aurei de la cei doi. Totuși, în toate cazurile menționate mai sus, este mai corect ca profitul să fie compensat cu pierderea,
iar dacă cumpărătorului îi lipsește ceva, fie în măsurarea, fie în calitatea terenului, să fie despăgubit pentru aceasta.
43. Același, Întrebări, Cartea a V-a.
Când Titius a murit, i-a lăsat pe Stichus, Pamphilus și Arescusa în încredințarea lui Seia și a poruncit ca toți aceștia să
primească libertatea după trecerea unui an. Întrucât legatarii nu au vrut să accepte încredințarea și, cu toate acestea, nu au
putut să-l elibereze pe moștenitor de pretenția pe care o avea împotriva lui, moștenitorul a vândut sclavii menționați lui
Sempronius, fără a menționa că libertatea lor fusese lăsată prin termenii încredințării. Cumpărătorul, după ce s-a folosit de
munca sclavilor sus-menționați timp de mai mulți ani, a manuntit-o pe Arescusa; iar când ceilalți sclavi, după ce au constatat
intențiile defunctului, au cerut libertatea lor acordată în baza contractului de încredere și au adus moștenitorul în fața
pretorului, sclavii au fost manunțiți de acesta din urmă din ordinul pretorului. Arescusa a răspuns că nu dorea să-l aibă pe
cumpărător drept patron. Atunci când cumpărătorul a inițiat o acțiune de cumpărare pentru a recupera de la vânzător prețul
plătit pentru sclavi, inclusiv pentru Arescusa; a fost citită o opinie a lui Domitius Ulpianus, în care se susținea că, dacă
Arescusa a refuzat să-l aibă pe cumpărător drept patron, actul ei era justificat de o rescriere a Constituțiilor imperiale, dar că,
după manumisiunea ei, cumpărătorul nu putea recupera nimic de la vânzător. Îmi amintesc că Julianus a susținut, cu referire
la această opinie, că dreptul la o acțiune de cumpărare a continuat să existe chiar și după manumisiune, și întreb care opinie
este corectă? În acest proces, s-a cerut în numele cumpărătorului ca cheltuielile pe care le-a suportat pentru instruirea unuia
dintre sclavi să îi fie restituite. De asemenea, întreb, din moment ce Arescusa a refuzat să îl aibă ca patron pe cumpărător,
prin al cărui act a fost eliberată, și dacă ar putea avea ca patron fie pe legatar, care nu a eliberat-o, fie pe moștenitor, deoarece
ceilalți doi sclavi au fost manumiți de către moștenitor. Am răspuns că am aprobat întotdeauna opinia lui Julianus, care
credea că dreptul la acțiune nu se stinge în acest fel prin manumisiune. Dar în ceea ce privește cheltuielile pe care
cumpărătorul le-a făcut pentru instruirea sclavului, există un aspect care trebuie luat în considerare, deoarece cred că o
acțiune de cumpărare va fi suficientă într-un caz de acest fel, deoarece nu numai prețul este implicat, ci și tot interesul
cumpărătorului de a nu fi lipsit de sclav prin evicțiune. Este clar că, dacă cheltuielile efectuate în cazul pe care îl sugerați
depășesc prețul într-o asemenea măsură încât vânzătorul nu s-ar fi gândit că se va ridica la atât de mult; ca, de exemplu, dacă
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presupunem că sclavul a fost cumpărat pentru o sumă mică și instruit ca un căruțaș sau un actor, iar proprietarul a fost ulterior
privat de el prin evacuare, ar părea nedrept ca vânzătorul să fie responsabil pentru o sumă mai mare.
44. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Și să presupunem că vânzătorul se afla doar într-o situație moderată, el nu poate fi obligat să plătească mai mult decât dublul
prețului.
45. Paulus, Întrebări, Cartea a V-a.
Africanus afirmă că Julianus avea aceeași opinie, iar acest lucru este just, deoarece suma care trebuie plătită va fi diminuată
dacă valoarea sclavului s-a depreciat în timp ce se afla în mâinile cumpărătorului, atunci când acesta va fi recuperat cu un
titlu mai bun.
1. Următoarea situație este considerată mai convenabilă, și anume, dacă îmi vinzi un teren liber aparținând altuia, iar eu
construiesc pe el, iar proprietarul proprietății îl recuperează prin evicțiune; deoarece, întrucât acesta din urmă, în cadrul unei
acțiuni de recuperare a proprietății respective, poate fi împiedicat printr-o excepție pe motiv de rea-credință, dacă nu plătește
costul construcțiilor, opinia mai bună este că vânzătorul nu este responsabil pentru aceasta. De asemenea, în cazul unui sclav,
trebuie să se considere că, în cazul în care acesta este recuperat în baza unui titlu mai bun, în timp ce este încă în sclavie și nu
după ce a fost eliberat, proprietarul trebuie să acopere toate cheltuielile și cheltuielile suportate în contul său. În cazul în care
cumpărătorul nu se află în posesia clădirii sau a sclavului, acesta va avea dreptul la o acțiune de cumpărare. În toate aceste
cazuri, dacă cineva vinde cu bună știință un bun aparținând altuia, va fi, fără îndoială, responsabil.
2. Rămâne încă al treilea punct, și anume: cine va fi patronul libertei Arescusa, care a refuzat să accepte cumpărătorul ca
atare? Se consideră, și nu fără motiv, că ea ar trebui să devină liberta celui prin care a fost vândută, adică a moștenitorului,
deoarece el însuși este răspunzător de o acțiune de cumpărare. Acest lucru este valabil numai în cazul în care Arescusa nu îl
alege pe cumpărător ca patron, deoarece dacă o face, ea va rămâne liberta lui, iar el nu va avea dreptul la o acțiune de
cumpărare, deoarece nu mai are niciun interes din moment ce o are ca liberta lui.
46. Același, Întrebări, cartea XXIV.
Când cineva vinde un bun care aparține altuia și, între timp, devine moștenitorul proprietarului acestui bun, va fi obligat să
încheie vânzarea.
47. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
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Lucius Titius, după ce a primit bani ca plată pentru materiale vândute sub o penalitate fixă, cu înțelegerea că, dacă acestea nu
vor fi livrate în bune condiții într-un timp stabilit, penalitatea ar putea fi încasată, a murit, după ce o parte din materiale au
fost livrate. Atunci, din moment ce testatorul a devenit răspunzător pentru penalitate, iar moștenitorul său nu va produce
materialele rămase, poate fi acționat în justiție pentru penalitate și dobânzi, mai ales când cumpărătorul a împrumutat banii la
o rată a dobânzii foarte mare? Paulus a răspuns că, în conformitate cu contractul menționat, moștenitorul vânzătorului poate
fi dat în judecată pentru penalitate și că, de asemenea, într-o acțiune de cumpărare, instanța va lua în considerare dobânda din
ziua în care vânzătorul a început să fie în întârziere.
(48) Scaevola, Opinii, Cartea II.
Titius, moștenitorul lui Sempronius, a vândut o suprafață de teren lui Septicius după cum urmează: "Îți vând câmpul care a
aparținut lui Sempronius, împreună cu toate drepturile de care s-a bucurat Sempronius asupra acestuia, pentru atât de mulți
bani". El a predat simpla posesie a respectivului teren, dar nu a indicat limitele acestuia. S-a pus întrebarea dacă poate fi
obligat, în cadrul unei acțiuni de cumpărare, să demonstreze, prin documente aparținând proprietății, care sunt drepturile pe
care defunctul le avea asupra terenului respectiv și să indice limitele acestuia. Am răspuns că totul ar trebui să se facă în
temeiul acestui contract scris, pe care părțile au înțeles că a fost intenționat. În cazul în care acest lucru nu poate fi stabilit,
vânzătorul trebuie să prezinte documentele referitoare la teren și să indice limitele acestuia, deoarece acest lucru este în
concordanță cu buna credință a contractului.
(49) Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Atunci când cineva, în scopul de a înșela cumpărătorul, prezintă un chiriaș fals care este în complicitate cu el, va fi pasibil de
o acțiune în justiție la cumpărare; el nu se poate apăra nici declarând că își asumă răspunderea pentru chiriaș și chiria pe cinci
ani, dacă, prin acest mijloc, a reușit să ascundă mai ușor frauda.
1. În cazul în care principalul prețului a fost plătit, deși acest lucru a fost făcut după întârziere, nu se pot pretinde dobânzi
pentru acesta, deoarece acestea nu sunt incluse în obligație, ci depind de decizia instanței.
50. Labeo, Epitome ulterioare de Javolenus, Cartea a IV-a.
51. Buna-credință nu tolerează ca, în cazul în care un cumpărător, prin indulgența unei legi, nu este obligat să plătească prețul
bunului cumpărat înainte ca acesta să-i fie predat, vânzătorul să fie obligat să-l predea și să renunțe la posesia lui. Cu toate
acestea, în cazul în care posesia a fost deja livrată, vânzătorul va pierde proprietatea; de exemplu, atunci când cumpărătorul
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se opune vânzătorului, care revendică proprietatea, cu o excepție pe motiv de vânzare și livrare; și, prin urmare, cazul va fi
același ca și cum reclamantul nu i-ar fi vândut sau livrat proprietatea.
51. Același, Epitomele ulterioare ale lui Javolenus, Cartea a V-a.
În cazul în care cumpărătorul și vânzătorul sunt amândoi în culpă în ceea ce privește livrarea și acceptarea, rezultatul va fi
același ca și cum numai cumpărătorul ar fi fost responsabil. Într-adevăr, nu se poate considera că vânzătorul este în întârziere
față de cumpărător atunci când acesta din urmă este și el vinovat de întârziere.
1. În cazul în care ați cumpărat un teren cu condiția de a plăti banii de cumpărare la sfârșitul lunii iulie, chiar dacă, la
expirarea termenului, vânzătorul a fost vinovat pentru că banii nu i-au fost plătiți, iar ulterior dumneavoastră ați fost vinovat
pentru că nu i-ați plătit, am afirmat că vânzătorul se poate prevala de condiția prevăzută în contract împotriva dumneavoastră,
deoarece, atunci când au făcut vânzarea, intenția părților a fost ca, în cazul în care cumpărătorul a fost în întârziere pentru
neplata banilor, să fie răspunzător pentru penalitatea menționată în contract. Consider că această opinie este corectă, cu
excepția cazului în care vânzătorul s-a făcut vinovat de fraudă în tranzacție.
52. Scaevola, Digest, Cartea a VII-a.
Un creditor deținea o suprafață de teren care îi era grevată și avea în posesia sa și chitanțe pentru impozitele plătite anterior
de către debitor, care fuseseră depuse la el; și a vândut terenul lui Maevius cu condiția ca cumpărătorul să plătească orice
impozit care ar putea deveni datorat. Terenul respectiv a fost vândut de către colectorul de impozite al districtului în care era
situat, în contul impozitelor care fuseseră deja plătite; același Maevius l-a cumpărat și a plătit suma respectivă. S-a pus
întrebarea dacă cumpărătorul putea să îl acționeze în justiție pe vânzător într-o acțiune de cumpărare sau în orice altă acțiune
și să îl oblige să predea chitanțele pentru plățile menționate mai sus. Răspunsul a fost că cumpărătorul putea proceda, printr-o
acțiune de cumpărare, pentru a obliga la prezentarea documentelor în cauză.
1. Un tată care i-a dat fiicei sale, cu titlu de zestre, o anumită suprafață de teren a cărei valoare fusese evaluată, s-a constatat
că terenul respectiv era grevat de sarcini în favoarea unui creditor. S-a pus întrebarea dacă un fiu, care a acceptat moștenirea
tatălui său, ar fi pasibil de o acțiune în revendicare pentru a obține eliberarea de la creditor și pentru a oferi proprietatea liberă
de sarcini soțului, deoarece fiica, mulțumită cu zestrea sa, a refuzat să accepte partea sa din moștenire. Răspunsul a fost că el
ar fi răspunzător.
2. Între vânzător și cumpărătorul unei funcții în armată s-a convenit ca salariul datorat primului să fie plătit cumpărătorului.
S-a pus întrebarea cu privire la suma pe care ar trebui să o ceară cumpărătorul și ce ar trebui să plătească vânzătorul
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cumpărătorului într-o tranzacție de acest tip? Răspunsul a fost că vânzătorul ar trebui să cedeze dreptul extraordinar de
acțiune pe care îl deținea în acest sens.
3. O parte care avea o casă pe malul mării a construit un zid astfel încât țărmul, precum și casa, să fie înconjurat de acesta, iar
apoi a vândut casa lui Gaius Seius. Întreb dacă și țărmul care a fost împrejmuit cu casa de către vânzător aparținea
cumpărătorului prin dreptul de cumpărare? Răspunsul a fost că casa va fi vândută în aceeași stare în care se afla înainte de
încheierea vânzării.
53. Labeo, Probabilități, Cartea I.
Atunci când se stipulează într-un contract că chiria unei case aparține cumpărătorului, tot ceea ce se închiriază în schimbul
acestei case trebuie plătit cumpărătorului. Paulus spune că acest lucru nu este întru totul adevărat, deoarece dacă închiriezi o
casă întreagă unui chiriaș pentru o anumită sumă, iar chiriașul o subînchiriază pentru o sumă mai mare și, la vânzarea casei,
precizezi că chiria trebuie plătită cumpărătorului, este inclusă doar acea sumă pe care chiriașul ți-o datorează pentru întreaga
casă.
1. Dacă ați vândut un teren pe care aveți un loc de înmormântare și nu l-ați exceptat în mod expres, nu veți avea nicio
garanție în acest sens. Paulus spune că această opinie nu este, în nici un caz, justă, cu condiția ca pe lângă locul de
înmormântare să treacă un drum public.
2. Dacă, în cazul în care o casă este vândută, locuințele din ea sunt rezervate pentru ocupanți în condițiile vânzării, o astfel de
rezervare este făcută în mod corect cu referire la toți ocupanții casei respective, cu excepția proprietarului. Paulus, însă, spune
că, dacă ați oferit locuințe gratuite oricui în casa pe care ați vândut-o și dacă ați face rezervarea în așa fel încât ocupanții, sau
oricare dintre ei, să aibă de plătit chirie la un anumit moment, nu veți prevedea în mod corespunzător acest lucru; pentru că
este necesar să faceți o rezervare expresă cu referire la ei. Prin urmare, cumpărătorul poate, cu impunitate, să-i împiedice pe
ocupanți să se cazeze în casă.
54. Același, Probabilități, Cartea a II-a.
În cazul în care un sclav pe care l-ați vândut își rupe un picior făcând ceva din ordinul dumneavoastră, riscul nu vă aparține,
dacă i-ați ordonat să facă un act pe care obișnuia să-l facă înainte de vânzare și dacă i-ați ordonat să facă ceva ce i-ați fi
ordonat să facă, chiar dacă nu ar fi fost vândut. Paulus spune că această opinie nu este deloc corectă; pentru că dacă sclavul a
fost obișnuit să îndeplinească o sarcină periculoasă înainte de vânzare, se va considera că tu ești vinovat pentru acest lucru;
ca, de exemplu, dacă ai fi fost obișnuit să-ți obligi sclavul să coboare într-un cavou sau într-o canalizare. Aceeași regulă de
drept se aplică și în cazul în care ați fost obișnuit să-i ordonați să facă ceva ce capul înțelept și diligent al unei familii nu i-ar
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ordona sclavului său să facă. Ce s-ar întâmpla dacă acest lucru ar constitui un motiv de excepție? Cu toate acestea, el poate,
totuși, să îi ordone sclavului să îndeplinească o nouă sarcină pe care nu i-ar fi ordonat să o îndeplinească dacă nu ar fi fost
vândut; de exemplu, dacă i-ar ordona să meargă la casa cumpărătorului, care locuiește într-un loc îndepărtat, pentru că, cu
siguranță, acest lucru nu ar fi pe riscul dumneavoastră. Prin urmare, întreaga chestiune se referă doar la frauda și neglijența
vânzătorului.
1. Atunci când în contract se menționează că au fost îngropate în pământ optzeci de butoaie, care erau accesorii ale terenului,
și sunt mai multe decât acestea; vânzătorul trebuie să dea cumpărătorului numărul menționat mai sus, făcând alegerea sa din
toate celelalte după cum dorește, cu condiția să le livreze pe cele care sunt sănătoase. În cazul în care nu sunt decât optzeci,
acestea aparțin cumpărătorului, așa cum sunt; iar vânzătorul nu va fi obligat să îi plătească nimic pentru cele care nu sunt
perfecte.
55. Pomponius, Epistole, Cartea a X-a.
În cazul în care un sclav care a fost cumpărat sau promis se află în puterea dușmanului, Octavenus crede că opinia cea mai
bună este că vânzarea și stipulația sunt valabile, deoarece este o tranzacție încheiată între cumpărător și vânzător; căci
dificultatea constă mai degrabă în furnizarea a ceea ce s-a convenit, decât în natura tranzacției, căci chiar dacă predarea
sclavului ar fi ordonată de judecător, ea ar trebui amânată până când poate avea loc.
Tit. 2. Cu privire la leasing și închiriere.

1. Paulus, Despre edict, cartea XXXIV.
Leasingul și închirierea este o tranzacție naturală comună tuturor națiunilor și se contractează nu prin cuvinte, ci prin
consimțământ, la fel ca și cumpărarea și vânzarea.
(2) Gaius, Evenimente zilnice, Cartea a II-a.
Leasingul și închirierea se aseamănă cu cumpărarea și vânzarea și sunt stabilite prin aceleași reguli de drept. Căci, așa cum
cumpărarea și vânzarea se contractează prin acordul cu privire la prețul care trebuie plătit, tot așa și leasingul și închirierea se
înțeleg ca fiind contractate atunci când se face un acord cu privire la chirie.
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1. Cumpărarea și vânzarea sunt considerate ca având o asemenea asemănare cu leasingul și închirierea, încât, în unele cazuri,
se obișnuiește să se facă o anchetă pentru a se stabili dacă tranzacția este una de cumpărare și vânzare sau una de leasing și
închiriere; de exemplu, dacă am un contract cu un orfevru pentru a-mi face niște inele de o anumită greutate și de o formă
desemnată, iar el se angajează să le facă pentru trei sute de aurei, este aceasta o cumpărare și vânzare sau un leasing și
închiriere? Se consideră că este vorba de o singură tranzacție și că este mai degrabă o vânzare-cumpărare decât un leasing și
o închiriere. Dacă, totuși, eu îi furnizez aurul și se convine asupra unei compensații pentru munca sa, nu există nicio îndoială
că este vorba de o închiriere.
3. Pomponius, Despre Sabinus, cartea IX.
În cazul în care un teren este închiriat, iar chiriașul primește uneltele pentru cultivarea lui după ce acestea au fost evaluate,
Proculus spune că intenția părților este ca chiriașul să primească uneltele, ca fiind cumpărate; la fel ca atunci când orice
proprietate, după ce a fost evaluată, este dată cu titlu de zestre.
4. Același, Despre Sabinus, cartea XVI.
Contractul de arendă, sau de închiriere precară se face în următorii termeni, și anume "atâta timp cât cel care închiriază sau
dă bunul în locațiune va dori" și încetează prin moartea proprietarului bunului.
(5) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Dacă îți închiriez o locuință și după aceea îți remit chiria, se va naște o acțiune în locațiune și închiriere.
6. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a X-a.
În cazul în care cineva a închiriat o proprietate, nu este obligat să predea ceea ce a recuperat în contul acestei proprietăți întro acțiune pentru furt.
7. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Dacă eu îți închiriez o casă aparținând altuia pentru cincizeci de aurei, iar tu închiriezi aceeași casă lui Titius pentru șaizeci,
iar lui Titius i se interzice de către proprietar să o ocupe; este stabilit că poți intenta o acțiune de închiriere împotriva mea,
pentru a recupera șaizeci de aurei, deoarece tu însuți ești răspunzător față de Titius pentru șaizeci.
8. Tryphoninus, Disputații, cartea IX.
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Să vedem dacă nu trebuie plătită nici șaizeci, nici cincizeci de aurei, ci o sumă egală cu interesul pe care îl are chiriașul în
bucuria bunului închiriat, astfel încât cel de-al doilea locator să poată recupera doar suma pe care o datorează celui care i-a
închiriat bunul; și cum profitul de închiriere trebuie calculat în funcție de valoarea chiriei mai mari, rezultă că suma
recuperată trebuie să fie mai mare. Primul locator va avea totuși dreptul de a pretinde cele cincizeci de aurei pe care le-ar fi
încasat de la primul chiriaș, dacă proprietarul nu i-ar fi interzis ultimului chiriaș să ocupe casa. Aceasta este practica noastră.
9. Ulpianus, Despre edict, cartea XXXII.
Dacă cineva îmi închiriază o casă sau un teren care a fost cumpărat cu bună-credință și este evacuat din el fără fraudă sau
neglijență din partea sa, Pomponius spune că, totuși, locatorul va fi răspunzător de o acțiune în justiție, pentru ca locatarul să
se poată bucura de bunul care i-a fost închiriat. Este clar că, dacă proprietarul nu-i permite să ocupe locul, iar locatorul este
gata să-i pună la dispoziție o altă casă la fel de convenabilă, el spune că ar fi perfect corect ca locatorul să fie eliberat de
obligația sa.
1. Se poate adăuga ceea ce Marcellus a afirmat în Cartea a șasea a Digestului, și anume "Dacă un uzufructuar închiriază un
teren supus unui uzufruct, timp de cinci ani, și moare; moștenitorul său nu va fi obligat să-i permită să se bucure de el, așa
cum nici un locator nu ar fi obligat față de un locatar după ce o casă a fost distrusă de un incendiu. Dar dacă locatarul va fi
răspunzător în cadrul unei acțiuni în justiție pentru a colecta chiria în timpul cât timp s-a bucurat de această proprietate, este o
întrebare pusă de Marcellus; la fel cum ar fi fost obligat să plătească dacă ar fi închiriat serviciile unui sclav supus unui
uzufruct sau ale unei locuințe. El afirmă că opinia cea mai bună este că el va fi obligat; și acest lucru este perfect corect. El
întreabă, de asemenea, dacă locatarul ar trebui să suporte vreo cheltuială în legătură cu terenul, în așteptarea de a se bucura de
el timp de cinci ani, dacă poate recupera această cheltuială. El spune că nu poate face acest lucru, deoarece ar fi trebuit să
prevadă că acest lucru se va întâmpla. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă uzufructuarul nu i-ar fi închiriat terenul ca atare, ci ca
proprietar al acestuia? El va fi cu siguranță răspunzător, pentru că l-a înșelat pe locatar; și acest lucru l-au afirmat împărații
Antoninus și Severus într-un rescript. De asemenea, ei au declarat că, în cazul în care casa a fost distrusă de foc, chiria
trebuie plătită pentru perioada în care clădirea a stat în picioare.
2. Julianus spune în Cartea a cincisprezecea a Digestului că, atunci când cineva închiriază un teren cu condiția ca, în cazul în
care i se va întâmpla ceva prin exercitarea unei forțe irezistibile, el va fi responsabil pentru acest lucru; el trebuie să respecte
contractul.
3. Atunci când, în condițiile unui contract de închiriere a unui teren, locatarul a fost notificat să fie atent la foc, iar un
accident a provocat o conflagrație, el nu va fi obligat să repare pierderea. Dar atunci când prejudiciul este cauzat de neglijența
locatarului, pentru care acesta a fost responsabil, el va fi obligat.
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4. Împăratul Antoninus, împreună cu tatăl său, a declarat într-un Rescript cu referire la o turmă de capre, pe care o parte o
închiriase și care îi fusese furată: "Dacă se poate dovedi că hoții au alungat caprele fără nicio fraudă din partea
dumneavoastră, nu veți fi obligat să fiți responsabil pentru acest eveniment într-o acțiune de închiriere și puteți recupera orice
chirie pentru perioada de timp care a urmat furtului ca fiind bani plătiți care nu erau datorate".
5. Celsus afirmă, de asemenea, în Cartea a opta a Digestului, că lipsa de îndemânare ar trebui să fie catalogată drept
neglijență. Atunci când o parte închiriază viței pentru a fi hrăniți, sau o pânză pentru a fi reparată, sau un articol pentru a fi
lustruit, trebuie să fie responsabilă pentru neglijență, și orice greșeală pe care o comite prin lipsa de îndemânare este
neglijență, deoarece închiriază proprietatea în calitate de artizan.
6. Dacă îmi închiriați o casă aparținând altuia, care mi-a fost lăsată sau dăruită, eu nu sunt răspunzător față de dumneavoastră
pentru chirie în cadrul unei acțiuni de închiriere. Să vedem, totuși, dacă este datorat ceva pentru timpul care a trecut înainte
de a fi făcut legatul. Cred că ar trebui plătită chiria pentru această perioadă.
10. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a III-a.
Și pot introduce în mod corespunzător o acțiune în justiție pentru închiriere sau pentru a vă obliga să mă eliberați din
contract.
11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Să vedem dacă chiriașul este răspunzător pentru neglijența sclavului său și a celor cărora le-a subînchiriat proprietatea și, de
asemenea, în ce măsură este responsabil; trebuie să predea sclavul cu titlu de reparație sau va fi răspunzător în nume propriu;
și, cu referire la cei cărora le-a subînchiriat spațiile, trebuie doar să cedeze proprietarului orice drepturi de acțiune pe care lear putea avea împotriva lor sau va fi răspunzător la fel ca și cum neglijența ar fi fost a sa? După părerea mea, el este
responsabil în nume propriu pentru neglijența sublocatarilor săi, chiar dacă nu s-a convenit nimic în acest sens: cu condiția,
totuși, să fi comis neglijență în subînchirierea proprietății către astfel de persoane, fie că este vorba de sclavii sau chiriașii săi.
Pomponius aprobă acest lucru în Cartea a șaizeci și treia Despre Edict.
1. Dacă s-a convenit în momentul închirierii că chiriașul nu poate avea foc, iar el, cu toate acestea, îl are, el va fi răspunzător,
chiar dacă un accident poate provoca o conflagrație, deoarece nu avea dreptul să-l aibă. Regula este diferită în cazul în care i
se permite să aibă focul care nu va provoca daune, deoarece, în acest caz, el este autorizat să îl aibă cu condiția să nu
provoace daune.
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2. Locatarul trebuie, de asemenea, să fie atent să nu prejudicieze proprietatea sau vreun drept legat de aceasta și nici să
permită acest lucru.
3. În cazul în care o parte a angajat serviciile sale pentru transportul vinului din Campania, iar apoi, apărând o controversă
între el și o altă persoană, a sigilat butoaiele cu propriul său sigiliu și cu cel al celeilalte persoane și a plasat vinul într-un
depozit, el va fi obligat, în cadrul unei acțiuni de închiriere, să returneze posesia vinului angajatorului său, fără nicio
contestație, cu excepția cazului în care angajatul s-a făcut vinovat de neglijență.
4. Între un locator și un locatar s-a convenit ca fânul să nu fie plasat într-o clădire dintr-un oraș. Cu toate acestea, el a fost
totuși plasat acolo, iar un sclav, după ce a dat foc fânului, s-a sinucis. Labeo spune că locatarul este pasibil de o acțiune în
justiție, deoarece el însuși a fost cauza dezastrului, aducând fânul cu încălcarea termenilor contractului de închiriere.
12. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Mai mult, chiar dacă un străin ar fi aprins focul, locatarul ar fi răspunzător pentru pagubele cauzate.
13. Ulpianus, Despre edict, Cartea XXXII.
Se pune, de asemenea, întrebarea: în cazul în care șoferul unui vehicul, în timp ce încearcă să depășească altele, răsturnă unul
și rănește sau ucide un sclav, ce trebuie să se procedeze? Cred că împotriva lui se va intenta o acțiune de angajare, pentru că
ar fi trebuit să fie mai atent. În plus, i se va acorda o acțiune pretoriană în temeiul Lex Aquilia.
1. Dacă comandantul unei nave primește o încărcătură pentru a fi dusă la Minturn? și, întrucât nava sa nu a putut urca pe râu,
transferă marfa pe o alta care s-a pierdut la gura de vărsare a râului; în acest caz, primul comandant va fi răspunzător. Labeo
spune că, dacă nu s-a făcut vinovat de neglijență, nu va fi răspunzător; dar dacă a acționat împotriva consimțământului
proprietarului, sau a transferat marfa într-un moment în care nu ar fi trebuit să o facă, sau a încărcat-o pe o navă care era mai
puțin aptă pentru navigație decât a sa; o acțiune de închiriere poate fi intentată împotriva sa.
2. În cazul în care comandantul unei nave o duce pe un râu fără pilot și, în urma unei furtuni, nu mai poate conduce nava și o
pierde; proprietarii încărcăturii vor avea dreptul la o acțiune de închiriere împotriva sa.
3. Dacă cineva închiriază un sclav în scopul de a-l instrui și îl duce într-o țară străină, unde fie este capturat de inamic, fie își
pierde viața, se consideră că va exista o acțiune de angajare, cu condiția ca el să nu-l fi angajat în scopul de a-l duce într-o
țară străină.
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4. Julianus spune, de asemenea, în Cartea a optzeci și șasea a Digestului, că dacă un cizmar, nemulțumit de un băiat angajat
de el, îl lovește în gât cu o lovitură atât de tare încât îi va distruge ochiul, o acțiune de angajare poate fi intentată de către tatăl
său; deoarece, deși stăpânilor le este permis să aplice pedepse ușoare, totuși, aceasta este o pedeapsă nemăsurată. Am afirmat
mai sus că o acțiune în temeiul Lex Aquilia va fi, de asemenea, admisă. Julianus neagă faptul că o acțiune pe prejudiciu poate
fi intentată, deoarece partea nu a comis fapta cu scopul de a provoca un prejudiciu, ci în cursul instruirii.
5. În cazul în care o piatră prețioasă a fost dată unui meșter pentru a fi încrustată sau gravată, iar aceasta se sparge; dacă acest
lucru a fost cauzat de un defect al pietrei, nu va exista o acțiune privind angajarea, dar în cazul în care s-a produs din lipsă de
îndemânare, aceasta poate fi introdusă. Trebuie adăugat la această opinie "dacă nu cumva muncitorul și-a asumat riscul",
pentru că atunci, chiar dacă accidentul a fost cauzat de un defect, acțiunea în angajare va exista.
6. Dacă un strungar primește haine pentru a fi curățate, iar șoarecii le roade, el va fi pasibil de o acțiune în angajare, deoarece
ar fi trebuit să prevadă acest lucru. 7. Dacă un strungar schimbă hainele și dă uneia dintre persoane una care aparține alteia, el
va fi pasibil de o acțiune în angajare, chiar dacă a făcut acest lucru din ignoranță.
7. Un chiriaș a părăsit locuința la apropierea unei armate, iar soldații au scos ulterior ferestrele și alte lucruri din casă; dacă
chiriașul nu l-a anunțat pe proprietar când a plecat, el va fi răspunzător de o acțiune de închiriere. Labeo spune că, dacă ar fi
putut să se opună și nu a făcut-o, va fi răspunzător; și această opinie este adevărată. Dar dacă nu a putut să-l anunțe pe
proprietar, nu cred că va fi răspunzător.
8. Atunci când cineva închiriază măsuri, iar un magistrat ordonă să fie distruse; dacă acestea erau false, Sabinus face o
distincție în cazul în care locatarul era conștient de acest fapt, și în cazul în care nu era. Dacă el știa că erau false, o acțiune pe
închiriere va fi admisă, altfel nu. Dacă măsurile erau corecte, el va fi răspunzător doar în cazul în care a fost vinovat de actul
edilului. Această opinie este susținută și de Labeo și Mela.
9. Doi locatari pot fi trași la răspundere pentru întreaga sumă în cauză.
10. Atunci când în contractul de închiriere a forței de muncă este inclus faptul că, dacă articolul nu este terminat până la o
anumită dată, el poate fi dat altcuiva, primul locatar nu va fi răspunzător de o acțiune de închiriere decât dacă articolul este
dat altcuiva în temeiul aceluiași contract; și nici nu se poate face acest lucru până când nu va fi trecut ziua stabilită pentru
terminarea lui.
11. În cazul în care, după expirarea termenului de închiriere, chiriașul rămâne în local, nu numai că se consideră că a fost
făcută o reînnoire a contractului de închiriere, dar și orice gaj care a fost dat ca garanție este considerat în continuare grevat.
Totuși, acest lucru este valabil numai în cazul în care o altă parte nu a grevat proprietatea la momentul contractului de
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închiriere inițial, în caz contrar fiind necesar un nou consimțământ al acesteia. Aceeași regulă se aplică în cazul în care
terenurile au fost închiriate guvernului. Ceea ce am afirmat, și anume că se consideră că chiriașul a încheiat un nou contract
de închiriere prin tăcerea ambelor părți, trebuie înțeles ca însemnând că, în cazul în care acestea au tăcut, contractul de
închiriere este reînnoit pentru un an, dar acest lucru nu se aplică pentru anii următori, chiar dacă durata contractului de
închiriere ar fi trebuit să fie, la început, de cinci ani. Mai mult, dacă nu s-a făcut niciun acord contrar în cel de-al doilea an de
la expirarea termenului de cinci ani, contractul de închiriere va fi considerat reînnoit pentru acel an, deoarece se consideră că
părțile au consimțit pentru anul în care au păstrat tăcerea. Această regulă trebuie să fie respectată și ulterior pentru fiecare an
care urmează. Cu toate acestea, o altă regulă este aplicabilă proprietăților urbane, deoarece chiriașul este responsabil pentru
toată perioada în care ocupă spațiile, cu excepția cazului în care în actul scris este menționat un anumit termen care stabilește
durata contractului de închiriere.
(14) Același, Despre Edict, Cartea LXXI.
Atunci când cineva închiriază un teren pentru o anumită perioadă de timp, el rămâne chiriaș chiar și după ce aceasta a
expirat; căci se înțelege că, atunci când un proprietar permite unui chiriaș să rămână pe teren, el i-l închiriază din nou. Un
contract de acest fel nu are nevoie nici de cuvinte, nici de scris pentru a-l stabili, ci devine valabil prin simplul consimțământ.
Prin urmare, dacă proprietarul proprietății ar deveni nebun sau ar muri între timp, Marcellus afirmă că nu se poate considera
că arendarea este reînnoită; și acest lucru este corect.
15. Același, Despre Edict, Cartea XXXII.
Acțiunea de închiriere este acordată locatarului.
1. Mai mult, acțiunea va fi, într-o anumită măsură, admisă în următoarele cazuri; de exemplu, atunci când partea nu se poate
bucura de proprietatea pe care a închiriat-o, poate pentru că nu i s-a dat posesia unui câmp întreg sau a unei părți din acesta;
sau o casă, un grajd sau locul unde trebuie să fie ținute turmele nu a fost reparat; sau atunci când nu este furnizat ceva care a
fost convenit în termenii contractului de închiriere; o acțiune pe închiriere va fi admisă.
2. Să analizăm dacă locatorul este obligat să facă ceva pentru locatar, în cazul în care intemperiile i-au cauzat acestuia din
urmă o pierdere. Servius spune că locatorul trebuie să îl despăgubească pe locatar pentru orice violență căreia nu i s-a putut
rezista; ca, de exemplu, cea cauzată de revărsarea râurilor, de păsări de diferite feluri sau de orice alt accident similar, sau în
cazul în care are loc o invazie a dușmanilor. În cazul în care apare vreun defect în ceea ce privește proprietatea în sine,
pierderea trebuie să fie suportată de chiriaș; de exemplu, în cazul în care vinul devine acru sau culturile sunt distruse de
buruieni. Dacă, totuși, se produce un cutremur și distruge toate culturile, pierderea nu va fi suportată de chiriaș, deoarece
acesta nu poate fi obligat să plătească chiria terenului în plus față de pierderea semințelor. Dacă, totuși, recolta de măsline a
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fost stricată de foc sau dacă acesta a avut loc din cauza căldurii neobișnuite a soarelui, proprietarul terenului trebuie să
suporte pierderea; dar dacă nu se întâmplă nimic extraordinar, chiriașul va fi responsabil pentru aceasta. Același lucru trebuie
spus și în cazul în care o armată care trecea prin zonă a îndepărtat ceva din simplă nepăsare. Dar dacă un câmp este atât de
distrus de un cutremur încât nu mai rămâne nimic din el, pierderea trebuie să fie suportată de proprietar, deoarece acesta este
obligat să furnizeze terenul chiriașului în așa fel încât acesta să se poată bucura de el.
3. În cazul în care un chiriaș a pretins că a avut loc un incendiu pe teren și a cerut să i se remită chiria; s-a afirmat într-un
rescript: "Dacă ați cultivat terenul, aveți dreptul la o scutire rezonabilă din cauza producerii unui incendiu neașteptat".
4. Papinianus spune în Cartea a patra a opiniilor că, în cazul în care un proprietar a remis chiria unui chiriaș pentru un an din
cauza sterilității, iar în anul următor a existat o producție mare, proprietarul nu a pierdut nimic din cauza remiterii chiriei și
poate chiar să ceară chiria pentru anul pe care a remis-o. El a exprimat aceeași opinie în ceea ce privește pierderea în cazul
unui contract de închiriere perpetuu. Cu toate acestea, în cazul în care proprietarul a renunțat la chirie pentru un an din cauza
sterilității, cu titlu de donație, se va aplica aceeași regulă, deoarece este vorba mai degrabă de un acord decât de o donație.
Dar ce se întâmplă dacă a renunțat la chirie din cauza sterilității în ultimul an de închiriere? Se consideră că este mai corect
ca, în cazul în care anii precedenți au fost fructuoși, iar proprietarul era conștient de acest lucru, să nu-i ceară chiriașului
socoteală pentru cel care a fost steril.
5. Într-un rescript al Divinului Antoninus se afirmă că nu trebuie să se acorde nicio atenție chiriașului care se plânge de
micimea recoltelor. De asemenea, într-un alt rescript se afirmă: "Pretinzi ceva neobișnuit, atunci când ceri ca chiria să-ți fie
remisă din cauza vârstei viilor".
6. Din nou, când un anumit individ, în cazul pierderii unui vas, a cerut ceea ce plătise pentru transport, pe motiv că era un
împrumut; într-un rescript al împăratului Antoninus s-a afirmat că procurorul imperial nu a cerut în mod necorespunzător
transportul de la proprietarul vasului, deoarece acesta nu și-a îndeplinit datoria de a transporta bunurile. Această regulă
trebuie respectată, de asemenea, în cazul tuturor celorlalte persoane.
7. Ori de câte ori există vreun motiv de remitere a chiriei pentru motivele menționate mai sus, locatarul nu poate recupera
dobânzile la care ar putea avea dreptul, dar va fi scutit de plata chiriei proporțional cu timpul. În cele din urmă, s-a precizat
deja că pierderea semințelor trebuie să fie suportată de chiriaș.
8. Este clar că, dacă proprietarul proprietății nu permite locatarului să se bucure de ea, fie pentru că el însuși a închiriat-o, fie
pentru că cineva a închiriat proprietatea altcuiva acționând în calitate de agent al său, sau ca și cum ar fi fost a sa, el trebuie să
îl despăgubească pe locatar în măsura interesului său. Proculus a susținut această opinie în cazul în care o parte pretindea că
este un agent.
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9. Julianus spune în Cartea a cincisprezecea a Digestului că, uneori, o acțiune de închiriere este intentată cu scopul de a
elibera părțile la contract; ca, de exemplu, atunci când am închiriat un teren lui Titius, iar acesta a murit după ce și-a numit un
tutore moștenitor și, deoarece tutorele l-a determinat pe tutore să respingă moștenirea, am închiriat terenul respectiv unei alte
părți cu o chirie mai mare; iar după aceea tutorele a obținut posesia bunurilor tatălui său. În cadrul unei acțiuni de închiriere,
acesta nu poate obține nimic mai mult decât să fie eliberat de răspunderea pentru contractul său, deoarece am avut un motiv
întemeiat pentru a închiria din nou proprietatea:
16. Julianus, Digest, Cartea XV.
Deoarece, la vremea respectivă, nu mi s-a acordat nici un drept de acțiune împotriva tutorelui.
17. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXII.
El mai spune că tutorele are dreptul la o acțiune împotriva tutorelui său, dacă acesta nu ar fi trebuit să respingă averea.
18. Julianus, Digest, Cartea XV.
Vor fi incluse în această acțiune și eventualele profituri pe care pupila le-ar fi putut obține din închirierea terenului.
(19) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Dar ar trebui să adăugați la opinia lui Julianus că, dacă aș fi fost în complicitate cu tutorele, aș fi fost pasibil de o acțiune de
închiriere în măsura interesului pupilei.
1. În cazul în care cineva închiriază butoaie defecte, fără să știe că sunt astfel, iar vinul se scurge după aceea, va fi
răspunzător în măsura interesului părții, iar ignoranța sa nu va fi scuzabilă. Această opinie a fost susținută de Cassius. Cazul
este diferit dacă ați închiriat o suprafață de teren pentru pășunat pe care creșteau ierburi otrăvitoare; pentru că, în acest caz,
dacă vreuna dintre vite a murit sau a fost depreciată în valoare, iar dvs. știați de existența ierburilor, trebuie să despăgubiți
locatarul până la valoarea interesului său; iar dacă nu ați știut de existența lor, nu puteți încasa chiria. Acest lucru a fost
susținut și de Servius, Labeo și Sabinus.
2. Trebuie să ne gândim, atunci când cineva închiriază o suprafață de teren, ce unelte trebuie să furnizeze locatarului și, dacă
nu face acest lucru, dacă va fi răspunzător într-o acțiune în temeiul contractului de închiriere. Există o scrisoare a lui Neratius
către Aristo cu privire la acest punct, care afirmă că trebuie să i se furnizeze chiriașului butoaie, precum și o presă de vin și o
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presă de măsline, echipate cu frânghii, iar dacă acestea lipsesc, proprietarul trebuie să le furnizeze și, de asemenea, trebuie să
repare o presă dacă aceasta este defectă. Dacă vreunul dintre aceste utilaje se deteriorează din vina chiriașului, acesta va fi
pasibil de o acțiune în justiție. Neratius spune că chiriașul este, de asemenea, obligat să pună la dispoziție vasele pe care le
folosim pentru presarea măslinelor. În cazul în care uleiul este presat cu ajutorul unor coșuri, proprietarul trebuie să furnizeze
presa, vinciul, coșurile, roata și scripetele cu ajutorul cărora se ridică presa. De asemenea, el trebuie să furnizeze cazanul de
aramă în care se spală uleiul cu apă caldă, precum și celelalte ustensile necesare pentru manipularea uleiului, împreună cu
butoaiele de vin, pe care chiriașul trebuie să le acopere cu smoală pentru uzul actual. Toate aceste lucruri trebuie să fie
furnizate în acest mod, cu excepția cazului în care s-a încheiat un alt acord special.
3. În cazul în care proprietarul a inserat în contractul de închiriere că ar trebui să aibă dreptul la o anumită cantitate de cereale
la un anumit preț, iar acesta refuză să o accepte și nu este dispus să facă nicio deducere din chirie, el poate intenta o acțiune în
justiție pentru a recupera întreaga sumă; dar rezultatul va fi că, în îndeplinirea îndatoririlor sale, judecătorul trebuie să ia în
considerare interesul pe care locatarul l-a avut în a livra cerealele, mai degrabă decât în a plăti bani cu titlu de chirie. Același
lucru trebuie să se întâmple și în cazul în care se introduce o acțiune în temeiul contractului de închiriere.
4. Ce acțiune se va intenta în cazul în care un chiriaș adaugă o ușă sau orice altceva la o casă? Cea mai bună opinie este cea
susținută de Labeo, și anume, că o acțiune în temeiul contractului de închiriere va fi admisă pentru a permite chiriașului să o
înlăture; cu condiția, totuși, ca acesta să ofere garanții împotriva amenințării de prejudiciu, ca nu cumva să facă casa mai
puțin valoroasă din anumite puncte de vedere atunci când înlătură ceea ce a adăugat, ci doar să restabilească clădirea în starea
sa inițială.
5. Dacă un chiriaș aduce o ladă metalică într-o casă, iar proprietarul face ulterior intrarea mai mică; este un fapt că o acțiune
în temeiul contractului de închiriere, precum și una pentru producerea de bunuri va fi îndreptată împotriva proprietarului,
indiferent dacă acesta a fost conștient sau nu de acest fapt. Este de datoria judecătorului să îl oblige pe acesta să asigure un
pasaj pentru a-i permite chiriașului să scoată cufărul, bineînțeles pe cheltuiala proprietarului.
6. Dacă cineva închiriază o casă pentru un an și plătește chiria pentru întreaga perioadă și, după șase luni, casa se prăbușește
sau este mistuită de foc, Mela spune foarte corect că va avea dreptul la o acțiune în temeiul contractului de închiriere pentru
recuperarea chiriei pentru perioada rămasă, dar nu la una pentru recuperarea banilor care nu erau datorate, pentru că nu a
plătit mai mult din greșeală, ci pentru a putea fi avantajat în legătură cu contractul de închiriere. Cazul este diferit în cazul în
care cineva închiriază o proprietate pentru zece aurei și plătește cincisprezece; pentru că dacă a plătit această sumă din
greșeală, având impresia că a închiriat proprietatea pentru cincisprezece aurei, nu va avea dreptul la o acțiune în temeiul
contractului de închiriere, ci poate doar să intenteze o acțiune pentru recuperarea banilor; pentru că există o mare diferență
între cel care plătește din greșeală și cel care plătește întreaga chirie în avans.
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7. Atunci când cineva încheie un contract pentru transportul unei femei pe mare și, ulterior, i se naște un copil pe navă, s-a
stabilit că nu se datorează nimic din cauza copilului, deoarece transportul nu a fost mai scump și nici copilul nu a consumat
nimic din ceea ce era prevăzut pentru uzul celor care navigau pe navă.
8. Este clar că o acțiune de închiriere poate trece și la un moștenitor.
9. În cazul în care un anumit copist și-a închiriat serviciile și partea care a contractat aceste servicii a murit; împărații
Antoninus și Severus au declarat următoarele într-un Rescript, ca răspuns la o cerere a copistului: "Deoarece, așa cum susții
că nu ești vinovat pentru că nu i-ai prestat serviciile pentru care ai fost angajat lui Antoninus Aquilia, este just ca, dacă nu ai
primit niciun salariu de la altcineva în timpul anului, contractul să fie executat".
10. Papinianus afirmă în Cartea a patra a opiniilor că, în cazul în care un trimis al împăratului moare, însoțitorii săi trebuie să
primească salariile pentru restul timpului de serviciu; cu condiția ca acei însoțitori să nu fi fost, în acest timp, în slujba altora.

20. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
Un contract de închiriere, ca și o vânzare, poate fi făcut sub condiție.
(1) Ea nu poate fi însă contractată cu titlu de donație.
(2) Uneori, locatorul nu este obligat, dar locatarul este obligat; ca, de exemplu, atunci când cumpărătorul închiriază o
suprafață de teren până când plătește banii de cumpărare.
21. Javolenus, Epistole, Cartea a XI-a.
Când am vândut un teren, înțelegerea a fost că, până la plata întregii sume, cumpărătorul trebuia să îl închirieze pentru o
anumită chirie. Când banii sunt plătiți, trebuie să se dea o chitanță pentru chirie? Răspunsul a fost că buna-credință cere ca
ceea ce s-a convenit să fie făcut, dar că cumpărătorul nu ar trebui să fie responsabil față de vânzător pentru o sumă mai mare
decât cea la care s-ar ridica chiria proprietății în perioada în care banii nu au fost plătiți.
22. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
În plus, atunci când în contract este inserat faptul că, dacă prețul nu este plătit, proprietatea nu va fi cumpărată, se va putea
intenta o acțiune în locațiune.
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1. De câte ori se dă spre executare o lucrare, aceasta este un contract de locațiune.
2. Atunci când închei un contract pentru construcția unei case, înțelegând că persoana pe care o angajez va fi responsabilă
pentru toate cheltuielile, îmi transferă proprietatea asupra tuturor materialelor folosite, și totuși tranzacția este un contract de
închiriere; căci meșterul îmi închiriază serviciile sale, adică necesitatea de a efectua munca.
3. Așa cum într-o tranzacție de vânzare-cumpărare se admite în mod firesc că părțile pot cumpăra sau cumpăra ceva mai mult
sau mai puțin și, prin urmare, se restrâng reciproc, tot astfel regula este aceeași în cazul leasingului și al închirierii.
(23) Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Și, prin urmare, un contract de închiriere, atunci când a fost încheiat, nu poate fi reziliat sub pretextul că despăgubirea a fost
prea mică, atunci când nu se poate dovedi frauda părții adverse.
24. Paulus, Despre edict, cartea XXXIV.
25. Atunci când în contractul de închiriere se prevede că lucrarea trebuie să fie aprobată de proprietar, se consideră că aceasta
înseamnă în conformitate cu judecata unui bun cetățean. Aceeași regulă este respectată și atunci când se recurge la judecata
oricărei alte persoane, oricare ar fi ea; căci buna credință cere ca această judecată să fie oferită așa cum se cuvine unui bun
cetățean. O astfel de hotărâre se referă la calitatea lucrării, și nu la prelungirea termenului prevăzut în contract, cu excepția
cazului în care acest lucru a fost inclus în acord. Rezultatul este că, în cazul în care aprobarea lucrării a fost obținută prin
frauda părții angajate, aceasta nu are niciun efect și se poate introduce o acțiune de închiriere.
1. În cazul în care un chiriaș închiriază o suprafață de teren, proprietatea subînchiriașului nu este legată de proprietar, ci
culturile rămân în stare de gaj, ca și cum primul chiriaș le-ar fi cules.
2. În cazul în care o casă sau un teren este închiriat pentru o perioadă de cinci ani, proprietarul poate imediat să introducă o
acțiune împotriva chiriașului, dacă acesta abandonează cultivarea solului sau părăsește casa.
3. El poate, de asemenea, să intenteze o acțiune în justiție cu referire la acele lucruri pe care chiriașul ar trebui să le facă fără
întârziere; ca, de exemplu, unele lucrări pe care ar trebui să le execute, cum ar fi plantarea de copaci.
4. În cazul în care chiriașul nu se poate bucura de proprietate, el poate intenta o acțiune în justiție imediat pentru întreaga
perioadă de cinci ani, deși proprietarul i-ar fi permis să se bucure de ea pentru anii rămași, deoarece proprietarul nu va fi
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întotdeauna eliberat pentru motivul că i-a permis chiriașului să se bucure de proprietate pentru al doilea sau al treilea an.
Pentru că, în cazul în care chiriașul a fost expulzat în temeiul contractului de închiriere și a trecut la o altă fermă, el nu va
putea să le cultive pe amândouă și nici nu va fi obligat să plătească chiria, iar el își poate recupera valoarea profitului pe care
l-ar fi obținut dacă nu ar fi fost deranjat; pentru că permisiunea de a se bucura de proprietate vine prea târziu în cazul în care
este oferită într-un moment în care chiriașul, fiind ocupat cu alte treburi, nu poate profita de ea. În cazul în care proprietarul îl
împiedică să se bucure de proprietate, iar apoi se răzgândește, afacerile chiriașului sunt considerate a fi nealterate; iar
întârzierea de câteva zile nu diminuează în nici o măsură obligația. Din nou, o parte poate introduce în mod corect o acțiune
în temeiul contractului de închiriere, căreia nu i-au fost furnizate anumite articole în conformitate cu contractul, sau atunci
când este împiedicată de proprietar să se bucure de proprietate, sau atunci când acest lucru este făcut de un străin pe care
proprietarul îl poate controla.
5. În cazul în care un proprietar închiriază un teren pentru mai mulți ani și îl însărcinează prin testament pe moștenitorul său
să elibereze chiriașul, iar moștenitorul nu îi permite acestuia din urmă să se bucure de proprietate pentru restul perioadei de
închiriere, va exista o acțiune în temeiul contractului de închiriere. În cazul în care îi permite acest lucru, dar nu îi remite
chiria, el va fi pasibil de o acțiune în temeiul testamentului.
(25) Gaius, Despre edictul provincial, cartea X.
În cazul în care chiria a fost promisă în termeni generali, urmând a fi decisă de un terț, nu se consideră că s-a făcut un
contract de închiriere. Dar acolo unde se precizează că valoarea chiriei va fi estimată de Titius, contractul de închiriere va fi
valabil sub rezerva acestei condiții; iar dacă partea menționată stabilește chiria, aceasta trebuie, prin orice mijloace, să fie
plătită în conformitate cu estimarea sa, iar contractul de închiriere va deveni operațional. Dacă, totuși, refuză să facă acest
lucru sau nu poate stabili chiria, contractul de închiriere nu va avea niciun efect, la fel ca și cum valoarea chiriei nu ar fi fost
stabilită.
1. În cazul în care un om a închiriat cuiva o suprafață de teren pentru a fi cultivată sau o casă pentru a fi ocupată și, dintr-un
motiv sau altul, vinde terenul sau casa, el trebuie să se asigure că cumpărătorul îi permite chiriașului să se bucure de teren sau
să ocupe casa, în conformitate cu termenii aceluiași contract; în caz contrar, dacă este împiedicat să facă acest lucru, el poate
intenta o acțiune în temeiul contractului de închiriere împotriva vânzătorului.
2. Atunci când un vecin, construind o casă, taie lumina dintr-o cameră, proprietarul va fi răspunzător față de chiriaș. Cu
siguranță, nu există nicio îndoială că chiriașul poate renunța la contractul de închiriere într-un caz de acest fel; de asemenea,
în cazul în care se introduce o acțiune împotriva sa pentru chirie, trebuie să se țină seama de despăgubiri. Înțelegem că
aceeași regulă se aplică în cazul în care proprietarul nu repară ușile sau ferestrele care ar fi putut fi deteriorate sau distruse.
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3. Locatarul trebuie să facă totul în conformitate cu termenii contractului de închiriere și, mai presus de toate, trebuie să aibă
grijă să efectueze muncile de la fermă la momentul potrivit, pentru ca nu cumva cultivarea în afara sezonului să provoace
deteriorarea solului. De asemenea, ar trebui să aibă grijă de clădiri pentru a preveni deteriorarea lor.
4. De asemenea, va fi considerat vinovat dacă vecinul său, din dușmănie, taie copacii.
5. Dacă el însuși îi taie, el va fi pasibil nu numai de o acțiune de închiriere, ci și de cele prevăzute de Lex Aquilia și de Legea
celor douăsprezece table cu referire la tăierea copacilor pe furiș, precum și de interdicția bazată pe un act violent sau
clandestin. Este, fără îndoială, o parte a datoriei judecătorului care examinează cauza în materie de arendă, să se asigure că
locatorul renunță la celelalte acțiuni.
6. Forța superioară, pe care grecii o numesc "Puterea divină", nu trebuie să provoace pierderi chiriașului atunci când culturile
sunt vătămate într-un grad neobișnuit, în rest, el trebuie să suporte cu mintea netulburată orice pagubă moderată, atunci când
nu este privat de un profit extraordinar. Este evident, totuși, că este vorba de un chiriaș care își plătește chiria în numerar; pe
de altă parte, atunci când împarte recoltele, ca în cazul unei asociații, el trebuie să împartă și pierderile și câștigurile cu
proprietarul terenului.
7. Atunci când cineva se ocupă de transportul unei coloane, iar aceasta se rupe în momentul ridicării, în timpul transportului
sau al descărcării, el va fi responsabil pentru pagubă, dacă aceasta s-a întâmplat din vina sa sau a unuia dintre muncitorii pe
care îi angajează. Cu toate acestea, el nu va fi vinovat, dacă sunt luate toate măsurile de precauție pe care un om foarte
diligent și atent ar trebui să le ia. Înțelegem, desigur, că aceeași regulă se aplică atunci când cineva acceptă să transporte
butoaie sau cherestea, precum și alte lucruri care trebuie transportate dintr-un loc în altul.
8. În cazul în care un strungar sau un croitor pierde haine și îl satisface pe proprietarul acestora, acesta din urmă trebuie să îi
cedeze drepturile sale de acțiune pentru recuperarea bunurilor.
26. Ulpianus, Disputații, Cartea a II-a.
27. Dacă cineva și-a angajat serviciile la doi patroni în același timp, trebuie să-l satisfacă pe cel care l-a angajat primul.
(27) Alfenus, Digest, Cartea II.
Nu este întotdeauna necesar să se facă o deducere din chirie în cazul în care chiriașii au fost supuși la un mic inconvenient, cu
referire la o parte a locuinței lor; pentru că chiriașul se află într-o astfel de poziție încât, dacă ceva ar cădea pe clădire și, din
această cauză, proprietarul ar fi obligat să demoleze o parte din ea, el ar trebui să suporte micul inconvenient care rezultă din
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aceasta; dar, făcând acest lucru, proprietarul nu trebuie să deschidă acea parte a casei de care chiriașul obișnuiește să se
folosească cel mai mult.
1. Din nou, se pune întrebarea: dacă un chiriaș pleacă din cauza fricii, va fi sau nu obligat să plătească chiria? Răspunsul este
că, dacă a avut motive întemeiate să se teamă, chiar dacă nu a existat în realitate niciun pericol, nu va datora chiria; dar dacă
nu a existat niciun motiv întemeiat de teamă, aceasta va fi totuși datorată.
(28) Labeo, Epitome ulterioare de Javolenus, Cartea a IV-a.
În cazul în care, cu toate acestea, chiriașul încă se folosește de casă, el trebuie să plătească chiria.
1. Labeo consideră că chiria este datorată, chiar dacă casa nu este în stare bună.
2. Aceeași regulă de drept se aplică și în cazul în care chiriașul are puterea de a închiria casa și de a plăti chiria. Dacă, totuși,
proprietarul nu îi dă chiriașului autoritatea de a închiria casa în care locuiește, iar acesta, cu toate acestea, o închiriază, Labeo
crede că trebuie să-l despăgubească pentru tot ceea ce a plătit fără intenție frauduloasă. Dar dacă chiriașul a ocupat casa cu
titlu gratuit, trebuie făcută o deducere proporțională cu timpul rămas neexpirat al contractului de închiriere.
(29) Alfenus, Digest, cartea VII.
În contractul de închiriere a fost inserat următorul text: "Locatarul nu va tăia copaci, nu-i va încinge și nu-i va arde și nu va
permite nimănui să îi încingă, să îi taie sau să îi ardă". S-a pus întrebarea dacă locatarul trebuia să împiedice pe oricine pe
care îl vedea făcând așa ceva sau dacă trebuia să supravegheze copacii astfel încât nimeni să nu poată face acest lucru. Am
răspuns că cuvântul "permite" include ambele semnificații, dar că locatorul pare să fi intenționat ca locatarul nu numai să
împiedice pe oricine pe care îl vede tăind copaci, ci și să fie atent și să ia astfel de măsuri de precauție încât nimeni să nu-i
poată tăia.
30. Același, Digest de epitome de Paulus, Cartea a III-a.
Un om care închiriase o casă pentru treizeci de aurei, subînchiria camerele separate în astfel de condiții încât încasa patruzeci
pentru toate. Proprietarul clădirii a dărâmat-o, pentru că spunea că era pe cale să se prăbușească. S-a pus întrebarea care ar
trebui să fie valoarea daunelor și dacă partea care a închiriat întreaga casă poate intenta o acțiune în justiție pentru închiriere.
Răspunsul a fost că, în cazul în care clădirea se afla într-o stare atât de proastă încât era necesar să fie demolată, ar trebui să
se facă o estimare și să se evalueze daunele proporțional cu suma pentru care proprietarul închiriase spațiile și că ar trebui să
se ia în considerare și perioada în care chiriașii nu au putut să le ocupe. Cu toate acestea, dacă nu era necesar să se demoleze
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casa, dar proprietarul a făcut acest lucru pentru că dorea să construiască una mai bună, judecata trebuie să se facă pentru
valoarea interesului pe care chiriașul îl avea ca sublocatarul să nu fie obligat să părăsească spațiile.
1. Un edil a închiriat băi într-un anumit oraș pentru o perioadă de un an, pentru ca acestea să poată fi folosite gratuit de către
cetățeni. Băile fiind distruse de un incendiu după trei luni, s-a considerat că o acțiune de închiriere putea fi introdusă
împotriva proprietarului băilor, pentru ca o parte din preț să fie restituită proporțional cu perioada în care băile nu au fost
disponibile.
2. S-a făcut o anchetă cu privire la acțiunea care poate fi introdusă atunci când un om a închiriat catâri pentru a fi încărcați cu
o anumită greutate, iar cel care i-a închiriat i-a prejudiciat cu sarcini mai grele. Răspunsul a fost că proprietarul putea acționa
în mod legal, fie în temeiul Lex Aquilia, fie printr-o acțiune de închiriere, dar că, în temeiul Lex Aquilia, el nu putea da în
judecată decât pe cel care a condus catârii în acel moment; dar, printr-o acțiune de închiriere, el putea acționa în mod corect
împotriva celui care i-a închiriat, chiar dacă altcineva i-a rănit.
3. Un om care a încheiat un contract pentru construirea unei case a declarat în contract: "Voi furniza piatra necesară pentru
lucrare, iar proprietarul va plăti antreprenorului șapte sesterți pentru fiecare picior, și tot atât pentru piatră cât și pentru
muncă". S-a pus întrebarea dacă lucrarea trebuie măsurată înainte sau după ce a fost finalizată. Răspunsul a fost că trebuie
măsurată cât timp este încă neterminată.
4. Un chiriaș a primit o casă cu condiția de a o returna nevătămată, cu excepția cazului în care ar putea rezulta daune prin
violență sau vârstă. Un sclav al chiriașului a dat foc casei, dar nu în mod accidental. S-a opinat că acest tip de violență nu
pare să fi fost exceptat; și că nu s-a convenit ca locatarul să nu fie responsabil dacă un sclav ardea casa, ci că ambele părți au
vrut ca violența exercitată de străini să fie exceptată.
31. Același, Epitomele Digestului de Paulus, Cartea a V-a.
Mai multe persoane au încărcat corabia lui Saufeius cu grâne fără să le separe; Saufeius a predat unuia dintre ei grâul său din
grămada comună, iar vasul a fost pierdut ulterior. S-a pus întrebarea dacă ceilalți puteau intenta o acțiune împotriva
comandantului navei cu referire la partea lor de cereale, pe motiv că acesta a deturnat încărcătura. Răspunsul a fost că există
două tipuri de închirieri de bunuri, una dintre ele în cazul în care articolul trebuie să fie returnat, cum ar fi atunci când hainele
sunt încredințate unui spălător pentru a fi curățate, sau atunci când ceva de același fel trebuie să fie returnat, cum ar fi, de
exemplu, atunci când o masă de argint este dată unui muncitor pentru a fi transformată în vase, sau când aurul este dat pentru
a fi transformat în inele. În primul caz, bunul aparține în continuare proprietarului; în al doilea caz, acesta devine creditor
pentru valoarea sa. Aceeași regulă de drept se aplică și în cazul depozitelor, căci atunci când o parte a depus o sumă de bani
fără să o închidă în ceva sau să o sigileze, ci doar după ce a numărat-o, partea la care a rămas nu este obligată decât să
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restituie aceeași sumă de bani. În conformitate cu aceasta, grâul pare să fi devenit proprietatea lui Saufeius, iar acesta a
renunțat în mod foarte corect la o parte din el. Cu toate acestea, dacă grâul fiecăreia dintre părți ar fi fost închis separat cu
ajutorul unor scânduri, sau în saci, sau în butoaie, astfel încât să se poată distinge ceea ce aparținea fiecăruia, nu ar fi putut fi
schimbat; pentru că atunci proprietarul grâului pe care comandantul vasului l-a livrat ar putea intenta o acțiune pentru
recuperarea acestuia și, prin urmare, autoritățile nu aprobă acțiunile pe motiv de deturnare a încărcăturii în acest caz,
deoarece marfa care a fost livrată comandantului era fie de același fel și a devenit imediat a lui, iar proprietarul a devenit
creditorul său (deoarece nu se consideră că a existat o deturnare a încărcăturii, deoarece aceasta a devenit proprietatea
comandantului); fie articolul identic care a fost livrat trebuie să fie restituit și, în acest caz, o acțiune pentru furt ar putea fi
introdusă împotriva comandantului, iar o acțiune pe motiv de deturnare a încărcăturii ar fi superfluă. În cazul în care, totuși,
marfa a fost livrată cu înțelegerea că același tip de marfă ar trebui să fie returnată, partea care o primește ar fi răspunzătoare
doar pentru neglijență, deoarece răspunderea pentru neglijență există atunci când contractul este încheiat în beneficiul
ambelor părți, și nu poate exista neglijență în cazul în care comandantul a returnat unuia dintre proprietari o parte din cereale,
deoarece era necesar ca el să livreze partea sa unuia dintre ei înaintea celorlalți, chiar dacă ar fi fost într-o stare mai bună
decât ceilalți prin acest lucru.
32. Iulianus, Despre Minicius, Cartea a IV-a.
Un om care arendase o suprafață de teren pentru a fi cultivată pe o perioadă de mai mulți ani a murit și a lăsat moștenire
terenul respectiv. Cassius a negat că chiriașul ar putea fi obligat să cultive pământul, deoarece moștenitorul nu avea niciun
interes în el. Cu toate acestea, dacă chiriașul ar fi dorit să îl cultive și ar fi fost împiedicat să facă acest lucru de către partea
căreia i-a fost lăsat terenul, el ar fi avut dreptul la o acțiune împotriva moștenitorului, iar pierderea ar fi trebuit să fie
suportată de către acesta; la fel ca atunci când cineva vinde ceva și îl lasă moștenire altcuiva înainte de a-l preda; pentru că, în
acest caz, moștenitorul va fi răspunzător atât față de cumpărător, cât și față de legatar.
33. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
În cazul în care o bucată de pământ pe care mi-ați închiriat-o este confiscată, veți fi răspunzător în cadrul unei acțiuni în
locațiune pentru a-mi permite să mă bucur de ea, chiar dacă nu este vina dumneavoastră că nu pot face acest lucru; la fel cum
se consideră că, dacă închei un contract pentru construirea unei case, iar terenul pe care urmează să fie ridicată este distrus,
veți fi totuși răspunzător. Căci dacă îmi vindeți un teren și acesta este confiscat înainte de livrare, veți fi răspunzător în cadrul
unei acțiuni de cumpărare; și acest lucru este adevărat în măsura în care trebuie să returnați prețul, și nu că veți fi obligat să
mă despăgubiți pentru ceva mai mult decât interesul meu de a mi se livra terenul liber. Prin urmare, cred că regula se aplică și
în cazul unui contract de închiriere, astfel încât trebuie să returnați chiria pe care am plătit-o pentru perioada în care nu am
putut să mă bucur de proprietate, dar nu puteți fi obligat să faceți acest lucru prin orice altă acțiune în materie de închiriere;
deoarece dacă chiriașul dumneavoastră este împiedicat să se bucure de teren fie de dumneavoastră, fie de o altă parte pe care
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aveți puterea de a o împiedica să facă acest lucru, trebuie să îl despăgubiți în măsura interesului său de a se bucura de
proprietate, iar în aceasta este inclus și profitul său. Cu toate acestea, dacă el este împiedicat de cineva pe care nu îl puteți
controla, din cauza forței sau autorității sale superioare, nu veți fi obligat față de el decât să eliberați chiria care nu a fost
plătită sau să restituiți cea care a fost plătită.
(34) Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a X-a.
Exact ca și cum acest lucru s-ar fi întâmplat printr-un atac al tâlharilor.
35. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Această distincție corespunde celei care a fost introdusă de Servius și a fost aprobată de aproape toate autoritățile; adică,
atunci când un proprietar îl împiedică pe chiriaș să se bucure de folosința casei prin efectuarea de reparații la aceasta, trebuie
să se ia în considerare dacă casa a fost sau nu demolată din necesitate; căci ce diferență ar fi dacă locatorul unei clădiri este
obligat să o repare din cauza vechimii acesteia sau dacă locatorul unui teren este obligat să suporte un prejudiciu din partea
unei părți pe care nu o poate împiedica să îl provoace? Trebuie să se înțeleagă, totuși, că facem această distincție cu referire
la o persoană care și-a închiriat terenul pentru a se bucura de el și care a făcut acest lucru cu bună-credință, și nu la cineva
care a închiriat în mod fraudulos un teren aparținând altcuiva și care nu se poate opune proprietarului acestuia, atunci când îl
împiedică pe chiriaș să se bucure de el.
(1) Atunci când deținem un teren în comun și s-a convenit între noi că vom avea dreptul de a-l închiria în ani alternativi
pentru o anumită sumă, iar tu, la expirarea anului tău, distrugi intenționat recolta din anul următor, pot acționa împotriva ta
prin două acțiuni, una bazată pe proprietate, iar cealaltă pe motivul unui contract de arendă, deoarece partea mea este
implicată în acțiunea bazată pe proprietate, iar a ta doar în acțiunea bazată pe arendă. În acest caz, se întreabă cineva, nu se va
întâmpla ca, în ceea ce privește partea mea, pierderea suferită de mine din cauza dumneavoastră să fie reparată printr-o
acțiune în partaj? Această opinie este corectă, dar, cu toate acestea, cred că este adevărată și cea a lui Servius, și anume: "Că,
în cazul în care mă folosesc de una dintre acțiunile menționate mai sus, cealaltă va fi distrusă." Această întrebare o putem
pune mai simplu, dacă se sugerează că, în cazul în care s-a convenit între două părți care au suprafețe de teren separate care le
aparțin, fiecare va avea dreptul de a închiria terenul celeilalte, cu înțelegerea că recoltele vor fi predate cu titlu de chirie.
36. Florentinus, Institutes, Cartea a VII-a.
37. Atunci când o lucrare trebuie să fie executată în temeiul unui contract, ea este pe riscul antreprenorului până la recepția
ei. Dar, într-adevăr, dacă a fost contractat pentru a fi plătită pe picioare sau pe măsură, ea va fi pe riscul antreprenorului, până
când va fi măsurată; și în ambele cazuri riscul trebuie să fie suportat de către angajator, dacă el a fost vinovat de faptul că
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lucrarea nu a fost acceptată sau măsurată. Cu toate acestea, dacă lucrarea este distrusă de o forță superioară înainte de a fi
acceptată, aceasta va fi pe riscul angajatorului, cu excepția cazului în care s-a încheiat un alt acord. Antreprenorul nu este
obligat să fie responsabil față de angajator pentru nimic mai mult decât ar fi putut realiza prin grija și munca sa.
37. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VIII-a.
Dacă o lucrare este distrusă de o forță superioară înainte de a fi fost acceptată de angajator, acesta trebuie să suporte
pierderea, dacă lucrarea era de așa natură încât ar fi trebuit să o accepte.
38. Paulus, Reguli.
Un om care și-a angajat serviciile are dreptul la o compensație pentru tot timpul pentru care a fost angajat, dacă nu a fost
vinovat pentru că nu a reușit să facă lucrarea.
1. De asemenea, avocații nu sunt obligați să returneze onorariile, dacă nu sunt vinovați de faptul că nu au judecat o cauză.
39. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a II-a.
De obicei, un contract de închiriere nu schimbă proprietatea asupra unui bun. 40. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a
V-a.
Cel care primește o compensație pentru păstrarea unui bun este responsabil pentru custodia acestuia.
41. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a V-a.
Cu toate acestea, Julianus spune că nu se poate intenta o acțiune împotriva unei persoane pentru un prejudiciu comis de o altă
persoană; pentru că prin ce grad de grijă poate ea să împiedice ca un prejudiciu ilicit să fie cauzat de altcineva? Marcellus,
însă, spune că acest lucru se poate face uneori atunci când partea ar fi putut avea o astfel de grijă față de proprietate încât
aceasta să nu fi putut fi vătămată, sau atunci când el însuși, având grijă de ea, a comis paguba. Această opinie a lui Marcellus
ar trebui să fie aprobată.
(42) Paulus, Despre Edict, Cartea XIII.
Dacă furi un sclav care ți-a fost închiriat, împotriva ta se poate exercita una dintre cele două acțiuni: acțiunea privind
închirierea și cea pentru furt.
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43. Același, Despre Edict, Cartea XXI.
Dacă rănești un sclav care ți-a fost dat în arendă, pentru rană se poate intenta acțiunea în temeiul Lex Aquilia sau cea pe
arendă, dar reclamantul trebuie să se mulțumească cu una sau cu cealaltă dintre acestea; și aceasta face parte din îndatoririle
judecătorului în fața căruia se inițiază o acțiune întemeiată pe arendă.
44. Ulpianus, Despre edict, Cartea a VII-a. Nimeni nu poate închiria o servitute.
45. Paulus, Despre Edict, Cartea XXII.
Dacă îți închiriez o casă și sclavii mei îți provoacă vreo pagubă sau comit un furt, nu sunt răspunzător față de tine pe
contractul de închiriere, ci într-o acțiune noxală.
1. Dacă îți închiriez un sclav pentru a fi angajat în magazinul tău, iar acesta comite un furt, se poate pune la îndoială dacă o
acțiune pe închiriere va fi suficientă în acest caz; deoarece este departe de a fi în conformitate cu buna credință implicită de
contract ca tu să suferi vreo pierdere din cauza bunurilor pe care le-ai închiriat; sau trebuie spus că, pe lângă dreptul de
acțiune bazat pe închiriere, există și unul pe motivul infracțiunii de furt, și că această infracțiune dă naștere unui drept de
acțiune propriu? Aceasta este cea mai bună opinie.
46. Ulpianus, Despre edict, cartea LXIX.
Atunci când cineva închiriază o proprietate pentru o monedă de valoare neînsemnată, închirierea este nulă, deoarece aceasta
seamănă cu o donație.
47. Marcellus, Digest, Cartea a VI-a.
Atunci când se constată că un cumpărător sau un locatar a vândut sau a închiriat bunul către mai multe alte părți, în așa fel
încât fiecare dintre ele este responsabil pentru întreaga sumă, acestea nu pot fi obligate să plătească partea lor decât dacă se
stabilește că toate sunt solvabile; deși, poate, ar fi mai corect ca, chiar și atunci când toate sunt solvabile, reclamantul să nu
fie privat de dreptul de a acționa în judecată pe oricare dintre ele dorește, dacă nu refuză să cedeze drepturile de acțiune pe
care le are împotriva celorlalte.
(48) Același, Digest, cartea VIII.
Dacă închei un contract cu cineva pentru a executa o muncă pe care eu însumi m-am angajat să o fac, este stabilit că voi avea
dreptul la o acțiune în locațiune împotriva lui.
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1. În cazul în care o parte refuză să-mi restituie un sclav sau orice alt bun mobil pe care i l-am închiriat, se va judeca
împotriva sa pentru suma de daune-interese pe care am jurat să o dau în instanță.
49. Modestinus, Scuze, Cartea a VI-a.
În cazul în care au fost numiți tutori sau curatori, li se interzice să închirieze orice proprietate care aparține împăratului
înainte de a-și fi dat socotelile. Iar dacă cineva, ascunzând acest lucru, se va prezenta cu scopul de a închiria terenuri
aparținând împăratului, va fi pedepsit ca un falsificator. Această hotărâre a fost sancționată și de împăratul Severus.
(1) Ca urmare a acestui fapt, persoanelor care administrează o tutelă sau o curatelă le este interzis să închirieze ceva din
Trezorerie.
50. Același, Pandectele, Cartea a X-a.
În cazul în care cineva închiriază din ignoranță o proprietate unui soldat, crezând că este civil, s-a stabilit că poate încasa
chiria de la el, căci, întrucât nu știa că este soldat, nu se face vinovat de încălcarea disciplinei militare.
51. Javolenus, Epistole, Cartea a XI-a.
Am dat în arendă o suprafață de pământ cu condiția ca, în cazul în care nu ar fi fost cultivată în conformitate cu termenii
contractului de arendă, să am dreptul să o închiriez din nou altuia și ca chiriașul să mă despăgubească pentru orice pierdere
pe care aș fi putut-o suferi. În acest caz, nu s-a convenit că, dacă aș fi închiriat terenul pentru o sumă mai mare de bani,
surplusul ar fi trebuit să vă fie plătit; și, întrucât nimeni nu cultiva terenul, l-am închiriat totuși pentru o sumă mai mare. Vă
întreb dacă ar trebui să dau suma excedentară primului locatar. Răspunsul a fost că, în cazul unor obligații de acest fel,
trebuie să acordăm o atenție deosebită la ceea ce s-a convenit între părți. Se consideră însă că, în acest caz, s-a convenit în
mod tacit că nu ar trebui să se plătească nimic dacă terenul ar fi închiriat pentru mai mult; cu alte cuvinte, această prevedere a
fost introdusă în contract doar în beneficiul locatorului.
(1) Am angajat o lucrare pentru a fi efectuată cu condiția de a plăti o anumită sumă în fiecare zi pentru respectiva lucrare
celui angajat. Lucrarea fiind prost executată, pot să intentez o acțiune împotriva acestuia în baza contractului de închiriere?
Răspunsul a fost că, dacă ați angajat această lucrare pentru a fi efectuată cu condiția ca partea angajată să fie răspunzătoare
față de dumneavoastră pentru ca aceasta să fie executată în mod corespunzător, chiar dacă s-a convenit ca o anumită sumă de
bani să fie plătită pentru fiecare lucrare, antreprenorul va fi totuși responsabil față de dumneavoastră dacă lucrarea a fost
prost făcută. Într-adevăr, nu contează dacă lucrarea este executată pentru un preț unic sau dacă se plătește pentru fiecare parte
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a acesteia, cu condiția ca întreaga lucrare să fie executată de către antreprenor. Prin urmare, o acțiune în temeiul contractului
de închiriere poate fi introdusă împotriva celui care a executat prost lucrarea, cu excepția cazului în care plata a fost stabilită
pentru porțiuni separate ale acesteia, astfel încât aceasta să poată fi executată în conformitate cu aprobarea proprietarului;
pentru că atunci se consideră că antreprenorul nu garantează proprietarului excelența întregii lucrări.
52. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXXI.
Dacă eu îți dau în arendă un teren pentru zece aurei, iar tu crezi că ți-l dau în arendă pentru cinci, contractul este nul. Dacă,
însă, eu cred că ți-l dau în arendă pentru mai puțin, iar tu crezi că îl închiriezi pentru mai mult, contractul de arendă nu va fi
pentru o sumă mai mare decât am crezut eu că este.
53. Papinianus, Opinii, Cartea a XI-a.
În cazul în care un garant se prezintă pentru un chiriaș al unor terenuri publice în fața unui funcționar care are în grijă aceste
terenuri, și pe care acesta le-a închiriat chiriașului, el nu va fi răspunzător față de guvern; dar culturile, în acest caz, vor
rămâne drept gaj.
(54) Paulus, Opinii, Cartea a V-a.
Întreb dacă un fideiusor care apare pentru un locatar va fi responsabil și pentru dobânzile aferente chiriei care nu a fost plătită
sau dacă poate profita de constituțiile prin care se prevede că cei care plătesc bani pentru alții sunt obligați să răspundă doar
pentru principalul datorat. Paulus a răspuns că, chiar dacă fideiusorul s-a obligat pentru tot ceea ce ține de contractul de
închiriere, el va fi obligat și la plata dobânzii; la fel cum este obligat să facă și chiriașul, atunci când este în întârziere pentru
plata chiriei. Pentru că, în contractele încheiate cu bună credință, chiar dacă dobânda poate să nu decurgă atât de mult din
obligație, deoarece depinde de decizia judecătorului, totuși, atunci când fideiusorul se face responsabil pentru tot ceea ce ține
de contractul locatarului, nu pare decât corect ca și el să suporte povara dobânzii, dacă s-a obligat în felul următor: "Te obligi
la suma unei hotărâri judecătorești pronunțate în mod corect?" Sau cu aceste cuvinte: "Promiteți să mă despăgubiți?"
1. A fost convenit de către locatorul și locatarul unei suprafețe de teren ca locatarul, Seius, să nu fie expulzat împotriva
voinței sale pe durata contractului de închiriere, iar dacă ar fi fost expulzat, locatorul, Titius, ar fi trebuit să-i plătească o
penalitate de zece aurei; sau, dacă locatarul, Seius, ar fi dorit să se retragă pe durata contractului de închiriere, el ar fi fost
obligat să plătească zece aurei locatorului, Titius, iar părțile au stipulat reciproc cu referire la acest lucru. Întreb, întrucât
chiriașul Seius nu a plătit chiria timp de doi ani consecutivi, dacă ar putea fi expulzat fără ca Titius să se teamă să suporte
această sancțiune. Paulus a răspuns că, deși în stipulația penală nu se menționa nimic cu referire la plata chiriei, totuși, este
probabil că s-a convenit ca chiriașul să nu fie expulzat pe durata contractului de închiriere, dacă plătea chiria și cultiva
1144

pământul, așa cum ar fi trebuit să facă; astfel încât, dacă înțelegea să intenteze o acțiune în justiție pentru penalitate și nu
plătise chiria, locatorul putea să se prevaleze de o excepție pe motiv de rea-credință.
2. Paulus a dat ca fiind de părere că, atunci când cineva cedează un sclav chiriașului său după ce i-a estimat valoarea, acesta
va fi pe riscul chiriașului; și, prin urmare, dacă acesta moare, valoarea sa, așa cum a fost estimată, trebuie să fie compensată
de către moștenitorul chiriașului.
55. Același, Sentințe, Cartea a II-a.
În cazul în care un grânar a fost spart și jefuit, proprietarul nu va fi răspunzător, cu excepția cazului în care a fost însărcinat
cu păstrarea în siguranță a conținutului său. Dar sclavii persoanei cu care s-a încheiat contractul pot fi ceruți pentru a fi
torturați, din cauza cunoștințelor pe care le au despre clădire.
(1) În cazul în care o suprafață de teren este închiriată și locatarul face, prin munca sa, unele adăugiri necesare sau utile, sau
ridică o clădire sau face unele îmbunătățiri care nu fuseseră convenite, el poate proceda printr-o acțiune în temeiul
contractului de închiriere împotriva proprietarului bunului pentru recuperarea sumei pe care a cheltuit-o.
(2) În cazul în care un locatar, contrar dispozițiilor contractului său de închiriere, abandonează terenul fără un motiv just sau
rezonabil înainte de expirarea termenului său, el poate fi acționat în justiție printr-o acțiune în temeiul contractului de
închiriere pentru plata chiriei pentru întreaga perioadă de închiriere și pentru despăgubirea locatorului în limita interesului
său.
56. Același, Cu privire la îndatoririle prefectului de gardă de noapte.
Atunci când proprietarii de magazii și depozite vor dori ca acestea să fie deschise din cauza neapariției locatarilor și a neplății
chiriei pe durata închirierii și vor dori să se facă un inventar al conținutului de către funcționarii publici care au această
îndatorire, ei vor fi ascultați. Termenul care trebuie luat în considerare în cazurile de acest tip ar trebui să fie de doi ani.
(57) Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea IX.
Un om care deținea o casă a închiriat vecinului său un spațiu gol adiacent acesteia. Respectivul vecin, în timp ce construia pe
terenul său, a aruncat pământul pentru excavare pe respectivul spațiu liber și l-a îngrămădit mai sus decât fundația de piatră a
locatorului; iar pământul, devenind umed din cauza ploilor constante, a slăbit peretele locatorului cu umezeală în așa măsură
încât clădirea s-a prăbușit. Labeo spune că numai o acțiune în temeiul contractului de închiriere va fi admisă, deoarece nu
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pământul în sine, ci umezeala rezultată din acesta a fost cea care a cauzat ulterior prejudiciul, dar că o acțiune pe motiv de
prejudiciu ilicit va fi admisă numai în cazul în care prejudiciul nu a fost produs de o cauză exterioară. Aprob această opinie.
58. Labeo, Epitomele ulterioare ale lui Javolenus, Cartea a IV-a.
Ați închiriat o casă întreagă pentru o sumă brută, iar apoi ați vândut-o cu condiția ca chiria chiriașilor să aparțină
cumpărătorului. Chiar dacă locatarul a subînchiriat casa respectivă pentru o sumă mai mare, aceasta va aparține totuși
cumpărătorului, deoarece locatarul v-o datora.
1. Într-un contract de muncă s-a stipulat că aceasta trebuie executată înainte de o anumită zi, iar dacă nu se face acest lucru,
locatarul va fi obligat la o sumă egală cu dobânda locatorului. Cred că această obligație este contractată în măsura în care un
bun cetățean ar stabili daunele în funcție de timp; pentru că intenția părților pare să fi fost ca lucrarea să fie terminată în
timpul în care putea fi efectuată. Un anumit individ a închiriat o baie într-un oraș pentru patruzeci de drahme pe lună, și s-a
convenit să i se furnizeze o sută de drahme pentru repararea cuptorului, a țevilor și a altor părți ale băii, iar chiriașul a cerut
cele o sută de drahme. Cred că îi erau datorate, dacă dădea garanția că banii vor fi cheltuiți pentru reparații.
59. Javolenus, Despre operele pierdute ale lui Labeo, Cartea a V-a.
Marcius a fost angajat să construiască o casă de către Flaccus. După ce lucrarea a fost parțial terminată, clădirea a fost
distrusă de un cutremur. Massurius Sabinus spune că, dacă accidentul a avut loc din cauza unei forțe a naturii, ca de exemplu
un cutremur, Flaccus trebuie să își asume riscul.
60. Labeo, Ultimele epitome de Javolenus, Cartea a V-a.
În cazul în care o casă este închiriată pentru mai mulți ani, locatorul trebuie nu numai să permită locatarului să o ocupe
începând cu calendele lunii iulie a fiecărui an, ci și să o subînchirieze pe durata contractului de închiriere, dacă dorește să
facă acest lucru. Prin urmare, în cazul în care casa respectivă rămâne în stare de degradare de la sfârșitul lunii ianuarie până
la sfârșitul lunii iulie, astfel încât nimeni nu o poate ocupa și nu poate fi arătată nimănui, locatarul nu va fi obligat să
plătească nicio chirie locatorului. De asemenea, nici nu poate fi obligat să ocupe casa, în cazul în care aceasta a fost reparată
după sfârșitul lunii iulie, cu excepția cazului în care locatorul a fost dispus să îi furnizeze o altă casă potrivită pentru reședința
sa.
1. Cred că moștenitorul unui locatar, chiar dacă nu este chiriaș, va deține totuși posesia pentru proprietarul imobilului.
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2. Dacă un strungar vă pierde hainele, iar dumneavoastră aveți mijloacele de a le recupera, dar nu doriți să vă folosiți de ele;
puteți, totuși, să introduceți o acțiune în temeiul contractului de închiriere împotriva strungarului. Cu toate acestea,
judecătorul trebuie să decidă dacă nu ar fi mai bine pentru dumneavoastră să intentați o acțiune împotriva hoțului și să vă
recuperați bunurile de la acesta; desigur, pe cheltuiala strungarului. Dar dacă consideră că acest lucru este imposibil, trebuie
să pronunțe o hotărâre în favoarea dumneavoastră împotriva strungarului și să vă oblige să îi cedați drepturile de acțiune.
3. Fiind încheiat un acord, o casă a fost contractată cu condiția ca aceasta să fie supusă aprobării sau dezaprobării
proprietarului sau a moștenitorului său. Antreprenorul, cu acordul celeilalte părți, a efectuat anumite modificări în lucrare. În
opinia mea, se pare că lucrarea nu a fost executată în conformitate cu termenii contractului, dar, întrucât modificările au fost
făcute cu acordul proprietarului, antreprenorul ar trebui să fie eliberat.
4. V-am îndrumat să faceți o estimare a sumei pe care ați cere-o pentru a construi o casă, iar dumneavoastră mi-ați răspuns că
ați construi-o pentru două sute de aurei. V-am dat contractul pentru o anumită sumă, iar ulterior am constatat că nu se putea
construi casa pentru mai puțin de trei sute de aurei. Vă plătisem deja o sută, din care ați cheltuit o parte, și atunci v-am
interzis să continuați lucrările. Am considerat că, dacă ați fi continuat lucrările, aș fi avut dreptul la o acțiune în justiție
împotriva dumneavoastră, pentru a vă obliga să-mi restituiți restul banilor.
5. Îndepărtați o recoltă, sub privirile chiriașului, când știți că aceasta aparține altcuiva. Labeo spune că proprietarul vă poate
da în judecată pentru grâu și că chiriașul are dreptul, în temeiul contractului de arendă, să introducă o acțiune împotriva
proprietarului pentru a-l obliga să facă acest lucru.
6. Locatorul unui depozit a afișat pe acesta că nu va primi depozite de aur, argint sau bijuterii pe riscul său, iar ulterior, cu
bună știință, a permis ca articole de acest fel să fie lăsate în depozitul respectiv. Prin urmare, am declarat că va fi răspunzător
față de dumneavoastră ca și cum clauza din notificare ar fi fost ștearsă.
7. Ați angajat un sclav de-al meu care era catâr și ați pierdut un catâr din cauza neglijenței sale. Dacă s-a angajat singur,
consider că trebuie să vă repar prejudiciul pe motiv că este vorba de un bun angajat în folosul meu, dar numai în măsura
peculiumului sclavului. Dacă, totuși, eu însumi l-am închiriat, nu voi fi responsabil față de dumneavoastră decât pentru
fraudă și neglijență. Dar dacă ați închiriat de la mine un catâr fără desemnarea persoanei sale, iar eu vi-l livrez pe cel prin a
cărui neglijență animalul a pierit, eu spun că trebuie să răspund față de dumneavoastră pentru neglijență, deoarece eu am ales
sclavul care v-a cauzat o pierdere de acest fel.
8. Ați închiriat un vehicul pentru a vă transporta bagajele și pentru a face o călătorie, iar la trecerea unui pod, iar paznicul a
cerut taxă de trecere, s-a pus problema dacă șoferul trebuie să plătească taxă numai pentru transportul său. Cred că, dacă știa,
atunci când și-a închiriat vehiculul, că va traversa podul, ar trebui să plătească taxa de trecere.
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9. Consider că locatarul unui întreg depozit nu ar trebui să fie răspunzător față de proprietarul acestuia pentru custodia
bunurilor, pentru care proprietarul însuși ar trebui să fie răspunzător față de cei care au închiriat de la el, cu excepția cazului
în care s-a convenit altfel în contractul de închiriere.
61. Scaevola, Digest, Cartea a VII-a.
Un chiriaș, deși nu era prevăzut în contractul de arendă că trebuie să planteze viță de vie, totuși, a plantat-o pe terenul său și,
datorită randamentului acesteia, câmpul a fost închiriat cu zece aurei mai mult în fiecare an. S-a pus întrebarea dacă
proprietarul putea să-l dea în judecată pe chiriaș, care fusese expulzat de pe teren pentru neplata chiriei, pe motiv că chiria era
datorată; sau dacă putea recupera cheltuiala efectuată în mod profitabil prin plantarea viței de vie, în cazul în care a fost
depusă o excepție pe motiv de fraudă. Răspunsul a fost că fie putea recupera cheltuielile, fie nu mai era răspunzător de nimic
altceva.
1. Un om a închiriat pentru o anumită sumă un vas pentru a naviga din provincia Cyrene în Aquileia, acesta fiind încărcat cu
trei mii de măsuri de ulei și opt mii de bobi de cereale. S-a întâmplat însă că vasul, în timp ce era încărcat, a fost reținut în
provincia menționată timp de nouă luni, iar încărcătura a fost confiscată. S-a pus întrebarea dacă marfa convenită putea fi
încasată de proprietarul navei de la cel care o închiriase, în conformitate cu contractul. Răspunsul a fost că, în conformitate cu
faptele menționate, acest lucru se putea face.
62. Labeo, Probabilități, Cartea I.
Dacă faci un contract pentru săparea unui canal, îl termini și, înainte de a fi acceptat, este distrus de un accident, riscul va fi al
tău. Paulus spune că, chiar dacă accidentul s-a produs din vina solului, cel care a angajat lucrarea de executat trebuie să fie
responsabil; dar dacă s-a întâmplat pentru că lucrarea a fost defectuoasă, tu trebuie să suporți pierderea.
Tit. 3. Cu privire la acțiunile pentru estimarea valorii bunurilor.

1. Ulpianus, Despre edict, cartea XXXII.
Acțiunea pentru estimarea valorii bunurilor a fost inventată cu scopul de a înlătura îndoielile. Pentru că atunci când o
proprietate care fusese estimată era dată altuia pentru a fi vândută, era îndoielnic dacă se putea intenta o acțiune de vânzare
bazată pe valoarea estimată; sau dacă se putea intenta o acțiune de închiriere, deoarece părea că am închiriat proprietatea în
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scopul vânzării; sau dacă se putea intenta o acțiune de închiriere, deoarece am angajat serviciile părții care urma să o vândă,
sau dacă se putea recurge la o acțiune de mandat? Prin urmare, părea că trebuie să fie livrat ca și chirie, așa cum s-a cerut să
fie indicat în mod specific, și nu doar o parte din ceea ce ar putea fi produs.
(1) Cu toate acestea, estimarea bunurilor se face pe riscul celui care le primește și, prin urmare, acesta trebuie fie să
restabilească bunul însuși într-o stare nedeteriorată, fie să plătească suma de evaluare convenită.
2. Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
Această acțiune este una echitabilă și implică o despăgubire.

Tit. 4. Cu privire la schimbul de bunuri.

1. Paulus, Despre edict, cartea XXXII.
Așa cum una este să vinzi și alta este să cumperi, și cum există o diferență între cumpărător și vânzător, tot așa prețul este un
lucru, iar proprietatea un altul. Într-un schimb, însă, nu se poate stabili care este cumpărătorul și care este vânzătorul.
Schimburile sunt foarte diferite, deoarece cumpărătorul este pasibil de o acțiune în justiție în cazul vânzării, dacă nu plătește
suma de bani pe care a cumpărat-o vânzătorului, iar pentru vânzător este suficient să se oblige, în caz de evicțiune, să predea
posesia și să fie liber de fraudă și, prin urmare, dacă bunul vândut nu se pierde printr-un titlu mai bun, el nu datorează nimic.
Într-un schimb, însă, dacă proprietatea fiecărei părți este considerată ca fiind prețul celei a celeilalte, trebuie să se transmită
dreptul de proprietate asupra fiecărui obiect, dar dacă este considerată ca o marfă, niciuna dintre ele nu este obligată să
transfere proprietatea. Dar, în timp ce într-o vânzare trebuie să existe atât o proprietate, cât și un preț, într-un schimb nu se
poate stabili care este proprietatea și care este prețul și nici rațiunea nu permite ca același lucru să fie în același timp
proprietatea vândută și prețul a ceea ce se cumpără.
(1) Prin urmare, dacă unul dintre obiectele pe care le-am primit sau le-am dat este ulterior luat printr-un titlu mai bun, se
consideră că trebuie să se acorde o acțiune in factum.
(2) Mai mult, cumpărarea și vânzarea se contractează prin simpla voință a părților care consimt la aceasta; un schimb, însă,
dă naștere unei obligații prin predarea bunului. În caz contrar, dacă bunul nu a fost predat, considerăm că o obligație ar putea
fi contractată prin simplul consimțământ, ceea ce este aplicabil doar contractelor de acest gen care au denumiri specifice, cum
ar fi cumpărarea, vânzarea, închirierea și mandatul.
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(3) Prin urmare, Pedius spune că atunci când o parte dă un bun care aparține altei părți nu se contractează un schimb.
(4) Prin urmare, în cazul în care livrarea este făcută de o parte, iar cealaltă refuză să predea bunul său, nu putem intenta o
acțiune în justiție pe motiv că este în interesul nostru să fi primit obiectul cu privire la care s-a încheiat contractul; dar va
exista un motiv pentru o acțiune personală de recuperare pentru a obliga la restituirea bunului, la fel ca și cum tranzacția nu ar
fi avut loc.
2. Același, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Aristo spune că un schimb seamănă cu o vânzare în cazul în care trebuie să se dea o garanție că sclavul este sănătos și liber
de răspundere pentru arestare pentru furt sau daunele comise, și că nu este un fugar care trebuie predat din acest motiv.
Tit. 5. Privind acțiunile praescriptis verbis, și in factum.
1. Papinianus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Se întâmplă uneori ca acțiunile existente și comune să nu mintă și să nu găsim numele propriu al procedurii; atunci recurgem
cu ușurință la cele desemnate in factum. Pentru ca exemplele să nu lipsească, voi da câteva.
(1) Labeo afirmă că o acțiune civilă in factum ar trebui să fie acordată proprietarului de mărfuri împotriva comandantului
unei nave, atunci când nu este sigur dacă a închiriat nava sau a angajat serviciile comandantului pentru transportul mărfurilor
sale.
(2) De asemenea, în cazul în care cineva predă un bun unei alte persoane pentru a fi examinat în vederea stabilirii prețului
acestuia, tranzacție care nu este nici un depozit, nici un împrumut de folosință, iar partea nu dă dovadă de bună-credință, o
acțiune civilă in factum poate fi introdusă împotriva sa.
2. Celsus, Digest, cartea VIII.
Pentru că atunci când lipsesc cauzele comune și ordinare de acțiune, trebuie să se deschidă o procedură în temeiul celei
disponibile pentru explicarea clauzelor contractului.
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3. Julianus, Digest, Cartea XIV.
Este necesar să se recurgă la această acțiune ori de câte ori există contracte a căror denumire nu a fost precizată de legea
civilă:
4. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Căci din natura lucrurilor rezultă că există mai multe tranzacții comerciale decât termeni pentru a le desemna.
5. 5. Paulus, Întrebări, Cartea a V-a.
Fiul meu natural este în slujba ta, iar fiul tău este în slujba mea. S-a convenit între noi că tu îl vei mancurtiza pe al meu, iar eu
îl voi mancurtiza pe al tău. Eu am făcut acest lucru, dar tu nu ai făcut-o. S-a pus problema de a ști în ce situație veți fi
răspunzător față de mine. În considerarea acestui punct trebuie să se ia în considerare orice fel de tranzacție referitoare la
predarea proprietății, ceea ce este arătat în următorul exemplu, și anume Fie îți dau pentru ca tu să-mi dai, fie îți dau pentru ca
tu să faci un act, fie fac un act pentru ca tu să-mi dai, fie fac un act pentru ca tu să-mi dai, fie fac un act pentru tine pentru ca
tu să faci altul pentru mine. În aceste cazuri, se poate întreba ce obligație apare.
(1) Dacă, de fapt, dau bani pentru ca în schimb să primesc un bun, tranzacția este una de vânzare-cumpărare. Dacă, însă, dau
un bun pentru a primi un altul, pentru că nu se consideră că un schimb de bunuri este o cumpărare, fără îndoială că se naște o
obligație civilă în temeiul căreia se poate introduce o acțiune, nu pentru a vă obliga să returnați ceea ce ați primit, ci pentru ca
dumneavoastră să mă despăgubiți în măsura interesului meu de a primi bunul care a făcut obiectul contractului; sau, dacă
prefer să primesc bunul meu, se poate introduce o acțiune pentru a recupera ceea ce s-a dat, deoarece s-a dat un bun de o
parte, dar nu și de cealaltă. Dacă, totuși, v-am dat anumite căni pentru ca dumneavoastră să-mi dați Stichus, Stichus va fi pe
riscul meu, iar dumneavoastră veți fi răspunzător doar pentru neglijență. Aceasta este explicația înțelegerii: "Eu dau pentru ca
tu să dai".
(2) Dar atunci când eu dau pentru ca tu să faci un act, iar actul este de așa natură încât poate fi angajat; de exemplu, ca tu să
pictezi un tablou, iar banii sunt plătiți, va fi vorba de o angajare, la fel cum a fost făcută o achiziție în cazul anterior. În cazul
în care tranzacția nu este o închiriere, fie se naște o acțiune civilă cu referire la interesul meu, fie se va intenta o acțiune
pentru recuperarea proprietății. Dar dacă actul este de așa natură încât nu poate face obiectul unui contract de închiriere, cum
ar fi, de exemplu, faptul de a manunța un sclav, fie că se adaugă un anumit timp în care trebuie să fie manuntit, iar atunci
când ar fi putut fi manuntit timpul s-a scurs în timpul vieții sclavului, fie că timpul nu s-a scurs, dar a trecut o perioadă
suficientă în care ar fi putut și ar fi trebuit să fie manuntit, se poate intenta o acțiune pentru recuperarea lui, sau una pentru
interpretarea contractului. Ceea ce am afirmat deja este aplicabil în aceste cazuri. Dacă, totuși, ți-am dat un sclav pentru ca tu
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să-ți manunțezi sclavul, iar tu ai făcut acest lucru, iar cel pe care ți l-am dat s-a pierdut printr-un titlu mai bun; dacă ți l-am
dat știind că era proprietatea altuia, Julianus spune că o acțiune bazată pe fraudă ar trebui să fie acordată împotriva mea. Dacă
am ignorat acest fapt, o acțiune civilă in factum poate fi intentată împotriva mea.
(3) Dacă eu îndeplinesc un act pentru ca tu să-mi dai ceva, iar după ce am îndeplinit actul, tu refuzi să mi-l dai, nu va exista o
acțiune civilă și, prin urmare, va fi acordată una pe motiv de rea-credință.
(4) Dacă eu îndeplinesc un act pentru ca dumneavoastră să puteți îndeplini un altul, aceasta include mai multe tranzacții.
Căci, dacă tu și cu mine convenim ca tu să poți încasa o creanță de la debitorul meu la Cartagina, iar eu să pot încasa una de
la al tău la Roma, sau, dacă tu poți construi o casă pe terenul meu, pentru ca eu să pot construi una pe al tău, iar eu să o
construiesc pe a mea, tu să nu o construiești pe a ta; se consideră că, în primul exemplu, se dă un mandat, ca să spunem așa,
fără de care nu se pot încasa bani în numele altuia. Căci, chiar dacă ar trebui să se facă cheltuieli de ambele părți, totuși,
fiecare dintre noi face un serviciu celuilalt, iar un mandat întemeiat pe o convenție se poate extinde dincolo de limitele sale
firești. Căci pot să vă ordon să fiți responsabil de păstrarea în siguranță a proprietății și, să dispuneți ca, la încasarea datoriei,
să nu cheltuiți mai mult de zece aurei. În cazul în care amândoi cheltuim aceeași sumă, nu poate exista niciun motiv de
dispută, dar dacă numai unul dintre noi îndeplinește actul, astfel încât în acest caz pare să se fi dat un mandat, de exemplu, să
se restituie unul altuia cheltuielile efectuate de fiecare, eu nu vă dau niciun mandat cu referire la proprietatea proprie. Cu
toate acestea, va fi mai sigur, atât în cazul construcțiilor de case, cât și în cazul recuperării datoriilor, să se considere că ar
trebui să se acorde o acțiune pentru interpretarea contractului, care seamănă cu o acțiune în mandat, așa cum în primele
cazuri există o asemănare între acțiunea în închiriere și cea în vânzare.
(5) Prin urmare, dacă aceste lucruri sunt adevărate, în cazul în care s-a convenit de ambele părți să îndeplinească acte
reciproce, același lucru se poate spune și cu referire la întrebarea propusă; și rezultă în mod necesar că trebuie să se pronunțe
o hotărâre împotriva dumneavoastră în măsura interesului meu în sclavul pe care l-am manuntit. Ar trebui să se facă o
deducere pentru că acum am un om eliberat? Totuși, acest lucru nu poate fi luat în considerare.
6. Neratius, Opinii, Cartea I.
Ți-am vândut o casă cu condiția ca tu să repari alta. S-a opinat că nu a fost vorba de o vânzare, dar că se poate intenta o
acțiune civilă pentru o sumă incertă de daune.
7. 7. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
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Dacă ți-am dat zece aurei pentru ca tu să îl manumiti pe Stichus, iar tu nu ai făcut acest lucru; pot intenta imediat o acțiune
praescriptis verbis pentru a te forța să plătești valoarea interesului meu; iar dacă nu am niciun interes, pot intenta o acțiune
împotriva ta pentru a te obliga să restitui cele zece aurei.
8. Același, Întrebări, Cartea XXVII.
Atunci când un stăpân, după ce a declarat valoarea sclavului său, l-a predat pentru a fi supus la tortură atunci când a fost
acuzat de furt, și nu a fost găsit vinovat, iar cel căruia i-a fost predat nu a vrut să i-l restituie, o acțiune civilă poate fi intentată
împotriva lui din acest motiv; deși, în anumite circumstanțe, partea căreia i-a fost predat un sclav îl poate reține. Pentru că
poate reține un sclav dacă proprietarul preferă să primească banii în locul lui sau în cazul în care acesta a fost prins comițând
o infracțiune; pentru că atunci suma la care a fost evaluat trebuie să fie plătită de stăpânul său. Dar se pune totuși întrebarea:
prin ce acțiune pot fi recuperați banii, dacă stăpânul alege să primească valoarea evaluată a sclavului? Am afirmat că, deși
ceea ce a fost convenit între părți nu a fost prescris prin termenii unei stipulații, totuși, dacă intenția contractului nu a fost
obscură, o acțiune praescriptis verbis poate fi introdusă în acest caz și că nu ar trebui să se considere că a fost încheiat un
simplu acord fără contraprestație, deoarece se poate dovedi că proprietatea a fost dată sub o anumită condiție.
9. Același, Opinii, Cartea XI.
În cazul în care cineva este liberat de răspundere cu condiția de a delega obligația sa lui Titius, în calitate de debitor, iar
acesta nu respectă condiția contractului, el va fi pasibil de o acțiune în despăgubiri de valoare incertă. Prin urmare, este de
datoria judecătorului, nu să vegheze ca vechea obligație să fie restabilită, ci ca promisiunea să fie îndeplinită, sau să fie
pronunțată o hotărâre judecătorească.
10. Javolenus, Epistole, Cartea XIII.
Un oarecare om a lăsat moștenire uzufructul unei treimi din averea sa. Proprietatea moștenitorului său a fost vândută de
creditorii săi, iar femeia căreia i-a fost lăsat moștenirea a primit, în locul uzufructului, suma din evaluarea celei de-a treia
părți a moștenirii și, din ignoranță, s-a omis stipularea obișnuită. Întreb dacă se poate intenta un proces de către moștenitoarea
femeii pentru banii care i-au fost dați în loc de uzufruct și, dacă da, ce fel de proces? Am răspuns că ar trebui să se acorde o
acțiune in factum.
11. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXXIX.
Pentru că numărul de acțiuni nu este suficient în toate cazurile, se recurge, în general, la cele in factum. În ceea ce privește
acțiunile prevăzute de legi, atunci când una este justă și necesară, pretorul o suplinește, dacă nu s-a prevăzut nimic pentru
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acest caz prin legislație. Acest lucru îl face în temeiul Lex Aquilia, prin acordarea de acțiuni in factum adaptate scopului pe
care utilitatea acestei legi îl impune.
12. Proculus, Epistole, Cartea a XI-a.
În cazul în care un bărbat a vândut anumite terenuri soției sale, iar la momentul respectiv a fost încheiat un acord conform
căruia, în cazul în care căsătoria ar fi fost dizolvată, soția ar fi trebuit să transfere soțului său respectivele terenuri pentru
același preț, dacă el ar fi dorit să facă acest lucru, cred că ar trebui să se acorde o acțiune in factum și că această regulă ar
trebui să fie respectată și cu referire la alte persoane.
13. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Dacă îți dau o proprietate pentru a fi vândută la un anumit preț, cu înțelegerea că, dacă o vinzi cu mai mult, poți păstra
surplusul, se consideră că nu va exista nici o acțiune pe mandat, nici una pe parteneriat, ci că ar trebui să fie intentată una in
factum, ca în cazul unei agenții voluntare; pentru motivul că un mandat ar trebui să fie gratuit, iar un parteneriat nu este
considerat a fi format cu referire la o persoană care nu te admite ca partener în vânzare, ci își rezervă o anumită parte din
venituri pentru el însuși. Julianus afirmă în Cartea a unsprezecea a Digestului: "Dacă îți dau ție dreptul de proprietate asupra
unui teren nelocuit care îmi aparține, cu condiția ca, după ce vei construi o casă pe el, să-mi transmiți o parte din el; această
tranzacție nu este o vânzare, deoarece primesc o parte din propria mea proprietate în locul prețului; nu este nici un mandat,
deoarece nu este gratuit, și nici un parteneriat, pentru că nimeni, intrând într-un parteneriat, nu încetează să fie proprietarul
propriei sale proprietăți." Dar dacă eu vă dau respectivul teren în scopul de a instrui un băiat, sau pentru a pășuna o turmă,
sau pentru întreținerea unui băiat, cu înțelegerea că, în cazul în care va fi vândut după trecerea unui anumit număr de ani,
banii de achiziție vor fi împărțiți între noi; aceasta este o tranzacție foarte diferită de cea referitoare la terenul nelocuit,
deoarece în acest caz cel care a deținut anterior proprietatea nu încetează să fie proprietarul acesteia și, prin urmare, va exista
o acțiune în parteneriat. Cu toate acestea, dacă eu vă transfer proprietatea unui sclav tânăr, se va aplica aceeași regulă ca în
cazul terenului, deoarece proprietatea încetează să mai aparțină fostului proprietar. Care este, așadar, regula? Julianus
consideră că ar trebui să se acorde o acțiune in factum, adică una pentru interpretarea contractului. Așadar, dacă partea nu
transferă proprietatea terenului, dar îți permite să construiești pe el cu înțelegerea că fie terenul, fie prețul acestuia, dacă va fi
vândut, va fi împărțit, aceasta va fi o societate. Același principiu se aplică în cazul în care proprietarul transferă proprietatea
unei părți din teren, rezervându-și cea a restului, și permite construirea unei case în aceleași condiții.

14. Același, Despre Sabinus, cartea XLI.
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Atunci când cineva aruncă în mare o marfă aparținând altuia în scopul de a o salva pe a sa, nu va fi pasibil de nicio acțiune.
Dacă, însă, face acest lucru fără niciun motiv, va fi pasibil de o acțiune in factum; iar dacă o va face cu rea intenție, va fi
pasibil de o acțiune pe acest motiv.
(1) Dacă cineva dezbracă un sclav aparținând altuia, iar acesta moare de frig, se poate intenta o acțiune pe motiv de furt al
hainelor sale, precum și una in factum pe seama sclavului; dreptul de a acționa penal împotriva hoțului rămânând nealterat.
(2) Dacă cineva aruncă în mare o cupă de argint aparținând altuia, Pomponius, în Cartea a șaptesprezecea despre Sabinus,
spune că nu va exista nici o acțiune de furt, nici una pe motiv de prejudiciu ilicit, dar că poate fi introdusă una in factum.
(3) În cazul în care pe terenul meu cad ghinde de la un copac care vă aparține și eu permit ca vitele mele să se hrănească cu
ele, Aristo spune că nu cunoaște nicio acțiune legală prin care să pot acționa, deoarece acțiunea cu referire la pășunatul
vitelor nu poate fi intentată în temeiul Legii celor douăsprezece table, deoarece acestea nu au pășunat pe terenul
dumneavoastră, nici una pentru violare de proprietate, nici una pentru daune ilicite. Prin urmare, ar trebui să se introducă o
acțiune in factum.
15. Același, Despre Sabinus, Cartea XLII.
Persoanele care știu unde sunt ascunși sclavii fugari ar trebui să-i informeze pe stăpânii lor, iar acest lucru nu le face vinovate
de furt, deoarece este obișnuit ca ele să primească o recompensă pentru aceasta, dacă dezvăluie locul unde se ascund sclavii
respectivi, iar darul în acest caz nu este considerat ilegal; prin urmare, partea care primește recompensa nu trebuie să se
teamă de un proces pentru recuperarea acesteia, deoarece a primit-o pentru un motiv bun, și nu pentru unul dezonorant. În
cazul în care, totuși, nu s-a plătit nimic, dar s-a încheiat un acord cu privire la informație, adică s-a stabilit că o anumită sumă
ar trebui să fie dată părții în cazul în care aceasta ar fi dezvăluit ascunzătoarea sclavului, iar acesta din urmă este prins, să
vedem dacă poate fi intentată o acțiune. De fapt, acesta nu este un acord fără contraprestație, din care se poate considera că
nu se va naște o acțiune, ci include o anumită tranzacție și, prin urmare, poate deveni motiv pentru o acțiune civilă; adică una
praescriptis verbis, cu excepția cazului în care cineva poate spune că, în acest caz, se va intenta o acțiune pe motiv de fraudă,
în cazul în care se poate stabili reaua-credință.
16. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXII.
Mi-ai permis să sap creta pe terenul tău cu condiția să umplu locul de unde am luat-o. Am luat creta, dar nu am umplut
săpătura. S-a pus întrebarea: la ce acțiune aveți dreptul? Este cert că se poate intenta o acțiune civilă pentru o sumă
nedeterminată de despăgubiri. În cazul în care, totuși, mi-ați vândut creta, puteți acționa printr-o acțiune în revendicare. Dacă,
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după ce am scos creta, eu aș umple săpătura și nu îmi permiteți să o scot, atunci voi avea dreptul la o acțiune de producție
împotriva dumneavoastră, deoarece îmi aparține, deoarece am săpat cu acordul dumneavoastră.
(1) Mi-ați dat permisiunea de a semăna cereale pe terenul dumneavoastră și de a îndepărta recolta. Am semănat, dar nu mi-ați
permis să îndepărtez grâul. Aristo spune că o acțiune civilă nu va fi admisă și că s-ar putea pune problema dacă o acțiune in
factum ar trebui să fie acordată, dar că una pe motiv de rea-credință va fi cu siguranță disponibilă.
17. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Dacă vă ofer o locuință gratuită în casa mea, pot acționa împotriva dumneavoastră pe motivul unui împrumut de folosință?
Vivianus spune că pot; dar este mai sigur să intentez o acțiune în instanță pentru construirea contractului.
(1) Dacă vă dau o bijuterie a cărei valoare a fost estimată, cu condiția să mi-o restituiți sau să-mi plătiți prețul acesteia, iar
aceasta să fie distrusă înainte de încheierea vânzării, cine trebuie să suporte pierderea? Labeo spune, și Pomponius susține și
el, că dacă eu, în calitate de vânzător, îți cer să dispui de ea, riscul va fi al meu, dar dacă tu îmi ceri să fac acest lucru, va fi al
tău; iar dacă nici unul nu îi cere celuilalt, ci doar ne înțelegem, vei fi răspunzător doar pentru fraudă și neglijență și, în acest
caz, va exista cu siguranță o acțiune praescriptis verbis.
(2) Papinianus afirmă în Cartea a opta a întrebărilor: "Dacă ți-am dat un articol în scopul de a-l examina, iar tu susții că l-ai
pierdut, o acțiune pentru interpretarea contractului va exista doar dacă eu nu știu unde se află articolul. Căci dacă știu că se
află în posesia dumneavoastră, pot introduce o acțiune pentru furt, una pentru recuperarea bunului sau una pentru producerea
lui. Prin urmare, dacă am dat articolul cuiva pentru a fi examinat, sau în beneficiul său, sau în beneficiul amândurora,
consider că acesta trebuie să fie responsabil față de mine pentru fraudă și neglijență, din cauza avantajului pe care l-a obținut,
dar nu și pentru pierderea acestuia. În cazul în care, totuși, i-am dat articolul pentru propriul meu avantaj, el va fi responsabil
doar pentru fraudă, deoarece această tranzacție seamănă foarte mult cu un depozit."
(3) În cazul în care vecinul meu și cu mine avem fiecare câte un bou și s-a convenit între noi că eu îi voi împrumuta al meu
pentru zece zile, iar el mi-l va împrumuta pe al său pentru același interval de timp, în scopul de a ne face munca; și dacă unul
dintre boi moare în timp ce se află în posesia celeilalte părți, nu se va putea intenta o acțiune de împrumut de folosință,
deoarece împrumutul nu a fost gratuit, dar se poate intenta o acțiune pentru interpretarea contractului.
(4) În cazul în care, atunci când intenționați să-mi vindeți haine, v-am cerut să mi le lăsați pentru a le arăta altor persoane mai
pricepute decât mine în astfel de chestiuni, iar acestea au fost distruse de foc sau de o altă forță irezistibilă, nu voi fi câtuși de
puțin responsabil față de dumneavoastră pentru valoarea lor. De aici reiese că sunt răspunzător doar pentru lipsa unei atenții
obișnuite.
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(5) În cazul în care cineva primește inele pentru a fi păstrate ca garanție pentru un pariu și nu le predă celui care îl câștigă, se
poate intenta împotriva sa un actio praescriptis verbis. Opinia lui Sabinus, care consideră că, în acest caz, o acțiune de
recuperare și una pe motiv de furt vor fi valabile, nu ar trebui să fie adoptată. Căci cum poate introduce o acțiune pe motiv de
furt cu referire la un bun de a cărui posesie sau proprietate nu s-a bucurat niciodată? Cu toate acestea, este clar că, în cazul în
care pariul a fost necinstit, partea câștigătoare nu poate decât să își recupereze propriul inel.
18. Același, Despre edict, Cartea XXX.
Dacă eu depun la tine o sumă de bani pentru ca tu să i-o dai lui Titius dacă îmi aduce înapoi sclavul meu fugar, iar tu nu i-o
dai pentru că nu a restituit sclavul respectiv, și nu-mi înapoiezi banii, cea mai bună metodă este să procedez printr-o acțiune
în constatarea construcției contractului, întrucât urmăritorul sclavului fugar și eu însumi nu am depus banii respectivi, așa
cum se procedează în cazul sechestrului.
19. Același, Despre Edict, Cartea XXXI.
Mi-ai cerut să-ți împrumut bani și, cum nu-i aveam, ți-am dat anumite bunuri pentru a fi vândute, ca să te poți folosi de
încasări. Dacă nu ați vândut respectiva proprietate, sau dacă ați vândut-o și nu ați luat prețul primit ca împrumut, este mai
sigur să procedăm, așa cum spune Labeo, printr-o acțiune pentru interpretarea contractului, ca și cum ar fi existat o anumită
înțelegere încheiată între noi.
(1) Dacă eu ar trebui să ipotechez o suprafață de teren în beneficiul dumneavoastră și, ulterior, ar trebui să se convină între
noi că îmi veți furniza o garanție, iar dumneavoastră nu faceți acest lucru; eu spun că planul mai bun va fi să introducem o
acțiune pentru interpretarea contractului, cu excepția cazului în care este implicată o anumită compensație, deoarece, dacă
este cazul, va fi vorba de o acțiune de închiriere.
20. Același, Despre Edict, Cartea XXXII.
Este întrebat de Labeo: "Dacă îți dau caii pe care îi am de vânzare pentru a fi încercați, cu condiția ca tu să-i returnezi în
termen de trei zile dacă nu-ți plac, iar tu, care ești artist de circ, călărești acești cai și câștigi premiul, iar apoi refuzi să-i
cumperi, se poate intenta împotriva ta o acțiune pe vânzare?". Cred că cea mai bună opinie este că ar trebui introdusă o
acțiune în justiție pentru interpretarea contractului, deoarece s-a convenit între noi că veți lua caii respectivi pentru a-i încerca
gratuit, și nu că îi veți înscrie într-o cursă.
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(1) Următoarea întrebare este pusă de Mela: "Dacă vă las niște catâri în scopul de a-i încerca, cu înțelegerea că, dacă vă plac,
îi veți cumpăra, dar dacă nu vă plac, îmi veți plăti o anumită sumă pentru fiecare zi, iar catârii sunt furați de hoți în timpul dat
pentru încercare; ce trebuie compensat, banii și catârii, sau doar catârii?" Mela spune că este o diferență dacă achiziția fusese
deja încheiată sau urma să fie încheiată ulterior, căci dacă tranzacția a fost completă, se poate intenta un proces pentru preț;
dacă nu, însă, se poate intenta doar pentru catâri. El nu menționează, totuși, ce acțiuni sunt disponibile, dar cred că, dacă
achiziția a fost perfectată, se va putea intenta o acțiune în justiție pentru vânzare; dar dacă nu a fost cazul, aceasta poate fi
intentată ca și cea acordată împotriva artistului de circ.
(2) Dacă, atunci când doriți să cumpărați o placă de argint, un argintar vă aduce o parte din ea și v-o lasă, și, cum nu vă
convine, o dați servitorului dumneavoastră pentru a fi returnată, iar aceasta se pierde fără fraudă sau neglijență din partea
dumneavoastră, pierderea trebuie să fie suportată de argintar, deoarece a fost trimisă atât în beneficiul său, cât și al
dumneavoastră. Labeo spune că este cert că sunteți răspunzător pentru neglijența celor cărora le-au fost încredințate obiectele
pentru păstrare și livrare; și cred că în acest caz se va putea intenta o acțiune pentru interpretarea contractului.
21. Același, Disputații, Cartea a II-a.
Ori de câte ori o acțiune sau o excepție ordinară nu va fi admisă, va fi posibilă o acțiune sau o excepție pretoriană.
22. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea X.
Dacă îți dau haine pentru a fi curățate sau reparate, iar tu te angajezi să faci lucrarea în mod gratuit, apare o obligație de
mandat; dar dacă a fost dată sau convenită o compensație, tranzacția este una de leasing și închiriere. Dacă, însă, nu v-ați
angajat cu titlu gratuit, iar compensația nu a fost nici dată la momentul respectiv și nici promisă, dar tranzacția a fost
încheiată cu înțelegerea că ulterior se va face o plată la suma convenită între noi, este stabilit că trebuie să se acorde o acțiune
in factum, ca în cazul unei noi tranzacții, adică o acțiune pentru interpretarea contractului.
23. Alfenus, Epitomele Digestului lui Paulus, cartea III.
Două persoane se plimbau de-a lungul Tibrului; una dintre ele i-a cerut celeilalte să-i arate inelul său, acesta a făcut acest
lucru și, în timp ce îl examina, i-a căzut din mâini și s-a rostogolit în Tibru. A fost emisă opinia că era posibilă o acțiune in
factum.
24. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Titius i-a împrumutat lui Sempronius treizeci de aurei, convenindu-se între ei că, la returnarea banilor, Sempronius ar trebui
să plătească impozitele pe care Titius le datora, dobânda fiind calculată la șase la sută; iar în cazul în care dobânda era mai
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mare decât impozitele, Sempronius ar trebui să îi returneze lui Titius surplusul din această dobândă, iar în cazul în care
impozitele erau mai mari decât dobânda, surplusul ar trebui să fie dedus din principal; dar în cazul în care valoarea
impozitelor ar fi depășit atât principalul, cât și dobânda, Titius ar fi trebuit să îi restituie suma lui Sempronius; și nu a fost
încheiat niciun acord formal între părți cu privire la această chestiune. Titius a cerut o opinie cu privire la acțiunea pe care ar
putea să o intenteze pentru a recupera de la Sempronius restul dobânzii, după plata impozitelor. Răspunsul a fost că dobânda
la banii împrumutați nu era de fapt datorată decât dacă se încheiase o stipulație cu privire la aceasta; dar în cazul expus ar
trebui să se analizeze dacă tranzacția nu ar trebui să fie considerată ca fiind un mandat convenit între părți, mai degrabă decât
un împrumut cu dobândă, cu excepția cazului în care dobânda percepută depășea șase procente. Acțiunea pentru recuperarea
principalului nu s-ar baza, într-adevăr, pe banii împrumutați; pentru că dacă Sempronius fie a pierdut banii fără rea-credință,
fie i-a păstrat în șomaj, trebuie spus că nu ar fi deloc răspunzător din acest motiv. Prin urmare, planul mai sigur este ca o
acțiune in factum să fie acordată pentru interpretarea contractului, mai ales atunci când s-a convenit și că, dacă valoarea
impozitelor depășește dobânda, aceasta trebuie să fie dedusă din principal, ceea ce depășește prevederile legii și clauzele
contractului pentru banii împrumutați.
25. Marcianus, Reguli, Cartea a III-a.
În cazul în care cineva oferă serviciile sclavului său, care este un meșteșugar, altuia, în schimbul celor ale unui sclav
asemănător aparținând acestuia din urmă, pentru aceeași perioadă de timp, se poate iniția o procedură printr-un actio
praescriptis verbis, la fel ca în cazul în care o parte dă mantii în schimbul unor tunici. Acest lucru nu este inaplicabil nici în
cazul în care, din greșeală, ar fi prestate servicii care nu erau datorate, deoarece acestea nu pot fi recuperate; pentru că, dând
un lucru în schimbul altuia, noi contractăm o obligație în conformitate cu Dreptul Națiunilor, dar în cazul în care se dă ceva
care nu este datorat, fie ar trebui să se ceară în mod legal restituirea, fie ar trebui să se returneze o cantitate egală din același
lucru, și prin niciuna dintre aceste metode nu pot fi recuperate serviciile menționate mai sus.
26. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXI.
Dacă ți-am dat niște cești cu înțelegerea că mi le vei restitui, va exista o acțiune de împrumut pentru folosință. Dacă, însă, ți
le-am dat cu condiția ca tu să-mi livrezi greutatea lor în argint, oricare ar fi aceasta; o cerere de recuperare a acestei greutăți
trebuie să fie făcută prin intermediul unei acțiuni pentru construcția contractului, precum și a unei acțiuni pentru argint de
același grad de finețe cu cel din care erau compuse cupele. Dar, dacă s-a convenit să returnați cupele sau o cantitate de argint
egală cu greutatea lor, se va aplica aceeași regulă
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Cartea XX
1. Cu privire la gajuri și ipoteci și la modul în care sunt contractate (...)
2. În ce cazuri se contractează tacit un gaj sau o ipotecă.
3. Ce bunuri nu pot fi gajate sau ipotecate în mod legal.
4. Ce creditori sunt privilegiați în cazul gajului sau al ipotecii (..)
5. Cu privire la vânzarea bunurilor gajate și ipotecate.
6. În ce mod se eliberează privilegiul asupra bunurilor gajate sau ipotecate.

Tit. 1. Privind gajurile și ipotecile și modul în care se contractează și convențiile prin care se
fac.

1. Papinianus, Opinii, Cartea a XI-a.
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O convenție generală de gajare a bunurilor, chiar și cea obținută ulterior, este valabilă. Totuși, în cazul în care s-a încheiat o
convenție cu privire la un bun aparținând altuia, care nu era datorat celui care l-a gajat, dar proprietatea acestuia este
dobândită ulterior de către debitor, creditorul nu va avea dreptul la o acțiune echitabilă, dacă nu știa că bunul aparținea
altcuiva, ci păstrarea bunului în posesia sa va fi cel mai bun mod de procedură.
(1) În cazul în care un sclav este dat în gaj, creditorul nu poate vinde peculium-ul său, cu excepția cazului în care a fost
încheiat în mod expres un acord în acest sens. Nu contează când sclavul sau stăpânul său a dobândit peculium-ul.
(2) În cazul în care o întindere de teren este dată în gaj și se convine în mod expres ca și culturile acesteia să fie gajate, iar un
cumpărător de bună-credință a consumat culturile respective, acesta nu poate fi obligat să le restituie printr-o acțiune
echitabilă în temeiul Lex Servia; deoarece se consideră că privilegiul gajului nu este înlăturat prin uzucapiune, deoarece
chestiunea gajului este distinctă de intenția proprietarului. Cazul este diferit de cel al culturilor, deoarece acestea nu au
aparținut niciodată debitorului.
(3) S-a convenit într-un contract că, în cazul în care dobânda unei datorii nu era plătită la scadență, culturile din bunul
ipotecat trebuiau să fie compensate cu dobânda, în limita a ceea ce era legal. Deși în stipulație au fost incluse chestiuni de
mai mică importanță atunci când a fost făcută, se consideră că acordul nu este nul; deoarece, dacă rata mai mică a dobânzii
nu ar fi fost plătită la termenul stabilit, părțile puteau conveni în mod corect să plătească mai mult decât rata legală a
dobânzii.
(4) În cazul în care o femeie i-a dat o suprafață de teren soțului ei, iar acesta a pus-o în gaj, iar după divorț, femeia a reintrat
în posesia terenului și l-a dat în gaj creditorului în contul datoriei, în acest caz, gajul pare să fi fost făcut în mod corect doar
cu referire la banii pentru care era îndatorată soțului ei pentru că a îmbunătățit terenul; Adică atunci când acesta a făcut
cheltuieli mai mari decât valoarea recoltelor pe care le-a obținut de pe teren; deoarece femeia este considerată că și-a făcut
propriile afaceri până la acea sumă, și nu că s-a angajat să le facă pentru altcineva.
2. Același, Opinii, Cartea a III-a.
În cazul în care un fideiusor căruia i s-au atribuit gajuri sau ipoteci după ce a plătit o datorie pentru banii împrumutați,
procedează împotriva debitorului prin mandat sau îl acționează în justiție pe motiv că este creditorul său; dacă s-a făcut
vinovat de neglijență în ceea ce privește gajurile, acest lucru trebuie luat în considerare. Cu toate acestea, el nu îl poate
acționa în justiție prin intermediul acțiunii directe în garanție.
3. Același, Întrebări, cartea XX.
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În cazul în care un debitor care a intentat o acțiune în justiție pentru bunurile sale a pierdut procesul pentru că nu a dovedit că
bunurile îi aparțineau; acțiunea serviană va fi acordată și creditorului dacă acesta dovedește că aceasta se aplica tuturor
împrumuturilor de bunuri personale în cazul în care restituirea se făcea în natură, altfel era o vânzare. Proprietatea se afla în
mâinile debitorului în momentul în care a fost încheiat contractul de gaj. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul care a
pretins o moștenire este învins, judecătorul care prezidează acțiunea serviană, fără a acorda atenție deciziei pronunțate cu
privire la moștenire, trebuie să examineze motivele pentru care bunul a fost gajat. Se consideră că situația este diferită în
cazurile care fac referire la moșteniri și la liberți, unde o decizie este pronunțată în favoarea celui care a pretins o moștenire
legală. Cu toate acestea, un creditor nu poate fi comparat în toate privințele cu un legatar, deoarece moștenirile, de fapt, nu
sunt valabile decât dacă testamentul este, de asemenea, hotărât ca atare; deoarece se poate întâmpla ca un gaj să fie luat în
mod corect, iar procesul cu privire la acesta să fie intentat în mod necorespunzător.
(1) Un om care a intentat o acțiune în justiție pentru recuperarea bunurilor sale a fost înfrânt printr-o hotărâre nedreaptă, iar
ulterior a gajat bunurile. Creditorul nu poate avea mai multe drepturi asupra acestui bun decât partea care l-a dat în gaj; prin
urmare, va fi împiedicat de o excepție pe motiv că procesul a fost deja soluționat, deși partea care a câștigat procesul nu poate
nicidecum să inițieze o acțiune pentru a recupera ceea ce nu-i aparține, deoarece în acest caz trebuie să se ia în considerare nu
ceea ce nu avea, ci dreptul pe care debitorul l-ar avea asupra bunului gajat.
4. Gaius, Despre formula ipotecară.
Ipoteca este contractată printr-un acord neoficial, prin care o parte consimte ca bunurile sale să fie grevate de o ipotecă în
contul unei anumite obligații. Nu contează în ce termeni este stipulat acordul, așa cum se întâmplă în cazul obligațiilor
contractate prin consimțământul părților; prin urmare, dacă se convine, fără un act scris, ca un bun să fie ipotecat, iar acest
lucru poate fi dovedit, bunul va fi legat în măsura acordului. Documentele sunt întocmite cu referire la aceste aspecte pentru a
permite ca intenția părților să fie mai ușor de stabilit, iar ceea ce s-a convenit este valabil și fără acestea, dacă poate fi
dovedit, la fel cum o căsătorie este valabilă, chiar dacă nu există nicio dovadă scrisă în acest sens.
5. Marcianus, Despre formula ipotecară.
Trebuie reținut că proprietatea poate fi ipotecată pentru orice fel de obligație, indiferent de tipul acesteia, atunci când se
împrumută bani, se oferă o zestre, se face o cumpărare sau o vânzare, se încheie un leasing și o închiriere sau se dă un
mandat; de asemenea, atunci când obligația este absolută, sau când este pentru o anumită perioadă de timp, sau sub anumite
condiții, sau când este asumată în urma unui acord, sau pentru a garanta o datorie prezentă sau una contractată anterior. De
asemenea, proprietatea poate fi ipotecată în contul unei obligații care urmează să fie contractată în viitor, se poate face nu
numai pentru a garanta plata unei sume de bani întregi, ci și numai a unei părți din aceasta, și este disponibilă și în cazul
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obligațiilor civile sau pretoriene, precum și în cazul celor pur naturale. Cu toate acestea, ipoteca într-o obligație condiționată
nu este obligatorie decât dacă condiția este respectată.
(1) Diferența dintre un gaj și o ipotecă este doar una de cuvinte.
(2) O parte poate ipoteca un bun nu numai pentru o obligație proprie, ci și pentru cea a altei persoane. 6. Ulpianus, Despre
Edict, Cartea LXXIII.
Printr-o obligație generală, care afectează toate bunurile pe care partea le are acum sau le poate avea în viitor, nu sunt incluse
acele lucruri pe care este probabil că cineva nu ar fi fost susceptibil să le greveze în mod special, cum ar fi, de exemplu,
bunurile de uz casnic. Hainele trebuie să rămână și ele la debitor, iar printre sclavi, cele de care se folosește atât de mult încât
este sigur că nu le-ar fi dat în gaj, deoarece serviciile lor îi sunt foarte necesare sau le prețuiește din cauza afecțiunii pe care o
nutrește față de ele.
7. Paulus, Despre Edict, cartea LXVIII.
Acțiunea serviană nu este disponibilă cu referire la articolele de uz cotidian.
(8) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXV.
În cele din urmă, s-a stabilit că o concubină, copiii naturali și ucenicii, sau orice alți însoțitori de acest fel, nu sunt incluși întro obligație generală.
9. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a IX-a.
Această regulă trebuie respectată și în ceea ce privește bunurile care aparțineau debitorului în momentul în care a fost
încheiat contractul. Tot ceea ce este susceptibil de a fi cumpărat și vândut poate face, de asemenea, obiectul unui gaj.
10. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXV.
În cazul în care un debitor își gajează bunurile în favoarea a două persoane în același timp, astfel încât acestea să fie în
întregime legate de fiecare dintre ele, ambele se pot prevala de acțiunea serviană pentru întreaga sumă împotriva altor
persoane. Atunci când apare un litigiu între ei, condiția posesorului este cea mai bună și el va avea dreptul la excepția: "Ai
putea avea proprietatea, dacă nu s-ar fi convenit ca aceasta să fie gajată și în favoarea mea". Dacă, totuși, intenția părților a
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fost ca bunul să fie grevat pentru fiecare în mod egal, va exista o acțiune în echitate între ele și împotriva terților, prin care
fiecare dintre ele poate obține posesia a jumătate din bun.
11. Marcianus, Despre formula ipotecară.
În cazul în care cel care are în grijă un bun aparținând guvernului împrumută bani pentru acesta, el poate greva bunul.
1. Atunci când se încheie o convenție prin care creditorul se poate folosi de ceea ce este gajat, iar cineva este pus să se ocupe
de teren sau de casă, el poate păstra posesia acestora în locul gajului, până când banii îi vor fi plătiți; deoarece poate lua
profiturile în loc de dobândă, fie că le închiriază, fie că le colectează el însuși, fie că ocupă locul. Prin urmare, dacă pierde
posesia bunului, se obișnuiește să recurgă la o acțiune in factum.
2. S-a pus întrebarea dacă uzufructul poate fi dat cu titlu de gaj sau de ipotecă, dacă proprietarul bunului este de acord cu
aceasta, sau numai cel care are dreptul la uzufruct își dă acordul? Papinianus, în Cartea a unsprezecea a opiniilor, spune "că
creditorul trebuie să fie protejat, iar dacă proprietarul dorește să inițieze o acțiune împotriva lui pentru a-l împiedica să
folosească dreptul de uzufruct împotriva consimțământului său, pretorul îl va proteja printr-o excepție, dacă nu s-a convenit
între creditor și cel căruia îi aparținea uzufructul ca uzufructul să fie gajat; pentru că, așa cum pretorul îl protejează pe
cumpărătorul uzufructului, de ce nu l-ar proteja și pe creditor?". Pe același principiu, o excepție poate fi ridicată împotriva
debitorului.
3. Servituțile proprietăților urbariale nu pot fi date în gaj și, prin urmare, nu se poate face o convenție pentru ipotecarea lor.
12. Paulus, Despre edict, cartea LXVIII.
Pomponius spune că ar trebui să se considere că se poate încheia o convenție pentru a gaja dreptul de drum și dreptul de a
conduce vite sau de a conduce apa în astfel de termeni încât, dacă banii nu sunt plătiți, creditorul să se poată folosi de aceste
servituți, cu condiția să aibă un teren adiacent; iar dacă banii nu sunt plătiți într-un anumit timp, el poate vinde aceste
servituți. Această opinie ar trebui să fie adoptată, având în vedere beneficiile pe care le aduce părților contractante.
13. Marcianus, Despre formula ipotecară.
Atunci când o turmă este răspunzătoare cu titlu de gaj, orice creștere viitoare a acesteia va fi de asemenea răspunzătoare. Cu
toate acestea, dacă întreaga turmă se reînnoiește prin moartea celor care au fost gajate anterior, aceasta va fi în continuare
răspunzătoare ca gaj.
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1. Un sclav care urmează să fie liber condiționat poate fi gajat, deși dreptul la gaj, ca garanție, se va stinge de îndată ce
condiția este îndeplinită.
2. Întrucât se consideră că bunurile gajate pot fi grevate și de creditor, atâta timp cât ambele datorii sunt scadente, gajul va fi
legat de cel de-al doilea creditor, și ar trebui să i se acorde o excepție, precum și o acțiune în echitate. Dacă, însă, proprietarul
ar plăti datoria, gajul va fi de asemenea eliberat. Cu toate acestea, se poate pune la îndoială dacă o acțiune în echitate ar trebui
sau nu să fie acordată creditorului pe motiv că banii au fost plătiți. Căci ce se întâmplă dacă obligația a fost achitată? Ceea ce
a scris Pomponius în Cartea a șaptea a Edictului este corect, și anume că, dacă cel care a dat bunul în gaj datorează bani, după
ce aceștia au fost încasați, el ar trebui să plătească cu ei propriului său creditor. Dacă, însă, el datora un obiect și l-a predat,
acesta ar trebui să rămână la cel de-al doilea creditor cu titlu de gaj.
3. Un creditor poate pretinde în mod legal orice se află la suprafața terenului, împotriva oricărui posesor, indiferent cine ar fi
fost posesorul, indiferent dacă a fost încheiat un simplu acord neoficial cu privire la grevarea acestuia sau dacă a fost predată
o posesie care a fost ulterior pierdută.
4. Chiar dacă creditorul obține o hotărâre judecătorească împotriva debitorului său, ipoteca continuă să existe, deoarece o
acțiune ipotecară are propria sa condiție; adică rămâne eficientă atunci când banii nu sunt plătiți sau garanția nu este dată.
Dacă deschid personal o acțiune împotriva apărătorului unei acțiuni, chiar dacă acesta mi-a dat o garanție și a pierdut
procesul, ipoteca rămâne în vigoare. Cu atât mai mult, prin urmare, în cazul în care se inițiază o acțiune personală fie
împotriva debitorului principal, fie împotriva fideiusorului, fie împotriva ambilor împreună, chiar dacă s-a pronunțat o
hotărâre împotriva lor, obligația ipotecară continuă să funcționeze. Prin aceasta, se pare că creditorul nu a fost satisfăcut,
deoarece a obținut un drept de acțiune în temeiul hotărârii judecătorești.
5. În cazul în care un bun este grevat condiționat în contul unei datorii, trebuie să se considere că nu se poate introduce în
mod corespunzător o acțiune în justiție înainte ca această condiție să fie îndeplinită; deoarece între timp nu se datorează
nimic. Dar atunci când condiția de care depinde datoria sosește, dacă aceasta a fost contractată sub condiție, partea poate
atunci să intenteze o acțiune. Dacă, însă, datoria este scadentă imediat, iar ipoteca a fost făcută sub condiție, iar creditorul a
intentat acțiunea ipotecară înainte ca condiția să fie îndeplinită, este adevărat că banii nu au fost plătiți, dar ar fi nedrept ca
privilegiul să fie eliberat. Prin urmare, ar trebui să se execute o obligație prin ordinul instanței, care să prevadă că, în cazul în
care condiția este îndeplinită și banii nu sunt plătiți, ar trebui să se renunțe la bunul ipotecat, dacă acesta există.
6. În cazul în care ipoteca a fost făcută pentru a garanta și dobânda, aceasta ar trebui să fie plătită. Noi spunem că aceeași
regulă se aplică cu referire la o penalitate.
14. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIII.
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S-a pus întrebarea dacă ar fi permis, în cazul în care ziua plății nu a sosit încă, să se ia măsuri cu referire la gajuri? Cred că ar
trebui să se acorde permisiunea de a face acest lucru, deoarece partea are un interes în a face acest lucru. Celsus oferă și el
aceeași opinie.
1. În acele cazuri în care există o obligație naturală, este stabilit că gajul rămâne grevat.
(15) Gaius, Despre formula ipotecară.
Bunurile care nu există încă, dar care vor exista în viitor, pot fi ipotecate, cum ar fi, de exemplu, fructele din copaci, urmașii
unei sclave, creșterea turmelor și alte lucruri care pot fi produse, sunt supuse ipotecării. Aceeași regulă ar trebui să fie
respectată fie că proprietarul unui teren încheie un acord fie cu privire la uzufructul acestuia, fie cu privire la orice lucru care
poate apărea pe el, fie că cel care are uzufructul face acest lucru; așa cum a afirmat Julianus.
1. Atunci când se afirmă că creditorul trebuie să dovedească faptul că articolul în cauză era inclus în efectele debitorului
atunci când a fost încheiat contractul, aceasta se referă la un acord încheiat în mod expres, și nu la cel pe care se obișnuiește
să fie inserat în fiecare zi în angajamente; și anume, că atunci când anumite bunuri au fost ipotecate în mod specific, orice
altceva care rămâne acum în posesia debitorului, sau orice ar putea dobândi ulterior, va fi răspunzător; la fel ca și în cazul în
care proprietatea respectivă ar fi fost grevată în mod explicit.
2. În cazul în care părțile care și-au grevat deja bunurile se obligă și față de un al doilea creditor, pentru a se evita riscul pe
care obișnuiesc să îl alunge cei care ipotechează același lucru de mai multe ori, se obișnuiește ca aceștia să prevadă că
bunurile nu sunt ipotecate față de nimeni altcineva în afară de Lucius Titius, de exemplu; și că acestea sunt răspunzătoare în
așa măsură încât grevarea va depăși obligația anterioară, astfel încât vor fi gajate până la valoarea excesului sau pentru
întreaga sumă, atunci când bunurile sunt eliberate de grevarea pentru prima datorie. În acest caz, ar trebui să se analizeze
dacă bunul este astfel grevat dacă a fost încheiat un astfel de acord sau dacă s-a convenit pur și simplu că numai surplusul va
fi supus ipotecii. Se presupune că întreaga proprietate este inclusă în acord după ce aceasta a fost eliberată de primul creditor.
Nu cumva mai există încă o parte din acesta grevată de ipotecă? Opinia pe care am enunțat-o mai întâi este cea mai bună.
(16) Marcianus, Despre formula ipotecară.
În cazul în care un teren care a fost ipotecat se mărește ulterior printr-un depozit aluvionar, el este pasibil în întregime.
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1. Dacă un bun este ipotecat fără știrea proprietarului, iar acesta din urmă ratifică ulterior tranzacția, trebuie să se considere
că ceea ce a ratificat a vrut să aibă un efect retroactiv până la momentul convenției; dar va fi respectată doar voința celor care
au dreptul de a gaja bunul.
2. În cazul în care un bun este ipotecat, iar forma sa este ulterior schimbată, o acțiune ipotecară va exista în continuare; la fel
ca și în cazul în care o casă este ipotecată, iar locul ei devine ulterior o grădină. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care
contractul a fost încheiat cu privire la un teren liber, iar ulterior se construiește o casă pe acesta; sau în cazul în care vița de
vie a fost plantată pe un teren care nu avea viță de vie atunci când a fost ipotecat.
3. Se pune întrebarea, atunci când se introduce o acțiune în vederea recuperării unui gaj, dacă cel care este acționat în justiție
se află în posesia bunului care face obiectul acțiunii. Căci, dacă nu este în posesia acestuia și nu a comis o fraudă pentru a
evita să fie în posesia lui, ar trebui să fie eliberat. Cu toate acestea, dacă se află în posesie și fie plătește datoria, fie predă
bunul, ar trebui să fie eliberat, dar dacă nu face niciuna dintre aceste lucruri, ar trebui să se pronunțe o hotărâre împotriva sa.
În cazul în care este dispus să renunțe la bunul respectiv, dar nu o poate face pentru că nu îl are la îndemână, sau se află la
distanță sau într-o provincie, se obișnuiește să se constituie o garanție, deoarece, dacă partea ar trebui să dea o garanție pentru
a-l preda, va fi achitat. Dar dacă a încetat să mai dețină posesia prin fraudă și, deși, după ce a făcut toate eforturile, nu poate
să predea bunul, se va judeca împotriva lui pentru suma la care reclamantul va jura în instanță, ca și în alte acțiuni reale; căci,
dacă s-ar judeca împotriva lui pentru suma datorată, ce avantaj ar avea o acțiune reală, din moment ce ar putea recupera
aceeași sumă prin introducerea unei acțiuni personale?
4. Judecătorul ar trebui să decidă uneori cu referire la profiturile obținute de persoana respectivă din proprietatea care face
obiectul acțiunii și să pronunțe o hotărâre împotriva sa pentru profiturile din momentul în care problema a fost conexată. Dar
ce se întâmplă dacă terenul ar fi de o valoare mai mică decât datoria? Pentru că el nu ar putea decide nimic în legătură cu
profiturile obținute anterior, cu excepția cazului în care acestea ar fi încă în vigoare, iar proprietatea nu ar fi suficientă pentru
a satisface creanța.
5. Se pune întrebarea: "Cum poate un creditor să obțină pentru el însuși bunul ipotecat care i-a fost adjudecat printr-o
hotărâre judecătorească?". El nu poate introduce o acțiune pentru a recupera proprietatea acestuia, dar poate introduce o
acțiune ipotecară; și dacă posesorul îl întâmpină cu o excepție pe motiv că dosarul a fost deja soluționat, el poate răspunde că
"această hotărâre îmi este favorabilă".
6. În cazul în care un debitor a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească pentru o sumă mai mare decât principalul și
dobânzile împreună, deoarece a refuzat să renunțe la gaj; și dacă plătește doar suma datoriei, va fi eliberată ipoteca? Nu sunt
de acord cu acest lucru, în ceea ce privește subtilitatea legii și autoritatea opiniei; pentru că întreaga obligație pare să fie
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transferată la decizie și, prin urmare, banii sunt exigibili; dar cred că este mai echitabil ca ipoteca să fie eliberată, dacă partea
plătește doar suma pe care o datorează efectiv.
7. Proprietatea altuia poate fi legal ipotecată cu condiția ca aceasta să devină proprietatea debitorului.
8. În cazul în care doi creditori încheie un acord cu privire la un bun ipotecat, se pune întrebarea în ce măsură fiecare dintre ei
are un drept de retenție asupra acestuia; dacă pentru întreaga sumă a datoriei sau pentru o parte egală cu cealaltă? Cea mai
bună opinie este că fiecare dintre ei are un drept de gaj asupra gajului pentru valoarea datoriei. Dar cum ar fi dacă amândoi ar
intenta o acțiune împotriva posesorului; bunul va fi grevat pentru suma datorată fiecăruia sau pentru întreaga sumă, ca și cum
ar fi legat pentru întreaga sumă de fiecare dintre ei? Trebuie să se considere că ei pot introduce o acțiune doar pentru o parte,
dacă bunul a fost gajat separat pentru amândoi în aceeași zi. Cu toate acestea, dacă înțelegerea a fost că acesta ar trebui să fie
grevat pentru amândoi în același timp, fiecare dintre ei poate acționa în mod legal cu referire la întreaga proprietate; în caz
contrar, fiecare poate intenta o acțiune doar cu referire la o parte din aceasta.
9. Un gaj sau o ipotecă poate fi făcută după cum urmează: "Dacă datoria nu este plătită într-un anumit termen, creditorul
poate intra în posesia bunului prin dreptul de cumpărător, iar atunci trebuie să se facă o estimare a valorii acestuia la un preț
corect." În acest caz, tranzacția este considerată a fi o specie de vânzare condiționată. Divinii Severus și Antoninus au afirmat
acest lucru într-un Rescript.
(17) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XV.
Dreptul de a se prevala de gajul său dă creditorului o acțiune reală.
18. Paulus, Despre Edict, Cartea XIX.
Dacă primesc bunuri în gaj de la cineva care se poate folosi de acțiunea publiciană, pentru că nu are proprietatea acestora,
pretorul mă va proteja prin acțiunea serviană în aceeași măsură în care îl va proteja pe debitor prin acțiunea publiciană.
19. Ulpianus, Despre Edict, cartea XXI.
Atunci când o parte primește mai multe obiecte în gaj, nu este obligată să elibereze unul dintre ele, decât dacă primește
întreaga sumă care i se cuvine.
20. Același, Despre Edict, Cartea LXIII.
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Atunci când se convine ca o parte care a împrumutat bani pentru repararea unei case să primească din chirii, cu titlu de gaj,
banii împrumutați, ea are și dreptul la o acțiune în echitate împotriva chiriașilor; la fel ca în cazul unei garanții pe care
debitorul a dat-o creditorului cu titlu de gaj.
21. Același, Despre Edict, Cartea LXXIII.
Dacă un acord este încheiat între un chiriaș și agentul meu cu referire la un gaj, iar eu ratific acordul sau ordon ca acesta să
fie încheiat, se consideră că acesta este încheiat între chiriaș și mine.
1. Atunci când un debitor cumpără cu bună credință un sclav de la cineva care nu este stăpânul său, îl dă în gaj și îl păstrează
în posesie, există un motiv pentru acțiunea serviană; iar dacă creditorul procedează împotriva lui, el poate răspunde la
excepție printr-o replică pe motiv de fraudă. Aceasta a fost opinia lui Julianus și este rezonabilă.
2. Orice alt avantaj sau dezavantaj care apare accidental în legătură cu gajul trebuie să fie beneficiat sau suportat de către
debitor.
3. În cazul în care bunul gajat nu este returnat, daunele trebuie să fie evaluate în instanță împotriva posesorului; dar este
evident că suma nu va fi aceeași în cazul în care procedura este inițiată împotriva debitorului, ca și în cazul în care acest lucru
este făcut împotriva oricărui alt posesor; pentru că, în ceea ce îl privește pe debitor, creditorul nu poate încasa mai mult decât
datorează acesta, deoarece nu are un interes mai mare, dar de la alți posesori poate recupera valoarea gajului peste valoarea
datoriei și trebuie să o returneze debitorului, în cazul în care o acțiune pe gaj este intentată împotriva sa.
22. Modestinus, Diferențe, Cartea a VII-a.
În cazul în care cineva, fără știrea mea, dă în gaj bunurile mele lui Titius, creditorul său, iar eu devin moștenitorul lui Titius,
gajul, care într-adevăr nu era valabil la început, nu devine imediat astfel, ci se va acorda creditorului o acțiune echitabilă
asupra gajului.
(23) Același, Reguli, Cartea a III-a.
Un creditor poate închiria în mod legal terenurile ipotecate în favoarea sa cu titlu de gaj.
1. Obligația de gaj poate fi legal contractată și între părți care sunt absente.
24. The Same, Rules, Book V.
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Atunci când cuiva îi este interzis să cumpere bunuri în anumite limite, nu îi este interzis să primească aceste bunuri în gaj.
25. Același, Opinii, Cartea a VIII-a.
Atunci când contractul de gaj este nul sau lipsit de valoare, nu există nici un motiv de reținere a gajului de către creditor, nici
chiar dacă bunurile acestuia din urmă aparțin Trezoreriei.
26. Același, Opinii, Cartea a IV-a.
Un fideiusor a obținut permisiunea instanței ca, înainte de a plăti datoria, să poată intra în posesia gajurilor, cu condiția de a
satisface creditorii. El nu i-a satisfăcut, iar atunci moștenitorul debitorului s-a oferit să plătească creditorilor. Am întrebat
dacă fideiusorul poate fi obligat să restituie gajurile, iar Modestinus a răspuns că poate fi obligat să facă acest lucru.
1. Un tată l-a convins cu ușurință pe fiul său emancipat, Seius, care a împrumutat o sumă de bani de la Septicius, să scrie o
recunoaștere a datoriei cu mâna sa, deoarece el însuși nu era în măsură să facă acest lucru la momentul respectiv, cu scopul
de a da în gaj creditorului său o casă aparținând fiului său menționat cu titlu de gaj. S-a pus întrebarea dacă Seius putea să
păstreze în mod legal posesia acestei case împreună cu celelalte bunuri ale sale, deoarece renunțase la averea tatălui său, și
dacă se putea interveni asupra lui pentru simplul motiv că a scris documentul menționat de propria mână, la indicația tatălui
său, deoarece nu și-a dat consimțământul tatălui său nici sub propriul sigiliu, nici prin vreo altă declarație scrisă. Modestinus
a răspuns că atunci când Seius a scris cu propria mână că casa sa va fi ipotecată, era evident că și-a dat consimțământul
pentru această obligație.
2. Lucius Titius a ipotecat anumite terenuri și sclavii care erau atașați de ele. Moștenitorii săi, după ce au împărțit terenurile
între ei, au substituit alți sclavi pentru cei care au murit. Creditorul a vândut ulterior terenurile împreună cu sclavii; și s-a pus
întrebarea dacă cumpărătorul putea intenta în mod corect o acțiune pentru a recupera sclavii care fuseseră recent plasați pe
teren. Modestinus a răspuns că, dacă sclavii nu erau ei înșiși gajați și nu erau urmașii sclavilor de sex feminin care fuseseră
grevați, ei nu erau, în niciun caz, legați de creditor.
(27) Marcellus, Digest, Cartea a V-a.
Un anumit om a dat un sclav în gaj, apoi l-a pus în lanțuri pentru o infracțiune neînsemnată, iar apoi l-a eliberat; și, pentru că
debitorul nu a plătit datoria, creditorul a vândut sclavul la un preț mai mic decât valora când a fost pus în gaj. Poate fi
intentată o acțiune de către creditor împotriva debitorului, deoarece procesul privind împrumutul nu a fost suficient pentru a-i
permite să recupereze deficitul? Ce se întâmplă dacă debitorul ar fi ucis sau orbit sclavul? Dacă l-ar fi ucis, ar fi fost obligat
1170

să îl prezinte în instanță, dar dacă l-ar fi orbit, ar trebui să acordăm o acțiune pentru prejudiciu intenționat la valoarea
dobânzii creditorului, deoarece, prin faptul că, prin invalidarea sau izolarea sclavului, debitorul a diminuat valoarea gajului.
Să presupunem că nu va exista nicio acțiune pe motiv de împrumut, pentru motivul că a fost pierdută cauza. Nu cred că
această chestiune nu este nedemnă de atenția și ajutorul pretorului. Ulpianus spune, într-o notă, că, dacă debitorul a pus
sclavul în lanțuri pentru a-l prejudicia pe creditor, el va fi răspunzător; dar dacă a făcut acest lucru pentru că a meritat
pedeapsa, nu va fi.
28. Paulus, Întrebări, Cartea a III-a.
În cazul în care o moștenire a fost lăsată unui fiu aflat sub controlul paternal cu o anumită condiție, tatăl său a primit de la
moștenitor propriile sale bunuri cu titlu de gaj. Tatăl fiind mort sau fiul emancipat, iar condiția pe care se baza moștenirea
fiind îndeplinită, moștenirea devine datorată fiului. Tatăl nu putea intenta în mod legal o acțiune în justiție pentru a recupera
gajul, nici fiul, care începuse acum o procedură în acest scop, nu putea face acest lucru; nici nu putea avea vreun drept asupra
gajului care a fost dobândit în timpul precedent; la fel cum s-a afirmat în cazul unei cauțiuni.
29. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Paulus era de părere că un acord general care acoperă toate bunurile debitorului era suficient pentru a stabili obligația de gaj;
dar că acele bunuri care nu erau incluse în cele ale defunctului, dar care au fost dobândite ulterior de către moștenitor într-un
alt mod, nu puteau fi recuperate într-o acțiune de către un creditor al testatorului.
1. În cazul în care sclavii de sex feminin sunt gajați, copiii născuți din ei sunt, de asemenea, considerați ca fiind grevați. Cu
toate acestea, ceea ce am afirmat cu privire la faptul că copiii lor sunt răspunzători, indiferent dacă s-a făcut sau nu o
convenție expresă cu privire la ei, se aplică numai în cazul în care proprietatea lor este dobândită de persoana care i-a grevat
sau de moștenitorul acesteia. Cu toate acestea, dacă copiii s-au născut în timp ce sclavii de sex feminin se aflau în posesia
unui alt stăpân, nu li se va aplica nicio răspundere în temeiul gajului.
2. O casă care fusese dată în gaj a fost incendiată; Lucius Titius a cumpărat terenul pe care se afla și a ridicat pe el o clădire.
S-a pus întrebarea: ce s-a întâmplat cu gajul? Paulus a răspuns că dreptul de gaj a rămas în continuare și, prin urmare, s-a
considerat că dreptul asupra solului urmează uzufructului; adică, în ceea ce privește dreptul de gaj; dar posesorii de bună
credință nu vor fi obligați să predea casa, cu excepția cazului în care constructorul ar trebui să primească cheltuielile
suportate pentru construirea ei, în măsura în care proprietatea a devenit mai valoroasă.
3. În cazul în care un sclav, cu știința și consimțământul stăpânului său, încheie un acord prin care toate bunurile acestuia din
urmă vor fi ipotecate, sclavul însuși, care a încheiat contractul, va face parte din bunul gajat.
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30. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Riscul unei creanțe garantate prin gaj, care este vândută de creditor, trebuie să fie asumat de cumpărător, dacă primul
dovedește că bunul a fost efectiv grevat.
31. Scaevola, Opinii, Cartea I.
Condiția în care erau supuse anumite terenuri supuse plății unei chirii către stat era ca, dacă după un anumit timp, chiria nu
era plătită, terenul să revină proprietarului. Ulterior, acesta a fost dat în gaj de către posesor și s-a pus întrebarea dacă acest
lucru poate fi făcut în mod legal? Răspunsul a fost că gajul era valabil în cazul în care era vorba de plata unei sume de bani.
De asemenea, a fost întrebat dacă debitorul, precum și creditorul, nu au plătit chiria și, din acest motiv, a fost pronunțată o
hotărâre judecătorească prin care se stabilea că terenul aparține proprietarului, în conformitate cu termenii contractului, care
poziție era preferabilă? Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele menționate, întrucât chiria fusese plătită, proprietarul
putea să se folosească de privilegiul său, iar dreptul de gaj era stins.
32. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Un debitor a fost de acord ca tot ceea ce aparține terenului său și tot ceea ce este adăugat, pus pe el, adus pe el, născut pe el
sau derivat din el, să fie grevat. O parte din terenul respectiv nu avea chiriași, iar debitorul, din acest motiv, l-a dat
administratorului său pentru a fi cultivat și i-a pus la dispoziție în același timp sclavii necesari în acest scop. Se pune
întrebarea dacă sclavul Stichus, care era administratorul, și ceilalți sclavi desemnați pentru cultivarea terenului, precum și
sclavii lui Stichus, au fost grevați. Răspunsul a fost că numai cei care au fost aduși acolo cu intenția stăpânului de a rămâne
permanent, și nu cei care au fost angajați temporar, erau supuși gajului.
33. Tryphoninus, Disputații, Cartea VIII.
În cazul în care cineva promite să te plătească fie pe tine, fie pe Titius, el nu poate recupera ceea ce i-a plătit lui Titius; dar
dacă i-a dat un gaj, iar acesta din urmă l-a primit înainte de plată, îl poate recupera.
34. Scaevola, Digest, Cartea XXVII.
În cazul în care un debitor a dat un magazin în gaj creditorului său, s-a pus problema dacă tranzacția era nulă sau dacă trebuia
să se considere că sub denumirea de "magazin" erau gajate toate bunurile conținute în acesta. Și dacă partea ar fi vândut
marfa respectivă, din când în când, și ar fi cumpărat alte bunuri și le-ar fi plasat în magazinul respectiv, iar apoi ar fi murit, ar
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fi putut creditorul să recupereze printr-o acțiune ipotecară tot ceea ce se găsea acolo, deoarece marfa fusese schimbată, iar
alte articole înlocuite? Răspunsul a fost că tot ceea ce se găsea în magazin la momentul decesului debitorului a fost considerat
ca fiind gajat.
(1) De asemenea, a fost întrebat, în cazul în care a fost trimisă o scrisoare, cum ar fi următoarea, și anume "Când am
împrumutat cinci sute de denari de la tine, te-am rugat să nu iei o garanție, ci să accepți un gaj de la mine, deoarece știi în
mod absolut și cu certitudine că magazinul meu și sclavii mei nu sunt grevați de nimeni altcineva în afară de tine și că ai
încredere în mine ca om cinstit." Se naște obligația de gaj? Sau această scrisoare nu are nicio valoare, deoarece nu are dată și
nu face nicio referire la consul? Răspunsul a fost că, întrucât pare să se fi încheiat un acord cu referire la gaj, obligația
derivată dintr-un gaj nu este nulă, doar pentru simplul motiv că nu apar data și numele consulului și nu sunt atașate sigiliile la
document.
(2) Un creditor a acceptat de la un debitor, cu titlu de gaj, toate bunurile pe care acesta le avea sau le-ar putea avea ulterior. Sa pus întrebarea dacă banii pe care respectivul debitor i-a împrumutat de la cealaltă parte, întrucât erau incluși în bunurile
sale, ar fi fost legați de creditor prin gaj? Răspunsul a fost că da.
35. Labeo, Probabilități ale epitropilor, de Paulus, Cartea I.
Dacă o casă pe care ai dreptul să o vinzi în temeiul unui contract de gaj este mistuită de un incendiu și este apoi reconstruită
de debitorul tău, vei avea dreptul cu referire la noua construcție.

Tit. 2. În ce cazuri se contractează tacit un gaj de ipotecă.

(1) Papinianus, Opinii, Cartea a X-a.
Printr-un decret al Senatului promulgat sub împăratul Marcus, gajul unei case dat unui creditor care a împrumutat bani pentru
repararea clădirii, se va extinde și asupra celui care a furnizat banii, la indicația proprietarului, muncitorului care a făcut
reparațiile.
2. Marcianus, Despre formula ipotecară.
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3. Pomponius, în Cartea a patruzecea a diverselor extrase, spune că: "Tot ceea ce se aducea într-o casă de către un locatar era
gajat, nu numai pentru chirie, ci și pentru orice deteriorare a proprietății cauzată de neglijența chiriașului, din cauza căreia
proprietarul ar fi avut dreptul la o acțiune de închiriere împotriva acestuia".
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIII.
Neratius consideră că atunci când un depozit este închiriat, indiferent dacă acordul se referă la alte lucruri sau doar la spațiul
ocupat, există un acord tacit cu referire la orice este plasat în el și că regula se aplică și în acest caz; ceea ce este corect.
4. Neratius, Pergamente, Cartea I.
Practica noastră este că tot ceea ce este plasat pe proprietățile urbane este considerat a fi gajat, ca să spunem așa, prin acord
tacit; în proprietățile rustice, însă, se respectă regula contrară.
(1) Se poate pune la îndoială dacă grajdurile care nu sunt unite cu alte clădiri trebuie considerate ca fiind incluse în aceste
proprietăți? Și, într-adevăr, nu se pune problema în ceea ce privește moșiile urbane, deoarece acestea sunt separate de alte
clădiri. Cu toate acestea, în ceea ce privește un astfel de angajament tacit, ele nu diferă foarte mult de proprietățile urbane.
5. Marcianus, Despre formula ipotecară.
Pomponius afirmă, în Cartea a treisprezecea a extraselor diverse, că, dacă un locatar îmi oferă o locuință gratuită într-o casă
pe care a închiriat-o, orice bun personal adus de mine acolo nu va fi considerat ca fiind gaj tacit în favoarea celuilalt locatar al
casei.
1. El mai spune că trebuie să se considere că un gaj poate fi adus cu acordul proprietarului în așa fel încât acesta să răspundă
pentru o parte din datorie.
2. Atunci când cineva devine fideiusor, iar proprietatea sa a fost dată în gaj de către debitorul pentru care a devenit
răspunzător, se înțelege cu siguranță prin acest act de dare în garanție că el a dirijat, ca să spunem așa, proprietatea sa să
răspundă pentru datorie. Cu toate acestea, în cazul în care bunurile sale sunt ipotecate ulterior devenirii sale ca fideiusor,
acestea nu vor fi grevate legal.
(6) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIII.
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Deși, în cazul proprietăților urbane, se obișnuiește să se înțeleagă că s-a încheiat un acord tacit în sensul că bunurile care sunt
aduse sau plasate în casă sunt răspunzătoare, la fel ca și cum ar fi fost încheiat un contract expres cu referire la acestea; este
cert că un astfel de gaj nu afectează libertatea unui sclav. Această opinie este aprobată de Pomponius, care spune că ea nu
împiedică în nici un fel manumisiunea, în cazul în care gajul este responsabil pentru chirie.
7. Pomponius, Diverse extrase, cartea XIII.
Se înțelege că recoltele produse pe moșiile rustice sunt gajate tacit proprietarului terenului care este arendat, chiar dacă nu
există o convenție expresă în acest sens.
1. Să ne gândim dacă tot ceea ce a fost adus sau așezat într-o casă este gajat, sau numai bunurile care au fost aduse pentru a fi
păstrate acolo. Aceasta din urmă este cea mai bună opinie.
8. Paulus, Sentințe, Cartea a II-a.
Dacă un debitor folosește banii care i-au fost împrumutați fără dobândă, creditorul poate reține pentru sine profitul bunurilor
grevate până la valoarea ratei legale a dobânzii.
9. Același, Despre îndatoririle prefectului gărzii de noapte.
Există o diferență între bunurile care răspund tacit de chirie și cele care sunt grevate prin acord în temeiul unui gaj manifest;
pentru că nu putem mantui sclavii care au fost gajați, dar îi putem mantui pe cei care locuiesc într-o casă și care sunt
răspunzători tacit de chirie; cu condiția să facem acest lucru înainte ca ei să fie sechestrați pentru neplata chiriei, pentru că
atunci nu putem elibera sclavii care au fost reținuți cu titlu de gaj. Juristul Nerva merită să fie ridiculizat pentru că a afirmat
că sclavii care au fost reținuți ca garanție pentru chirie pot fi eliberați prin simpla lor prezentare la o fereastră.
10. Scaevola, Digest, Cartea a VI-a.
Moștenitorul unui tutore a încheiat o înțelegere cu moștenitorul tutelatului și, după ce acesta a plătit cea mai mare parte a
datoriei, a dat un gaj pentru restul. S-a pus problema dacă bunul a fost grevat în mod legal în temeiul contractului inițial.
Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, aceasta era grevată.

Tit. 3. Ce bunuri nu pot fi gajate sau ipotecate în mod legal.
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1. Marcianus, Despre formula ipotecară.
Un tutore nu poate ipoteca bunuri fără autoritatea tutorelui său.
1. În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal sau un sclav grevează bunuri aparținând peculiumului său pentru o altă
persoană, trebuie spus că proprietatea nu este răspunzătoare, chiar dacă el poate avea gestionarea liberă a peculiumului său, la
fel cum acestor persoane nu le este permis să își dea peculium-ul; pentru că nici unul dintre ei nu are o gestionare
nerestricționată a proprietății sale. Totuși, acest lucru implică o chestiune de fapt, cu privire la măsura în care fiecăruia dintre
ei pare să i se fi permis să își gestioneze peculium-ul.
2. Divinul Pius a afirmat într-un Rescript adresat lui Claudius Saturninus, că orice proprietate pe care o parte nu o poate
cumpăra, deoarece nu este un obiect de comerț, nu poate fi luată în gaj. Dar dacă cineva ar primi cu titlu de gaj un teren al
cărui titlu de proprietate este în litigiu, ar fi oare împiedicat de o excepție? Octavenus a fost de părere că o excepție ar fi
disponibilă chiar și în cazul unui gaj. Scaevola spune, în Cartea a treia a întrebărilor diverse, că aceasta este metoda de
procedură, deoarece o excepție este disponibilă ori de câte ori bunul, al cărui titlu de proprietate este în litigiu, este mobil.
2. Gaius, Despre formula ipotecară.
Dacă cineva ipotechează o proprietate în numele unei femei care a devenit garant pentru o altă femeie sau în numele unui fiu
supus controlului paternal căruia i s-au împrumutat bani cu încălcarea Decretului Senatului, se pune întrebarea: are dreptul la
ajutor? În cazul în care el și-a grevat propria proprietate pentru femeie, se poate spune cu ușurință că are dreptul la ajutor, la
fel cum o excepție este acordată garantului unei astfel de femei. Cu toate acestea, în cazul în care partea și-a ipotecat bunurile
în numele unui fiu aflat sub control paternal, trebuie stabilite aceleași reguli care se aplică garantului unui fiu în astfel de
circumstanțe.
(3) Paulus, Întrebări, Cartea III.
Aristo îi scria lui Neratius Priscus că, chiar și în cazul în care se încheie un contract cu o parte căreia i se împrumută bani care
urmează să fie plătiți altuia în numele creditorului, acesta nu va succeda la dreptul de gaj, cu excepția cazului în care a fost de
acord în mod expres ca aceeași proprietate să fie grevată în favoarea sa; pentru că al doilea creditor nu ar trebui să succeadă
la drepturile primului, care el însuși nu a făcut niciun acord cu referire la un gaj; și, în acest caz, poziția cumpărătorului
devine preferabilă. În cele din urmă, dacă primul creditor a încheiat cu debitorul un contract cu privire la vânzarea gajului, iar
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cel de-al doilea a neglijat să obțină același privilegiu de vânzare, nu din uitare, ci pentru că a înțeles că gajul nu poate fi
vândut; să vedem dacă dreptul primului creditor va trece la cel de-al doilea pentru a-i permite acestuia să vândă gajul. Cred
că acest lucru ar trebui să fie admis, deoarece se întâmplă adesea ca o persoană să poată pretinde prin intermediul unui terț
ceva la care nu are dreptul personal.
(4) Același, Opinii, Cartea a V-a.
Titius, când era pe cale să împrumute bani de la Maevius, a executat un angajament și a indicat anumite bunuri care urmau să
fie date în gaj, iar apoi, după ce a vândut o parte din aceste bunuri, a primit banii. S-a pus întrebarea dacă bunurile vândute
erau răspunzătoare față de creditor? Răspunsul a fost că, întrucât debitorul avea puterea, după ce garanția a fost dată, să nu
primească banii, obligația pare să fi fost contractată cu privire la gaj în momentul în care banii au fost plătiți și, prin urmare,
ar trebui să se ia în considerare proprietatea pe care debitorul o avea în posesia sa în momentul în care banii au fost plătiți.
5. Același, Sentințe, Cartea a V-a.
Un creditor care acceptă cu bună știință un fiu aflat sub control parental ca gaj din partea tatălui său va fi condamnat la
retrocedare.

Tit. 4. Care creditori sunt preferați în cazurile de gaj sau de ipotecă, și despre cei care sunt subrogați în fața creditorilor
anteriori.

1. Papinianus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Un anumit bărbat care a promis o zestre pentru o femeie a acceptat un gaj sau o ipotecă pentru a asigura restituirea zestrei
către el însuși. După ce a plătit o parte din ea, bărbatul a dat ulterior aceeași proprietate în gaj unei alte părți, iar ulterior a fost
plătit și restul zestrei. A apărut o întrebare cu privire la gaj. Deoarece partea care a promis zestrea este obligată să plătească
întreaga sumă în contul promisiunii sale, nu ar trebui să se ia în considerare momentele de plată, ci data la care a fost
contractată obligația. Nu se poate spune în mod corect că este la îndemâna părții care nu plătește restul de bani, deoarece, în
aceste condiții, femeia nu pare a fi înzestrată.
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1. Cazul celui care primește un gaj este diferit, atunci când acest lucru se face pentru a asigura plata unei datorii într-un
anumit termen; atunci când, de exemplu, proprietatea a fost gajată în favoarea altuia înainte de a fi plătiți banii.
2. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Cel care, în termeni generali, a primit bunurile unui debitor cu titlu de gaj, se află într-o poziție mai bună decât cel căruia i s-a
ipotecat ulterior o suprafață de teren care face parte din proprietatea debitorului. Cu toate acestea, în cazul în care s-a
convenit cu primul creditor ca alte bunuri să fie răspunzătoare cu titlu de gaj numai în cazul în care dreptul său asupra celor
pe care le-a acceptat în temeiul unei ipoteci generale nu este suficient pentru a garanta datoria, iar cel de-al doilea acord nu
reușește, se va constata că cel de-al doilea creditor este singurul creditor, și nu cel privilegiat, în ceea ce privește gajul
constituit ulterior.
3. Același, Opinii, cartea XI.
În cazul în care un creditor a primit gajuri care au fost primite și de un al doilea creditor în conformitate cu termenii unui alt
acord, iar după ce s-a făcut o reînnoire, el a adăugat alte gajuri la cele anterioare, s-a considerat că avantajul priorității a
rămas la primul creditor, deoarece acesta a fost practic subrogat în favoarea sa.
1. În cazul în care o suprafață de teren era datorată lui Titius în contul unui mandat, iar cel pentru care se încheiase afacerea a
gajat-o înainte ca posesia să îi fi fost livrată, iar după ce a fost livrată, a gajat din nou același teren unei alte părți, poziția
primului creditor pare a fi preferabilă, în cazul în care cel de-al doilea creditor nu a plătit prețul terenului părții care a încheiat
afacerea, și s-ar considera că poziția sa ar fi preferabilă, în funcție de suma pe care a plătit-o și de dobânda aferentă, cu
excepția cazului în care primul creditor s-a oferit să îi restituie banii. Cu toate acestea, dacă debitorul ar trebui să plătească
bani proveniți dintr-o altă sursă, primul creditor ar trebui să fie preferat.
2. După ce s-a făcut o împărțire a unei suprafețe de teren în funcție de anumite limite, s-a convenit între doi frați că, dacă unul
dintre ei nu-și va elibera partea sa indivizibilă din teren, care fusese dată unui creditor cu titlu de gaj, celălalt frate va putea
vinde jumătate din partea fratelui său obținută prin împărțire. Am considerat că ar trebui să se înțeleagă că a fost încheiat un
contract de gaj, dar că primul creditor nu ar trebui să fie preferat celui de-al doilea, deoarece cel de-al doilea gaj părea să se
aplice acelei părți pe care fratele nu putea să o greveze dincolo de partea sa, fără consimțământul coproprietarului său.
4. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXV.
Dacă un debitor, înainte de a-și răscumpăra gajul de la primul său creditor, ar gaja aceeași proprietate unui alt creditor pentru
banii împrumutați și, înainte de a plăti ceea ce este datorat oricăruia dintre creditori, vinde o altă proprietate primului creditor
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cu scopul de a compensa datoria cu prețul proprietății vândute, trebuie să se considere că acest lucru are același efect ca și
cum banii ar fi fost plătiți primului creditor, deoarece nu face nicio diferență dacă el a achitat datoria prin plată sau prin
compensare și, prin urmare, poziția celui de-al doilea creditor este preferabilă.
5. Ulpianus, Disputations, cartea III.
Uneori, poziția celui de-al doilea creditor este preferabilă celei a primului; de exemplu, atunci când banii pe care cel de-al
doilea creditor i-a împrumutat au fost cheltuiți pentru conservarea bunului însuși; ca de exemplu, atunci când o navă a fost
gajată, iar eu am împrumutat bani în scopul echipării sau reparării ei.
6. Același, Despre Edict, Cartea LXXIII.
Așadar, banii celui de-al doilea creditor asigură siguranța întregului gaj. Acesta este și cazul în care se împrumută bani pentru
întreținerea marinarilor, fără de care nava nu ar putea ajunge în siguranță la destinație.
1. Mai mult, atunci când cineva a împrumutat bani pe o marfă gajată fie pentru conservarea ei, fie pentru a acoperi
cheltuielile de transport, el va fi preferat, chiar dacă este al doilea creditor; căci cheltuielile de transport sunt un privilegiu
anterior.
2. Aceeași regulă se aplică în cazul în care este datorată chiria unui depozit, a unui teren sau a transportului de mărfuri cu
animale de povară; căci, în aceste condiții, acest creditor va fi preferat.
7. Același, Disputații, Cartea a III-a.
Aceeași regulă se aplică și în cazul bunurilor cumpărate cu banii unui tutelat. Prin urmare, dacă bunul a fost cumpărat cu
banii a doi pupili, fiecare dintre ei va avea un drept asupra gajului proporțional cu sumele cheltuite pentru cumpărare. Dacă,
însă, bunul nu a fost cumpărat în întregime cu banii unui singur creditor, fiecare creditor va avea dreptul de a participa, adică
primul creditor și cel cu banii căruia a fost cumpărat bunul.
1. Dacă eu ți-aș greva orice bun pe care îl voi obține în viitor și aș ipoteca în mod expres în favoarea lui Titius o anumită
suprafață de teren, cu condiția ca, în timp, să dobândesc proprietatea acestuia, iar ulterior să o dobândesc; Marcellus
consideră că ambii creditori au dreptul la gaj. Pentru că nu are prea mare importanță dacă debitorul a plătit sau nu terenul din
fonduri proprii, deoarece, din moment ce a fost cumpărat cu bani obținuți pe gaj, proprietatea nu trebuie considerată gajată
doar pentru că banii au fost obținuți dintr-o astfel de sursă.
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(8) Același, Disputații, Cartea VII.
În cazul în care guvernul ia în mod expres o proprietate cu titlu de gaj, trebuie spus că aceasta va fi preferată Trezoreriei, dacă
debitorul devine ulterior obligat față de Trezorerie; pentru că, într-un caz de acest fel, ar fi preferate persoanele private.
9. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Un oarecare om a închiriat o baie de la următorul Kalends, și s-a convenit ca sclavul Eros să fie ținut de locator în gaj până la
plata chiriei. Locatarul l-a dat pe același Eros în gaj unei alte persoane pentru banii împrumutați înainte de Kalends din iulie.
După ce s-a cerut părerea dacă, atunci când acest creditor a intentat un proces pentru recuperarea lui Eros, pretorul ar trebui
să îl protejeze pe locator, opinia a fost că ar trebui să o facă; deoarece, deși sclavul a fost dat în gaj într-un moment în care nu
era datorată nicio chirie, pentru că în acel moment Eros a început să fie într-o astfel de poziție încât dreptul de gaj aferent lui
nu putea fi eliberat fără consimțământul locatorului, poziția sa ar trebui să fie considerată preferabilă.
1. Autoritatea merge și mai departe și susține că, atunci când banii sunt împrumutați sub o condiție, un creditor ar trebui să fie
protejat împotriva unui creditor ulterior, cu condiția ca această condiție să nu fie una care nu poate fi respectată fără
consimțământul debitorului.
2. Cu toate acestea, dacă un moștenitor încheie un acord prin care își gajează bunurile în contul unor moșteniri lăsate sub
condiție și, ulterior, gajează aceleași bunuri deja grevate în contul unor bani împrumutați, iar condiția de care depind
moștenirile este îndeplinită ulterior, se consideră că, în acest caz, cel căruia i-a fost dat primul gaj trebuie să fie protejat.
3. Titia a dat în gaj o suprafață de teren care nu era a ei lui Titius, iar ulterior a gajat-o lui Maevius, iar apoi, devenind
proprietara bunului, l-a dăruit soțului ei ca zestre, după ce valoarea acestuia a fost evaluată. S-a hotărât că, dacă banii au fost
plătiți lui Titius, Maevius nu ar fi avut nici o pretenție mai bună la gaj din acest motiv; pentru că, în cazul în care dreptul
primului creditor a fost eliberat, cel al celui de-al doilea a fost confirmat, deoarece s-a constatat că proprietatea aparținea
debitorului. În cazul propus, însă, soțul ocupă poziția de cumpărător și, prin urmare, din moment ce nici atunci când bunul a
fost grevat în favoarea lui Maevius, nici atunci când s-a făcut plata către Titius, acesta nu era proprietatea femeii, în niciun
moment gajul către Maevius nu ar putea fi valabil. Totuși, acest lucru este valabil doar în cazul în care soțul a acceptat
terenul ca zestre după ce acesta a fost evaluat și a făcut-o cu bună credință, adică dacă nu știa că era ipotecat în favoarea lui
Maevius.
10. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
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Dacă, după pronunțarea sentinței, ar trebui să se ia un gaj într-o cauză prin autoritatea cuiva care poate ordona acest lucru,
moștenitorul părții căreia i-a fost dat gajul va fi preferat prin privilegiul priorității temporale.
(11) Gaius, Despre formula ipotecară.
În cazul unui gaj, creditorul care a împrumutat primul banii și a acceptat ipoteca, trebuie să fie preferat; chiar dacă debitorul a
convenit anterior cu altul că dacă împrumută bani de la el, aceeași proprietate va fi legată, chiar dacă ulterior a primit banii de
la el; căci, deși a convenit anterior să facă acest lucru, nu era obligat să ia banii.
1. Să vedem dacă același principiu se aplică în cazul în care se face o stipulație sub condiție și se execută o ipotecă; și, în
timp ce tranzacția era în curs de desfășurare, un alt creditor a făcut un împrumut absolut și a primit ca garanție aceeași
proprietate ipotecată; și atunci, dacă condiția primei stipulații ar fi îndeplinită, creditorul care a împrumutat ulterior bani va
avea dreptul la preferință? Cu toate acestea, mă tem că în acest caz trebuie să se adopte un alt punct de vedere; deoarece,
atunci când condiția a fost respectată, rezultatul va fi că aceasta va avea același efect ca și cum nu ar fi fost prevăzută nicio
condiție în momentul în care a fost încheiată stipulația. Aceasta este cea mai bună opinie.
2. În cazul în care un chiriaș convine ca tot ceea ce este adus pe teren sau provine de pe acesta să fie gajat și, înainte de a
aduce ceva acolo, el își ipoteca bunurile în favoarea altuia, iar apoi le aduce pe teren, va fi preferat acel creditor care a primit
în mod absolut și expres gajul; pentru motivul că bunul nu este răspunzător în temeiul primei convenții, ci în temeiul celei în
care este adus pe teren, ceea ce a fost făcut în tranzacția ulterioară.
3. Atunci când un contract este încheiat cu referire la ipotecarea unor bunuri care urmează să existe ulterior, ca, de exemplu,
cu referire la descendenții unei sclave; se pune problema dacă sclava era inclusă în proprietatea debitorului la momentul
încheierii contractului; iar cu referire la culturi, atunci când se convine că acestea vor fi supuse gajului, trebuie, de asemenea,
să se stabilească dacă terenul sau dreptul de uzufruct aparținea debitorului la momentul încheierii contractului.
4. În cazul în care cel de-al doilea creditor este gata să-i plătească primului ceea ce i se datorează, să vedem dacă va avea
dreptul la acțiunea ipotecară, dacă primul creditor refuză să accepte banii. Considerăm că acțiunea nu poate fi introdusă de
primul creditor, întrucât el este responsabil de faptul că banii nu au fost plătiți.
12. Marcianus, Despre formula ipotecară.
În cazul în care un prim creditor a primit un bun în gaj sau este în posesia acestuia, iar un alt creditor dă în judecată pentru a-l
primi prin intermediul acțiunii ipotecare; primul creditor poate să se folosească în mod legal de această excepție: "Dacă bunul
nu mi-a fost grevat anterior prin gaj sau ipotecă. Sau, în cazul în care cealaltă parte este în posesie, primul creditor poate
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intenta o acțiune în justiție pentru a recupera bunul prin intermediul acțiunii ipotecare și, dacă i se opune excepția: "Dacă nu
s-a convenit ca bunul să fie grevat în favoarea sa", poate răspunde în modul menționat mai sus. În cazul în care, totuși, cel deal doilea creditor procedează împotriva unei alte părți aflate în posesie, el poate face acest lucru în mod legal, iar bunul
ipotecat îi poate fi adjudecat, dar în așa fel încât primul creditor să îl poată priva de el printr-o acțiune.
1. În cazul în care un posesor a fost condamnat prin hotărâre judecătorească în modul anterior, pentru că nu a restituit bunul
ipotecat și, de asemenea, a fost condamnat la plata daunelor evaluate; se pune întrebarea dacă el va fi în continuare
răspunzător față de cel de-al doilea creditor, chiar dacă banii au fost plătiți primului? Consider că această opinie ar trebui
adoptată.
2. În cazul în care primul creditor a împrumutat bani fără garanție, iar cel de-al doilea a făcut același lucru, dar a luat o
garanție, iar apoi primul a primit același bun în ipotecă pentru datoria sa; nu există nicio îndoială că cel de-al doilea creditor
are dreptul la preferință. Prin urmare, în cazul în care s-a încheiat un contract privind ipotecarea bunurilor în favoarea
primului creditor într-un anumit interval de timp, creanța acestuia va fi, fără îndoială, preferată, chiar dacă, înainte de
expirarea acestui interval, debitorul a încheiat un contract absolut de ipotecare a aceluiași bun în favoarea celuilalt creditor.
3. În cazul în care același creditor împrumută două sume de bani în momente diferite, adică înainte și după cel de-al doilea
creditor, el va fi preferat celui de-al doilea creditor, iar în celălalt caz va fi al treilea.
4. Dacă un debitor vă ipoteca un bun și apoi grevează același bun pe un altul cu acordul dumneavoastră, cel de-al doilea
creditor va fi preferat. Întrebarea care se pune în mod corect este dacă, în cazul în care banii sunt plătiți celui de-al doilea
creditor, bunul este încă grevat în favoarea dumneavoastră? În acest caz este implicată o chestiune de fapt care depinde de
intenția părților; deoarece, atunci când primul creditor a permis ca proprietatea să fie grevată în favoarea altuia, problema este
dacă aceasta a fost eliberată în întregime de privilegiul său sau dacă trebuie respectată ordinea obișnuită, iar primul creditor
trebuie să ia locul celui de-al doilea.
5. Papinianus afirmă în Cartea a unsprezecea că, dacă primul creditor, după o reînnoire a obligației, ia aceleași gajuri
împreună cu alții, el este atunci subrogat în favoarea sa; dar dacă cel de-al doilea creditor nu îi oferă banii, el poate vinde
gajul în așa fel încât să obțină doar primii bani cheltuiți, și nu ceea ce a împrumutat ulterior; iar orice surplus peste primul
împrumut pe care îl primește trebuie să-l plătească celui de-al doilea creditor.
6. Trebuie avut în vedere faptul că, chiar dacă debitorul nu este dispus, bunul va fi răspunzător față de cel de-al doilea
creditor, nu numai pentru propria datorie, ci și pentru cea a primului creditor, precum și pentru dobânda și pentru ceea ce a
plătit primului creditor; însă, în cazul în care cel de-al doilea creditor a plătit dobânda datorată primului, el nu își recuperează
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propria dobândă, deoarece nu a făcut afacerea altuia, ci chiar pe a sa. Papinianus afirmă și el acest lucru în Cartea a treia a
opiniilor, și este corect.
7. În cazul în care cel de-al doilea creditor a convenit asupra unei ipoteci simple, el poate recupera bunul ipotecat de la orice
alt posesor, cu excepția primului creditor și a oricui îl cumpără de la el.
8. Un om care a împrumutat bani de la Titius, a încheiat o înțelegere cu acesta ca terenul său să îi fie gajat sau ipotecat.
Ulterior, el a împrumutat bani de la Maevius și a convenit cu acesta ca, în cazul în care terenul respectiv ar înceta să mai fie
grevat de sarcini în favoarea lui Titius, acesta să fie grevat în favoarea sa. Apoi, un terț îi împrumută debitorului bani cu
condiția ca acesta să îl plătească pe Titius și încheie cu acesta un acord prin care același teren îi va fi fie gajat, fie ipotecat, iar
el va fi subrogat lui Titius. Se pune întrebarea dacă cel de-al doilea creditor trebuie preferat celui de-al treilea, care a fost de
acord ca, banii fiind plătiți lui Titius, condiția să fie îndeplinită, iar cel de-al treilea creditor să se învinovățească doar pentru
propria neglijență. În acest caz, cel de-al treilea creditor ar trebui să fie preferat celui de-al doilea.
9. În cazul în care un al treilea creditor permite ca bunurile gajate în favoarea sa să fie vândute, pentru ca veniturile să fie
plătite primului creditor și pentru ca el să fie subrogat primului în ceea ce privește alte gajuri; Papinianus spune, în Cartea a
unsprezecea a opiniilor, că el va fi subrogat în favoarea sa și, de fapt, al doilea creditor nu are niciun alt drept, decât acela de
a plăti creanța primului și de a succeda în locul său.
10. În cazul în care bunul este ipotecat în favoarea primului creditor, dar nu s-a convenit nimic cu privire la vânzarea
acestuia, iar un acord a fost încheiat cu un creditor ulterior pentru vânzarea acestuia; este mai bine să se acorde prioritate
creanței primului creditor. În ceea ce privește un gaj, este stabilit că, în cazul în care se încheie un acord cu primul creditor,
chiar dacă bunul ar trebui să fie predat celui de-al doilea, primul are dreptul la prioritate.
13. Paulus, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Ți-am vândut o casă, cu înțelegerea că chiria din primul an îmi va aparține mie, iar cea din anii următori îți va aparține ție și
că dreptul fiecăruia dintre noi va depinde de gajurile date de chiriaș. Nerva și Proculus susțin că, dacă gajurile nu sunt
suficiente pentru a garanta chiria datorată atât vânzătorului, cât și cumpărătorului, dreptul la toate gajurile îmi aparține mai
întâi mie, deoarece nu s-a precizat în mod clar dacă sumele vor fi sau nu împărțite proporțional cu toate gajurile, iar dacă va
rămâne vreun surplus după primul an, acesta îți va aparține ție. Paulus spune că aceasta este o chestiune de fapt, dar este
probabil ca intenția părților să fi fost ca dreptul asupra gajurilor să urmeze primei chirii care se datorează.
14. Același, Despre Plautius, cartea XIV.

1183

Dacă cineva, care nu este proprietar, dă în gaj aceeași proprietate la două persoane în momente diferite, primul are dreptul la
preferință; deși, atunci când primim un gaj de la părți diferite care nu sunt proprietari, poziția posesorului proprietății
respective este cea mai bună.
15. Același, Despre Edict, Cartea LXVIII.
O clădire ridicată pe terenul altuia poate fi dată în gaj, în așa fel, însă, încât să fie preferată cererea proprietarului terenului,
dacă titlul de proprietate nu a fost transferat de acesta.
16. Paulus, Întrebări, Cartea a III-a.
Claudius Felix a ipotecat aceeași suprafață de teren către trei persoane diferite, mai întâi către Eutychiana, apoi către Turbo
și, în cele din urmă, către un al treilea creditor. Eutychiana, după ce a fost dată în judecată de cel de-al treilea creditor, și-a
susținut drepturile în instanță și, fiind învinsă, nu a făcut apel, în timp ce Turbo, care a pierdut și el procesul în fața unui alt
judecător, a făcut apel. S-a pus problema dacă cel de-al treilea creditor, care obținuse o hotărâre împotriva primului, ar trebui
să îl învingă și pe Turbo sau, dacă aceasta era înlăturată din cauză, dacă Turbo ar trebui să aibă prioritate față de cel de-al
treilea creditor. Este clar că, atunci când al treilea creditor îl plătește pe primul din banii săi, el se va subroga acestuia în ceea
ce privește suma pe care a plătit-o. Unele autorități au considerat că, și în acest caz, cel de-al treilea creditor ar trebui să aibă
dreptul la preferință, dar acest lucru nu mi se pare deloc corect. Căci, presupunând că primul creditor a intentat o acțiune
împotriva celui de-al treilea și a fost înfrânt prin intermediul unei excepții sau în alt mod, ar putea cel de-al treilea creditor
care l-a înfrânt pe primul să se prevaleze de o excepție pe baza unei hotărâri pronunțate împotriva lui Turbo, care a
împrumutat banii în al doilea rând? Sau, pe de altă parte, în cazul în care, după prima decizie prin care primul creditor a fost
înfrânt de al treilea, cel de-al doilea creditor ar obține o hotărâre în favoarea sa împotriva celui de-al treilea, ar putea acesta să
se prevaleze de o excepție, pe baza unei decizii pronunțate, împotriva primului creditor? După părerea mea, în niciun caz;
prin urmare, cel de-al treilea creditor nu este subrogat în primul creditor pe care l-a învins, deoarece, atunci când o chestiune
a fost decisă între două părți, aceasta nu poate nici să beneficieze, nici să prejudicieze un al treilea, ci întregul său drept
rămâne intact față de cel de-al doilea creditor, fără ca prima hotărâre să fie afectată.
17. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Atunci când cineva cumpără un teren care a fost grevat de debitor către un altul, el trebuie să fie protejat numai în măsura în
care produsul vânzării a ajuns în mâinile primului creditor.
18. Scaevola, Opinii, Cartea I.
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Lucius Titius a împrumutat bani cu dobândă și a primit gajuri, iar Maevius a împrumutat bani aceluiași debitor cu aceleași
gajuri. Întreb dacă Titius nu ar trebui să fie preferat, nu numai în ceea ce privește principalul și dobânda care s-au acumulat
înainte ca Maevius să facă împrumutul, ci și în ceea ce privește cele care s-au acumulat ulterior. Răspunsul a fost că Lucius
Titius avea dreptul la preferință în ceea ce privește tot ceea ce i se datora.
19. Același, Opinii, Cartea a V-a.
O femeie a dat soțului ei o suprafață de teren, care fusese gajată ca zestre, iar prin testamentul ei a desemnat ca moștenitori pe
soțul ei și pe copiii ei de la el și de la un soț anterior. Creditorul, deși ar fi putut să se îndrepte împotriva moștenitorilor, care
erau solvabili, a recurs la teren. Întreb dacă, în cazul în care un posesor legal i-ar fi oferit suma datoriei, ar fi fost obligat să îi
transfere drepturile sale de acțiune. Răspunsul este că ceea ce s-a cerut nu pare a fi nedrept.
20. Tryphoninus, Disputații, Cartea VIII.
S-a pus întrebarea dacă, după ce ai încheiat un contract cu o parte și înainte de a-i mai împrumuta bani, Seius ar împrumuta
aceluiași debitor cincizeci de aurei, iar debitorul i-ar greva proprietatea cu o sumă care depășește valoarea a ceea ce ți-a fost
dat în gaj, iar apoi tu ai împrumuta aceluiași creditor, de exemplu, patruzeci de aurei, ceea ce reprezintă excedentul valorii
proprietății pe care ai împrumutat-o în primul rând; surplusul din gaj va fi datorat lui pentru cei cincizeci de aurei sau ție
pentru cei patruzeci pe care i-ai împrumutat? Să presupunem că Seius era gata să vă ofere suma împrumutată în primul rând.
Am susținut că rezultatul ar fi că Seius ar fi preferat în ceea ce privește surplusul de valoare al gajului, iar dacă suma
împrumutată în primul rând, împreună cu dobânda, ar fi fost oferită de el, ar fi preferat primului creditor, în ceea ce privește
suma pe care a împrumutat-o ulterior aceluiași debitor.
(21) Scaevola, Digest, cartea XXVII.
Titius i-a ipotecat lui Seia toate bunurile pe care le deținea sau pe care le-ar putea dobândi ulterior, în contul unei sentințe
care fusese pronunțată împotriva lui pentru o sumă de bani pe care o datora din cauza tutelei sale. Ulterior, după ce a
împrumutat bani de la Trezorerie, el și-a grevat toate bunurile sale de aceasta și i-a plătit Seiei o parte din ceea ce i se
cuvenea, promițându-i că îi va plăti restul după ce își va reînnoi obligația; și, ca și înainte, s-a încheiat un acord privind
gajurile. S-a pus întrebarea dacă Seia ar trebui să fie preferată Trezoreriei atât în ceea ce privește proprietatea pe care Titius o
avea la momentul primei obligații, cât și cea pe care a dobândit-o după ce a fost contractată respectiva obligație, până când
întreaga sa datorie a fost achitată. Răspunsul a fost că nu exista nimic în cele declarate care să împiedice ca ea să fie
preferată.
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1. Un creditor a făcut un împrumut unui comerciant de marmură pe un gaj de pietre funerare, al căror preț fusese plătit
vânzătorilor din banii furnizați de creditori. Debitorul era chiriașul unor depozite aparținând împăratului și, întrucât chiria
pentru acestea nu fusese plătită de câțiva ani, funcționarul însărcinat cu încasarea ei a procedat la vânzarea pietrelor funerare.
S-a pus întrebarea dacă creditorul avea dreptul de a le reține în temeiul gajului. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele
prezentate, acesta avea acest drept.

Tit. 5. Cu privire la vânzarea bunurilor gajate și ipotecate.

1. Papinianus, Întrebări, Cartea XXVI.
Un creditor a primit anumite terenuri cu titlu de gaj, iar ulterior un alt creditor i-a împrumutat bani aceluiași debitor și a
încheiat un contract prin care întreaga proprietate a debitorului a fost gajată; apoi primul l-a pus pe acesta din urmă să execute
o obligație similară cu referire la toate bunurile sale pentru a garanta fie un alt contract, fie același contract. Înainte ca cel deal doilea creditor să fi fost plătit, primul a vândut celelalte bunuri pe motiv că acestea au fost gajate, fără a avea niciun drept
de a face acest lucru; din acest motiv, o acțiune personală nu ar putea fi îndreptată împotriva debitorului în favoarea
creditorului și nici nu i s-ar putea acorda o acțiune în echitate pentru a-și recupera gajurile. De asemenea, nu ar putea fi
acționat în mod corespunzător într-o acțiune de furt, în ceea ce privește bunurile personale, deoarece creditorul, atunci când a
inițiat procedurile, a acționat în nume propriu, fiind în eroare în ceea ce privește ordinea care ar trebui să fie respectată în
vânzarea articolului; mai ales că celălalt creditor nu a pierdut, prin furt, posesia bunurilor care nu au fost niciodată în mâinile
sale. Cel de-al doilea creditor nu poate introduce o acțiune în justiție în vederea obținerii de bunuri, deoarece primul creditor
nu este în posesie și nu a acționat în mod fraudulos pentru a evita să fie în posesie. Prin urmare, rezultă că cel de-al doilea
creditor trebuie să îi acționeze în justiție pe cei care sunt în posesia bunului.
2. Același, Opinii, Cartea II.
În cazul în care a fost dat în judecată un fideiusor, acesta a obținut o hotărâre judecătorească prin care i s-a permis să dețină
terenul ipotecat creditorului, prin dreptul de cumpărare. Un al doilea creditor care a încheiat ulterior un contract cu referire la
același gaj va avea totuși privilegiul de a oferi banii pe care fideiusorul i-a plătit, împreună cu dobânzile care, între timp, s-au
acumulat; căci o astfel de vânzare, încheiată în scopul transferului posesiei bunurilor gajate, se face de obicei din cauza
cerințelor legii.
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3. Același, Opinii, Cartea a III-a.
În cazul în care primul creditor vinde gajul în conformitate cu clauzele contractului, este stabilit că al doilea creditor nu are
dreptul de a prezenta banii.
1. În schimb, atunci când debitorul vinde un gaj fără a-și consulta creditorii și plătește prețul acestuia primului creditor, cel
de-al doilea creditor poate oferi cumpărătorului suma plătită primului creditor, împreună cu dobânzile acumulate între timp,
deoarece nu contează dacă debitorul vinde bunul gajat sau îl gajează a doua oară.
(4) The Same, Opinii, Cartea XI.
În cazul în care termenul de plată a banilor este prelungit prin consimțământ, se consideră că s-a convenit ca puterea de a
vinde gajul să nu fie exercitată înainte de expirarea acestui termen.
5. Marcianus, Despre formula ipotecară.
În cazul în care un al doilea creditor, după ce a plătit creanța primului, se subrogă față de acesta, el poate în mod legal să
vândă gajul în contul banilor pe care i-a plătit și împrumutat.
1. Atunci când un al doilea creditor, sau un fideiusor, după ce a plătit datoria, primește gajurile date pentru aceasta, debitorul
îi poate oferi în mod legal suma plătită, chiar dacă gajurile sunt deținute sub titlul de cumpărare.
(6) Modestinus, Reguli, Cartea VIII.
În cazul în care un al doilea creditor cumpără un gaj de la primul, se înțelege că el nu i-a plătit banii în scopul de a dobândi
proprietatea acestora, ci pentru a deține bunul în gaj în beneficiul său; și, prin urmare, banii pot fi oferiți de către debitor.
7. Marcianus, On the Hypothecary Formula.
În cazul în care un creditor vinde un gaj sau un teren care a fost ipotecat, cu condiția de a avea dreptul de a restitui banii și de
a recupera gajul; poate face acest lucru dacă debitorul este gata să plătească banii? Julianus afirmă în Cartea a unsprezecea a
Digestului că gajul, într-adevăr, pare să fi fost vândut în mod regulat, dar că debitorul poate intenta un proces împotriva
creditorului pentru a-l obliga să îi cedeze orice drept de acțiune pe care îl poate avea. Ceea ce spune Julianus cu referire la gaj
se aplică și la ipotecă.
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1. Trebuie să se analizeze dacă, în cazul în care bunul ipotecat este vândut, debitorului ar trebui să i se permită să îl
recupereze prin plata banilor către cumpărător. Dacă, de fapt, a fost vândut cu condiția ca achiziția să fie anulată, dacă banii
sunt restituiți de către debitor într-un anumit termen și sunt plătiți în acest termen, acesta poate recupera bunul ipotecat. Dar
dacă timpul a trecut, iar această chestiune nu a fost aranjată prin acord, vânzarea nu poate fi anulată, cu excepția cazului în
care debitorul are mai puțin de douăzeci și cinci de ani, este sub tutela sa, este absent pentru afaceri publice sau există o altă
cauză pentru care se acordă scutire prin Edict.
2. Se pune întrebarea, în cazul în care creditorul a pretins un acord prin care debitorului nu i se va permite să vândă bunurile
care au fost ipotecate sau gajate, care este legea și dacă un astfel de acord este nul, întrucât a fost făcut contrar legii, și dacă,
prin urmare, bunul poate fi vândut. Este cert că părțile trebuie să respecte un astfel de acord și că o vânzare efectuată cu
încălcarea acestuia va fi nulă.
8. Modestinus, Reguli, Cartea IV.
Creditorul are dreptul de a vinde oricare dintre gajurile asupra cărora are o creanță pe care o dorește, pentru a obține ceea ce i
se cuvine.
(9) Paulus, Întrebări, Cartea a III-a.
S-a pus întrebarea dacă debitorul va fi eliberat în cazul în care creditorul nu poate obține prețul gajului de la cumpărător.
Cred că, dacă creditorul nu ar avea nicio vină, debitorul ar rămâne în continuare răspunzător; deoarece o vânzare nu îl
eliberează în mod necesar pe debitor, dacă nu a primit banii de cumpărare.
1. Mai mult, Pomponius spune în Cartea a doua a extraselor că, în cazul în care se dau gajuri se obișnuiește să se adauge, și
anume, că atunci când un gaj este vândut și prețul nu satisface creanța, debitorul trebuie să compenseze deficitul, este
superfluă; pentru că acest lucru are efect prin efectul legii și, prin urmare, nu ar trebui adăugat.
10. Același, Opinii, cartea VI.
Deși o persoană care cumpără un bun sub condiția gajului nu poate recurge la vânzător în cazul în care este lipsit de el printrun titlu mai bun; totuși, creditorul care a vândut terenul nu ar trebui să fie ascultat, dacă încearcă să inițieze o acțiune pe un
alt motiv cu privire la același bun.
(11) Scaevola, Opinii, Cartea I.
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Un arbitru numit pentru partajarea unei moșteniri, în împărțirea bunurilor aparținând acesteia a atribuit anumite creanțe, în
ansamblul lor, care erau datorate separat de debitori la moștenire. S-a pus problema dacă, în cazul în care debitorii nu plăteau,
fiecare dintre moștenitori putea vinde bunurile gajate pentru a obține întregul preț. Am răspuns că ar putea.
12. Tryphoninus, Disputații, Cartea VIII.
Într-un rescript al împăratului, ca răspuns la o cerere făcută de Papinianus, s-a afirmat că un creditor poate cumpăra un gaj de
la debitorul său, deoarece acesta îi aparține încă debitorului.
1. În cazul în care un bun aparținând altuia a fost gajat, iar creditorul îl vinde, să vedem dacă prețul primit de creditor îl va
elibera pe debitor de răspunderea unei acțiuni personale pe motiv de bani împrumutați. Și, într-adevăr, s-ar putea răspunde că
este adevărat dacă vânzarea a fost făcută cu condiția ca nicio obligație să nu fie asumată în caz de evicțiune, pentru că prețul
plătit în astfel de circumstanțe ar fi cu siguranță mai degrabă în beneficiul debitorului și, de asemenea, ar fi o sursă de profit
pentru creditor, în cazul în care acesta rezultă din orice contract încheiat sau obligație asumată de debitor; cu toate acestea,
debitorul va fi eliberat doar în ceea ce privește creditorul, dar va fi în continuare răspunzător față de proprietarul bunului,
atunci când gajul nu a fost încă pierdut prin evicțiune, sau va fi răspunzător față de cumpărător, după evicțiune, într-o acțiune
în echitate pentru a împiedica profitul său din pierderea altuia. Dacă, de exemplu, un creditor, în timp ce acționează împotriva
unui posesor al bunului gajat, îl privează de o cantitate de recolte mai mare decât cea la care are dreptul, acesta ar trebui să le
primească cu titlu de satisfacție a ceea ce i se datorează. Și în cazul în care, din cauza unei decizii judiciare nedrepte, un
creditor l-a privat pe proprietar de bunuri care nu îi aparțineau debitorului, sub pretextul că acestea erau grevate în favoarea
sa, iar întrebarea a fost pusă dacă, în cazul în care creanța a fost plătită, aceasta ar trebui să fie restituită debitorului, Scaevola
noastră a considerat că ar trebui restituită. Dacă, totuși, creditorul care a vândut bunul nu a făcut-o în așa fel încât să fie
absolut sigur de păstrarea prețului, ci să fie obligat să îl restituie în anumite circumstanțe, cred că, între timp, nu se poate
recupera nimic de la debitorul său, ci că eliberarea sa ar rămâne în suspensie. Dar dacă creditorul este acționat în justiție în
cadrul unei acțiuni de vânzare și trebuie să îl despăgubească pe cumpărător, el poate recupera suma datoriei de la debitor,
deoarece este evident că nu a fost eliberat.
(13) Paulus, Decrete, Cartea I.
Un creditor care, prevalându-se de privilegiul său, vinde un gaj, este obligat să-și cedeze drepturile; iar dacă se află în posesia
unui gaj, el trebuie cu siguranță să-l cedeze.
14. Scaevola, Digest, Cartea a VI-a.
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Arbitrii desemnați pentru împărțirea unei moșteniri între moștenitori, după ce au împărțit bunurile acesteia, au cesionat
individual moștenitorilor anumite creanțe în bloc, care erau datorate mai multor moștenitori ai moștenirii. S-a pus întrebarea:
în cazul în care partea unui debitor care a fost atribuită unui moștenitor nu a fost plătită, dacă moștenitorul respectiv putea
vinde gajul dat de debitor, pentru ca prețul să fie creditat pe suma totală a creanței. I-am răspuns că poate face acest lucru.

Tit. 6. În ce feluri se eliberează privilegiul asupra bunurilor gajate sau ipotecate.

(1) Papinianus, Opinii, cartea XI.
Prietenul unui debitor absent s-a ocupat de afacerea acestuia și, cu banii săi, a eliberat gajurile fără ca acestea să fi fost puse
în vânzare. Se consideră că proprietarul a fost repus în starea sa anterioară și, prin urmare, partea care a tranzacționat afacerea
sa nu poate cere în mod justificat să i se acorde o acțiune pretoriană în temeiul Lex Servia. Cu toate acestea, în cazul în care
se află în posesia bunurilor care au fost gajate, el se poate proteja printr-o excepție pe motiv de rea-credință.
1. În cazul în care un vânzător a vândut un teren, pe care l-a primit cu titlu de gaj ca garanție pentru o parte din banii de
cumpărare, iar ulterior a prezentat cumpărătorului restul prețului printr-o scrisoare trimisă acestuia, vânzătorul fiind decedat,
s-a decis că o donație făcută în acest mod este nulă. Trezoreria, care a succedat vânzătorului, a apărut în calitate de reclamant,
dar nu i s-a permis să intenteze o acțiune în justiție pentru terenul pe motiv că acesta a fost gajat, deoarece s-a considerat că
gajul asupra acestuia a fost eliberat prin testamentul celui care a făcut donația, deoarece legea face ca donația de bani să fie
nulă atunci când nu există niciun motiv pentru eliberarea unui gaj.
2. O parte care s-a prezentat în apărarea unei alte părți care era absentă, s-a angajat că va executa hotărârea. Conducerea
cauzei fiind ulterior transferată chiar părții principale, garanțiile date de cel care s-a prezentat în apărare pentru a asigura
executarea hotărârii nu vor fi răspunzătoare și nici gajurile pe care le-au dat nu vor fi răspunzătoare.
(2) Gaius, Despre edictul provincial, cartea IX.
În cazul în care un creditor ar intenta o acțiune în justiție pentru a recupera un gaj de la posesor în temeiul acțiunii serviene,
iar posesorul ar obține o evaluare a proprietății în instanță, iar debitorul ar intenta o acțiune împotriva sa pentru recuperarea
proprietății; nu i se va permite să facă acest lucru, dacă nu plătește mai întâi ceea ce este datorat creditorului.
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3. Ulpianus, Disputații, Cartea VIII.
În cazul în care proprietatea a fost vândută cu condiția ca, dacă nu se face o ofertă mai bună pentru ea, vânzarea să rămână
valabilă și proprietatea este livrată, iar cumpărătorul, înainte ca timpul pentru oferirea unui preț mai bun să fi trecut, gajează
respectiva proprietate, Marcellus spune în Cartea a cincea a Digestului că dreptul la gaj este stins, dacă se oferă condiții mai
bune; deși atunci când proprietatea este vândută cu condiția ca ea să fie pe placul cumpărătorului, el nu crede că dreptul la gaj
este stins.
4. Același, Despre Edict, Cartea LXXIII.
În cazul în care un debitor, ale cărui bunuri au fost gajate în întregime, restituie ca fiind nesănătos un sclav pe care l-a
cumpărat; acțiunea serviană încetează să mai fie disponibilă? Cea mai bună opinie este că nu, cu excepția cazului în care
acest lucru a fost făcut cu consimțământul creditorului.
1. Atunci când un creditor consimte la vânzarea unui gaj sau ca debitorul să schimbe bunul, să-l doneze sau să-l dea ca zestre,
trebuie spus că gajul este eliberat, cu excepția cazului în care a consimțit la vânzare sau la alte lucruri, cu excepția bunului
gajat; căci mulți creditori obișnuiesc să-și dea consimțământul cu această rezervă. Cu toate acestea, în cazul în care creditorul
însuși vinde bunul, înțelegând că nu va elibera gajul decât dacă este mulțumit, trebuie să se considere că o excepție nu îi va
aduce atingere. Dar dacă el nu consimte ca gajul să fie vândut, dar ratifică vânzarea după ce aceasta a fost făcută, trebuie
adoptată aceeași opinie.
2. O întrebare frumoasă se ridică în cazul vânzării unui bun grevat în mod special: dacă este valabilă sau dacă tranzacția ar
trebui să prejudicieze creditorul, deoarece acesta și-a dat consimțământul; de exemplu, atunci când un principiu de drept
împiedică vânzarea. Trebuie să se considere că vânzarea va fi valabilă.
5. Marcianus, Despre formula ipotecară.
Bunurile supuse ipotecii sunt eliberate atunci când creditorul fie renunță la dreptul său, fie este de acord că nu va pretinde
banii; cu excepția cazului în care se pretinde că s-a încheiat un acord ca datoria să nu fie încasată personal de la debitor. Dar
ce trebuie făcut dacă o altă persoană se află în posesia bunului ipotecat? Cu toate acestea, în cazul în care un acord dă naștere
unei excepții perpetue, se poate spune și în acest caz că partea a renunțat la dreptul său asupra bunului ipotecat.
1. În cazul în care creditorul consimte să nu mai ceară banii în termen de un an, se înțelege că acordul se aplică și asupra
bunului ipotecat.
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2. În cazul în care părțile au convenit să se constituie o garanție în locul unei ipoteci, iar acest lucru se realizează, se va
considera că se dă satisfacție creditorului și că se eliberează privilegiul asupra bunului ipotecat. Cazul este diferit în cazul în
care creditorul își vinde dreptul la creanță și primește banii; deoarece, în acest caz, toate obligațiile rămân intacte, deoarece
banii sunt primiți ca preț al creanței și nu ca plată.
3. Se înțelege că creditorul a fost satisfăcut dacă a fost depus un jurământ, iar partea jură că bunul nu a fost ipotecat.
(6) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIII.
Un gaj este, de asemenea, eliberat atunci când datoria este fie plătită, fie creditorul este satisfăcut în legătură cu aceasta. Mai
mult, trebuie să spunem că aceeași regulă se aplică și în cazul în care gajul este eliberat prin trecerea timpului sau dacă
obligația se stinge în orice mod.
1. În cazul în care partea este gata să plătească, există un motiv întemeiat pentru a presupune că gajul a fost eliberat; dar cazul
este diferit atunci când nu este pregătită să plătească, ci este dispusă să își satisfacă creditorii într-un alt mod. Prin urmare,
este avantajos pentru debitor să își fi satisfăcut creditorul, deoarece acesta din urmă trebuie să se învinovățească dacă acceptă
satisfacția în loc de plată. Cu toate acestea, nu este învinovățit cel care refuză să accepte o altă satisfacție, dar cere plata.
2. În ceea ce privește garanția, nu adoptăm opinia lui Atilicinus, care susținea că, dacă un debitor dădea cuiva garanție pentru
banii împrumutați, se considera că acesta din urmă și-a eliberat gajurile.
(7) Gaius, Despre formula ipotecară.
În cazul în care un creditor consimte la vânzarea bunului ipotecat, gajul asupra acestuia din urmă este eliberat. Cu toate
acestea, în astfel de cazuri, consimțământul unui tutore nu ar trebui luat în considerare decât dacă acesta l-a dat prin
autoritatea tutorelui său, care era prezent, sau dacă tutorele însuși a consimțit; cu condiția ca judecătorul să considere că se va
obține vreun avantaj sau că creanța va fi satisfăcută prin vânzarea bunurilor.
1. Să vedem dacă un agent general sau un sclav care are în gestiune afacerile stăpânului său, căruia i se poate face plata și
care a fost desemnat în acest scop, poate consimți. Trebuie să se considere că consimțământul său nu este suficient, cu
excepția cazului în care a fost autorizat în mod expres să acționeze.
2. Din nou, atunci când se încheie un acord cu agentul debitorului pentru ca anumite bunuri să nu fie grevate, trebuie să se
considere că debitorul se poate prevala de o excepție pe motiv de fraudă. Dar atunci când un astfel de acord este încheiat cu
sclavul său, acesta poate invoca o excepție bazată pe acordul însuși.
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3. Dacă se convine între părți că jumătate din bunul indivizibil gajat va fi înstrăinat, iar bunul în cauză este sigur, se poate
spune că trebuie să se deschidă o procedură cu privire la partea rămasă la început și că nu se poate interveni cu o excepție
pentru a împiedica acest lucru.
4. Trebuie să se considere că, atunci când cineva își ipoteca partea sa indiviză din bunul deținut în comun și se face o
împărțire a acestuia cu coproprietarul său, nu doar partea care revine celui care a dat-o în gaj este grevată, ci și jumătate din
partea fiecărui coproprietar este supusă gajului.
8. Marcianus, Despre formula ipotecară.
Așa cum proprietatea, ca și uzufructul ei, încetează să mai existe, tot așa se stinge, din același motiv, și dreptul de gaj sau de
ipotecă.
1. Un creditor poate conveni ca bunul grevat să nu mai facă obiectul gajului sau al ipotecii și, prin urmare, dacă această
convenție a fost făcută cu moștenitorul, va beneficia și cel căruia i se predă averea în condițiile decretului trebellian al
Senatului.
2. În cazul în care agentul debitorului încheie o astfel de convenție cu referire la bunurile sale, nu cred că se poate pune la
îndoială că această convenție va prejudicia creditorul. Și, de asemenea, dacă un agent, acționând în nume propriu, se prezintă
pentru creditor și încheie un contract, el va face ca acțiunea ipotecară să fie nulă într-o asemenea măsură încât cred că se
poate considera pe bună dreptate că, în acest caz, excepția va prejudicia cazul principalului.
3. În cazul în care părțile ar conveni ca jumătatea indiviză a bunului în cauză să nu mai fie răspunzătoare cu titlu de gaj, iar
orice parte, oricare ar fi ea, din terenul menționat să fie revendicată printr-o acțiune împotriva oricărui posesor, oricare ar fi
acesta, acțiunea nu poate fi intentată decât pentru jumătate din acesta.
4. În cazul în care mai mulți coproprietari ai unui bun imobil își gajează părțile lor indivize din acesta, iar creditorul convine
cu unul dintre ei ca partea sa să nu fie ipotecată și, ulterior, acesta introduce o acțiune în justiție pentru aceasta, chiar dacă cel
cu care a încheiat acordul este în posesia întregii suprafețe indivize de teren, deoarece creditorul a încheiat un acord cu privire
la o parte din acesta, nu poate fi exclus să acționeze împotriva întregii suprafețe.
5. Să ne gândim dacă un fiu aflat sub controlul paternal sau un sclav care are gestiunea liberă a peculium-ului său poate
încheia cu un debitor o convenție prin care să se elibereze bunurile gajate, bunuri pe care le-au primit ca fiind special
ipotecate. Sau, din moment ce ei nu pot renunța la peculium, le este interzis, de asemenea, să convină ca bunurile gajate în
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favoarea lor să nu fie eliberate? Trebuie să se considere că ei pot încheia un astfel de acord, cu condiția să fi primit o
contraprestație pentru aceasta, ca și cum ar fi vândut bunul gajat.
6. Dacă terenul care a fost grevat este vândut cu consimțământul creditorului, acesta din urmă nu poate pretinde în mod
cinstit că este încă răspunzător pentru datorie, dacă vânzarea este efectuată; deoarece, dacă aceasta nu este încheiată,
creditorul nu va fi lipsit de drepturile sale, doar pentru că și-a dat consimțământul ca bunul să fie vândut.
7. Este de prisos să se cerceteze dacă o suprafață de teren ipotecată în mod special a fost vândută cu acordul creditorului,
dacă debitorul era în posesia proprietății la momentul respectiv; cu excepția cazului în care s-ar putea întâmpla ca debitorul să
o fi vândut cu permisiunea creditorului și apoi să o fi răscumpărat cu bună-credință de la cumpărător sau de la altcineva
căruia i-a fost transmisă proprietatea prin dreptul de succesiune; chiar dacă debitorul însuși ar fi devenit moștenitorul
cumpărătorului. Cu toate acestea, dacă banii nu au fost plătiți, va apărea o suspiciune de rea-credință, care se va extinde până
în prezent, astfel încât creditorul va avea dreptul de a interpune o replică pe motiv de fraudă.
8. Să examinăm următorul caz. Dacă Titius, care era debitor, ar vinde o proprietate care a fost gajată lui Maevius, cu acordul
creditorului său, sau unei alte persoane de la care Maevius a cumpărat-o, iar ulterior Maevius ar deveni moștenitorul lui
Titius, iar creditorul ar proceda la recuperarea datoriei de la acesta, care este legea? Ar fi nedrept ca cumpărătorul să fie
privat de proprietate de către creditor, deoarece a obținut-o nu prin dreptul de succesiune, ci în alt mod. Se poate spune,
totuși, că, întrucât Titius s-a făcut vinovat de rea-credință în această chestiune, împiedicând creditorul să încaseze banii de la
posesor, este foarte nedrept ca el să fie făcut de râs în acest mod.
9. Dacă, totuși, terenul aflat în posesia lui Maevius ar fi grevat de către acesta în favoarea cuiva a cărui creanță nu a fost încă
satisfăcută, atunci se poate interveni în mod corect o excepție pe motiv că proprietatea nu a fost vândută cu consimțământul
creditorului; căci, deși debitorul s-a făcut vinovat de rea-credință prin faptul că nu a făcut plata, totuși, cel de-al doilea
creditor, care a primit proprietatea în gaj, ar trebui să fie preferat.
10. Cu toate acestea, în cazul în care un debitor îi cere creditorului său să îi permită să vândă gajul pentru a-l putea plăti mai
ușor, este mai sigur să oblige cumpărătorul potențial să se angajeze să plătească creditorului prețul bunului vândut, până la
concurența datoriei.
11. Trebuie să înțelegem termenul "vânzare", într-un sens general, astfel încât, dacă creditorul permite debitorului să lase
moștenire bunul gajat, ceea ce a acordat poate fi valabil; și acest lucru trebuie înțeles în așa fel încât, dacă legatul ar fi
respins, gajul va rămâne în vigoare.

1194

12. În cazul în care un debitor vinde un bun, dar nu l-a predat încă, creditorul va fi împiedicat să intenteze o acțiune pe motiv
că bunul face încă parte din bunurile debitorului; sau, într-adevăr, din moment ce este pasibil de o acțiune de cumpărare, se
stinge dreptul la gaj? Aceasta din urmă este cea mai bună opinie. Dar ce se întâmplă dacă vânzătorul nu a primit prețul, iar
cumpărătorul nu este pregătit să îl plătească? În acest caz, se poate spune același lucru.
13. Dacă, totuși, creditorul a permis ca bunul să fie vândut, dar debitorul l-a dat; va fi el împiedicat de o excepție? Sau este
mai degrabă o chestiune de fapt, el consimțind ca bunul să fie vândut, pentru ca prețul fiind plătit, tranzacția să fie un avantaj
pentru el? În acest caz, consimțământul său nu ar trebui să-i aducă atingere. Dar, dacă a dat proprietatea ca zestre, se va
considera în mod normal că a vândut-o din cauza sarcinilor căsătoriei. Pe de altă parte, dacă creditorul i-a permis să dea
bunul, iar debitorul îl vinde, creditorul va fi împiedicat să își urmărească creanța, cu excepția cazului în care se poate spune
că a permis să se facă un cadou pentru că cel căruia i-a fost dat bunul era prietenul creditorului.
14. Dacă creditorul și-a dat consimțământul ca bunul să fie vândut pentru zece aurei, iar debitorul ar trebui să îl vândă pentru
cincisprezece, trebuie să se considere că creditorul nu este împiedicat să își urmărească creanța. Pe de altă parte, nu se pune
problema că a vândut-o în mod legal, dacă a obținut prin tranzacție mai mult decât i-a permis creditorul să o vândă.
15. Nu se va considera că creditorul și-a dat consimțământul dacă debitorul vinde bunul cu știința sa, deoarece el nu l-a lăsat
să facă acest lucru decât pentru că știa că dreptul său la gaj va fi păstrat în toate circumstanțele. Cu toate acestea, dacă el a
semnat actul de vânzare, se va considera că și-a dat consimțământul, cu excepția cazului în care este perfect evident că a fost
înșelat. Această regulă trebuie respectată și în cazul în care și-a dat consimțământul fără a semna vreun document.
16. În cazul în care debitorului i s-a acordat permisiunea de a vinde, iar moștenitorul său a vândut bunul, poate apărea o
problemă de fapt cu privire la intenția creditorului. Trebuie spus că vânzarea a fost efectuată în mod corespunzător, deoarece
aceste subtilități nu sunt luate în considerare de către instanțe.
17. În cazul în care un debitor care a obținut permisiunea de a vinde bunul gajat încetează să mai fie în posesia acestuia, iar
un nou posesor îl vinde, dreptul la gaj va continua să existe, la fel ca și în cazul în care creditorul i-ar fi dat personal
permisiunea debitorului? Aceasta este cea mai bună opinie, deoarece, dacă creditorul a dat permisiunea noului posesor de a
vinde bunul și nu a dat-o debitorului de către care i-a fost ipotecat, trebuie să se considere că acesta va fi exclus prin excepție.
18. Dacă, totuși, creditorul ar consimți ca bunul să fie vândut în termen de un an sau de doi ani, iar acesta ar fi vândut după
acest termen, creditorul nu va fi lipsit de dreptul său la gaj.
19. În cazul în care un creditor s-a prevalat de acțiunea ipotecară și a recuperat despăgubiri de la posesor, iar ulterior pretinde
datoria de la debitor; cred că poate fi împiedicat printr-o excepție pe motiv de fraudă.
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9. Modestinus, Opinii, Cartea a IV-a.
Titius a gajat o suprafață de teren lui Sempronius, iar apoi a gajat-o lui Gaius Seius; apoi Titius a vândut terenul identic celor
doi Sempronius și Gaius Seius în întregime, fiecăruia dintre ei fiindu-i gajat anterior în întregime. Întreb dacă dreptul de gaj
s-a stins prin faptul că a avut loc vânzarea sau dacă, din acest motiv, ambilor creditori le rămâne doar titlul de proprietate prin
cumpărare? Modestinus a răspuns că, prin dreptul de cumpărare, proprietatea revine părților menționate, întrucât, conform
faptelor expuse, ambele au consimțit la vânzare, dar că nu ar avea dreptul de acțiune în gaj una împotriva celeilalte.
1. Titius i-a împrumutat bani lui Seius pe un teren gajat, terenul respectiv fiind anterior grevat în favoarea statului; cel de-al
doilea creditor a plătit banii datorați statului, dar Maevius s-a prezentat și a afirmat că terenul i-a fost ipotecat înainte de a fi
grevat în favoarea statului. Cu toate acestea, s-a constatat că Maevius a fost prezent și a semnat angajamentul semnat de
Seius în fața guvernului, prin care Seius garanta că terenul nu era grevat de sarcini în favoarea nimănui altcuiva. Întreb dacă
Maevius poate fi acționat în justiție cu privire la această proprietate. Modestinus a răspuns că nu putea, în nici un caz, să
păstreze vreun drept asupra gajului în cauză, după ce a consimțit la tranzacția menționată mai sus.
(10) Paulus, Întrebări, Cartea III.
Un debitor a vândut un gaj cu consimțământul creditorului său, iar ulterior s-a convenit între el și cumpărător ca vânzarea să
fie anulată. Dreptul la gaj a rămas nealterat la creditor, căci așa cum drepturile anterioare au fost restituite debitorului, tot așa
au fost restituite și creditorului. Într-adevăr, creditorul nu a renunțat în mod absolut la dreptul său la gaj, ci doar în măsura în
care cumpărătorul a păstrat bunul și nu l-a restituit vânzătorului. Prin urmare, dacă, în cursul procedurilor judiciare,
vânzătorul ar fi eliberat sau dacă s-ar pronunța o hotărâre judecătorească împotriva sa la valoarea interesului cumpărătorului,
deoarece nu a predat bunul, trebuie să se considere că dreptul creditorului la gaj va rămâne nealterat; deoarece acest lucru se
poate întâmpla chiar și atunci când bunul nu a fost vândut cu acordul creditorului.
1. În cazul în care, de asemenea, un creditor vinde un gaj, iar vânzarea este anulată sau sclavul care a făcut obiectul acesteia
este returnat ca fiind nesancționat, proprietatea revine debitorului. Aceeași regulă se aplică în toate cazurile în care se dă
permisiunea de a vinde un bun aparținând altuia, deoarece părțile nu primesc drepturile lor din mâinile cumpărătorului, doar
pentru că au transferat proprietatea, ci bunul revine la starea sa anterioară, atunci când vânzarea este anulată.
11. Același, Opinii, Cartea a IV-a.
Lucius Titius era îndatorat soției sale, Gaia Seia, pentru bani împrumutați pe un gaj sau pe un teren care era ipotecat; și,
împreună cu soția sa, a dat același teren ca zestre lui Sempronius, care urma să se căsătorească cu Seia Septitia, fiica lor.
După ce Lucius Titius a murit, fiica sa, Septitia, a refuzat să accepte averea tatălui său și întreb dacă mama sa ar putea
revendica proprietatea care i-a fost ipotecată? Paulus a răspuns că s-a considerat că Gaia Seia a eliberat obligația terenului
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gajat pe care consimțise ca soțul ei să îl dea ca zestre fiicei lor, atunci când proprietatea respectivă a fost dată în numele fiicei
respective, dar că răspunderea personală a continuat să existe; acțiunea, cu toate acestea, nu a putut fi acordată împotriva
celei care a refuzat să accepte succesiunea tatălui ei.
12. The Same, Opinii, Cartea a V-a.
Paulus a dat ca opinie că, în cazul în care Sempronius, un prim creditor, a consimțit ca debitorul să greveze aceeași
proprietate gajată în favoarea sa în favoarea unui al treilea creditor, se consideră că el a renunțat la dreptul său la gaj, dar că al
treilea creditor nu a fost subrogat față de el și, prin urmare, poziția celui de-al doilea creditor a fost îmbunătățită. Aceeași
regulă ar trebui să fie respectată atunci când guvernul împrumută bani în calitate de al treilea creditor.
1. În cazul în care cineva își urmărește creanța asupra bunurilor prin dreptul de gaj, este obișnuit ca acesta să fie exclus dintro acțiune pentru recuperarea bunurilor gajate, atunci când posesorul îi face o ofertă pentru suma creanței sale; deoarece nu ar
trebui să se facă nicio investigație cu privire la titlul posesorului, atunci când dreptul reclamantului este stins prin eliberarea
gajului.
13. Tryphoninus, Disputations, Cartea VIII.
În cazul în care un debitor, după ce creditorul său a depus jurământul, jură că nu ar trebui să fie obligat să plătească, gajul
este eliberat, deoarece acest procedeu are același efect ca și cum debitorul ar fi fost eliberat de răspundere în instanță, căci
dacă a fost eliberat de către judecător, chiar dacă acest lucru a fost făcut pe nedrept, gajul va fi, totuși, eliberat.
(14) Labeo, Epitome ulterioare de Javolenus, Cartea a V-a.
În cazul în care s-a convenit între tine și chiriașul tău că orice bun adus de acesta pe terenul tău va fi considerat gajat până
când chiria îți va fi plătită sau până când vei fi mulțumit într-un alt mod, iar tu accepți apoi o garanție din partea chiriașului
pentru plata chiriei, cred că ești mulțumit și, prin urmare, că bunurile personale aduse pe terenul tău de către chiriaș încetează
să mai fie grevate.
15. Scaevola, Digest, Cartea a VI-a.
Averea unui prim creditor care primise cu titlu de garanție anumite terenuri și cele ale unui al doilea căruia îi fusese ipotecată
și o parte din terenuri au trecut prin moștenire la aceeași persoană. Debitorul s-a oferit să plătească respectivului moștenitor
suma pe care o împrumutase de la cel de-al doilea creditor. S-a opinat că acesta ar trebui să fie obligat să accepte banii,
dreptul său la gaj în temeiul primului contract rămânând nealterat.

1197

Cartea XXI
1. Cu privire la Edictul edililor (...)
2. Cu privire la evicțiuni și la stipularea de daune-interese duble.
3. Cu privire la excepția pe motiv de bunuri vândute și predate.

Tit. 1. Cu privire la edictul edililor și la acțiunile pentru a obliga vânzătorul să ia înapoi
bunul în cazul în care a primit mai mult decât valora.

1. Ulpianus, Despre Edictul edililor curule, Cartea I.
Labeo afirmă că Edictul Curule Aediles se referă la vânzările de bunuri, fie că acestea constau în terenuri, în obiecte portabile
sau în cele care se deplasează.
(1) Edilii spun: "Cei care vând sclavi trebuie să-i anunțe pe cumpărători dacă aceștia au boli sau defecte, dacă au obiceiul de
a fugi sau de a rătăci sau dacă nu au fost eliberați de răspunderea pentru daunele pe care le-au comis. Toate aceste lucruri
trebuie să fie declarate public în momentul în care sclavii sunt vânduți. În cazul în care un sclav este vândut cu încălcarea
acestei prevederi sau contrar celor spuse și promise în momentul vânzării, din cauza cărora se poate considera că
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cumpărătorul și toate părțile interesate ar trebui să fie despăgubite, vom acorda o acțiune pentru a obliga vânzătorul să ia
înapoi sclavul respectiv. Cu toate acestea, dacă, după vânzare și livrare, valoarea sclavului respectiv a fost diminuată prin
fapta sclavilor cumpărătorului sau a agentului său; sau în cazul în care o sclavă a avut un copil după vânzare; sau, dacă s-a
făcut vreun accesoriu la proprietatea rezultată în urma vânzării; sau dacă cumpărătorul a obținut vreun profit de pe urma
acestei proprietăți, el trebuie să restituie întreaga proprietate. În plus, dacă el însuși a făcut orice adăugire la proprietate, poate
recupera aceste bunuri de la vânzător. De asemenea, dacă sclavul a comis un act ilegal pedepsit cu moartea, dacă s-a făcut
vinovat de vreun act împotriva vieții cuiva sau dacă a fost introdus în arenă în scopul de a lupta cu fiarele sălbatice; toate
aceste lucruri trebuie să fie declarate în momentul vânzării; pentru că în aceste cazuri vom acorda o acțiune de restituire a
sclavului. Mai mult, vom acorda, de asemenea, o acțiune în cazul în care se dovedește că o parte a vândut cu bună știință și
cu rea-credință un sclav, încălcând aceste dispoziții."
(2) Motivul pentru care a fost promulgat acest Edict a fost acela de a preveni fraudele vânzătorilor și de a oferi ajutor pentru
acei cumpărători care au fost înșelați de vânzători. Totuși, trebuie să înțelegem că vânzătorul, chiar dacă nu cunoștea acele
lucruri pe care edilii au ordonat să fie respectate, va fi totuși răspunzător; și acest lucru nu este nedrept, deoarece un vânzător
poate obține cu ușurință cunoașterea acestor aspecte, și nici nu contează pentru cumpărător de ce a fost înșelat, fie din cauza
ignoranței, fie din cauza vicleniei vânzătorului.
(3) Trebuie reținut că acest Edict nu se referă la vânzările efectuate de Trezorerie.
(4) În cazul în care, totuși, Guvernul efectuează vânzarea, prezentul Edict se va aplica.
(5) El se aplică, de asemenea, vânzării bunurilor aparținând pupilelor.
(6) În cazul în care defectul sau boala unui sclav este aparentă, așa cum se întâmplă foarte frecvent, când defectele se
manifestă din anumite indicii, se poate spune că Edictul nu se aplică. Ar trebui să se ia dispoziții doar pentru a împiedica
înșelarea cumpărătorului.
(7) Trebuie remarcat faptul că boala este definită de Sabinus ca fiind o anumită stare a corpului care îl face mai puțin capabil
să îndeplinească funcțiile pentru care natura ne-a dăruit sănătatea corporală. În unele cazuri, boala afectează întregul corp, în
altele doar o parte a acestuia, de exemplu, tuberculoza, adică o epuizare; o febră este o boală a întregului corp; orbirea, de
exemplu, este boala unei părți, deși un om se poate naște în această stare. Există o mare diferență între un defect și o boală, ca
în cazul în care cineva este bâlbâit, căci aceasta este mai degrabă un defect decât o stare de rău. Cred că pentru a înlătura
orice îndoială în această privință, edilii au folosit termenul "același", pentru ca să nu rămână nicio incertitudine.
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(8) Prin urmare, dacă defectul sau boala este de așa natură încât să interfereze cu utilizarea și serviciile sclavului, aceasta va
constitui un motiv pentru acțiunea de obligare a acestuia să fie luat înapoi; dar trebuie să ne amintim că orice afecțiune sau
defect foarte neînsemnat nu poate face ca sclavul să fie considerat bolnav sau nesănătos. Prin urmare, o ușoară febrilitate, sau
o febră cuarțoasă veche, care în acel moment este pe cale să dispară, sau o rană neînsemnată nu va face ca vânzătorul să fie
considerat în culpă, pentru că nu a atras atenția asupra ei; pentru că lucrurile de acest fel pot fi trecute cu vederea. Vom da în
continuare câteva exemple de sclavi bolnavi și nesănătoși.
(9) Este întrebat Vivianus dacă un sclav care nu manifesta întotdeauna semne de nebunie și care uneori vorbea rațional ar
trebui să fie considerat totuși sănătos. Vivianus spune că, totuși, este sănătos; pentru că ar trebui să înțelegem că unele
persoane sunt sănătoase la minte, deși uneori pot manifesta defecte mentale; în caz contrar, el afirmă că rezultatul ar fi că, în
conformitate cu acest principiu, am nega că un număr infinit de persoane sunt sănătoase la minte, ca, de exemplu, cei care
sunt amețiți, superstițioși, irascibili și insolenți, precum și alții care au defecte mentale similare. Cu toate acestea, se
garantează mai mult în ceea ce privește sănătatea corpului decât în ceea ce privește defectele mentale. Căci el afirmă că un
defect corporal se va extinde uneori și va vicia mintea, de exemplu, atunci când se spune că un om are mintea afectată ca
urmare a febrei. Ce trebuie făcut într-un caz de acest fel? Dacă viciul mintal este de așa natură încât vânzătorul ar fi trebuit să
atragă atenția asupra lui, iar acesta nu a făcut acest lucru atunci când știa de existența lui, el va fi pasibil de o acțiune de
cumpărare.
(10) Vivianus susține, de asemenea, că, deși un sclav poate să fi alergat în jurul templelor într-o manieră distrasă și să fi dat
răspunsuri oraculare; totuși, dacă nu era obișnuit să acționeze în acest mod în momentul în care a fost vândut, acest lucru nu
reprezintă un defect; și nici nu va exista o acțiune în justiție pentru că el s-a comportat ocazional în acest mod; la fel cum nu
va exista nici una în cazul în care anterior a avut febră. Dar dacă el continuă să fie dependent de acest obicei vicios și
obișnuiește să alerge distrat în jurul templelor și să dea răspunsuri oraculare, ca și cum ar fi dement; chiar dacă face acest
lucru din cauza sportului, este un defect, dar un defect al minții, și nu al trupului, și de aceea nu poate fi returnat; deoarece
edilii menționează doar defectele corporale; cu toate acestea, o acțiune de cumpărare poate fi intentată împotriva
vânzătorului.
(11) El mai spune că aceeași regulă se aplică cu referire la sclavii care sunt peste măsură de timizi, lacomi, avari sau
irascibili,
2. Paulus, Despre edictul edililor curuți, Cartea I. Sau melancolici,
3. Gaius, Despre edictul edililor curule, Cartea I.
Sau insolent, cocoșat, strâmb, sau afectat de vreo boală de piele, sau de mâncărime, sau mut sau surd:
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4. Ulpianus, Despre edictul edililor curule, Cartea I.
Și neagă faptul că un sclav poate fi returnat din cauza acestor defecte, dar acordă o acțiune de cumpărare.
(1) Dacă, totuși, un defect corporal influențează mintea, de exemplu, atunci când un sclav vorbește deconectat din cauza
febrei, sau ține discursuri ridicole în public, ca un nebun, unde defectul mental este cauzat de unul corporal, el poate fi
restituit.
(2) Pomponius spune că anumite autorități susțineau că sclavii care sunt jucători și care sunt dați la vin nu sunt incluși în
Edict, așa cum nu sunt incluși nici cei care sunt lăcomi, impostori, mincinoși sau certăreți.
(3) Pomponius mai spune că, deși vânzătorul nu este obligat să garanteze că sclavul său este foarte inteligent, totuși, dacă
atunci când îl vinde este atât de prost sau de nebun încât nu se poate face nici un folos din el, acest lucru va fi considerat un
defect. Vedem că se adoptă regula conform căreia termenii "defect" și "boală" se aplică numai la corp, dar vânzătorul nu este
obligat să garanteze că sclavul nu are un defect mental, decât dacă a declarat în mod special acest lucru, altfel nu va fi
răspunzător; și de aceea s-a făcut o excepție expresă cu referire la sclavii care sunt rătăcitori și obișnuiesc să fugă, deoarece
acestea sunt defecte mentale și nu corporale. De aceea, unele autorități susțin că animalele care sunt timorate și obișnuiesc să
lovească cu piciorul nu ar trebui să fie încadrate în categoria celor care nu sunt sănătoase, deoarece acestea sunt defecte
mentale și nu fizice.
(4) Într-un cuvânt, oricât de grav ar fi viciul mintal, acesta nu va constitui un motiv de restituire a proprietății, cu excepția
cazului în care s-a prezentat ca neexistând, când în realitate a existat. Cu toate acestea, se poate introduce o acțiune în justiție
în cazul în care vânzătorul a ascuns cu bună știință viciul mintal, dar în cazul în care viciul este doar corporal sau afectează
atât corpul, cât și mintea, proprietatea poate fi returnată din acest motiv.
(5) Trebuie remarcat faptul că se face mențiunea în termeni generali a bolii, și nu a oricărei afecțiuni periculoase. Pomponius
spune că acest lucru nu ar trebui să pară extraordinar, deoarece nimic acolo nu face referire la chestiuni la care o boală de
acest fel este un obstacol.
(6) De asemenea, el spune că nu orice boală oferă un motiv pentru restituirea proprietății, ca, de exemplu, o scurgere
nesemnificativă a ochilor, sau o durere neînsemnată la dinți sau la ureche, sau o mică rană, și, de fapt, nici o febră ușoară nu
intră în sfera de aplicare a acestui Edict.
5. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a XI-a.
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Există o diferență la fel de mare între aceste defecte pe care grecii le numesc "defecte" și tulburări, sau boli, sau afecțiuni, așa
cum există între astfel de imperfecțiuni corporale și afecțiuni care îl fac pe un sclav incapabil de serviciu.
6. Ulpianus, Despre edictul edililor Curule, cartea I.
Pomponius spune foarte corect că acest Edict se referă nu numai la bolile cronice, ci și la cele cu caracter temporar.
(1) Trebatius spune că tetterul nu este o boală, dacă sclavul se poate folosi de membrul pe care apare la fel de bine ca și de
celălalt. Această opinie a lui Trebatius mi se pare corectă.
(2) Un sclav care a fost castrat nu este, cred, bolnav sau defect, ci sănătos; la fel ca unul care are doar un singur testicul, care
este încă capabil să se reproducă.
7. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XI-a.
În cazul în care, totuși, un sclav a fost castrat în așa fel încât lipsește cu desăvârșire orice parte a corpului său necesară pentru
a genera, el este considerat bolnav.
(8) Ulpianus, Despre Edictul edililor curule, Cartea I.
A fost întrebat dacă un sclav căruia i s-a tăiat limba trebuie considerat sănătos. Această întrebare este pusă de Ofilius cu
referire la un cal, iar el spune că acesta nu trebuie considerat sănătos.
9. Același, Despre Sabinus, cartea XLIV.
Sabinus spune că o persoană mută este bolnavă, căci este evident că a fi lipsit de vorbire este o boală. O persoană care
vorbește cu dificultate, însă, nu este bolnavă, așa cum nu este bolnavă nici una căreia îi este greu să înțeleagă; și este clar că
este bolnav cel ale cărui cuvinte sunt lipsite de orice sens.
10. Același, Despre edictul edililor curuți, cartea I.
Ofilius mai spune că, atunci când un deget al sclavului a fost tăiat sau o porțiune a unuia dintre membrele sale a fost lacerată,
chiar dacă el își revine din rană, totuși, dacă serviciile sale sunt mai puțin disponibile din această cauză, nu este considerat
sănătos.
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1. Am citit, de asemenea, că Cato a spus că: "Atunci când unui sclav i s-a tăiat un deget de la mână sau un deget de la picior,
el este bolnav". Acest lucru este corect, conform distincției menționate mai sus.
2. Mai mult, în cazul în care un sclav are mai multe degete de la mâini sau de la picioare decât numărul obișnuit, iar mișcările
sale nu sunt împiedicate în nici un fel de numărul lor, nu există niciun motiv pentru întoarcerea sa; deoarece nu numărul
degetelor de la mâini sau de la picioare ar trebui să fie luat în considerare, ci dacă el este capabil să se folosească de un număr
mai mare sau mai mic fără nici o dificultate.
3. S-a pus întrebarea dacă un sclav miop este sănătos, și cred că ar trebui să fie returnat.
4. Orbirea parțială este considerată o boală, adică atunci când un sclav nu poate vedea nici dimineața, nici seara, specie de
afecțiune pe care grecii o numesc slăbiciune a vederii. Unele persoane cred că această afecțiune este aceeași cu cea în care un
om nu vede nimic atunci când i se aduce o lumină în apropiere.
5. A fost întrebat dacă un bâlbâit, unul care bâiguie sau vorbește inarticulat, sau foarte încet, sau care este îngenuncheat sau
cu picioarele încovoiate este sănătos, și cred că este.
11. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a XI-a.
Cel care a pierdut un dinte nu este bolnav, căci cea mai mare parte a omenirii a pierdut câțiva dinți și nu pentru acest motiv
este considerată bolnavă, mai ales că noi ne naștem fără dinți și nu suntem mai puțin sănătoși din acest motiv, până când îi
avem; altfel niciun bătrân nu ar fi considerat sănătos.
12. Ulpianus, Despre edictul edililor Curule, Cartea I.
Oricine are o tumoare este bolnav, la fel ca și cel care are un polipru,
1. Pedius spune că un sclav care are un ochi sau un obraz mai mare decât celălalt, dacă le poate folosi la fel de bine, este
considerat sănătos; pentru că el afirmă că orice inegalitate a obrajilor, ochilor sau a brațelor, dacă nu diminuează cu nimic
serviciile sclavului, nu constituie un motiv de returnare a acestuia. Dar atunci când o parte este mai mică sau un picior mai
scurt, aceasta poate oferi un impediment și, prin urmare, în acest caz, sclavul poate fi returnat.
2. În cazul în care un sclav se naște cu gușă sau are ochii proeminenți, el este considerat sănătos.
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3. De asemenea, trebuie amintit că un sclav stângaci nu este bolnav sau defect, cu excepția cazului în care își folosește mâna
stângă mai des din cauza slăbiciunii mâinii drepte, dar atunci nu este stângaci, ci infirm.
4. S-a pus întrebarea dacă un sclav care are o respirație urât mirositoare este sănătos. Trebatius spune că o persoană a cărei
respirație miroase urât nu este bolnavă mai mult decât una care miroase ca o capră sau care are strabism; căci acest lucru i se
poate întâmpla oricui din cauza unei guri murdare. Dar, cu toate acestea, atunci când acest lucru se întâmplă din cauza unui
defect corporal, de exemplu, de la ficat sau de la plămâni, sau din orice altă cauză similară, sclavul este bolnav.
13. Gaius, Despre edictul edililor curule, Cartea I. Un sclav care este șchiop este, de asemenea, considerat bolnav.
14. Ulpianus, Despre Edictul edililor curule, Cartea I.
Se punea întrebarea dacă era bolnavă o sclavă care aducea mereu pe lume copii morți.
Sabinus spune că, dacă acest lucru era cauzat de o afecțiune uterină, ea trebuie să fie considerată astfel.
1. În cazul în care o sclavă însărcinată este vândută, toate autoritățile consideră că este sănătoasă, deoarece este cea mai mare
și mai importantă funcție a unei femei să conceapă și să păstreze un copil.
2. O femeie care naște un copil este, de asemenea, sănătoasă, cu condiția să nu se întâmple nimic altceva care să-i provoace
vreo boală corporală.
3. Caelius spune că Trebatius face o distincție într-un caz de sterilitate, căci dacă o femeie este sterilă prin natură, ea este
sănătoasă, dar dacă acest lucru se întâmplă din cauza vreunui defect al corpului, ea nu este.
4. Întrebarea apare și cu referire la cel care suferă de incontinență de urină, iar Pedius spune că un bărbat nu este mai puțin
sănătos din acest motiv dacă urinează în pat, în timp ce este copleșit de somn sau de vin, sau atunci când acest lucru se
întâmplă din cauza lenei de a se ridica. Acolo unde, însă, nu poate reține lichidul colectat din cauza unui defect al vezicii sale,
un sclav poate fi întors, nu pentru că a trecut urina în pat, ci pentru că are o vezică defectă; și această opinie este corectă.
5. Pedius mai spune că, dacă uvula cuiva este amputată, aceasta împiedică mai degrabă decât solicită întoarcerea unui sclav,
deoarece starea morbidă este diminuată. Eu cred că, dacă starea morbidă dispare, nu va exista nici un motiv pentru întoarcere,
dar dacă defectul rămâne, va exista un motiv pentru aceasta.
6. În cazul în care cineva se naște cu degetele unite, nu este considerat sănătos, dacă este împiedicat să își folosească mâinile.
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7. Acolo unde vaginul unei sclave este atât de îngust încât nu poate deveni femeie, este stabilit că nu trebuie considerată
sănătoasă.
8. În cazul în care un sclav are amigdalele mărite, se pune întrebarea dacă poate fi returnat ca fiind nesănătos. Dacă acest
lucru este înțeles în sensul în care cred eu că este, adică dacă această afecțiune există de atât de mult timp încât tumorile din
gât care s-au format nu mai pot fi îndepărtate acum, sclavul nu este sănătos.
9. În cazul în care un vânzător declară în mod expres că sclavul are o anumită boală, dar că este sănătos în alte privințe,
părțile trebuie să respecte ceea ce s-a convenit, deoarece, atunci când au renunțat la drepturile lor de acțiune, nu li se poate
permite să le reia, cu excepția cazului în care vânzătorul a ascuns în mod deliberat și cu bună știință boala; pentru că, în acest
caz, ar trebui să se acorde un răspuns pe motiv de fraudă.
10. În cazul în care existența unui defect nu a fost menționată în mod expres de către vânzător, dar era de așa natură încât ar fi
fost evident pentru oricine; de exemplu, dacă sclavul era orb sau avea o cicatrice evidentă și periculoasă pe cap sau pe o altă
parte a corpului, Caecilius spune că vânzătorul nu va fi răspunzător din acest motiv, mai mult decât dacă ar fi menționat în
mod expres defectul, deoarece se consideră că Edictul edililor se referă doar la acele boli și defecte pe care cumpărătorul era
sau putea să le ignore.
15. Paulus, Despre Sabinus, Cartea XI.
O sclavă care are menstruația de două ori pe lună nu este sănătoasă. Aceeași regulă se aplică și în cazul uneia care nu are
astfel de scurgeri, cu excepția cazului în care acest lucru se datorează vârstei.
(16) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXIII.
În cazul în care un sclav este complet vindecat, astfel încât este readus la starea sa anterioară, el trebuie considerat ca și cum
nu a fost niciodată bolnav.
17. Ulpianus, Despre edictul edililor Curule, Cartea I.
18. Ofilius definește sclavul fugar ca fiind cel care rămâne în afara casei stăpânului său cu scopul de a se pune pe fugă sau de
a se ascunde.
(1) Caelius spune că un sclav fugar este cel care își părăsește stăpânul cu intenția de a nu se mai întoarce la el, chiar dacă,
după ce s-a răzgândit, se întoarce; pentru că, spune el, într-o infracțiune de acest fel, pocăința nu înlătură vinovăția.
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(2) Cassius, de asemenea, afirmă că un sclav fugar este cel care își părăsește stăpânul cu intenția deliberată de a nu se
întoarce.
(3) De asemenea, Vivianus afirmă că sclavul este înțeles ca fiind fugar mai mult din cauza intenției sale decât prin faptul
fugii sale, căci un sclav care fuge pentru a scăpa de un dușman sau de un tâlhar, sau pentru a evita un incendiu sau
distrugerea unei case, deși este adevărat că este luat la fugă, totuși nu este fugar. Din nou, un sclav care a fugit de un învățător
căruia i-a fost predat în scopul instruirii nu este un fugar, dacă, din întâmplare, a luat-o la fugă pentru că a fost tratat rău de
acesta. El are aceeași părere și în cazul în care un sclav fuge de la o parte căreia i-a fost împrumutat, dacă a făcut acest lucru
din același motiv. Vivianus are aceeași părere dacă sclavul fuge pentru că a fost tratat cu prea multă severitate. Totuși, acest
lucru se aplică doar în cazul în care fuge de la acele persoane și se întoarce la stăpânul său, dar dacă nu se întoarce la stăpânul
său, el spune că nu există nicio îndoială că ar trebui să fie considerat un fugar.
(4) Proculus, după ce a fost interogat cu referire la un sclav care se ascunsese în casa stăpânului său cu scopul de a găsi o
oportunitate de a scăpa, spune că, deși cel care rămâne în casă nu poate fi considerat că a fugit, el este, totuși, un fugar. Dacă,
totuși, el s-a ascuns doar cu scopul de a aștepta până când mânia stăpânului său se va potoli, el nu este un fugar; la fel ca
atunci când unul pe care stăpânul său intenționează să-l biciuiască se duce la un prieten pentru a-l determina să intervină în
favoarea sa. De asemenea, nu trebuie considerat fugar nici cel care a plecat cu scopul de a se sinucide; altfel, oricine ar putea
numi fugar un sclav care s-a urcat în vârful casei cu scopul de a se arunca de acolo, deoarece el ar trebui mai degrabă
clasificat cu cei care intenționează să se sinucidă; pentru că el spune că părerea susținută de multe persoane nerezonabile, și
anume că este un sclav fugar cel care rămâne departe pentru o noapte fără consimțământul stăpânului său, nu este corectă;
deoarece infracțiunea trebuie să fie determinată de intenția sclavului.
(5) Vivianus spune, de asemenea, că, atunci când un sclav tânăr a părăsit casa stăpânului său și s-a întors la mama sa, iar
întrebarea este dacă este sau nu un fugar; el este unul dacă a plecat cu scopul de a se ascunde pentru a evita întoarcerea la
stăpânul său; dar dacă a făcut acest lucru pentru a obține mai ușor iertarea pentru vreo infracțiune prin intermediul mamei
sale, nu este un fugar.
(6) Caelius a mai afirmat că, dacă cumperi un sclav care s-a aruncat în Tibru și care și-a părăsit stăpânul doar cu intenția de a
se sinucide, acesta nu este un fugar. Dacă, însă, el a avut intenția de a fugi în primul rând, iar ulterior, răzgândindu-se, s-a
aruncat în Tibru, este un fugar. El are aceeași părere și în cazul unui sclav care s-a aruncat de pe un pod. Toate aceste opinii
date de Caelius sunt corecte.
(7) De asemenea, el spune că, dacă sclavul tău fuge și își ia cu el sub-sclavul, iar acesta din urmă îl însoțește fără voia lui sau
ignorând planul său și, după ce a obținut ocazia de a se întoarce la tine, neglijează să o facă, el nu este considerat fugar. În
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cazul în care, însă, el a înțeles ce se întâmpla în momentul în care a luat-o la fugă sau a aflat ulterior intenția sclavului și ar fi
putut să se întoarcă la dumneavoastră, dar nu a dorit să o facă, este altceva. El susține, de asemenea, că aceeași regulă ar
trebui să se aplice și în cazul unui sclav furat de un hoț.
(8) Caelius spune, de asemenea, că dacă un sclav care se afla pe pământul stăpânului său abandonează casa cu intenția de a
fugi, iar cineva îl prinde înainte ca el să părăsească pământul tău, el trebuie să fie considerat fugar; pentru că intenția este cea
care face din sclav un fugar.
(9) De asemenea, el spune că un sclav care a făcut doar unul sau doi pași în încercarea de a scăpa, sau chiar a început să fugă,
nu este un fugar, dacă nu poate, în fuga sa, să scape de stăpânul său care îl urmărește.
(10) El mai spune, de asemenea, foarte corect, că fuga este o specie de libertate, cu alte cuvinte, că, pentru moment, el este
liber de sub puterea stăpânului său.
(11) În cazul în care un sclav este dat în gaj, el îl are în continuare ca stăpân pe debitor; dar dacă, după ce creditorul și-a
exercitat dreptul de a intra în posesia lui, el fuge de el, poate fi considerat fugar.
(12) Labeo și Caelius se întreabă dacă sclavul fuge într-un loc de azil sau se îndreaptă spre unul în care sclavii obișnuiesc să
fie vânduți sau expuși spre vânzare, dacă este un fugar. Eu cred că cel care acționează în acest fel nu este un fugar, deoarece
se consideră că este legal să facă acest lucru în public. De asemenea, nu cred că este fugar nici cel care se refugiază la statuia
împăratului, pentru că nu face acest lucru cu intenția de a fugi. De asemenea, am aceeași părere și cu privire la cel care se
refugiază într-un azil sau în alt loc, pentru că nu face acest lucru cu intenția de a fugi. Dacă, totuși, a fugit la început, iar apoi
s-a refugiat la azil, nu este cu atât mai puțin un fugar din acest motiv.
(13) Caelius spune, de asemenea, că este stabilit că este fugar cel care se retrage într-un loc de unde stăpânul său nu-l va
putea recupera și că este și mai mult fugar cel care se îndreaptă spre un loc de unde nu poate fi scos.
(14) Labeo definește sclavul rătăcitor ca fiind un mic vagabond; iar, pe de altă parte, fugarul ca fiind un mare rătăcitor. Noi
definim corect sclavul rătăcitor ca fiind cel care, de fapt, nu fuge, ci rătăcește frecvent, fără nici un motiv, și, după ce și-a
pierdut timpul în lucruri neînsemnate, se întoarce târziu acasă.
(15) Caelius a afirmat că un libert trăia împreună cu patronul său, întreaga casă fiind ocupată de amândoi. Sclavul libertului a
plecat cu intenția de a nu se mai întoarce la el, dar a rămas ascuns toată noaptea în locuința patronului, iar Caelius spune că
este un fugar. Caelius spune că este evident că, dacă întreaga casă nu era în sarcina ambelor persoane, iar libertul locuia într-

1207

un apartament care era folosit ca pasaj comun și promiscuu pentru toate camerele, ar trebui să se susțină opinia contrară; iar
Labeo aprobă acest lucru.
(16) Caelius afirmă, de asemenea, că în cazul în care un sclav a fost trimis într-o provincie de către stăpânul său și, după ce a
auzit că acesta din urmă a murit și că a fost eliberat prin voința sa, a rămas în același loc de muncă și a început să se comporte
ca un libert, el nu este un fugar; pentru că el spune că nu a devenit fugar prin declararea falsă a faptului că era liber, deoarece
a făcut acest lucru fără intenția de a se lua la fugă.
(17) În cazul în care edilii spun: "Atunci când sclavul nu a fost eliberat de răspunderea pentru daunele comise", aceasta
trebuie înțeles ca însemnând că vânzătorul nu este obligat să declare că nu a comis nicio pagubă, ci doar că este liber de
răspunderea pentru daunele comise, adică că nu este supus unei acțiuni noxale. Prin urmare, în cazul în care sclavul a comis
un prejudiciu care a fost reparat, se consideră că a fost exonerat de răspundere pentru acesta.
(18) Trebuie să înțelegem că daunele comise împotriva persoanelor fizice sunt cele care rezultă din infracțiuni care nu sunt
infracțiuni publice și sunt cele din care rezultă acțiunile noxale, deoarece prin Edict se prevede în mod special pentru
infracțiunile capitale; dar prejudiciile private dau naștere la daune pecuniare, atunci când o parte refuză să predea sclavul cu
titlu de reparație și preferă să plătească daunele evaluate de instanță.
(19) În cazul în care sclavul este unul care nu poate fi manuntit în conformitate cu Constituțiile imperiale; sau dacă a fost
vândut de stăpânul său cu condiția de a fi ținut în lanțuri; sau dacă a fost condamnat de cineva cu autoritate; sau dacă urmează
să fie trimis în afara țării, este perfect corect ca acest lucru să fie declarat în momentul vânzării sale.
(20) Atunci când cineva afirmă că un sclav are unele trăsături bune pe care de fapt nu le are, sau că este lipsit de obiceiuri
rele și nu este așa; ca, de exemplu, dacă ar spune că nu a fost un hoț, și este unul, sau dacă ar spune că este un muncitor
priceput, și nu este; pentru că părțile de acest fel care nu furnizează ceea ce se angajează să facă, sunt considerate că au
acționat contrar declarațiilor și promisiunilor lor.
18. Gaius, Despre edictul edililor curuți, Cartea I.
În cazul în care un vânzător afirmă că un sclav are anumite calități, iar cumpărătorul se plânge că acest lucru nu este adevărat,
acesta va avea dreptul la o acțiune de restituire sau de evaluare a sclavului, pentru a recupera deficitul valorii sale; de
exemplu, dacă el va spune că sclavul este stabil și harnic, iute de picior sau vigilent, sau că și-a mărit valoarea datorită
frugalității sale, iar acesta, dimpotrivă, se va dovedi a fi schimbător, insolent, leneș, somnoros și mâncăcios. Se consideră că
toate aceste lucruri semnifică faptul că ceea ce afirmase vânzătorul nu poate fi cerut cu rigurozitate de la el, ci că trebuie
tratat cu o oarecare moderație; astfel încât, de exemplu, dacă el a declarat că sclavul era statornic, nu ar trebui să se aștepte de
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la el o asemenea gravitate și constanță precum cea de care ar da dovadă un filozof; iar dacă a afirmat că este harnic și
vigilent, nu ar trebui să i se ceară o muncă constantă zi și noapte; dar toate aceste calități ar trebui să se aștepte ca el să le
posede într-o anumită măsură, în funcție de ceea ce este potrivit și corect. Înțelegem că aceeași regulă se aplică oricăror alte
declarații pe care vânzătorul le poate face.
(1) În cazul în care vânzătorul spune că sclavul este un bucătar excelent, el trebuie să furnizeze una dintre cele mai bune
calități aparținând acestei meserii. Cu toate acestea, în cazul în care se limitează la a spune că este bucătar, se consideră că șia respectat declarația dacă furnizează un bucătar de capacitate medie. Aceeași regulă se aplică și în cazul altor lucrători
calificați.
(2) Din nou, dacă cineva ar trebui să afirme doar că sclavul are un peculium, este suficient dacă acesta are doar un peculium
foarte mic.
19. Ulpianus, Despre edictul edililor curulești, Cartea I.
Totuși, trebuie amintit că există anumite lucruri pe care vânzătorul nu este obligat să le furnizeze, chiar dacă poate afirma că
există, de exemplu, cele care se referă la simpla laudă a sclavului; de exemplu, dacă ar spune că este frugal, cinstit și atent;
căci, așa cum spune Pedius, există o mare diferență între cazul în care vânzătorul face o declarație de laudă a sclavului și
cazul în care promite că va furniza ceea ce a spus că va furniza.
1. Este evident că, dacă el spune că sclavul nu era un jucător sau un hoț și că nu a fugit niciodată pentru a se refugia la statuia
împăratului, trebuie să facă aceste declarații bune.
2. Există această diferență între o declarație și o promisiune, deoarece noi înțelegem prin declarație doar ceea ce este rostit în
vorbire și care se termină prin cuvintele înseși; o promisiune, însă, poate fi fie o simplă asigurare că ceva va fi făcut, fie una
care poate fi cerută, fie una bazată pe o înțelegere. În conformitate cu aceasta, cel care a promis ceva unei părți care a stipulat
ceva într-un caz de acest tip poate fi acționat în justiție fie printr-o acțiune în stipulație, fie printr-o acțiune de restituire a
bunului, ceea ce nu este neobișnuit; deoarece o parte care poate fi acționată în justiție printr-o acțiune de cumpărare poate fi,
de asemenea, urmărită printr-o acțiune de recuperare a bunului.
3. Trebuie considerate ca fiind declarate sau promise doar acele lucruri care sunt rostite pentru a constitui baza unei obligații,
și nu cu titlu de laudă.
4. Trebuie observat că, atunci când o parte promite un sclav care este un muncitor calificat sau afirmă că sclavul este astfel,
nu i se cere în nici un caz să furnizeze unul care este perfect, ci unul care este, într-o anumită măsură, îndemânatic; astfel
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încât să nu fiți făcut să credeți că acesta este fie foarte priceput, fie, pe de altă parte, că nu are nicio cunoștință a meseriei sale.
Prin urmare, va fi suficient ca sclavul să aparțină clasei numite în mod obișnuit artizani.
5. Edilii mai spun: "Vom acorda o acțiune cumpărătorului și tuturor celor pe care îi privește această chestiune". Astfel, ei
promit o acțiune cumpărătorului și urmașilor săi, care sunt îndreptățiți la toate drepturile sale. Ar trebui să considerăm că
cumpărătorul este partea care cumpără proprietatea pentru un preț; acolo unde, totuși, cineva face un schimb, trebuie spus că
el ocupă poziția atât de cumpărător, cât și de vânzător, și amândoi pot acționa în temeiul acestui Edict.
6. Timpul stabilit pentru restituirea proprietății este de șase luni disponibile. Dacă, totuși, sclavul nu este returnat, dar se
introduce o acțiune în justiție pentru deficitul valorii sale, aceasta poate fi făcută în termen de un an. Mai mult, timpul
prevăzut pentru restituire începe să curgă din ziua vânzării sau, în cazul în care s-a declarat sau promis ceva, din ziua în care
a fost făcută declarația sau promisiunea.
20. Gaius, Despre edictul edililor curuți, cartea I.
Dacă, totuși, declarația a fost făcută cu ceva timp înainte de vânzare, iar apoi a fost încheiată o stipulație la câteva zile după
aceea, Caelius Sabinus spune că cumpărătorul poate intenta o acțiune pe acest motiv din ziua în care sclavul a fost vândut.
21. Ulpianus, Despre edictul edililor Curule, Cartea I.
22. A restitui proprietatea înseamnă a-l determina pe vânzător să ia înapoi ceea ce a avut la început și, deoarece acest lucru se
realizează prin renunțare, se numește, ca să spunem așa, predare sau restituire a proprietății.
1. Pomponius spune că, atunci când un sclav este restituit vânzătorului de către cumpărător, acesta din urmă trebuie să
promită că va repara orice pierdere rezultată din reaua sa credință; de aceea, este necesară o garanție pentru a se asigura că
sclavul a fost dat în gaj de către cumpărător sau că acesta a primit ordin să comită un furt de la cel căruia i-a fost predat sau să
îi provoace un prejudiciu.
2. Pomponius spune, de asemenea, că uneori ar trebui să se dea garanții de ambele părți, nu numai pentru trecut, ci și pentru
viitor; ca, de exemplu, atunci când cumpărătorul sau agentul său se alătură problemei în numele sclavului care este returnat;
sau atunci când se inițiază un proces împotriva sclavului; sau atunci când el însuși intentează un proces în nume propriu. El
spune, de asemenea, că garanția trebuie să fie dată atunci când cumpărătorul are o hotărâre judecătorească pronunțată
împotriva sa fără rea-credință din partea sa, sau face plata, deoarece, în aceste cazuri, nu este mai mult decât potrivit ca el să
furnizeze o garanție; sau atunci când dobândește ceva din procedurile judiciare pe care le-a inițiat; sau atunci când s-a făcut
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vinovat de fraudă sau neglijență pentru a împiedica proprietatea să ajungă în mâinile sale, aceasta ar trebui să fie livrată
vânzătorului în același timp.
3. De asemenea, el spune că cumpărătorul trebuie să dea garanție pentru viitor celui care i-a vândut cu bună știință un sclav
care obișnuia să fugă, dacă sclavul a luat-o la fugă fără vina cumpărătorului, iar vânzătorul, în ciuda acestui fapt, a avut o
hotărâre judecătorească împotriva sa, căci cumpărătorul trebuie atunci să dea garanție că va urmări sclavul și, dacă îl va
recupera, îl va înapoia vânzătorului:
22. Gaius, Despre edictul edililor curuți, Cartea I.
Și că nici el și nici moștenitorul său nu vor face nimic pentru a-l împiedica pe vânzător să-și recupereze sclavul.
(23) Ulpianus, Despre edictul edililor curule, Cartea I.
Mai mult, atunci când se face restituirea sclavului, dacă acesta a fost vătămat la minte sau la trup de către cumpărător, el
trebuie să repare prejudiciul către vânzător; ca, de exemplu, dacă sclavul a fost corupt sau a devenit fugar din cauza
tratamentului crud al cumpărătorului. Prin urmare, după cum spune Pomponius, judecătorul trebuie să stabilească în ce
măsură sclavul a fost depreciat în valoare, iar suma trebuie să fie compensată vânzătorului. Cu toate acestea, dacă sclavul a
fost returnat fără a se recurge la proceduri judiciare, iar cumpărătorul refuză să renunțe la celelalte bunuri pe care le-am
menționat, o acțiune de vânzare va fi suficientă pentru a garanta drepturile vânzătorului.
1. Edilii ordonă ca toate accesoriile la vânzare să fie, de asemenea, returnate, iar toate accesoriile pe care vânzătorul însuși lea furnizat trebuie, de asemenea, să fie reparate; astfel încât niciuna dintre părți, în cazul în care vânzarea este anulată, nu va
obține ceva mai mult decât ar fi avut dacă vânzarea nu ar fi fost făcută.
2. În cazul în care un sclav a comis o crimă capitală, acest lucru trebuie, de asemenea, să fie menționat. A comite o crimă
capitală înseamnă a se face vinovat de o infracțiune care se pedepsește cu moartea, căci anticii obișnuiau să pună crima
pentru pedeapsă. Noi înțelegem prin crimă capitală o crimă săvârșită prin fraudă și rea intenție, dar acolo unde cineva comite
o infracțiune din greșeală sau accident, Edictul nu se aplică. De aceea, Pomponius spune că o persoană care nu a ajuns la
pubertate sau una care este nebună nu poate fi considerată că a comis o crimă capitală.
3. În cazul în care un sclav a încercat să își pună capăt vieții, trebuie menționat și acest lucru. Este considerat un sclav rău cel
care a comis un act cu scopul de a-și încheia existența; ca, de exemplu, cel care și-a făcut un ștreang dintr-o frânghie, sau a
luat un drog otrăvitor, sau s-a aruncat de la înălțime, sau face altceva prin care se așteaptă ca moartea sa să fie provocată;
deoarece este unul care va încerca probabil să facă altuia ceea ce a încercat împotriva sa.
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4. În cazul în care partea care a vândut un sclav nesănătos este fie el însuși un sclav, fie un fiu aflat sub controlul paternal, o
acțiune de peculio, bazată pe Edictul edililor, va fi îndreptată împotriva stăpânului sau a tatălui, căci, deși aceste acțiuni par a
fi penale, totuși, întrucât rezultă dintr-un contract, trebuie spus că ele pot fi intentate în numele celor care se află sub controlul
altora. Prin urmare, în cazul în care un fiu supus autorității paterne, sau o sclavă, a făcut vânzarea, trebuie să se considere că
vor putea fi exercitate și acțiunile stabilite prin Edictul edililor.
5. Acțiunile care decurg din acest Edict pot fi exercitate și împotriva tuturor tipurilor de moștenitori.
6. Cu toate că oamenii liberi pot să ne slujească de bună credință ca sclavi, sau sclavii aparținând altuia pot să fi făcut
vânzarea, se poate afirma că și aceștia sunt incluși în acest Edict.
7. Julianus spune că hotărârea judecătorească într-un caz care implică restituirea proprietății restabilește ambele părți, adică
atât vânzătorul, cât și cumpărătorul, complet la starea lor anterioară.
8. De aceea, în cazul în care sclavul fură ceva, fie de la cumpărător, fie de la altcineva, furt din cauza căruia cumpărătorul
poate fi obligat să restituie, el nu va fi obligat să restituie sclavul vânzătorului decât dacă acesta din urmă îl despăgubește.
Dar ce se întâmplă, spunea Julianus, dacă vânzătorul ar refuza să primească sclavul? El susține că acesta nu va fi obligat să-l
despăgubească în nici o măsură, mai mult decât să fie judecat pentru preț; și că cumpărătorul trebuie să sufere această
pierdere din cauza propriei sale neglijențe, deoarece atunci când ar fi putut să predea sclavul cu titlu de reparație, a preferat să
plătească daunele evaluate de instanță. Mi se pare că opinia lui Julianus este cea mai echitabilă.
9. Dacă, în cazul în care sclavul este returnat, ceva a ajuns în mâinile cumpărătorului prin intermediul sclavului respectiv sau
nu a ajuns în mâinile sale din vina sa, trebuie să fie returnat; și aceasta include nu numai profiturile pe care le-ar fi putut
obține, sau orice salariu pe care l-ar fi primit de la sclav sau de la oricine căruia acesta a fost închiriat, ci și orice ar fi putut
dobândi de la vânzătorul însuși, pentru că acesta a întârziat în a-i preda sclavul; dar, de asemenea, dacă cumpărătorul a primit
profituri de la orice alt posesor, oricare ar fi el, trebuie să le predea pe toate. Mai mult, el trebuie să renunțe la ceea ce ar fi
putut obține cu titlu de profit, precum și la orice moștenire sau moștenire care ar fi putut cădea sclavului; și nu se ia în
considerare dacă vânzătorul ar fi putut sau nu ar fi putut dobândi aceste lucruri dacă nu ar fi vândut sclavul; căci dacă
presupunem că vânzătorul era o persoană care nu putea primi nimic prin testament, acest fapt nu îi va aduce niciun
prejudiciu. Pedius, într-adevăr, consideră că nu ar trebui să se ia în considerare dacă testatorul, atunci când a numit sclavul
moștenitorul său sau i-a lăsat o moștenire, a avut în vedere acest fapt; deoarece vânzarea în sine va rămâne în picioare, iar
acest fapt nu va aduce beneficii cumpărătorului. Pe de altă parte, el spune că, dacă moștenitorul ar fi fost numit în
considerarea vânzătorului, vom considera în continuare că cumpărătorul nu ar trebui să restituie proprietatea acestuia din
urmă, dacă nu a fost dispus să restituie sclavul.
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24. Gaius, Despre edictul edililor curuți, Cartea I.
În general, trebuie să se considere că tot ceea ce sclavul a dobândit de la cumpărător altfel decât prin administrarea bunurilor
sale, pare just ar trebui restituit.
25. Ulpianus, Despre edictul edililor curule, Cartea I.
Edilii doresc, de asemenea, ca cumpărătorul să despăgubească vânzătorul pentru orice depreciere a valorii sclavului, dar
numai în cazul în care aceasta a avut loc după vânzare și livrare. Dar dacă s-ar fi întâmplat înainte de aceasta, nu ar intra sub
incidența acestei proceduri.
1. Prin urmare, dacă cumpărătorul însuși, sau un membru al gospodăriei sale, sau agentul său, a fost responsabil pentru
deteriorare, el va fi răspunzător în cadrul acțiunii.
2. Toți cei care se află în servitute sunt cuprinși în termenul "gospodărie", nu numai oamenii liberi care servesc cu bună
credință ca sclavi, ci și sclavii altora; acele persoane care se află sub controlul cumpărătorului înțelegem că sunt de asemenea
incluse în această definiție.
3. În această acțiune se face mențiunea unui agent. Neratius spune însă că în acest caz nu trebuie înțeles orice fel de agent, ci
unul care se ocupă de întreaga afacere a cumpărătorului, sau care are conducerea acelei ramuri a acesteia prin care a fost
cauzată deteriorarea sclavului.
4. Pedius afirmă că nu este decât corect ca cumpărătorul să fie responsabil pentru fapta agentului și a gospodăriei sale doar în
cazul în care sclavul nu ar fi putut suferi prejudiciul dacă nu i-ar fi fost vândut. Dar în cazul în care l-ar fi suferit chiar dacă
nu ar fi fost vândut, în acest caz cumpărătorul avea dreptul de a preda sclavul cu titlu de reparație pentru prejudiciul comis, și
spune că, în ceea ce privește prejudiciul comis de agent, cumpărătorul este obligat doar să cedeze vânzătorului drepturile de
acțiune pe care le are împotriva agentului său.
5. Dar dacă sclavul ar fi fost deteriorat din cauza neglijenței, dar nu din cauza fraudei cumpărătorului? Și în acest caz se va
judeca împotriva lui.
6. Deteriorarea suferită de sclav se referă nu numai la corpul său, ci și la înjosirea minții sale; ca, de exemplu, atunci când s-a
corupt prin exemplul colegilor săi sclavi din casa cumpărătorului și a devenit un jucător, un bețiv sau un vagabond.
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7. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, din motive de acest gen, cumpărătorului nu îi este permis să predea sclavul cu
titlu de reparație, deoarece el nu este personal responsabil pentru actele sclavului său sau ale agentului său.
8. De asemenea, trebuie reținut că el trebuie să repare toate lucrurile care sunt menționate în Edictul edililor, dacă au avut loc
înainte de a se fi alăturat problema, deoarece este necesar ca acestea să fie enumerate, pentru a putea fi luate în considerare,
dacă vreuna dintre ele a avut loc înainte de a se alătura problema în cauză. Cu toate acestea, după ce problema a fost
conexată, întreaga chestiune a restituirii sclavului trebuie să fie determinată în instanță, iar orice profit care a fost acumulat,
precum și faptul deteriorării sclavului și toate celelalte aspecte vor fi incluse. Pentru că imediat ce judecătorul obține
jurisdicția asupra cauzei, devine datoria sa să decidă tot ceea ce se referă la aceasta. Cu toate acestea, acele chestiuni care au
apărut înainte de a se introduce problema nu intră în mod corespunzător sub jurisdicția sa, cu excepția cazului în care i-au
fost atribuite în mod expres spre soluționare.
9. De asemenea, se adaugă în Edict: "Banii plătiți vânzătorului pentru sclav și tot ceea ce a fost predat pe motiv de accesorii
nu vor fi restituiți, iar partea care este răspunzătoare pentru plata banilor respectivi nu va fi eliberată."
10. Edilii au stabilit reglementarea conform căreia cumpărătorul trebuie să predea vânzătorului toate acele lucruri care au fost
menționate mai sus, iar apoi trebuie să-i restituie banii de cumpărare.
(26) Gaius, Despre edictul edililor Curule, Cartea I.
Să vedem dacă nu este nedrept ca cumpărătorul să fie obligat să predea proprietatea și să recurgă la acțiunea în justiție, dacă
nu a putut recupera nimic din cauza proprietății vânzătorului; și nu ar trebui ca lucrurile să fie aranjate în așa fel încât
cumpărătorul să poată da garanție că va restitui sclavul dacă banii din cumpărare îi sunt restituiți într-un anumit interval de
timp?
27. Ulpianus, Despre edictul edililor curulești, Cartea I.
Cumpărătorul ar trebui să primească banii pe care i-a plătit pentru sclav, precum și tot ceea ce se regăsește la capitolul
accesorii. Prin aceasta trebuie să înțelegem nu numai prețul care a fost plătit vânzătorului, ca, de exemplu, banii de achiziție
și dobânzile aferente, ci și tot ceea ce a fost cheltuit în contul vânzării. Cu toate acestea, acestea ar trebui plătite numai în
cazul în care cheltuiala a fost efectuată cu acordul vânzătorului, dar în cazul în care ceva a fost dat în mod voluntar,
cumpărătorul nu va avea dreptul la credit pentru aceasta, deoarece nu ar trebui să ceară vânzătorului ceea ce acesta a dat de
bunăvoie. Dar ce se întâmplă dacă s-au plătit bani cu titlu de impozit, care de fapt urmează cumpărătorului? Noi considerăm
că și acesta trebuie restituit, deoarece cumpărătorul trebuie să plece despăgubit.
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28. Gaius, Despre edictul edililor curuți, cartea I.
În cazul în care vânzătorul nu oferă garanții cu referire la aspectele menționate în Edictul edililor, aceștia promit o acțiune
împotriva lui pentru returnarea proprietății în termen de două luni; sau una în măsura interesului cumpărătorului, în termen de
șase luni.
29. Ulpianus, Despre Edictul edililor curuți, Cartea I.
Trebuie să se înțeleagă că, dacă cumpărătorul nu îi furnizează vânzătorului tot ceea ce este cerut prin această acțiune, nu
poate obține o hotărâre în favoarea sa împotriva vânzătorului. Dacă, însă, vânzătorul nu îi furnizează cumpărătorului tot ceea
ce i se cere, hotărârea va fi pronunțată împotriva sa.
1. Încă o dată, cumpărătorul trebuie să fie exonerat de răspundere pentru banii care i se datorau, indiferent dacă a fost
responsabil față de vânzător însuși sau față de altcineva.
2. În plus, hotărârea este pronunțată împotriva vânzătorului în măsura în care este vorba de interesul cumpărătorului. Prin
urmare, să vedem dacă acesta poate depăși sau nu prețul. Și, de fapt, judecata include atât banii de cumpărare, cât și
accesoriile; dar cumpărătorul ar trebui să recupereze și dobânda asupra prețului, pe motiv că are dreptul la aceasta ca parte
din ceea ce i se cuvine, mai ales că el restabilește profiturile pe care le-a dobândit? S-a stabilit că are dreptul la aceasta.
3. În cazul în care cumpărătorul a suferit vreun prejudiciu sau a cheltuit vreun ban în contul sclavului, el poate să îl
recupereze prin decizia tribunalului, în așa fel însă (așa cum spune Julianus), încât vânzătorul să nu fie judecat pentru aceste
lucruri; dar cumpărătorul nu va fi obligat să predea sclavul vânzătorului, decât dacă îl despăgubește.
30. Paulus, Despre edictul edililor curuți, cartea I.
Mai mult, dacă cumpărătorul, într-o acțiune de restituire a unui sclav, se alătură la cauză sau dacă el însuși introduce o
acțiune în nume propriu, trebuie să se ofere garanții de ambele părți că vânzătorul va plăti suma hotărârii pronunțate
împotriva sa, în cazul în care nu există rea-credință din partea sa, și că cumpărătorul îi va preda vânzătorului tot ceea ce îi va
veni în mână sau pe care, din cauza relei-credințe, nu a putut să îl obțină prin intermediul acțiunii pe care a intentat-o în
numele sclavului.
1. Cumpărătorul va avea dreptul la orice cheltuieli necesare suportate de el din cauza bolii sclavului după ce problema a fost
unită, iar Pedius spune că cheltuielile suportate anterior trebuie menționate în mod specific; dar Aristo susține că hrana
sclavului nu trebuie luată în considerare, pentru că nu se cere nimic pentru perioada în care sclavul a fost în serviciu.
1215

31. Ulpianus, Despre edictul edililor Curule, Cartea I.
În cazul în care vânzătorul refuză să ia înapoi sclavul, el nu ar trebui să fie judecat pentru o sumă mai mare decât prețul; prin
urmare, în ceea ce privește prejudiciul pe care cumpărătorul l-a suferit din cauza sclavului, noi acordăm doar dreptul de a
păstra persoana acestuia, iar vânzătorul va putea să evite răspunderea pentru aceasta dacă refuză să accepte sclavul, dar
făcând acest lucru nu va scăpa de răspunderea pentru banii de cumpărare, precum și pentru accesoriile acestuia.
1. În cazul în care vânzătorul a declarat sau a garantat că sclavul nu este un hoț, el va fi răspunzător pentru garanția sa dacă
sclavul comite un furt; pentru că, în acest caz, trebuie să se înțeleagă că este un hoț, nu numai dacă fură de la un străin, ci și
dacă își însușește proprietatea stăpânului său.
2. În cazul în care o sclavă este returnată, trebuie să se renunțe și la copiii care i s-au născut după vânzare, fie că este vorba de
unul, fie că sunt mai mulți.
3. Atunci când, însă, uzufructul s-a adăugat la simpla proprietate a bunului, acesta trebuie, fără îndoială, să fie și el restituit.
4. În cazul în care sclavul a dobândit un peculium în timp ce se afla în posesia cumpărătorului, ce trebuie să spunem cu
privire la acesta? Dacă, într-adevăr, a fost obținut prin gestionarea proprietății cumpărătorului, trebuie să se considere că va
rămâne la acesta din urmă, dar dacă a fost obținut dintr-o altă sursă, trebuie să fie predat vânzătorului.
5. În cazul în care cumpărătorul lasă mai mulți moștenitori, să vedem dacă toți aceștia trebuie să consimtă la restituirea
sclavului. Pomponius spune că nu este necesar consimțământul tuturor și că ei pot numi un agent care să acționeze în numele
lor, pentru ca vânzătorul să nu sufere nici un prejudiciu dacă primește partea de sclav deținută de una dintre părți și să fie
judecat pentru părțile celorlalți până la valoarea deficitului de valoare a sclavului.
6. El mai spune că, dacă sclavul este mort sau a fost preluat de vânzător, fiecare dintre moștenitori poate intenta în mod
corect o acțiune pentru partea sa respectivă. Mai mult, ei vor primi partea lor proporțională din banii de achiziție și din
accesorii, precum și din profitul culturilor și al accesoriilor lor; iar în cazul în care sclavul se deteriorează, fiecare dintre ei va
fi răspunzător pro rata, cu excepția cazului în care se poate întâmpla ca o împărțire să nu poată fi făcută; ca, de exemplu, în
cazul descendenților unei sclave de sex feminin; pentru că atunci se va respecta aceeași regulă care se aplică în cazul în care
mama însăși este vândută, deoarece am negat că ea însăși poate fi restituită parțial.
7. Marcellus afirmă, de asemenea, că, dacă un sclav deținut în comun cumpără el însuși un sclav și, în cazul în care acesta
urmează să fie returnat, unul dintre stăpânii săi nu poate intenta o acțiune în justiție pentru a-l obliga pe vânzător să-și ia
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înapoi partea sa de sclav, la fel ca și în cazul în care un cumpărător lasă mai mulți moștenitori, iar toți aceștia nu-și dau
consimțământul pentru returnarea unui sclav.
8. Marcellus spune, de asemenea, că unul dintre cei doi coproprietari ai unui sclav nu poate intenta o acțiune în justiție pentru
a-l obliga pe vânzător să-i predea jumătatea sa de sclav, dacă îi plătește partea sa de preț; și adaugă că această regulă trebuie
respectată în cazul cumpărătorilor, deoarece vânzătorul care vinde un bun care este gajat are dreptul de a-l reține până când
cumpărătorul îl plătește.
9. Pomponius susține că, dacă un moștenitor al cumpărătorului, sau familia sa, sau agentul său, fie prin neglijență, fie prin rea
intenție, comite vreun act care diminuează valoarea proprietății, nu este decât corect ca el să fie răspunzător pentru întreaga
sumă printr-o decizie a instanței. În plus, este mai avantajos pentru toți moștenitorii să desemneze un singur agent care să
intenteze o acțiune în justiție în numele lor; dacă sclavul se deteriorează din vina unuia dintre acești moștenitori, acest lucru
va fi reparat de către toți, iar ceilalți vor avea dreptul la o acțiune de partaj împotriva lui, deoarece au suferit pierderea din
cauza lui și au fost împiedicați să restituie sclavul.
10. În cazul în care vânzătorul lasă mai mulți moștenitori, sclavul poate fi restituit fiecăruia dintre ei, proporțional cu partea
sa din moștenire. Aceeași regulă se aplică atunci când sclavul este vândut mai multor părți. Căci dacă un individ a cumpărat
un sclav de la mai mulți proprietari sau mai mulți au cumpărat de la unul singur, sau mai mulți sclavi au fost cumpărați de la
un singur proprietar, cea mai bună opinie este că, dacă există mai mulți vânzători, fiecare dintre ei este absolut obligat să ia
înapoi sclavul; dar dacă diferite părți din sclav sunt cumpărate de la deținătorii individuali, se poate considera în mod corect
că unul dintre ei poate fi obligat să își ia înapoi partea sa, iar o acțiune poate fi intentată împotriva altuia pentru a recupera
excesul de valoare plătit pentru sclav. De asemenea, în cazul în care mai multe persoane cumpără un sclav de la un vânzător,
atunci fiecare dintre ele poate iniția o acțiune pentru partea sa respectivă; dar dacă acestea cumpără sclavul împreună, fiecare
poate introduce o acțiune pentru restituirea sclavului ca întreg.
11. În cazul în care sclavul care trebuie restituit moare, se pune problema dacă acesta și-a pierdut viața din vina
cumpărătorului, a familiei sale sau a agentului său; deoarece, dacă acesta a fost cazul, se consideră că este încă în viață și
trebuie să se transfere vânzătorului tot ceea ce ar fi fost necesar dacă sclavul ar fi trăit.
12. Înțelegem prin neglijență nu numai cea gravă, ci și cea din cauza căreia trebuie să se considere că cumpărătorul a fost
responsabil pentru că a provocat, în vreun fel, moartea sclavului; ca, de exemplu, dacă nu a pus la dispoziție un medic pentru
ca sclavul să se poată vindeca sau dacă, din vina sa, a pus la dispoziție unul care era incompetent.
13. Considerăm că această regulă este aplicabilă în cazul în care sclavul moare înainte de a fi fost alăturată problema, dar
dacă decesul său a avut loc după ce a fost alăturată problema, atunci judecătorul trebuie să decidă cum a murit sclavul;
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deoarece, în opinia lui Pedius, tot ceea ce se întâmplă după ce a fost alăturată problema într-o acțiune trebuie să fie
determinat de înțelepciunea judecătorului.
14. Ceea ce am afirmat cu referire la un agent se aplică, de asemenea, în cazul tutorilor, curatorilor și al altor persoane a căror
datorie este să apară pentru alții. Aceasta este, de asemenea, opinia lui Pedius, iar el adaugă că nu este nedrept să îl faci pe
mandant responsabil pentru neglijența celor cărora le-a fost încredințată administrarea afacerilor sale.
15. Pedius spune, de asemenea, că și copiii supuși controlului paternal sunt incluși în termenul de "gospodărie", deoarece
acțiunea de restituire a bunurilor îi face pe toți membrii gospodăriei responsabili pentru actele lor.
16. În cazul în care cineva introduce o acțiune în justiție pentru a obține despăgubiri pentru diminuarea valorii unui sclav, din
cauza faptului că acesta a luat-o la fugă, iar ulterior îl dă în judecată pentru că sclavul nu este sănătos; pentru ce sumă ar
trebui să se pronunțe hotărârea? Nu există nicio îndoială că acțiunea în despăgubiri din cauza fugii sclavului poate fi
introdusă de mai multe ori. Julianus spune însă că trebuie să se aibă grijă ca cumpărătorul să nu obțină profit și să recupereze
de două ori evaluarea aceluiași bun.
17. O acțiune in factum pentru recuperarea prețului va fi admisă în cazul în care sclavul este returnat; în acest caz nu se
cercetează dacă a existat un motiv întemeiat pentru returnarea sclavului, ci doar unde a fost returnat. Acest lucru nu este
nerezonabil, așa cum ar fi nedrept, după ce vânzătorul, prin preluarea sclavului, a recunoscut că a existat un motiv întemeiat
pentru a face acest lucru, deoarece întrebarea care trebuie pusă este dacă ar fi trebuit sau nu să fie restituit, și nici nu se
cercetează dacă restituirea a avut loc în termenul stabilit de lege.
18. Este evident că această acțiune cere ca sclavul să fie dus înapoi. În caz contrar, dacă nu ar fi fost dus înapoi, acțiunea ar
eșua, chiar dacă s-a convenit prin simplul consimțământ al părților ca el să fie returnat. Prin urmare, nu acordul de a-l lua
înapoi este cel care stabilește temeiul acestei acțiuni, ci întoarcerea în sine.
19. Tot ceea ce a însoțit sclavul în momentul vânzării ar trebui, de asemenea, să fie restituit prin intermediul acestei acțiuni.
20. Întrucât stipulația privind dublarea daunelor este perpetuă, se consideră, prin urmare, că se poate introduce o acțiune
privind vânzarea, chiar dacă vânzătorul nu a dat o garanție pentru dublul valorii sclavului; deoarece chestiunile legate de uz și
obicei trebuie întotdeauna incluse în acțiunile de bună credință.
21. Persoanele care vând sclavi ar trebui să precizeze întotdeauna naționalitatea lor, în momentul vânzării, deoarece, foarte
frecvent, locul de naștere al unui sclav fie atrage, fie descurajează cumpărătorul și, prin urmare, este în interesul nostru să
știm în ce țară s-a născut; deoarece se presupune că unii sclavi sunt buni pentru că provin dintr-o națiune care nu are o
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reputație rea, iar alții sunt considerați ca fiind răi pentru că provin dintr-o națiune care este mai degrabă de proastă reputație
decât altfel. În cazul în care originea sclavului nu a fost menționată, o acțiune pe acest motiv va fi acordată cumpărătorului și
tuturor celor interesați în această chestiune, prin intermediul căreia cumpărătorul poate obliga un sclav să fie luat înapoi.
22. În cazul în care un bun este vândut cu înțelegerea că, în cazul în care nu se potrivește, poate fi returnat într-un anumit
termen, acest acord este considerat valabil. Cu toate acestea, în cazul în care nu s-a convenit nimic cu privire la timp, o
acțiune in factum va fi acordată cumpărătorului în termen de șaizeci de zile disponibile, pentru a obliga bunul să fie luat
înapoi; dar nu și dincolo de această perioadă. Dar, dacă se va conveni că proprietatea poate fi returnată fără a se face referire
la timp, cred că acest contract va fi valabil. Din nou, în cazul în care perioada de șaizeci de zile stabilită pentru returnarea
articolului a trecut, cumpărătorului i se va acorda o acțiune în justiție, dacă se prezintă un motiv întemeiat.
23. În această cercetare a cauzei trebuie să se stabilească dacă vânzătorul a fost responsabil pentru întârziere sau dacă nu a
fost prezent, astfel încât sclavul să îi poată fi returnat; sau dacă a existat un alt motiv întemeiat pentru a nu livra sclavul în
termenul stabilit, deoarece nu a fost satisfăcător.
24. Aceeași regulă trebuie respectată în aceste acțiuni ca și în cazul descendenței unui sclav de sex feminin, precum și în cel
al profiturilor și al altor accesorii care au fost menționate, atunci când un sclav care trebuie restituit moare înainte ca acest
lucru să se facă.
25. Se consideră de către cei învățați în drept că orice accesiune la cumpărare este o parte a vânzării.
(32) Gaius, Despre edictul edililor curuți, Cartea a II-a.
Prin urmare, așa cum s-a spus mai sus, vânzătorul este obligat să anunțe cumpărătorul despre orice boală, defect sau alt viciu,
inclus în Edict; și așa cum în acesta se prevede că el trebuie să garanteze că sclavul nu are niciunul dintre aceste defecte, tot
așa, atunci când un sclav este transferat unei alte părți ca accesoriu la proprietate, vânzătorul este obligat să facă aceeași
declarație și garanție. Acest lucru trebuie înțeles ca fiind necesar nu numai atunci când s-a declarat în mod expres că sclavul
Stichus este un accesoriu al terenului transmis, ci și atunci când, în termeni generali, toți sclavii de pe teren constituie un
accesoriu al vânzării.
33. Ulpianus, Despre edictul edililor Curule, Cartea I.
34. De aceea Pomponius spune că nu este decât corect ca, atunci când se pretinde că un lucru este accesoriu la o vânzare,
acesta să fie furnizat în condiții la fel de perfecte cum ar fi trebuit să se facă dacă ar fi fost obiectul principal vândut; căci,
potrivit dreptului civil, o acțiune de cumpărare va fi deschisă pentru a obliga bunurile despre care se spune că sunt accesorii
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să fie furnizate în bune condiții; de exemplu, atunci când anumite butoaie sunt menționate ca fiind accesorii la un teren.
Totuși, această regulă se aplică numai în cazul în care ceva este menționat în mod expres ca fiind accesoriu; pentru că, dacă
un sclav este vândut împreună cu peculium-ul său, vânzătorul nu va fi obligat să garanteze sănătatea sclavilor care fac parte
din respectivul peculium, deoarece nu a specificat niciun bun anume ca fiind accesoriu și a fost necesar doar să furnizeze
peculium-ul în orice stare ar fi; și, așa cum nu a fost obligat să furnizeze o anumită cantitate de peculium, la fel, nu a fost
obligat să dea această garanție. Pomponius spune că aceeași regulă ar trebui să fie respectată în cazul în care se vinde fie o
moșie, fie peculium-ul unui sclav; pentru că Edictul edililor nu se aplică proprietății care aparține unei moșii sau unui
peculium. El este de aceeași părere în cazul în care o suprafață de teren este vândută cu toate mijloacele de cultivare a
acesteia, iar sclavii sunt incluși în această denumire. Cred că această opinie este corectă, cu excepția cazului în care se afirmă
că părțile au avut o altă intenție expresă.
(1) În cazul în care proprietatea care a fost vândută este returnată, un sclav care este complice la aceasta trebuie, de
asemenea, returnat; chiar dacă nu a avut niciun defect.
34. Africanus, Întrebări, Cartea a VI-a.
Atunci când mai multe lucruri de același fel sunt vândute în același timp, ca de exemplu sclavi, comedianți sau cântăreți, se
consideră că trebuie să se stabilească dacă s-a plătit un singur preț pentru toate sau dacă s-a plătit pentru fiecare în parte,
deoarece uneori se înțelege că a fost făcută o singură vânzare și apoi, din nou, mai multe. Este important ca acest lucru să fie
întrebat, astfel încât, în cazul în care se întâmplă ca vreunul dintre sclavii respectivi să fie bolnav sau bolnav, să se poată
stabili dacă toți ar trebui să fie returnați în același timp.
1. Uneori, deși prețurile au fost stabilite pentru fiecare cap, există totuși o singură achiziție, astfel încât toate pot fi sau ar
trebui să fie returnate din cauza defectului unuia singur; de exemplu, atunci când este evident că intenția a fost de a le
cumpăra sau de a le vinde pe toate împreună, așa cum se întâmplă frecvent atunci când sclavii sunt actori; sau atunci când
sunt vândute echipe de patru cai sau o pereche de catâri; astfel încât poate fi avantajos pentru părți să le aibă pe toate sau pe
niciuna dintre ele.
35. Ulpianus, Despre edictul edililor curulești, Cartea I.
Se întâmplă frecvent ca sclavii sănătoși să fie înapoiați împreună cu alții bolnavi, acolo unde nu pot fi separați fără a fi
incomodate sau fără a face violență afecțiunii naturale; căci ce s-ar întâmpla dacă cumpărătorul ar prefera să păstreze un fiu și
să înapoieze pe părinții săi, sau viceversa? Este necesar să se respecte aceeași regulă în ceea ce privește frații și sclavii uniți
prin căsătorie.
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(36) Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXIII.
În cazul în care mai mulți sclavi sunt vânduți pentru un singur preț, iar noi introducem acțiunea în temeiul Edictului edililor
cu referire la unul dintre ei, se face o estimare a valorii sclavului respectiv doar în cazul în care prețul a fost stabilit pentru
întregul număr fără discriminare. Dar dacă, după ce prețul a fost stabilit pentru fiecare dintre sclavi, toți au fost vânduți
pentru o sumă egală cu prețurile combinate ale diferitelor persoane, trebuie să adoptăm prețul combinat făcut pentru fiecare
sclav, indiferent dacă acesta valorează mai mult sau mai puțin.
37. Ulpianus, Despre edictul edililor Curule, Cartea I.
Edilii ordonă ca un sclav care a îmbătrânit în serviciu să nu fie vândut ca unul neobișnuit cu servitutea. Această prevedere a
Edictului a fost elaborată pentru a evita șiretlicurile vânzătorilor, căci, în orice caz, ei au grijă ca cumpărătorii să nu fie
înșelați de vânzători. De exemplu, cât mai mulți vânzători obișnuiesc să vândă sclavi ca novici, care nu sunt astfel, pentru a
putea dispune de ei pentru mai mulți bani, deoarece se presupune că sclavii fără experiență vor fi mai direcți, mai bine
adaptați la slujbă, mai ușor de tractat și mai îndemânatici pentru orice fel de muncă, în timp ce cei care sunt experimentați și
au îmbătrânit în servitute sunt greu de schimbat și de adaptat la obiceiurile cuiva. De aceea, pentru că negustorii de sclavi știu
că persoanele sunt mai degrabă înclinate să cumpere sclavi novici, ei, din acest motiv, îi amestecă pe cei cu experiență cu ei
și îi vând pe toți pentru novici. Edilii dispun prin acest Edict ca acest lucru să nu se facă; și, prin urmare, în cazul în care un
sclav este vândut în acest mod unui cumpărător care nu cunoaște faptele, el poate fi returnat.
38. Același, Despre Edictul edililor curuți, Cartea II.
Edilii spun: "Cei care vând animale de povară trebuie să declare deschis și corect dacă au vreo boală sau vreun defect; iar
dacă au fost splendid capătuite în scopul vânzării lor, ele trebuie să fie predate cumpărătorilor în această stare. Dacă acest
lucru nu a fost făcut, vom acorda o acțiune pentru returnarea podoabelor sau pentru returnarea animalelor din cauza
podoabelor, în termen de șaizeci de zile; sau în cazul în care vânzarea ar trebui să fie anulată din cauza unei boli sau a unui
defect, în termen de șase luni; sau pentru returnarea banilor de achiziție, în cazul în care animalele valorează mai puțin decât
au fost vândute, în termen de un an. Dacă o pereche de animale de povară sunt vândute la momentul respectiv, iar unul dintre
ele se află într-o asemenea stare încât ar trebui să fie returnat, vom acorda o acțiune care să permită returnarea ambelor."
(1) În acest Edict, edilii menționează returnarea animalelor de povară.
(2) Motivul promulgării acestui Edict este același cu cel care l-a determinat pe cel al întoarcerii sclavilor.
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(3) În ceea ce privește acestea, trebuie să se respecte în esență aceleași reguli ca și în cazul sclavilor, în ceea ce privește bolile
și defectele. Prin urmare, ceea ce am spus deja în această privință se aplică și aici, iar dacă animalul moare, el poate fi
returnat în același mod în care se procedează în cazul unui sclav.
(4) Dar să vedem dacă toate tipurile de vite sunt incluse sub titlul de animale de povară. Este dificil să le includem pe toate,
deoarece termenul "animale de povară" înseamnă un lucru, iar cel de bovine înseamnă altceva.
(5) Prin urmare, la acest Edict a fost adăugată o clauză, ale cărei cuvinte sunt următoarele: "În cazul tuturor tipurilor de
bovine, vânzătorii trebuie să respecte aceleași reguli pe care le-am stabilit cu referire la sănătatea animalelor de povară."
(6) Prin urmare, nu mai poate exista nicio îndoială dacă boii sunt incluși în termenii acestui Edict, deoarece, deși nu sunt
cuprinși în denumirea de animale de povară, este sigur că sunt incluși în termenul de bovine.
(7) Există anumite lucruri care sunt clasificate ca boli la oameni și care nu sunt considerate ca atare la animale; ca, de
exemplu, atunci când un cal este castrat, acest lucru nu este considerat nici o boală, nici un defect, deoarece acest lucru nu îi
diminuează nici forța, nici utilitatea, deși nu va fi niciodată apt pentru reproducere. De asemenea, Caelius a afirmat că toate
animalele care au fost castrate nu sunt defecte din acest motiv, cu excepția cazului în care au devenit mai slabe prin această
operație, și, prin urmare, un catâr nu este nesănătos. El spune că Ofilius avea aceeași opinie, și anume că un cal castrat este
sănătos, la fel cum și un eunuc este sănătos; dar dacă cumpărătorul nu știa acest lucru, iar vânzătorul știa acest lucru, va
exista o acțiune la cumpărare. Ceea ce afirmă Ofilius este corect.
(8) S-a pus întrebarea, dacă un catâr este de așa natură încât nu poate fi schimbat atunci când este înhămat, dacă este sănătos.
Pomponius spune că este, deoarece foarte multe animale de trăsură sunt de așa natură încât poziția lor în ham nu poate fi
schimbată.
(9) El mai spune că, dacă un animal se naște cu o astfel de dispoziție sau formă a corpului încât nu poate fi înhămat cu altul,
nu este sănătos.
(10) Un animal poate fi returnat nu numai din cauza unei anumite boli, ci și atunci când există un motiv pentru a face acest
lucru deoarece nu este conform cu reprezentările sau garanția vânzătorului; la fel ca în cazul sclavilor.
(11) Caelius spune că regula cu referire la împodobirea cailor în scopul unei vânzări mai bune nu se aplică atunci când acest
lucru a fost făcut înainte de momentul vânzării, adică cu două zile înainte; ci chiar în momentul vânzării, sau, atunci când
este pus în vânzare, este expus în acest mod caparasonat celor cărora se așteaptă să îl vândă. Și de fiecare dată când are loc o
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astfel de decorare, se menționează atât în acțiune, cât și în Edict că animalele au fost produse, caparasonate în scopul vânzării
lor, așa cum un animal poate fi produs, caparasonat în scopul de a face o călătorie și apoi să fie vândut.
(12) În cazul în care au fost vândute mai multe animale, toate acestea nu vor fi supuse returnării din cauza capișonării unuia
dintre ele; căci, chiar dacă o echipă poate fi defectuoasă, cealaltă nu trebuie returnată din acest motiv.
(13) În cazul în care se vinde o pereche de catâri, dintre care unul este defect, valoarea acestuia din urmă nu va fi luată în
considerare la estimarea diferenței; dar valoarea echipei trebuie luată în considerare; căci dacă ambele au fost vândute la
același preț, acesta nu trebuie împărțit în două, ci trebuie să se ia în considerare pierderea de valoare a ambelor împreună, și
nu doar deteriorarea celui care este defect.
(14) În cazul în care se vinde o pereche de cai de chibrituri, se precizează în Edict că, dacă există un motiv pentru returnarea
unuia dintre ei, amândoi ar trebui să fie returnați; în acest caz, ar trebui să se ia în considerare atât interesul cumpărătorului,
cât și cel al vânzătorului, deoarece animalele nu sunt separate. De asemenea, în cazul în care se vinde o echipă de trei cai sau
una de patru, toate ar trebui să fie returnate. În schimb, în cazul în care există două perechi de catâri, iar unul dintre catâri nu
este sănătos, trebuie returnată doar perechea din care face parte, nu și celelalte. Dar dacă nu sunt împărțiți în perechi, ci doar
patru catâri sunt vânduți la un singur preț, se va returna un catâr, și nu toți, la fel cum, în cazul în care un număr de cai sunt
vânduți în scopul reproducerii, considerăm că, dacă unul dintre ei nu este sănătos, nu este necesar ca toți să fie returnați.
Aceeași opinie o avem și în cazul în care mai mulți sclavi sunt vânduți la un preț unic, cu excepția cazului în care nu pot fi
separați, cum ar fi, de exemplu, în cazul în care sunt actori sau bufoni.
39. Paulus, Despre edictul edililor curuți, Cartea I. Sau frați;
40. Ultpianus, Despre edictul edililor curule, Cartea a II-a.
Căci aceștia nu trebuie separați.
1. În continuare, edilii spun: "Că un câine, un porc, un mistreț mic, un lup, un urs, o panteră, un leu,"
41. Paulus, Despre edictul edililor curuți, Cartea a II-a.
Și, în general, "Sau orice alt animal susceptibil de a comite vătămări, fie că este în libertate sau legat, dar incapabil să fie ținut
în frâu pentru a nu provoca pagube,"
42. Ulpianus, Despre edictul edililor curule, Cartea a II-a.
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Nu poate fi ținut într-un loc în care oamenii trec în mod constant și unde animalul respectiv poate răni pe cineva sau poate
provoca pagube. Dacă aceste prevederi vor fi încălcate și un om liber își va pierde viața din această cauză, se vor plăti două
sute de solzi; iar dacă un om liber va fi rănit, partea responsabilă va fi judecată împotriva sa pentru o sumă care, în
înțelepciunea și dreptatea judecătorului, va părea potrivită; iar dacă o altă persoană sau o proprietate va fi rănită, partea
respectivă va fi obligată să plătească dublul sumei pagubelor cauzate.
43. Paulus, Despre edictul edililor curulești, Cartea I.
Cele mai multe autorități spun că un bou care lovește cu coarnele este vicios, la fel ca și în cazul catârilor care lovesc. De
asemenea, se spune că sunt vicioși și caii care se sperie fără niciun motiv și fug.
1. Un sclav care se refugiază la un prieten al stăpânului său, pentru a obține mijlocirea acestuia pe lângă stăpânul său, nu este
un fugar; nici măcar dacă are intenția de a nu se mai întoarce acasă dacă nu obține iertarea. El nu este încă un fugar, pentru că
termenul de "fugă" nu se aplică doar la intenție, ci și la actul în sine.
2. În cazul în care un sclav, instigat de altcineva să își părăsească stăpânul, ia calea fugii, el este fugar, chiar dacă nu ar fi
fugit dacă nu ar fi fost sfătuit de persoana care l-a convins.
3. Dacă un sclav de-al meu care te slujea cu bună-credință fuge, el este un fugar, fie că știe că îmi aparține, fie că ignoră acest
lucru, cu excepția cazului în care a făcut acest lucru cu intenția de a se întoarce la mine.
4. Un sclav încearcă să se sinucidă dacă face acest lucru din cauza răutății, a obiceiurilor proaste sau a vreunei infracțiuni pe
care a comis-o. Dar nu și atunci când face un astfel de pas pentru că nu poate suporta suferința trupească.
5. În cazul în care cineva cumpără un sclav și este lipsit de el cu forța, el poate recupera de patru ori daune-interese pe motiv
de jaf, iar ulterior poate returna sclavul, iar vânzătorul trebuie să restituie prețul pe care l-a primit. Cu toate acestea, în cazul
în care a suferit un prejudiciu prin intermediul sclavului său și a inițiat o acțiune în acest sens, nu îl poate restitui
vânzătorului, cu excepția cazului în care cumpărătorul ar trebui să deschidă o acțiune împotriva părții care a bătut sclavul cu
biciul sau l-a supus la tortură.
6. Un sclav trebuie uneori restituit, chiar dacă am intentat o acțiune în justiție pentru evaluarea sa, adică estimarea excesului
de preț peste valoarea sa reală. Căci, dacă nu are valoare, astfel încât stăpânul său nu are niciun avantaj să aibă un astfel de
sclav, ca de exemplu, atunci când este supus unor accese de furie sau este nebun, chiar dacă a fost intentată o acțiune pentru
evaluarea sa, este totuși datoria judecătorului să dispună restituirea banilor de cumpărare după ce sclavul a fost returnat.
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7. Dacă cineva provoacă restituirea unui sclav cu intenția de a-și frauda creditorii și nu l-ar fi restituit dacă nu ar fi avut
intenția de a-i frauda; vânzătorul va fi răspunzător față de creditori pentru valoarea sclavului.
8. Atunci când un sclav este gajat, el va rămâne legat chiar dacă va fi returnat; la fel cum atunci când el sau uzufructul asupra
lui a fost înstrăinat, el nu poate fi returnat în mod legal decât dacă este răscumpărat și restituit liber de răspunderea
contractată prin gaj.
9. În cazul în care un sclav este cumpărat sub o condiție, iar procedurile în vederea restituirii sale sunt inițiate înainte ca
această condiție să fie îndeplinită, acestea vor fi nule, deoarece cumpărarea nu este încă completă și nu poate fi anulată prin
decizia unui judecător; și, prin urmare, dacă o acțiune de cumpărare sau de vânzare, sau una de restituire a proprietății este
introdusă înainte ca această condiție să fie îndeplinită, acțiunea poate fi introdusă ulterior a doua oară.
10. În unele cazuri, chiar și atunci când a avut loc o vânzare absolută, aceasta rămâne în suspensie din cauza unei condiții de
drept; de exemplu, atunci când un sclav în care o parte are uzufructul, iar cealaltă proprietatea, cumpără ceva; atâta timp cât
nu se știe din proprietatea cui plătește prețul, titlul de proprietate va fi în suspensie și, prin urmare, niciuna dintre părți nu
poate introduce o acțiune pentru restituirea sclavului.
44. Același, Despre edictul edililor curuți, cartea a II-a.
Edilii, cu mare dreptate, refuză să permită ca un sclav să fie accesoriu la un bun de valoare mai mică decât el însuși, pentru a
evita ca frauda să fie comisă fie împotriva Edictului, fie împotriva legii civile și, de asemenea, după cum spune Pedius,
împotriva demnității oamenilor; altfel s-ar aplica aceeași regulă ca și în celelalte materii, deoarece ar fi ridicol ca o bucată de
pământ să fie considerată accesoriu la o tunică. Cu toate acestea, se poate permite ca orice să fie accesoriu la vânzarea unui
sclav, deoarece foarte frecvent peculium-ul este mai valoros decât sclavul însuși, iar uneori un sub-sclav, clasificat drept
accesoriu, valorează mai mult decât sclavul principal care este vândut.
1. În temeiul acestui Edict, se acordă o acțiune împotriva părții care a avut cel mai mare interes în vânzarea sclavului,
deoarece negustorii de sclavi formează în general parteneriate, astfel încât tot ceea ce fac este considerat ca fiind
tranzacționat în comun; pentru că edililor li s-a părut corect ca acțiunile pe care le-au stabilit să fie intentate fie împotriva
părții care deținea cea mai mare parte a proprietății ? sau cel puțin care nu deținea mai puțin decât ceilalți ?pentru ca
cumpărătorul să nu fie obligat să se angajeze în litigii cu mai multe persoane; deși o acțiune la cumpărare poate fi intentată
împotriva fiecărui asociat în parte, proporțional cu cota sa; pentru că acest tip de oameni sunt foarte înclinați spre câștig,
precum și spre comiterea de acte dezonorante.
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2. Într-o acțiune de restituire a unui bun sau de evaluare a acestuia, apare o îndoială dacă o parte care a vândut un sclav
aparținând altuia va fi răspunzătoare, în același timp, pe motiv de evicțiune, sau din cauza nesimțirii, sau din cauza fugii
sclavului. Căci se poate spune că cumpărătorul nu mai are niciun interes în cazul în care a fost privat de posesia sclavului
printr-un titlu mai bun, indiferent dacă este sănătos sau fugar; dar este în interesul cumpărătorului ca acesta să fi fost sănătos
atunci când l-a posedat în contul serviciilor sale, iar obligația nu crește din cauza a ceea ce s-ar fi putut întâmpla ulterior, căci
de îndată ce sclavul este predat, stipulația referitoare la interesul cumpărătorului devine operantă.
45. Gaius, Despre edictul edililor curuți, cartea I.
Acțiunea de restituire a unui sclav are un dublu efect, căci uneori vânzătorul va fi judecat pentru daune duble, iar alteori doar
pentru daune simple. Căci, dacă refuză să restituie fie prețul sclavului, fie accesoriile care îi sunt atașate, și nu îl eliberează de
răspunderea asumată în contul său, va fi condamnat la plata dublului prețului și a accesoriilor. Dacă, însă, el restituie prețul și
accesoriile sau eliberează sclavul de obligația asumată în beneficiul său, se va pronunța împotriva lui o hotărâre pentru simple
daune-interese.
(46) Pomponius, Despre Sabinus, cartea XVIII.
Atunci când îmi restitui un sclav, nu ești obligat să garantezi că el nu este răspunzător pentru furturi sau daune, cu excepția
cazului în care le-a comis din ordinul tău sau al celui căruia i l-ai vândut.
(47) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a XI-a.
Dacă manifești un sclav pe care l-ai cumpărat, Labeo spune că nu ți se va acorda nici o acțiune pentru a-l restitui, nici una
pentru a recupera suma excedentului valorii sale pe care ai plătit-o. La fel cum se stinge dreptul de acțiune pentru daune
duble. Prin urmare, se va pierde și dreptul la acțiune întemeiat pe ceva ce a fost reprezentat sau garantat.
1. Acțiunile care decurg din Edictul edililor continuă să existe chiar și după moartea sclavului;
48. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXIII.
Cu condiția ca sclavul să moară fără vina cumpărătorului, a familiei sale sau a agentului său.
1. Cel care se plânge de nesănătate sau de boală la un sclav pe care l-a cumpărat și dorește să-l păstreze până când i se va da
satisfacție, trebuie să fie ascultat.
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2. Drepturile cumpărătorului nu sunt prejudiciate în cazul în care, după ce i s-a interzis să intenteze o acțiune în vederea
restituirii sclavului în termen de șase luni, acesta dorește să inițieze o procedură de evaluare a valorii sale în termen de un an.
3. Este just ca Edictul edililor să nu se aplice oricui a vândut un sclav în lanțuri, deoarece este mult mai eficient să se facă
acest lucru decât să se declare doar că a fost în lanțuri.
4. În acțiunile întemeiate pe Edictul edililor, este mai mult decât corect ca vânzătorului să i se permită să invoce o excepție în
cazul în care cumpărătorul știa că sclavul avea obiceiul de a fugi, sau că a fost în lanțuri, sau că avea orice alte defecte
similare care ar da dreptul vânzătorului să fie eliberat.
5. Acțiunea întemeiată pe Edictul edililor se va putea exercita atât în favoarea unui moștenitor, cât și împotriva acestuia; dar
ar trebui, totuși, să se facă cercetări cu privire la orice acte comise ulterior de către moștenitori și să se stabilească dacă
aceștia aveau dreptul de a intenta o astfel de acțiune.
6. Aceste acțiuni pot fi intentate nu numai cu referire la sclavi, ci și cu privire la orice fel de animale, astfel încât ele vor fi
îndreptate împotriva mea, chiar dacă am cumpărat doar uzufructul unui sclav.
7. Atunci când este intentată o acțiune pentru restituirea unui sclav din cauza sănătății sale, este permis să se procedeze și să
se facă afirmații cu privire la un singur viciu, iar dacă ulterior apare un alt viciu, poate fi intentată o a doua acțiune cu referire
la acesta.
8. Nu se obișnuiește, în cazul vânzărilor simple, să se facă uz de acțiunea de restituire a bunurilor.
49. Ulpiamis, Disputații, cartea VIII.
Nu există nicio îndoială că acțiunea în restituirea proprietății poate fi intentată și în cazul vânzării unei suprafețe de teren, ca,
de exemplu, atunci când se vinde un teren care este dăunător sănătății; căci acesta trebuie restituit. Și este echitabil să se
considere că cumpărătorul nu este răspunzător pentru impozite în niciun moment după restituirea proprietății.
50. Julianus, Despre Minicius, Cartea a IV-a.
Un sclav cu vene varicoase nu este sănătos.
51. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
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În cazul în care un sclav cumpără un altul care este bolnav sau nesănătos, iar stăpânul său introduce o acțiune de cumpărare
sau una de restituire a sclavului; ar trebui să se stabilească nu dacă stăpânul, ci sclavul era conștient de aceste defecte, astfel
încât nu are nicio importanță dacă a cumpărat sclavul pentru a fi adăugat la peculium-ul său, sau dacă l-a achiziționat în
numele stăpânului său; sau dacă a cumpărat un sclav anume sau unul în general, la ordinul stăpânului său; pentru că atunci
devine o chestiune de bună credință, dacă sclavul nu a fost înșelat de partea cu care a făcut afacerea; și, pe de altă parte, dacă
infracțiunea pe care sclavul a comis-o în încheierea contractului ar trebui să îl prejudicieze pe stăpânul său. Cu toate acestea,
dacă sclavul a cumpărat sub-sclavul la ordinul stăpânului său, iar acesta din urmă știa că nu era sănătos, vânzătorul nu va fi
răspunzător.
1. În cazul în care o astfel de tranzacție este făcută cu un agent, nu există nicio îndoială că, dacă acesta din urmă știa că
sclavul era bolnav sau bolnav, el nu poate intenta o acțiune în acest sens; deși el însuși va fi, totuși, răspunzător într-o acțiune
bazată pe un mandat voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care agentul însuși nu știa că sclavul era bolnav și l-a cumpărat la
indicația mandantului său, care era conștient de acest lucru, iar acesta introduce o acțiune înainte de returnarea sclavului în
numele mandantului său, se consideră că nu poate fi invocată o excepție valabilă împotriva sa.
52. Marcianus, Reguli, Cartea a IV-a.
Dacă un sclav comite un furt împotriva stăpânului său, nu este necesar să se declare acest lucru în momentul vânzării
sclavului, pentru că nu se va acorda o restituire din acest motiv. Dar dacă acesta a spus că acest sclav nu a fost un hoț, el va fi
răspunzător pe motiv că a făcut o astfel de declarație și garanție.
53. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea I.
În cazul în care un sclav are febră terțiară sau cuarțoasă, sau gută sau epilepsie, el nu este considerat ca fiind sănătos din
punct de vedere juridic, chiar și în zilele în care este liber de aceste boli.
54. Papinianus, Opinii, Cartea a IV-a.
Nu există nici un motiv pentru o acțiune de restituire a unui sclav în cazul în care unul a fost cumpărat pentru un preț bun și
fuge, dacă nu a făcut acest lucru anterior.
55. Același, Opinii, Cartea XII.
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Se acordă șase luni disponibile de la momentul în care ar fi trebuit să fie inițiată o acțiune pentru returnarea unui sclav, iar
puterea de a acționa nu se va considera că a existat atunci când partea nu știa că acesta avea obiceiul de a fugi, iar această
vină a fost ascunsă. Cu toate acestea, ignoranța crasă a cumpărătorului cu privire la acest aspect nu trebuie să fie scuzată.
56. Paulus, Întrebări, Cartea I.
Latinus Largus: "Întreb dacă un sclav poate fi restituit unei garanții a vânzătorului". I-am răspuns că, dacă fideiusiunea a fost
luată cu referire la tot ceea ce este legat de vânzare, Marcellus crede că sclavul poate fi returnat fideiusorului.
57. Același, Întrebări, Cartea a V-a.
În cazul în care un sclav cumpără un altul, iar stăpânul său introduce o acțiune pentru restituirea lui, vânzătorul nu este
obligat să-i plătească, decât dacă îi predă tot ceea ce este inclus în această acțiune, întreaga sumă de fapt, și nu doar ceea ce se
referă la peculium; pentru că dacă stăpânul introduce o acțiune de vânzare, dacă nu plătește întreaga sumă de cumpărare, nu
va realiza nimic.
1. În cazul în care, totuși, un sclav sau un fiu face o vânzare, o acțiune pentru restituirea sclavului va implica peculium-ul său,
iar motivul pentru restituire este de asemenea inclus în peculium. Nu ne interesează nici faptul că sclavul nu făcea parte din
peculium înainte de a fi returnat, deoarece un sclav nu poate face parte din peculium care este încă proprietatea
cumpărătorului, dar motivul pentru returnare în sine este considerat ca făcând parte din peculium. Prin urmare, dacă un sclav
cumpărat pentru zece mii de sesterți valorează doar cinci mii, spunem că această din urmă sumă aparține peculiumului. Acest
lucru este valabil dacă nu datorează nimic stăpânului său sau dacă nu a fost lipsit de peculium. Dacă, însă, îi datorează
stăpânului său mai mult, rezultatul va fi că va trebui să predea sclavul și nu va recupera nimic.
(58) Același, Opinii, Cartea a V-a.
Întreb, în cazul în care un sclav a fugit de la cumpărător și s-a decis că există un motiv întemeiat pentru întoarcerea sa, dacă
vânzătorul nu ar trebui să plătească valoarea estimată a bunurilor sustrase de sclav, înainte ca acesta din urmă să îi fie
restituit. Paulus a răspuns că vânzătorul ar trebui să fie obligat nu numai să plătească prețul sclavului, ci și valoarea estimată a
bunurilor furate de el, dacă nu este dispus să predea sclavul ca despăgubire pentru bunurile luate.
1. Întreb, de asemenea, dacă vânzătorul refuză să plătească valoarea estimată a bunurilor și a banilor de cumpărare, dacă
sclavul ar trebui să fie reținut și dacă ar trebui să se acorde o acțiune în revendicare sau dacă ar trebui să se ceară dublul
prețului sclavului care se dorește a fi restituit pe baza unei stipulații. Paulus a răspuns că o acțiune va putea fi intentată pentru
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recuperarea prețului sclavului și, de asemenea, pentru dublul valorii sale pe motiv de stipulație. S-a dat deja o opinie cu
privire la proprietatea furată de sclav.
2. Am cumpărat un sclav cu clauza dublării valorii sale în cazul în care ar fi fost returnat, iar el a fugit apoi cu o parte din
bunurile mele. După ce a fost găsit și interogat în prezența unor oameni respectabili pentru a afla dacă fugise anterior din casa
vânzătorului, el a răspuns că da. Întreb dacă acest răspuns al sclavului poate fi luat în considerare. Paulus a răspuns că, dacă
nu lipsesc alte dovezi ale fostei sale fugiri, atunci răspunsul sclavului trebuie crezut.
59. Ulpianus, Despre Edict, cartea LXXIV.
Atunci când un sclav este vândut într-o asemenea stare încât ar trebui să fie returnat, este nedrept ca vânzătorul să primească
prețul său.
1. Atunci când cineva cumpără doi sclavi la un preț, iar unul dintre ei se află într-o asemenea stare încât ar trebui să fie
returnat, iar vânzătorul introduce apoi o acțiune în justiție pentru întreaga sumă, ar trebui să se depună o excepție ca mijloc de
apărare. Cu toate acestea, în cazul în care acțiunea este intentată pentru o parte din preț, cea mai bună opinie este că o
excepție nu va fi un obstacol, cu excepția cazului în care faptele sunt de așa natură încât ambii sclavi ar trebui să fie returnați
din cauza stării precare a unuia dintre ei.
(60) Paulus, Despre Edict, Cartea LXIX.
După ce a fost făcută restituirea sclavului, totul trebuie să fie pus în starea sa anterioară, ca și cum nu ar fi existat nicio
vânzare.
61. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXX.
Ori de câte ori o servitute este în discuție și vânzătorul este învins, el trebuie să restituie cumpărătorului suma excedentului
plătit de acesta din urmă, dacă era conștient că respectiva servitute a fost impusă asupra proprietății.
62. Modestinus, Diferențe, Cartea a VIII-a.
Trebuie să se considere că Edictul edililor curulești nu se referă la bunurile care sunt donate. Căci de ce ar trebui ca donatorul
să se oblige să ia înapoi ceva, când în tranzacție nu este implicat niciun preț? Dar ce se întâmplă dacă proprietatea a fost
îmbunătățită de partea căreia i-a fost donată? Poate fi dat în judecată donatorul pentru valoarea îmbunătățirilor? Trebuie spus
că acest lucru nu este în nici un caz cazul, deoarece donatorul nu ar trebui să sufere o pedeapsă din cauza liberalității sale.
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Prin urmare, în cazul în care se dăruiește ceva, nu va fi necesar să se dea acele garanții pe care edilii le cer în cazul în care
proprietatea este vândută. Este clar că donatorul ar trebui să se oblige (și de obicei face acest lucru) cu referire la fraudă,
pentru ca el să nu poată, cu intenție frauduloasă, să revoce ceea ce a dăruit prin bunăvoință.
63. Ulpianus, Despre edictul edililor curuți, Cartea I.
Trebuie remarcat faptul că acest Edict se referă exclusiv la vânzări, nu numai la cele de sclavi, ci și la cele de orice alt tip de
bunuri. Pare ciudat faptul că nu s-a afirmat nimic cu referire la contractele de închiriere. Motivul invocat este acela că acestea
nu au fost niciodată incluse în jurisdicția edililor sau pentru că închirierile și vânzările nu sunt contractate în aceleași
circumstanțe.
64. Pomponius, Epistole, Cartea XVII.
65. Labeo spune că, dacă cumperi mai mulți sclavi la un preț unic și dorești să pornești o acțiune cu referire la unul dintre ei,
trebuie făcută o evaluare a tuturor sclavilor, așa cum se face la evaluarea unui teren atunci când se intentează un proces din
cauza pierderii unei porțiuni din acest teren prin evicțiune.
1. De asemenea, el spune că, dacă ați vândut mai mulți sclavi la un singur preț și ați garantat că sunt sănătoși, dar numai o
parte dintre ei sunt sănătoși, se poate intenta o acțiune în justiție cu privire la toți, din cauza reprezentării și a garanției.
2. De asemenea, el spune că un animal de povară poate să se rătăcească și să fugă, dar nu se poate intenta o acțiune pe motiv
că este un rătăcitor sau un fugar.
65. Venuleius, Acțiuni, Cartea a V-a.
Este un defect mental, mai degrabă decât fizic, ca un sclav să dorească să fie prezent în mod constant la expoziții sau să
examineze cu atenție tablourile, sau chiar să fie nesincer sau să aibă defecte similare.
1. Ori de câte ori este menționată o boală cronică, Cassius spune că aceasta înseamnă una care este dăunătoare. Cuvântul ar
trebui însă înțeles ca însemnând o afecțiune care este constantă și care nu se termină cu timpul. O boală cronică este
considerată a fi una care atacă un om după nașterea sa, deoarece cuvântul "cronică" înseamnă continuă.
2. Un sclav poate fi numit experimentat, sau novice. Caelius spune că un sclav experimentat ar trebui să fie apreciat nu în
funcție de timpul petrecut în servitute, ci datorită abilităților și calificărilor sale; căci atunci când cineva, la o vânzare,
cumpără un sclav novice și îl angajează într-un serviciu oarecare, acesta este imediat inclus în numărul celor experimentați,
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deoarece se înțelege că lipsa de experiență depinde nu de starea nedezvoltată a minții, ci de condiția de servitute. Nu contează
dacă înțelege sau nu latina, căci un sclav nu este considerat experimentat doar pentru că se întâmplă să fie învățat în artele și
științele liberale.
Tit. 2. Cu privire la evacuări și la stipularea de daune-interese duble.

1. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVIII.
Atunci când un cumpărător pierde întreaga proprietate pe care a cumpărat-o sau numai o parte din ea, din cauza unui titlu mai
bun, el poate recurge la vânzător. În cazul în care pierde o parte din acesta sau o parte indivizibilă a terenului, el are recurs
pentru suma pierdută. Cu toate acestea, în cazul în care pierde o anumită parte a terenului și nu o parte indivizibilă a acestuia,
are dreptul la recurs în funcție de calitatea terenului de care a fost lipsit. Dar ce se întâmplă dacă a fost privat fie de cea mai
bună, fie de cea mai rea parte a terenului? Calitatea terenului ar trebui să fie stabilită și va avea dreptul la recurs proporțional
cu valoarea acestuia.
2. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă nu se promite o despăgubire dublă, iar acțiunea este intentată pe motiv de evacuare; ar trebui să se pronunțe o hotărâre
pentru despăgubiri duble împotriva pârâtului.
3. Același, Despre Sabinus, Cartea X.
În vânzarea unui sclav, se înțelege întotdeauna că peculium-ul său este rezervat. Atunci când un sclav care a fost vândut a
luat cu el o anumită parte din peculium-ul său, iar o acțiune de furt este intentată împotriva cumpărătorului din acest motiv,
acesta din urmă nu poate recurge la vânzătorul pentru daune duble pe baza unei stipulații, deoarece vânzătorul, în momentul
vânzării, ar trebui să garanteze că sclavul este liber de răspundere pentru furt, sau daune. Totuși, acest drept la acțiune nu se
naște decât după ce a avut loc vânzarea.
4. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Se pune întrebarea dacă cel care a vândut sclavul ar trebui să dea o garanție împotriva evicțiunii, care este numită în mod
obișnuit a doua garanție. S-a stabilit că el nu trebuie să facă acest lucru, cu excepția cazului în care s-a convenit astfel.
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(1) În cazul în care un tutore face o vânzare în numele unui minor și urmează evacuarea, Papinianus spune în Cartea a treia a
opiniilor că o acțiune echitabilă va fi acordată împotriva celui în beneficiul căruia este administrată tutela. El adaugă, totuși,
că acest lucru se aplică doar la ceea ce era inclus în proprietatea sa la momentul respectiv. Să vedem dacă tutorele va fi
responsabil pentru întreaga sumă dacă tutorele nu va fi solvabil. Cred că aceasta este cea mai bună opinie, pentru că un
contract încheiat cu un tutore nu este nul.
5. Paulus, Despre edict, cartea XXXIII.
Vânzătorul unui sclav a declarat că peculium-ul său era un accesoriu. Dacă un sub-sclav a fost luat prin evicțiune, Labeo
spune că vânzătorul nu va fi răspunzător din acest motiv, deoarece dacă sclavul nu făcea parte din peculium, el nu ar constitui
un accesoriu, dar dacă a făcut-o, cumpărătorul a suferit un prejudiciu prin decizia judecătorului; dar cazul este diferit dacă
vânzătorul ar fi declarat în mod expres că sclavul era un accesoriu, deoarece, în acest caz, el ar fi obligat să garanteze că
sclavul a împrumutat o parte din peculium.
6. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a X-a.
În cazul în care se vinde o suprafață de teren, este necesar să se constituie o garanție împotriva evicțiunii, conform obiceiului
din acea parte a țării în care a avut loc tranzacția.
7. 7. Julianus, Digest, Cartea a XIII-a.
Atunci când o parte cumpără de la un tutore un sclav care i-a fost substituit, poate intenta o acțiune de cumpărare împotriva
înlocuitorului, precum și una în temeiul stipulației pe motiv de evicțiune; dar nu va avea dreptul la niciuna dintre aceste
acțiuni împotriva tutorelui însuși.
8. Același, Digest, cartea XV.
Vânzătorul unui sclav trebuie să garanteze pe cumpărător cu suma interesului pe care acesta din urmă îl avea ca sclavul să
aparțină vânzătorului. De aceea, dacă cumpărătorul pierde, prin evicțiune, urmașii unei sclave sau o moșie pe care sclavul a
intrat prin ordinul său, el poate intenta o acțiune de cumpărare. Și, așa cum vânzătorul este obligat să-i predea sclavul pe care
i l-a vândut, tot așa este obligat să-i restituie cumpărătorului tot ceea ce ar fi putut dobândi prin intermediul sclavului, dacă nu
ar fi fost lipsit de el.
9. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXVI.
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Dacă îmi vinzi un sclav aparținând lui Titius, iar Titius mă va numi ulterior moștenitorul său; Sabinus spune că, în caz de
evicțiune, dreptul la acțiune este pierdut, deoarece sclavul nu poate fi luat de la mine, ci trebuie să se recurgă la o acțiune de
cumpărare.
(10) Celsus, Digest, Cartea XXVII.
Dacă cineva ar vinde și mi-ar transfera un drept de trecere pe care îl are în comun cu altul, ca și cum ar fi singurul proprietar
al acestuia, va fi răspunzător față de mine pe motiv de evicțiune, dacă cealaltă parte refuză să-mi transfere dreptul său.
11. Paulus, Opinii, Cartea a VI-a.
Lucius Titius a cumpărat terenuri în Germania, dincolo de Rin, și a plătit o parte din banii de cumpărare. Când a fost intentat
un proces împotriva moștenitorului cumpărătorului pentru restul, acesta din urmă a formulat o cerere reconvențională,
susținând că aceste posesiuni fuseseră parțial vândute din ordinul împăratului și parțial distribuite ca recompensă între
soldații veterani. Întreb dacă acest risc trebuie să fie asumat de vânzător? Paulus a răspuns că viitoarele cazuri de evacuare,
care apar după ce vânzarea a fost contractată, nu îl afectează pe vânzător; și, prin urmare, conform faptelor prezentate, se
poate intenta un proces pentru restul prețului terenului.
1. Vânzătorul nu poate fi acționat în justiție nici pentru daune-interese duble, nici pentru daune-interese simple, din cauza
unor infracțiuni care sunt de obicei pedepsite prin urmărire penală, atunci când într-o stipulație sunt inserate următoarele
cuvinte, și anume "Sclavul în cauză este liber de răspundere pentru prejudiciile comise."
(12) Scaevola, Opinii, Cartea a II-a.
Un anumit individ fiind desemnat moștenitor al unei jumătăți de moșie a vândut toate terenurile aparținând acesteia, iar
coerezii săi au acceptat prețul. Terenul fiind pierdut prin evicțiune, întreb dacă coerezii vor fi răspunzători de o acțiune de
cumpărare. Răspund că, în cazul în care coerezii au fost prezenți și nu s-au opus, fiecare dintre ei a fost considerat că și-a
vândut partea sa.
13. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Proculus a susținut foarte corect că, atunci când o parte a unei suprafețe de teren este pierdută prin evacuare, o estimare a
calității sale ar trebui să fie făcută în momentul în care a fost vândută, și nu atunci când cumpărătorul a fost privat de ea;
14. Ulpianus, Despre edict, Cartea XVIII.
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Și că nu trebuie luată în considerare doar jumătate din valoarea prețului.
15. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă, totuși, terenul a primit ulterior vreun accesoriu prin depunere de aluviuni, trebuie să se ia în considerare momentul în
care acest lucru a avut loc.
(1) În cazul în care uzufructul se pierde prin evicțiune, trebuie să se facă o estimare a valorii culturilor.
(2) În cazul în care, totuși, un sclav este pierdut de cumpărător prin evicțiune, trebuie să se estimeze în instanță în ce măsură
terenul este diminuat din acest motiv.
16. Pomponius, Despre Sabinus, cartea IX.
În cazul în care bunul vândut a fost recuperat de cineva care are un titlu mai bun, o acțiune de cumpărare poate fi introdusă cu
referire la orice lucru care a fost adăugat la acesta, la fel ca și în cazul în care acele lucruri care sunt declarate în mod expres
ca fiind accesorii ale terenului care este cumpărat trebuie pur și simplu să fie reparate de către vânzător dacă sunt pierdute
prin evicțiune.
1. Se spune că o stipulație privind dubla despăgubire este operativă în momentul în care bunul este restituit reclamantului;
sau atunci când acesta este judecat pentru valoarea bunului; sau atunci când posesorul, fiind dat în judecată de cumpărător,
este eliberat.
2. În cazul în care un sclav, pentru care am stipulat plata unor despăgubiri duble, este pierdut de noi din cauza faptului că este
fugar sau nu este sănătos; se pune întrebarea dacă putem totuși să inițiem o procedură? Proculus spune că ar trebui să se ia în
considerare dacă nu există o diferență în cazul în care el nu era al meu în momentul în care a avut loc evacuarea și în cazul în
care a devenit al meu în acel moment; pentru că, în cazul în care a devenit proprietatea mea, am dobândit imediat un interes
în suma la care a fost deteriorat, din acest motiv; și am dobândit imediat un drept de acțiune asupra stipulației, pe care nu îl
pot pierde nici prin evacuare, nici prin moartea, manumisiunea sau fuga sclavului, nici pentru orice alt motiv similar. Dar
dacă nu ar fi devenit parte a proprietății mele, nu sunt cu nimic mai sărac, deoarece sclavul este un fugar, deoarece nu a fost
inclus în proprietatea mea. Cu toate acestea, dacă am stipulat că este sănătos și că nu obișnuiește să hoinărească, interesul
meu se referă doar la folosința actuală, deși poate fi nedeterminată; la fel ca și în cazul în care nu se știe cât timp îl voi avea și
dacă cineva îl va recupera prin evicțiune, fie de la mine, fie de la persoana căreia i l-am vândut și căreia i-am dat o garanție.
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Concluzia lui Proculus este că nu puteam fi acționat în justiție în baza stipulației decât după ce aceasta devenise operațională,
în măsura interesului meu ca sclavul respectiv să nu aibă obiceiul de a fugi.

(17) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIX.
Nimeni nu se îndoiește de faptul că un vânzător care încearcă să recupereze un bun pe care el însuși l-a vândut poate fi
împiedicat printr-o excepție pe motiv de fraudă, chiar dacă a obținut dreptul de proprietate asupra acestuia sub un alt titlu;
pentru că el încearcă în mod dezonorant să obțină un bun de care a dispus. În plus, vânzătorul ar trebui să stabilească dacă
preferă să păstreze proprietatea prin oprirea procedurii prin intermediul unei excepții sau, dacă a fost privat de proprietate, să
introducă o acțiune pentru daune-interese duble în temeiul stipulației.
18. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Chiar dacă o excepție nu a fost invocată sau dacă, după ce a fost combătută cu succes, cumpărătorul este, totuși, evacuat;
vânzătorul poate fi totuși acționat în justiție pentru daune duble în temeiul stipulației, deoarece o acțiune de cumpărare poate
fi introdusă împotriva sa.
19. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIX.
Cu toate acestea, în cazul în care nu a fost încheiată nicio stipulație, avem aceeași opinie în ceea ce privește o acțiune de
cumpărare.
(1) În cazul în care un om liber, care îl slujea pe Titius cu bună credință ca sclav, îmi este vândut mie, iar Titius îl face
moștenitor al său, ca și cum ar fi fost liber, și el se alătură la rândul lui cu acest prilej; voi fi îndreptățit să îl consider
responsabil ca moștenitor al lui Titius.
20. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Am grevat o suprafață de pământ care îmi aparținea și, ulterior, ți-am vândut-o cu condiția să nu o grevezi. Dacă, ulterior,
cumpăr de la dumneavoastră terenul respectiv, iar dumneavoastră îmi executați o obligație care să prevadă o garanție
împotriva evicțiunii, ar trebui să se precizeze în această obligație că terenul a fost grevat în contul meu, deoarece, dacă nu se
face acest lucru, iar eu deschid o acțiune împotriva dumneavoastră din acest motiv, pot fi împiedicat de o excepție bazată pe
fraudă.
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(21) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIX.
În cazul în care un sclav, care a fost vândut, moare înainte de a fi recuperat de cineva care are un titlu mai bun, stipulația nu
devine operantă, deoarece nimeni nu l-a recuperat, iar ceea ce s-a întâmplat nu este decât soarta omenirii. Totuși, dacă a
existat vreo fraudă, cumpărătorul poate intenta o acțiune pe acest motiv.
1. Prin urmare, Julianus stabilește foarte corect în Cartea a Patruzeci și treia că stipulația pentru daune-interese duble devine
operantă ori de câte ori bunul este pierdut în așa fel încât cumpărătorul nu va avea dreptul la el din cauza evicțiunii în sine.
2. Prin urmare, spune el, atunci când apare o controversă cu referire la proprietatea unui sclav, iar cumpărătorul îl numește pe
vânzător mandatar al său, iar acesta din urmă fiind înfrânt, devine răspunzător pentru daune; stipulația pentru dublul sumei nu
devine operativă, deoarece vânzătorul, care este în același timp mandatar al cumpărătorului, nu are niciun drept de acțiune pe
mandat care să-i permită să recupereze suma daunelor de la cumpărător. Prin urmare, din moment ce cumpărătorul nu a
pierdut nici bunuri, nici bani, nu este necesar ca stipulația să fie pusă în aplicare; deși, dacă ar fi fost învins după ce problema
ar fi fost conexată și ar fi plătit daunele evaluate, se consideră că stipulația ar fi devenit operativă; și acest lucru a fost afirmat
de Julianus însuși în aceeași carte, deoarece cumpărătorul nu este considerat a avea în posesia sa un sclav de care ar fi fost
privat de către adversarul său dacă nu ar fi plătit prețul. Căci cumpărătorul dobândește dreptul asupra sclavului mai degrabă
prin cea de-a doua cumpărare, adică prin plata valorii sale estimate în instanță, decât prin prima tranzacție. Julianus mai
spune în aceeași carte că, dacă, în cazul în care problema a fost conexată într-o cauză, iar sclavul scapă din cauza neglijenței
posesorului, acesta din urmă ar trebui să fie judecat; dar el nu poate recurge imediat la vânzător și trebuie să procedeze
conform stipulației pentru daune duble, deoarece, între timp, el nu avea dreptul la sclav prin faptul că avea o garanție
împotriva evicțiunii, ci din cauza fugii sale. Este evident, spune el, că atunci când a intrat în posesia fugarului, stipulația a
devenit operațională. Căci dacă sclavul ar fi fugit fără vina posesorului, atunci el ar fi fost eliberat, dacă i s-ar fi dat o
garanție, iar stipulația nu ar fi devenit operantă, decât dacă el ar fi restituit sclavul după ce ar fi fost prins. Prin urmare, în
cazul în care acesta oferă suma de despăgubiri, aceasta va fi suficientă pentru a-i permite să rețină sclavul, dar în cazul în care
oferă o garanție, acest lucru nu poate fi făcut înainte de a-l restitui.

(22) Pomponius, Despre Plautius, Cartea I.
În cazul în care un tutore plătește daunele evaluate în contul unui bun cumpărat pentru tutorele său, nu din banii aparținând
acestuia din urmă, ci din propriile sale bunuri; o stipulație împotriva evicțiunii devine operantă în favoarea tutorelui față de
vânzător.
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1. În cazul în care o femeie ia o garanție împotriva evicțiunii pe un teren pe care l-a cumpărat și îi dă același teren cu titlu de
zestre, iar cineva îl privează ulterior pe soțul ei prin intermediul unei acțiuni în justiție; femeia poate imediat să se îndrepte
împotriva fideiusorului pe motiv de cumpărare, ca și cum ar fi redus valoarea zestrei sale sau ar fi făcut-o lipsită de valoare;
cu condiția ca soțul să fi oferit reclamantului valoarea acestui bun.
23. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIX.
În cazul în care, totuși, terenul este pierdut prin evicțiune după moartea femeii, trebuie să se recurgă la stipulația pentru daune
duble, deoarece soțul poate intenta o acțiune bazată pe promisiunea zestrei, împotriva moștenitorilor femeii, și ei înșiși pot
acționa pe baza stipulației.
24. Africanus, Întrebări, Cartea a VI-a.
Totuși, nu putem spune că rezultatul va fi că stipulația devine operantă în cazul în care femeia este pe cale să se căsătorească
cu adevăratul proprietar al sclavului și îl dă ca zestre, chiar dacă, în acest caz, nu va avea zestre; deoarece, într-adevăr, deși
este adevărat că ea nu are niciun drept asupra sclavului, totuși nu este un fapt că a fost privată de el printr-o procedură
judiciară; și va avea totuși dreptul la o acțiune de cumpărare împotriva vânzătorului.
25. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIX.
Dacă manunțezi un sclav în contul căruia ai stipulat daune duble, nu poți recupera nimic din cauza stipulării; pentru că nu ești
privat de nimic din ceea ce ți se cuvine, din moment ce tu însuți ai renunțat de bunăvoie la el.
26. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Cumpărătorul va avea dreptul la o acțiune în justiție pentru vânzare, pe motiv că nu l-a făcut libertul său, dacă vânzătorul știa
că vinde un sclav aparținând altuia. Cu toate acestea, în cazul în care cumpărătorul a fost constrâns să mantuiască sclavul din
cauza unui trust, el va avea dreptul la o acțiune de cumpărare.
(27) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XI.
Noi adoptăm regula că, atunci când excepțiile sunt opuse cumpărătorului și prevalează, vânzătorul nu va fi răspunzător; dar
atunci când acestea se referă la actul vânzătorului, se aplică regula contrară. Căci este cert că cumpărătorul nu va avea dreptul
la o acțiune nici la cumpărare, nici în temeiul stipulației pentru daune-interese duble sau chiar simple, atunci când o excepție
bazată pe propriul său act este invocată cu succes.
1238

28. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXXI.
Dar dacă sunt invocate excepții întemeiate pe actele vânzătorului și ale cumpărătorului, este important să se stabilească pe
baza cărei excepții judecătorul va pronunța decizia și, prin urmare, dacă stipulația este operativă sau nu.
(29) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XI-a.
Dacă îmi vinzi o proprietate care aparține altcuiva, iar eu o răscumpăr de la adevăratul proprietar; Celsus, fiul, spune că
opinia lui Nerva nu este corectă, și anume că tu, în cadrul unei acțiuni în justiție pentru vânzare, poți recupera prețul de la
mine; deoarece eu eram, ca să spunem așa, îndreptățit la proprietate, întrucât nu este plăcut pentru buna credință să dețin o
proprietate sub un titlu aparținând altcuiva.
1. În cazul în care un stipulant de daune-interese duble, în loc să fie posesorul, devine reclamant și pierde procesul, dacă ar fi
fost în posesia bunului, ar fi putut să îl păstreze, dar nu poate introduce în mod legal o acțiune în justiție pentru a-l recupera,
deoarece promitentul de daune-interese duble va fi asigurat prin efectul legii, sau poate, fără îndoială, să se protejeze printr-o
excepție pe motiv de fraudă. Acesta este însă cazul numai atunci când posesia a fost pierdută din cauza neglijenței sau cu
acordul stipulantului pentru daune-interese duble.
2. Vânzătorul poate fi notificat să se prezinte în orice moment, indiferent de momentul în care chestiunea este adusă în
instanță, deoarece nu este stabilită o anumită dată prin această stipulație; cu condiția, însă, ca acest lucru să nu se facă înainte
de momentul în care se pronunță hotărârea.
30. Același, Despre Sabinus, cartea XIX.
În cazul în care cel care a stipulat cu cumpărătorul că sclavul este liber de răspundere pentru furt sau daune, iar cel de la care
sclavul a furat bunul devine moștenitorul cumpărătorului, acesta va avea imediat dreptul la o acțiune în temeiul stipulației, ca
și cum el însuși ar fi compensat suma unui furt comis împotriva altcuiva.
31. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLII.
32. Atunci când cineva face o promisiune față de stipulant "că sclavul este sănătos, nu este hoț, nu încalcă mormintele etc.",
stipularea pare, după unele autorități, nulă, deoarece dacă sclavul are acest caracter ceea ce se promite este imposibil, iar dacă
nu are, promisiunea este fără efect. Eu cred că următoarea stipulație este mai corectă, și anume "Că sclavul nu este hoț, nu
încalcă mormintele și este sănătos", iar aceasta este conformă cu legea, deoarece conține ceea ce este în interesul
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cumpărătorului sclavului să aibă și să nu aibă. Dar dacă la oricare dintre aceste afirmații se adaugă o garanție, stipulația va fi
și mai valabilă; în caz contrar, stipulația introdusă de edili va fi nulă, pentru că niciun om rațional nu o va aproba.
32. Același, Despre Sabinus, cartea XLVI.
Pentru că se consideră că, atunci când mai multe aspecte sunt stabilite într-o singură stipulație, există mai multe stipulații; să
vedem dacă acest lucru se aplică la una care cere daune duble, de exemplu, atunci când cineva stipulează că sclavul nu are
obiceiul de a fugi și că nu este un rătăcitor, precum și celelalte lucruri care sunt menționate în Edictul edililor Curule; există o
singură stipulație sau mai multe, în acest caz? Este rezonabil să susținem că sunt mai multe.
1. Prin urmare, ceea ce afirmă Julianus în Cartea a cincisprezecea a Digestului este corect. Căci el spune că, atunci când un
cumpărător introduce o acțiune pentru deprecierea valorii unui sclav pentru că avea obiceiul de a fugi, și apoi introduce o alta
din cauza unei boli de care a fost afectat; trebuie să se aibă grijă să se evite ca cumpărătorul să obțină un profit și să
recupereze daune de două ori pentru același defect. Să presupunem că un sclav a fost cumpărat pentru zece aurei, și că
cumpărătorul l-ar fi putut achiziționa cu cel puțin două aurei mai puțin, dacă ar fi știut că avea obiceiul de a fugi; și, după ce a
recuperat această sumă din cauza acestui obicei, el descoperă apoi că nu este sănătos și că l-ar fi putut cumpăra cu două aurei
mai puțin, dacă ar fi știut că era bolnav. Prin urmare, ar trebui să recupereze din nou două aurei, deoarece, dacă ar fi intentat
în același timp o acțiune în justiție pentru ambele cauze, ar fi putut recupera patru aurei, deoarece ar fi putut cumpăra sclavul
care nu era sănătos și care avea obiceiul de a fugi, pentru numai șase aurei. Conform principiului, el poate acționa frecvent în
temeiul stipulației, deoarece nu o face doar în temeiul unei singure stipulații, ci în temeiul mai multor stipulații.
(33) Același, Despre Sabinus, cartea LI.
Dacă cumpăr un sclav și îl vând, iar ulterior se pronunță o hotărâre judecătorească împotriva mea în favoarea cumpărătorului,
pentru că nu am putut preda sclavul din cauza evicțiunii, stipulația devine operantă.
34. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXVII.
Dacă cumperi o sclavă cu condiția ca ea să nu se prostitueze, iar dacă se prostituează va deveni liberă, iar tu încalci condiția
vânzării, sclava va obține libertatea, iar tu vei fi în aceeași situație ca și cum ai fi manuntit-o. Prin urmare, nu vei avea nici o
cale de atac împotriva vânzătorului.
1. În cazul în care împotriva mea a fost inițiată o acțiune în partajarea proprietății unui sclav, iar acesta din urmă este
adjudecat adversarului meu pentru motivul că a dovedit că sclavul respectiv era deținut în comun, voi avea dreptul la o
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acțiune în despăgubiri duble în temeiul stipulației, deoarece nu are nicio importanță prin ce fel de hotărâre se obține
evicțiunea, dacă eu nu am niciun drept asupra proprietății.
2. O stipulație pentru daune-interese duble nu include doar evicțiunea în cazul în care oricine pretinde și recuperează
proprietatea asupra unui bun, ci se aplică și în cazul în care se inițiază o acțiune în temeiul acțiunii servile.
35. Paulus, Despre edictul edililor curuți, Cartea a II-a.
Se consideră că proprietatea a fost obținută de un creditor prin evicțiune, atunci când așteptarea de a o deține a fost aproape
pierdută de către cumpărător. Prin urmare, în cazul în care evicțiunea a avut loc sub acțiunea serviană, stipulația devine de
fapt operantă; dar cum, în cazul în care banii sunt plătiți de către debitor, cumpărătorul poate deține sclavul atunci când gajul
este eliberat, dacă vânzătorul este acționat în judecată, el se poate prevala de o excepție pe motiv de rea-credință.
36. Același, Despre Edict, Cartea XXIX.
În cazul în care o navă sau o casă a fost cumpărată, nu se înțelege că pietrele din fundație și diferitele scânduri au fost
cumpărate separat; și, prin urmare, vânzătorul nu va fi răspunzător pe motiv de evicțiune, așa cum ar fi fost în cazul în care o
parte din navă sau din casă ar fi fost recuperată prin dovedirea unui titlu mai bun.
37. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXII.
dublul sumei prețului trebuie să fie promis de vânzător cumpărătorului, dacă nu se face un alt aranjament, totuși, nu este
necesar ca acesta să dea garanție, decât dacă se încheie un acord special în acest sens, ci doar vânzătorul va fi răspunzător.
(1) În plus, acolo unde a afirmat că trebuie să se promită daune-interese duble, trebuie să se înțeleagă că acest lucru nu se
aplică oricărui tip de tranzacție, ci doar celor în care articolele vândute sunt de mare valoare; ca, de exemplu, bijuterii,
ornamente prețioase, haine de mătase sau orice altceva care nu este vândut la un preț scăzut. Prin Edictul Curule,
vânzătorului i se ordonă, de asemenea, să furnizeze o garanție în cazul vânzării unui sclav.
(2) În cazul în care cumpărătorul, din greșeală, stipulează daune simple în loc de daune duble și este privat de proprietate prin
evicțiune, Neratius spune că poate recupera deficitul din stipulație prin intermediul unei acțiuni de cumpărare, cu condiția ca
cumpărătorul să facă tot ceea ce este cerut prin stipulație. Pentru că, dacă nu face acest lucru, el poate, doar printr-o acțiune
de cumpărare, să oblige vânzătorul să îi promită ceea ce a fost omis în stipulație în primul rând.
38. Același, Disputații, Cartea a II-a.
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În cazul în care un creditor a vândut un gaj, se poate pune problema dacă, în caz de evicțiune, vânzătorul poate fi obligat,
într-o acțiune întemeiată pe vânzare, să cedeze dreptul la acțiune pe care îl are împotriva debitorului. El are totuși dreptul la o
acțiune reconvențională pe gaj, iar opinia cea mai bună este că el trebuie să facă cesiunea, căci nu i se pare mai corect ca
cumpărătorul să obțină cel puțin acest avantaj, pe care îl poate obține fără a provoca cheltuieli creditorului?
39. Julianus, Digest, Cartea LVII.
Un minor sub douăzeci și cinci de ani a vândut o suprafață de teren lui Titius, iar Titius a vândut-o lui Seius. Minorul a
pretins că a fost păgubit la vânzare și a obținut o anchetă judiciară, nu numai împotriva lui Titius, ci și împotriva lui Seius.
Seius i-a cerut pretorului să îi acorde o acțiune echitabilă în baza stipulației, împotriva lui Titius, din cauza evicțiunii. Eu am
considerat că ar trebui să i se acorde și am dat ca părere că Seius nu cerea decât ceea ce se cuvenea, căci dacă pământul îi va
fi luat printr-o decizie a pretorului, nu ar fi decât corect ca restituirea să i se dea în cazul unei evacuări de către același pretor.
(1) Dacă sclavul tău ar cumpăra un altul și apoi l-ar vinde lui Titius, după ce a promis dublul valorii sale în caz de evacuare,
iar tu ai stipula și cu vânzătorul sclavului, iar Titius ar revendica sclavul și, după ce a intentat proces, ar fi înfrânt pe motiv că
sclavul tău nu ar putea transfera proprietatea asupra altui sclav fără consimțământul tău, Titius ar avea dreptul la Acțiunea
Publiciană și, din acest motiv, o stipulație pentru despăgubiri duble nu ar deveni operantă în ceea ce-l privește. Prin urmare,
dacă ați intenta o acțiune în temeiul stipulației, puteți fi împiedicat de o excepție, pe motiv de rea-credință, invocată de
vânzătorul dumneavoastră. Cazul ar fi însă diferit dacă sclavul respectiv ar cumpăra un altul și, după ce a stipulat dauneinterese duble, l-ar vinde; căci dacă cumpărătorul a fost lipsit de el prin evicțiune, proprietarul va avea dreptul la o acțiune
împotriva vânzătorului pentru a recupera întreaga sumă, dar nu va avea drept de acțiune împotriva cumpărătorului decât în
măsura peculiumului. Mai mult, cumpărătorul trebuie să notifice sclavul, și nu stăpânul său, cu privire la evicțiune, deoarece,
în cazul în care este privat de sclav printr-un titlu mai bun, el poate introduce în mod legal o acțiune în justiție pentru
peculium. Dacă, totuși, sclavul moare, atunci stăpânul său trebuie să fie notificat.
(2) Dacă achiziționați două treimi dintr-un teren de la mine și o treime de la Titius, iar apoi cineva vă revendică jumătate din
teren, dacă jumătatea care vă este revendicată este inclusă în cele două treimi pe care le-ați primit de la mine, Titius nu va fi
răspunzător. Dacă, totuși, revendicarea se referă la a treia parte pe care ți-a vândut-o Titius, iar a șasea parte este inclusă în
cele două treimi pe care le-ai primit de la mine, Titius va fi răspunzător față de tine pentru o treime, iar eu pentru a șasea
parte, în caz de evacuare.
(3) Un tată, conștient de răspunderea sa, și-a vândut fiul pe care îl avea sub controlul său unui cumpărător care nu știa acest
lucru, iar întrebarea care se punea era dacă el era răspunzător în caz de evicțiune. Răspunsul a fost că, în cazul în care cineva,
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cu bună știință sau din ignoranță, vinde un om liber ca sclav, acesta este răspunzător în caz de evacuare. Prin urmare, tatăl
care și-a vândut fiul ca sclav este răspunzător pentru evicțiune.
(4) În cazul în care o parte vinde și predă un sclav care urmează să devină liber în anumite condiții și nu precizează acest
lucru, aceasta va fi răspunzătoare în caz de evicțiune, fără a face referire la trecerea timpului.
(5) În cazul în care cineva vinde și predă un sclav și declară că uzufructul în el aparține lui Seius, în timp ce, de fapt, el
aparține lui Sempronius, iar Sempronius revendică uzufructul; el va fi răspunzător la fel ca și în cazul în care, în momentul
livrării bunului, ar fi declarat că nu este răspunzător față de Seius din cauza uzufructului, iar dacă uzufructul ar aparține de
fapt lui Seius, dar a fost lăsat moștenire în așa fel încât, atunci când ar înceta să-i mai aparțină, ar deveni proprietatea lui
Sempronius, iar Sempronius ar da în judecată pentru el, el va fi răspunzător; dar dacă Seius ar intenta acțiunea, el ar putea
scăpa în mod legal de răspundere.
40. Același, Digest, Cartea LVIII.
În cazul în care o parte care a luat o garanție de la mine împotriva evicțiunii îmi lasă moștenire terenul ca moștenitor,
garanțiile vor fi imediat eliberate, deoarece chiar dacă cel căruia i-a fost lăsat moștenire a fost, într-o anumită măsură,
evacuat, totuși, nu va exista nicio acțiune împotriva garanțiilor.
41. Paulus, Despre edictul edililor curuți, cartea a II-a.
În cazul în care am vândut un sclav și am promis dublul valorii sale cumpărătorului în caz de evicțiune, iar acesta se obligase
deja față de mine prin aceeași stipulație; iar eu devin ulterior moștenitorul său, iar sclavul este pierdut printr-un titlu superior,
stipulația nu devine operantă în niciun fel. Nu se consideră că am fost lipsit de el prin evicțiune, din moment ce l-am vândut,
și nici că a fost evacuat de la partea căreia i-am dat garanția, deoarece s-ar putea spune, cu foarte puțină îndreptățire, că aș
putea fi obligat să-mi plătesc mie însumi daune duble.
(1) Din nou, dacă cumpărătorul ar deveni moștenitorul proprietarului sclavului, deoarece sclavul nu poate fi evacuat de la el
și nici nu poate fi considerat că l-a evacuat de la el însuși, stipulația privind dublul valorii sale nu va deveni operantă. Prin
urmare, în aceste cazuri, ar trebui să se introducă o acțiune de vânzare.
(2) În cazul în care cineva cumpără o suprafață de teren și ia o garanție împotriva evicțiunii și vinde terenul respectiv unui
cumpărător care devine moștenitorul său; sau, pe de altă parte, cumpărătorul devine moștenitorul vânzătorului, în cazul în
care terenul este pierdut prin evicțiune, se pune întrebarea dacă se poate introduce o acțiune împotriva garanțiilor. Cred că, în
ambele cazuri, fideiusorii vor fi răspunzători, deoarece, atunci când un debitor devine moștenitorul creditorului său, se
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deschide un fel de cont între moștenitor și succesiune, iar succesiunea se înțelege că a devenit mai mare pentru debitor,
deoarece banii care erau datorate succesiunii au fost plătiți, iar proprietatea moștenitorului este diminuată în această măsură.
Pe de altă parte, atunci când un creditor devine moștenitor al debitorului său, se consideră că bunurile succesiunii sunt
diminuate, ca și cum succesiunea însăși ar fi plătit creditorul. Prin urmare, indiferent dacă cel care a luat garanția împotriva
evicțiunii a efectuat el însuși vânzarea către cumpărător sau dacă acesta din urmă devine moștenitorul vânzătorului,
fideiusorii vor fi răspunzători; iar dacă proprietățile vânzătorului și ale cumpărătorului trec în mâinile aceleiași persoane,
aceasta poate intenta o acțiune împotriva fideiusorilor.
42. Paulus, Despre Edict, Cartea LIII.
În cazul în care o sclavă însărcinată este vândută și livrată, iar urmașii ei sunt evacuați, vânzătorul nu poate fi acționat în
justiție pe motiv de evicțiune, deoarece urmașii au fost vânduți.
43. 43. Julianus, Digest, Cartea LVIII.
Cumpărătorul unei vaci, al cărei vițel născut după vânzare a fost evacuat, nu poate intenta o acțiune pentru daune duble în
temeiul stipulației, deoarece nici bunul în sine, nici uzufructul asupra acestuia nu a fost evacuat; căci atunci când spunem că
vițelul este rodul vacii, nu ne referim la drept, ci la lucrul în sine, așa cum în mod corect desemnăm grâul și vinul ca fiind
rodul pământului, deoarece este stabilit că aceste lucruri nu se numesc în mod corespunzător uzufruct.
(44) Alfenus, Epitomele Digestului de Paulus, cartea a II-a.
Se susține că o barcă nu face parte dintr-o navă și nu are nicio legătură cu aceasta, deoarece o barcă este ea însăși un mic vas;
dar tot ceea ce este atașat unei nave, ca, de exemplu, cârma, catargul, parâmele și pânzele, sunt, ca să spunem așa, membre
ale navei.
45. Același, Epitomele Digestului de Paulus, Cartea a IV-a.
În cazul în care o persoană a vândut și a predat un teren care conținea o sută de jugăre, el a arătat cumpărătorului un teren
mult mai mare, dacă acesta din urmă ar fi, în consecință, evacuat dintr-o parte a terenului, vânzătorul va fi obligat să repare
suma în proporție cu calitatea solului; chiar dacă porțiunea rămasă poate include o sută de jugăre.
46. Africanus, Întrebări, Cartea a VI-a.
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Mi-ați vândut o bucată de pământ al cărei uzufruct aparținea lui Attius, dar nu ați menționat că acesta avea dreptul la
uzufruct. Am vândut respectiva suprafață lui Maevius, după ce mi-am rezervat uzufructul. Attius a fost lipsit de drepturile
sale civile și s-a considerat că uzufructul a revenit la proprietate, deoarece nu putea să-mi revină mie în momentul în care
aparținea altcuiva. Cu toate acestea, aș putea să vă acționez împotriva dumneavoastră, în calitate de vânzător, pe motiv de
evicțiune, deoarece este corect ca eu să mă aflu în poziția în care aveam dreptul să mă aflu, dacă uzufructul a fost separat
atunci de teren.
(1) În cazul în care îmi acordați un drept de trecere prin terenul altuia, se consideră că sunteți răspunzător în caz de evicțiune;
deoarece, ori de câte ori un drept de trecere este acordat prin bunurile aparținând celui care îl acordă, sau indiferent dacă este
acordat prin terenul altuia, acesta își asumă răspunderea pentru evicțiune.
(2) Dacă ți l-aș vinde pe Stichus și aș declara că va fi liber cu o anumită condiție și că manumisiunea sa depinde de sosirea
unei nave din Asia, în timp ce condiția reală era că, dacă Titius va deveni consul, el va fi manumit; se pune întrebarea dacă
nava ar veni mai întâi din Asia, iar Titius ar deveni consul, iar proprietatea sclavului s-ar pierde prin obținerea libertății sale;
aș fi eu răspunzător pentru evicțiune? Răspunsul a fost că nu aș fi răspunzător, deoarece cumpărătorul s-a făcut vinovat de
rea-credință, deoarece condiția a fost îndeplinită înainte ca el să piardă proprietatea prin evicțiune.
(3) Mai mult, dacă aș afirma că un sclav va fi liber după doi ani, în timp ce, de fapt, el ar trebui să devină liber la sfârșitul
unui an, iar după trecerea a doi ani își obține libertatea; sau dacă aș spune că are dreptul la libertate la plata a cinci aurei, în
timp ce, în realitate, i s-a ordonat să plătească zece, iar, după ce a plătit cele zece aurei, el își obține libertatea; opinia cea mai
bună este că în aceste cazuri nu voi fi răspunzător.
47. Același, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Dacă cumpăr de la dumneavoastră doi sclavi, fiecare pentru cinci aurei, iar unul dintre ei este evacuat, nu există nicio
îndoială că pot acționa în mod legal împotriva dumneavoastră într-o acțiune de cumpărare, pe motiv de evacuare, chiar dacă
sclavul rămas valorează zece aurei; și nici nu contează dacă îi cumpăr separat sau pe amândoi deodată.
(48) Neratius, Pergamente, Cartea a VI-a.
În cazul în care un teren este cumpărat ca fiind absolut neîngrădit, iar cumpărătorul obține ceva de la vânzător în contul
vreunei servituți la care a fost supus terenul, iar ulterior întregul teren este evacuat, vânzătorul trebuie să restituie suma
rămasă din dubla despăgubire, în contul respectivei evacuări. Căci, dacă nu respectăm această regulă, vânzătorul poate
recupera mai mult decât dublul sumei plătite pentru teren, în caz de evicțiune; în primul rând, din cauza anumitor servituți, iar
apoi din cauza proprietății.
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49. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VII.
În cazul în care se pretinde un uzufruct de la cumpărător, acesta trebuie să notifice vânzătorul despre aceasta; așa cum trebuie
să facă și cel de la care se dorește recuperarea unei părți din proprietate.
50. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXV.
În cazul în care gajurile sunt vândute de către ofițerii pretorului, ca urmare a unor hotărâri extraordinare, nimeni nu a spus
vreodată că ar trebui să se acorde o acțiune împotriva lor pe motiv de evicțiune. Dacă, totuși, ei au permis în mod fraudulos
ca bunul să fie vândut pentru o sumă nesemnificativă, atunci o acțiune va fi acordată împotriva lor în favoarea proprietarului
bunului, pe motiv de fraudă.
51. Același, Despre Edict, Cartea LXXX.
În cazul în care cumpărătorul unei proprietăți pierde procesul său din cauza ignoranței sau a greșelii judecătorului, noi negăm
că vânzătorul va suferi pierderea, deoarece ce importanță are dacă proprietatea a fost pierdută din cauza josniciei sau a
nebuniei judecătorului? Pentru că vânzătorul nu ar trebui să sufere prejudiciul adus cumpărătorului.
1. Dacă Titius îl va vinde pe Stichus, care urma să fie liber după moartea sa, iar Stichus își obține libertatea în consecință, va
fi valabilă o stipulație făcută cu referire la evicțiune? Julianus spune că stipulația devine operantă și, chiar dacă cumpărătorul
nu a putut în acest caz să îl notifice pe Titius cu privire la evacuare, el poate totuși să îl notifice pe moștenitorul său.
2. În cazul în care cineva vinde un teren, iar vânzătorul însuși este înmormântat acolo de către moștenitorul său, cu acordul
cumpărătorului, nu se poate intenta o acțiune privind evacuarea; pentru că în aceste circumstanțe cumpărătorul va pierde
proprietatea.
3. Totuși, nu este ciudat că, în cazul în care un sclav este evacuat, moștenitorul ar trebui să fie răspunzător pentru această
evacuare, chiar dacă defunctul nu a fost chemat în acest mod; căci, în unele cazuri, va apărea o obligație mai mare fie
împotriva, fie în favoarea moștenitorului decât cea care l-ar fi afectat pe defunct; ca, de exemplu, în cazul în care un sclav a
fost numit moștenitor după moartea cumpărătorului și a intrat pe moștenire din ordinul moștenitorului acestuia din urmă,
deoarece el trebuie să predea moștenirea în cadrul unei acțiuni de cumpărare, deși o acțiune pretoriană ar fi putut fi introdusă
doar împotriva defunctului pentru a obliga sclavul să fie predat.
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4. În cazul în care mai multe părți sunt răspunzătoare față de mine pentru întreaga sumă în caz de evicțiune, iar apoi, după ce
evicțiunea a avut loc, eu acționez împotriva uneia dintre ele, Labeo spune că, dacă îi dau în judecată pe ceilalți, ar trebui să
fiu împiedicat de o excepție.
52. Același, Despre Edict, Cartea LXXXI.
Trebuie reținut că, în cazul în care a fost încheiată o stipulație pentru daune-interese duble, nu contează dacă aceasta poate
deveni operantă din cauza vânzării sau din cauza unei alte tranzacții.
53. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXVII.
În cazul în care o parte a unui teren care a fost transferat ar trebui să fie evacuată și fiecare jugerum din acesta a fost vândut
pentru un anumit preț, atunci ceea ce a fost evacuat ar trebui să fie reparat, nu în raport cu calitatea sa, ci proporțional cu
suma pentru care a fost vândut, chiar dacă părțile care au fost evacuate sunt mai bune decât restul.
1. Dacă atunci când cumpărătorul ar fi putut să anunțe vânzătorul, nu a făcut-o, iar acesta ar fi înfrânt în instanță pentru că nu
a obținut informațiile pe care le cerea, se va considera că a fost de rea-credință din acest motiv și nu va putea continua în
temeiul stipulației.
54. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXVII.
Atunci când cineva vinde un bun aparținând altuia după ce titlul de proprietate prin prescripție sau uzucapiune a fost dobândit
prin trecerea timpului, el încetează să mai fie răspunzător față de cumpărător pentru evicțiune.
(1) În cazul în care un moștenitor vinde un sclav căruia i s-a ordonat să fie liber sub condiția de a plăti o anumită sumă de
bani, iar el declară că suma menționată în condiție este mai mare decât cea pe care i s-a ordonat să o plătească, el va fi pasibil
de o acțiune de cumpărare, cu condiția ca această condiție să fie de așa natură încât să fi trecut la cumpărător, adică dacă
sclavul ar fi fost ordonat să plătească moștenitorului; pentru că, dacă a fost îndrumat să plătească altcuiva, chiar dacă a
declarat corect suma de bani, totuși, dacă nu a anunțat cumpărătorul că a fost îndrumat să facă plata către altcineva, el va fi
răspunzător pe motiv de evicțiune.
55. Ulpianus, Despre edictul edililor curuți, Cartea a II-a.
În cazul în care s-a pronunțat o hotărâre împotriva unui cumpărător pentru că nu s-a prezentat, stipulația nu devine operantă și
se consideră că a fost învins mai degrabă din cauza absenței sale, decât pentru că avea un caz rău. Dar ce se întâmplă dacă cel
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împotriva căruia s-a pronunțat hotărârea nu a fost prezent la proces, dar o altă parte a fost prezentă și și-a condus cauza? Ce
trebuie să decidem? De exemplu, în cazul în care problema a fost conexată cu un tutore căruia i s-a acordat autoritate de către
tutorele său, dar tutorele fiind absent, tutorele a condus procesul și s-a pronunțat o hotărâre împotriva lui; de ce nu am putea
considera în acest caz că stipulația a fost operativă, deoarece este evident că procesul a fost judecat? Este suficient ca
procesul să fi fost judecat de partea care avea dreptul să o facă.
(1) Vânzătorul ar trebui să fie notificat dacă este prezent, dar dacă este absent sau dacă, fiind prezent, face ceva pentru a
împiedica notificarea sa, stipulația va deveni operantă.
56. Paulus, Despre edictul edililor curuți, cartea a II-a.
În cazul în care vânzătorului i s-a spus că trebuie să se oblige să plătească fie daune-interese simple, triple sau cvadruple, el
poate fi acționat în justiție într-o acțiune de cumpărare fără a se face referire la trecerea timpului; deoarece cel care plătește
daune-interese duble nu este obligat să dea garanții, așa cum se presupune în general, ci simpla promisiune este suficientă, cu
excepția cazului în care se convine altceva.
(1) Dacă supun o chestiune arbitrajului și se pronunță o hotărâre împotriva mea, nu ar trebui să mi se acorde o acțiune pe
motiv de evicțiune împotriva vânzătorului, deoarece nu am acționat din necesitate.
(2) În cazul în care un sclav este vândut în temeiul unei stipulații de daune-interese duble, dacă ar trebui să fie evacuat, va fi
necesară o completare cu referire la evacuarea unei părți din respectivul sclav, deoarece nu se poate considera că un sclav
este evacuat atunci când este vorba doar de o parte din el.
(3) În cazul în care cumpărătorul putea să dobândească titlul de proprietate prin uzucapiune și nu o face, se consideră că a
făcut acest lucru din vina sa și, prin urmare, dacă sclavul este evacuat, vânzătorul nu va fi răspunzător.
(4) În cazul în care notificarea este dată agentului promitentului (iar acesta din urmă este prezent în acel moment) și s-a
obligat cu referire la evicțiune și nu ignoră acest lucru, promitentul va fi totuși răspunzător.
(5) De asemenea, va fi răspunzător și cel care a luat măsuri pentru a evita să fie notificat.
(6) În cazul în care, cu toate acestea, cumpărătorul nu a putut afla unde se află vânzătorul, deși acesta din urmă nu a făcut
nimic pentru a se ascunde, stipulația va deveni, totuși, operantă.
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(7) Trebatius spune că s-a stabilit ca fiind echitabil faptul că, în cazul unei stipulații pentru daune-interese duble, un tutore
poate fi notificat fără autoritatea tutorelui său, dacă acesta din urmă nu se prezintă.
57. Gaius, Despre edictul edililor curuți, Cartea a II-a.
Se consideră că un cumpărător are dreptul la posesia bunului atunci când partea care l-a privat de acesta prin evicțiune moare
fără a lăsa un succesor, înainte ca bunul să fie luat sau îndepărtat, cu condiția ca acesta să nu aparțină Trezoreriei sau să nu fie
susceptibil de a fi vândut de creditori privați; căci atunci cumpărătorul nu ar avea dreptul la nicio acțiune în temeiul
stipulației, deoarece are dreptul de a deține bunul.
(1) Având în vedere că așa stau lucrurile, să vedem dacă trebuie să se considere, de asemenea, că nu se naște o acțiune în
temeiul stipulației, atunci când bunul a fost donat sau lăsat moștenire cumpărătorului de către cel care l-a învins. Acesta este
cu siguranță cazul în care acesta a donat sau a lăsat moștenire bunul înainte de a-l înstrăina; în caz contrar, atunci când
stipulația a devenit operațională, aceasta nu poate fi anulată.
58. Javolenus, Despre Plautius, Cartea I.
Un moștenitor a predat un sclav care nu a fost lăsat în mod expres prin testament și a dat o garanție împotriva fraudei, iar
sclavul a fost ulterior evacuat. Legatarul putea intenta o acțiune pe baza testamentului împotriva moștenitorului, chiar dacă
acesta din urmă nu știa că sclavul era proprietatea altuia.
59. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a II-a.
În cazul în care o proprietate pe care am cumpărat-o de la Titius este lăsată moștenire de mine, iar legatarul este dat în
judecată de proprietarul acesteia, el nu poate notifica vânzătorului meu evacuarea, cu excepția cazului în care drepturile de
acțiune îi sunt cedate, sau în cazul în care are proprietatea garantată prin ipotecă.
60. Javolenus, Despre Plautius, Cartea II.
În cazul în care nu se precizează în momentul vânzării în ce măsură vânzătorul ar trebui să fie răspunzător în caz de
evicțiune, el nu va fi răspunzător din acest motiv decât pentru simplele daune-interese, iar valoarea dobânzii cumpărătorului
depinde de natura acțiunii de vânzare.
61. Marcellus, Digest, cartea VIII.
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În cazul în care eu am cumpărat ceva de la tine și l-am vândut lui Titius, iar tu i-l livrezi lui Titius cu acordul meu, este
stabilit că vei fi răspunzător față de mine în caz de evicțiune, la fel ca și cum aș fi primit bunul și l-aș fi livrat eu însumi.
62. Celsus, Digest, Cartea XXVII.
Dacă îți voi vinde un bun care se află în posesia ta, s-a stabilit că voi fi răspunzător în caz de evicțiune, pentru că este
considerat ca fiind același lucru cu cel predat.
(1) În cazul în care mai mulți moștenitori sunt lăsați de o parte care mi-a vândut un bun, obligația cu privire la evicțiune se
aplică tuturor și toți ar trebui să fie notificați și toți ar trebui să apere acțiunea. Dacă în mod intenționat nu se prezintă în
instanță sau dacă unul dintre ei se prezintă pentru toți în proces, toți vor avea câștig de cauză sau vor fi învinși din cauza
efectului notificării și a absenței menționate mai sus, iar eu pot acționa în mod legal împotriva celorlalți, deoarece au fost
învinși pe motiv de evicțiune.
(2) Dacă îmi vindeți o bucată de teren cu rezerva uzufructului asupra acestuia, iar uzufructul respectiv a aparținut lui Titius,
căruia i-a fost lăsat în timpul vieții sale, iar eu nu cunosc acest lucru, iar Titius își pierde drepturile civile, dar, ulterior, după
ce și le-a recuperat, va intenta o acțiune în justiție susținând că i se cuvine dreptul de folosință și de bucurie asupra
proprietății, o acțiune în temeiul stipulației, pe motiv de evicțiune, va fi în favoarea mea împotriva dumneavoastră; cu toate
că, dacă ceea ce mi-ați declarat la momentul vânzării ar fi adevărat, aș putea nega în mod corespunzător faptul că Titius avea
dreptul de a folosi și de a se bucura de proprietatea respectivă.
63. Modestinus, Digest, Cartea a V-a.
Herennius Modestinus a fost de părere că, în cazul în care cumpărătorul, în cadrul unei acțiuni în justiție privind vânzarea, nu
ar fi fost împiedicat pentru că nu i s-a notificat evacuarea, dacă necesitatea de a-l notifica a fost eliberată prin acord.
(1) Gaia Seia a cumpărat o suprafață de teren de la Lucius Titius și, după ce a fost inițiată o procedură împotriva ei în numele
Trezoreriei, ea a recurs la vânzător, iar evacuarea având loc, a fost privată de terenul care a fost adjudecat Trezoreriei,
vânzătorul fiind prezent în acel moment. Se pune întrebarea, deoarece cumpărătoarea nu a făcut recurs, dacă poate să îl dea în
judecată pe vânzător? Herennius Modestinus a răspuns că, dacă terenul aparținea altuia în momentul vânzării sau dacă era
ipotecat în momentul evicțiunii, nu există niciun motiv pentru care cumpărătoarea să nu aibă dreptul de a acționa împotriva
vânzătorului.
(2) Herennius Modestinus a dat ca părere că, dacă cumpărătorul a făcut apel și a pierdut un caz bun prin prescripție din vina
sa, nu poate recurge la vânzător.
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64. Papinianus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Un râu a măturat două sute de jugăre de pe un teren care conținea o mie când a fost transferat. Dacă două sute de jugera din
restul indivizibil ar fi ulterior evacuați, stipulația privind dubla despăgubire se va aplica la a cincea, și nu la a patra parte a
terenului respectiv; căci pierderea a ceea ce a fost măturat trebuie să fie suportată de cumpărător, și nu de vânzător. În cazul
în care întreaga suprafață care a fost diminuată de râu este evacuată, obligația care prevede evacuarea nu va fi diminuată prin
lege, la fel ca și în cazul în care o suprafață de teren sau un sclav ar fi fost depreciat în valoare din cauza neglijenței; pe de
altă parte, suma pentru care vânzătorul este răspunzător, în caz de evacuare, nu va fi crescută dacă proprietatea ar fi fost
îmbunătățită.
(1) În cazul în care cantitatea de teren care a fost transmisă rămâne neîmprejmuită, iar două sute de jugăre se adaugă la
aceasta prin aluviuni, iar ulterior o cincime din întreaga întindere indivizibilă este evacuată, numai această cincime trebuie să
fie reparată de vânzător; la fel cum ar fi cazul dacă ar fi evacuate două sute de jugăre din cele o mie care au fost predate,
deoarece vânzătorul nu garantează nici o pierdere datorată depunerii aluviunilor.
(2) În cazul în care două sute de jugăre s-au pierdut din cele o mie care au fost livrate, iar ulterior alte două sute au fost
adăugate prin aluviuni într-o altă parte a terenului, și atunci ar trebui să fie evacuată o cincime indivizibilă din întregul teren;
se pune întrebarea pentru ce proporție va răspunde vânzătorul. Am afirmat că, în conformitate cu ceea ce s-a stabilit anterior,
vânzătorul nu va fi răspunzător nici pentru a cincea parte, nici pentru a patra parte din cele o mie de jughere, pe motiv de
evacuare; dar va fi răspunzător doar dacă doar o sută șaizeci din cele opt sute de jughere vor fi evacuate, deoarece restul de
patruzeci care au fost luate din întregul teren ar trebui să se înțeleagă că aparțin adaosului la teren, pro rata.
(3) Din nou, în cazul în care o anumită parte a unei suprafețe de teren, care este separată, este evacuată, deși a fost transmis
un anumit număr de jugera, totuși, suma evacuată trebuie să fie compensată, nu proporțional cu cantitatea de teren, ci în
raport cu calitatea acestuia.
(4) În cazul în care o parte care deținea o jumătate dintr-un jugastru indivizibil de teren, l-a vândut și l-a predat, nu a
transmis, conform opiniei autorităților, întreaga proprietate, ci doar jumătatea indivizibilă a acestuia; la fel ca și în cazul în
care ar fi transferat în acest mod o anumită suprafață de teren sau un câmp.
65. Același, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Anumiți moștenitori au vândut bunuri aparținând moștenirii, care fuseseră gajate, și s-au obligat în măsura părților lor
respective în caz de evicțiune. Unul dintre ei a renunțat la gaj în ceea ce privește partea sa, iar creditorul a dobândit bunul
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prin evicțiune; s-a pus atunci întrebarea dacă se putea intenta o acțiune împotriva ambilor moștenitori. S-a considerat că da,
din cauza caracterului indivizibil al gajului, și nu părea să existe niciun remediu care să poată fi aplicat pentru ca, prin
interpunerea unei excepții pe motiv de fraudă, drepturile la acțiune să fie atribuite moștenitorului care a plătit banii
creditorului; deoarece se poate afirma că ambele părți au devenit responsabile pentru întreaga datorie, dar ar avea dreptul la o
acțiune de partaj al bunurilor din acest motiv. Căci ce contează dacă unul dintre moștenitori ar trebui să elibereze în întregime
gajul sau dacă ar trebui să facă acest lucru doar în ceea ce privește partea sa, din moment ce neglijența unui moștenitor nu ar
trebui să aducă prejudicii coerediului său?
66. Același, Întrebări, Cartea XXVIII.
Dacă vânzătorul ar trebui să notifice cumpărătorul să inițieze o acțiune în temeiul acțiunii publice sau al acțiunii care a fost
încadrată cu referire la terenurile supuse impozitului, iar cumpărătorul a neglijat să facă acest lucru, reaua sa credință nu va
face decât să se prejudicieze pe sine, iar stipulația nu va deveni operantă. Această regulă nu se aplică la acțiunea serviană,
deoarece, deși este o acțiune reală, totuși, ea privează partea de posesia goală, iar după ce banii au fost plătiți vânzătorului,
aceasta va fi înstrăinată; prin urmare, rezultatul este că cumpărătorul nu o poate introduce în nume propriu.
(1) În cazul în care cineva care este absent pentru afaceri publice introduce o acțiune în justiție pentru a recupera o bucată de
teren, posesorul se poate prevala de o acțiune echitabilă în caz de evicțiune. Acest principiu se aplică, de asemenea, atunci
când o parte care a fost lipsită de proprietatea sa de către un soldat introduce o acțiune în justiție, deoarece aceeași echitate
cere ca acțiunea de restituire, în caz de evicțiune, să fie acordată cumpărătorului.
(2) În cazul în care cel de-al doilea cumpărător al unui sclav l-a desemnat pe vânzător, care a fost el însuși primul
cumpărător, avocatul său pentru a conduce cauza, iar sclavul nu a fost predat și s-a pronunțat o hotărâre împotriva lui; tot
ceea ce ar fi putut să plătească respectivul avocat pentru hotărâre, la fel ca și cum ar fi acționat în nume propriu, nu poate fi
recuperat în temeiul stipulației, dar, pentru motivul că pierderea rezultată în urma evicțiunii trebuie să fie suportată personal
de cumpărător, care nu ar putea recupera nimic în cadrul unei acțiuni în mandat, acesta poate introduce în mod legal o acțiune
în vânzare pentru recuperarea sumei de despăgubiri evaluate de instanță.
(3) În cazul în care partajul a fost efectuat între coerezi, iar mandatarul unuia dintre ei, care este absent, se prezintă în numele
acestuia, iar mandantul acestuia din urmă îi ratifică actul; împotriva mandantului, în cazul în care terenul este evacuat, se va
acorda aceeași acțiune care ar fi fost acordată împotriva celui care și-a desfășurat activitatea în timp ce acesta era absent, iar
reclamantul poate recupera valoarea interesului său, adică suma cu care a fost diminuat sau mărit bunul, în funcție de ceea ce
valora acesta la momentul în care s-a făcut partajul, în funcție de cât de valoros sau mai puțin valoros a devenit terenul.
67. Același, Opinii, Cartea X.
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După evacuarea unui sclav pe care adevăratul proprietar l-a luat de la cumpărător, vânzătorul nu se poate apăra în mod corect
oferind ulterior același sclav pentru a nu-l despăgubi pe cumpărător pentru interesul său.
68. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
În cazul în care un gaj este vândut cu condiția ca creditorul să nu fie obligat la nimic în caz de evicțiune, chiar dacă
cumpărătorul nu ar trebui să plătească prețul, ci oferă o garanție vânzătorului; dacă are loc o evicțiune, cumpărătorul nu va
avea dreptul la o excepție pentru a evita plata prețului bunului.
(1) În cazul în care un creditor a preferat să preia o creanță deținută de debitor în substituire la banii datorate, iar gajurile
luate de fostul creditor sunt evicționate; acesta nu va avea dreptul la nici o acțiune împotriva debitorului pe care l-a eliberat.
69. Scaevola, Întrebări, Cartea a II-a.
Atunci când vânzătorul își rezervă chestiunea libertății în vânzarea unui sclav, el nu va fi răspunzător pe motiv de evicțiune,
dacă în momentul în care sclavul a fost predat, acesta va deveni liber sau își va obține libertatea atunci când se va îndeplini o
condiție prescrisă prin testament.
(1) În cazul în care un vânzător, atunci când predă un sclav, declară că acesta va fi liber cu o anumită condiție, se înțelege că
se face referire doar la acel tip de libertate care poate rezulta din îndeplinirea unei condiții deja prescrise prin testament și,
prin urmare, dacă libertatea a fost conferită imediat prin testament, iar vânzătorul spune că sclavul va fi eliberat sub o
condiție, el va fi răspunzător în caz de evicțiune.
(2) Pe de altă parte, în cazul în care cineva vinde un sclav care are perspectiva libertății și precizează condiția sub care acesta
va avea dreptul să fie liber, iar prin aceasta face ca starea sa să fie considerată mai rea, deoarece nu se va considera că a
exceptat orice condiție sub care sclavul va fi liber, ci doar cea pe care a indicat-o. De exemplu, dacă cineva ar spune că
sclavul a fost obligat să plătească zece aurei pentru a deveni liber, iar el ar obține libertatea după trecerea unui an, deoarece
libertatea sa a fost acordată în următorii termeni: "Stichus să fie liber după un an", vânzătorul va fi răspunzător în caz de
evicțiune.
(3) Dar dacă un sclav despre care vânzătorul declarase că va fi liber la plata a douăzeci de aurei ar fi fost, de fapt, obligat să
plătească zece; se va considera că vânzătorul a spus un fals în legătură cu această condiție? Este adevărat că el a făcut o
declarație falsă cu referire la condiție și, prin urmare, unii juriști au considerat că, și în acest caz, stipulația ar deveni operantă
în caz de evacuare. Cu toate acestea, a prevalat autoritatea lui Servius, care a considerat că, în aceste circumstanțe, o acțiune
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de cumpărare ar putea fi admisă, deoarece, în opinia sa, cel care a declarat că sclavul a fost obligat să plătească douăzeci de
aurei a exceptat condiția care depindea de plată.
(4) Un sclav a primit ordin să fie liber după ce i s-au dat socotelile; moștenitorul l-a vândut și l-a predat și a declarat că i s-a
ordonat să plătească o sută de aurei pentru libertatea sa. Dacă nu mai rămânea nimic din ceea ce sclavul era obligat să
plătească atunci când își dădea socotelile, el devenea deci liber de îndată ce se intra pe moșie, iar răspunderea pentru
evicțiune era contractată pentru motivul că un om care era liber era vândut ca unul a cărui libertate depindea de o condiție.
Dacă sclavul a fost rău platnic în valoare de o sută de aurei, se poate considera că moștenitorul nu a spus o minciună; și cum
sclavului i s-a ordonat să dea socoteală, se înțelege că i s-a ordonat să achite suma de bani încasată care a rămas neplătită.
Rezultatul este că, dacă a fost în întârziere pentru mai puțin de o sută de aurei, de exemplu, doar cincizeci, astfel încât el ar fi
obținut libertatea atunci când ar fi plătit această sumă, cumpărătorul va avea dreptul la o acțiune de vânzare pentru a recupera
cele cincizeci de aurei rămase.
(5) În cazul în care cineva, în momentul vânzării, afirmă pe termen nedefinit că un sclav va fi liber condiționat, dar ascunde
condiția eliberării sale, el va fi pasibil de o acțiune în justiție în cazul în care cumpărătorul nu știe acest lucru; pentru că, în
acest caz, este stabilit că cel care spune că un sclav are o perspectivă de libertate și nu menționează nicio condiție, nu va fi
într-adevăr responsabil pe motiv de evicțiune, dacă condiția este îndeplinită, iar sclavul își obține libertatea; dar va fi
răspunzător de o acțiune în justiție dacă a ascuns condiția pe care știa că a fost prescrisă; la fel cum, în cazul în care o parte
vinde un teren și, fiind conștientă că o anumită servitute era datorată de acesta, a declarat pe termen nedefinit că "toate
drepturile de trecere de orice fel vor continua să fie exercitate de cei care au dreptul la ele", se consideră în mod corect că s-a
eliberat de răspunderea pentru evicțiune, dar, deoarece a înșelat cumpărătorul, va fi răspunzător de o acțiune în justiție.
(6) În cazul în care suma declarată ca fiind inclusă într-o parcelă de teren care este vândută este insuficientă, o parte din preț
este dedusă proporțional cu valoarea tuturor jugărelor pe care se pretinde că terenul le conținea.
70. Paulus, Întrebări, Cartea a V-a.
71. În cazul în care un bun este evacuat, o acțiune în revendicare nu se va putea exercita numai pentru recuperarea prețului, ci
și pentru valoarea interesului cumpărătorului. Prin urmare, dacă bunul a devenit mai puțin valoros, pierderea trebuie să fie
suportată de cumpărător.
71. Același, Întrebări, Cartea a XVI-a.
Un tată a dat fiicei sale o suprafață de teren cu titlu de zestre. Aceasta fiind evacuată, apare o îndoială (și nu fără motiv) dacă
va exista o acțiune de cumpărare sau o acțiune pentru daune-interese duble bazate pe stipulație; la fel ca și în cazul în care
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tatăl însuși ar fi suferit o pierdere. Căci, întrucât zestrea aparține femeii, nu se poate spune că este proprietatea tatălui și nici
nu poate fi obligată, pe durata continuării căsătoriei, să împartă cu frații ei zestrea care provine de la el. Să vedem, totuși,
dacă nu se poate spune cu mai multă probabilitate că în aceste circumstanțe stipulația devine operantă; pentru că este în
interesul tatălui ca fiica sa să fie înzestrată, iar dacă ea rămâne sub controlul său, el poate avea speranța de a recupera cândva
zestrea. Dar dacă a fost emancipată, nu se poate susține că stipulația devine imediat operațională, deoarece, într-un caz,
zestrea poate reveni la el. Prin urmare, poate el să introducă o acțiune împotriva vânzătorului, deoarece, dacă fiica sa moare
în timpul căsătoriei, va putea recupera zestrea în cazul în care terenul nu va fi evacuat? Sau, în acest caz, are tatăl un interes
ca fiica sa să fie înzestrată, astfel încât să poată intenta imediat o acțiune împotriva promitentului? Această opinie este cea
mai bună, deoarece afecțiunea paternă este implicată în această chestiune.
72. Callistratus, Întrebări, Cartea a II-a.
În cazul în care mai multe terenuri sunt vândute și descrise în mod expres și specific în unul și același act de vânzare, fiecare
dintre acestea nu este considerat ca fiind o parte din oricare altul, ci toate terenurile sunt incluse într-o singură achiziție. Și, la
fel cum, dacă cineva vinde mai mulți sclavi printr-un singur act de vânzare, acțiunea de evacuare va include fiecare cap de
sclav individual; și la fel cum, de asemenea, atunci când se face o singură achiziție a mai multor alte articole și se întocmește
un singur act de vânzare, există, totuși, tot atâtea acțiuni de evacuare câte feluri de bunuri diferite sunt incluse în achiziție;
astfel, în cazul menționat, cumpărătorului cu siguranță nu i se va interzice să intenteze o acțiune împotriva vânzătorului dacă
una dintre aceste parcele este evacuată, deoarece tranzacția a inclus mai multe bucăți de teren transmise printr-un singur act
de vânzare.
73. Paulus, Opinii, cartea VII.
Seia a dat, cu titlu de zestre, moșiile Maevian și Seian, împreună cu altele. Soțul ei, Titius, în timpul vieții lui Seia, a păstrat
posesia acestor terenuri fără să apară vreo dispută, dar după moartea lui Seia, Sempronia, care era moștenitoarea ei, a ridicat
o problemă cu privire la proprietatea asupra terenurilor. Întreb, deoarece Sempronia însăși era moștenitoarea Seiei, dacă putea
să facă o astfel de cerere în mod legal? Paulus a răspuns că ea putea face acest lucru în dreptul său propriu, dar nu putea, în
calitate de moștenitoare a Seiei, să revendice proprietatea în cauză; dar dacă terenul era evacuat, moștenitoarea Seiei putea să
o dea în judecată pe Sempronia, sau putea fi împiedicată printr-o excepție pe motiv de rea-credință.
74. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Dacă se convenea că se va plăti mai mult sau mai puțin decât prețul, în caz de evicțiune, părțile trebuie să se conformeze
acestei înțelegeri.
(1) Dacă, prin hotărâre judecătorească, un gaj luat pentru a garanta executarea unei hotărâri judecătorești este vândut, iar
acesta este ulterior evacuat, se va acorda o acțiune în revendicare împotriva pârâtului care a fost eliberat prin plata prețului,
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nu pentru valoarea interesului cumpărătorului, ci numai pentru preț și pentru dobânzile aferente acestuia, care vor fi plătite
din profit, cu condiția ca cumpărătorul să nu fi fost obligat să restituie acești bani celui care a obținut bunul prin evacuare.
(2) În cazul în care o cerere de revendicare este formulată în mod oficial, vânzătorul poate fi acționat în justiție, nu pentru
recuperarea sumei de bani din cumpărare, ci pentru a-l obliga să se apere.
(3) Atunci când cineva vinde o creanță fără garanție, el poate fi obligat doar să arate că aceasta există, și nu că se poate încasa
ceva pe ea, dar va fi responsabil pentru fraudă.
75. Venuleius, Stipulații, cartea XVI.
În ceea ce privește servituțile rurale, atunci când acestea urmează în mod tacit terenului și sunt recuperate de un terț, Quintus
Mucius și Sabinus susțin că vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru evicțiune, deoarece nimeni nu este răspunzător
din acest motiv în cazurile în care există o accesiune tacită la proprietate; cu excepția cazului în care terenul este transmis ca
fiind absolut și în întregime neîngrădit, pentru că atunci ar trebui să se garanteze că este liber de orice servitute. Cu toate
acestea, dacă cumpărătorul solicită un drept de trecere sau o cale de acces, vânzătorul nu poate fi tras la răspundere, cu
excepția cazului în care a declarat în mod expres că un drept de trecere de o anumită natură era accesoriu la proprietate,
pentru că atunci cel care a făcut declarația va fi răspunzător. Opinia lui Quintus Mucius, care a afirmat că o parte care
transmite un teren ca fiind absolut și în întregime neîngrădit garantează că acesta este liber de orice servitute, este corectă;
pentru că alte servituți nu sunt datorate decât dacă vânzătorul a declarat în mod expres că acestea sunt accesorii.
76. Același, Stipulații, cartea XVII.
Dacă îmi vinzi un bun care aparține altuia, iar eu îl abandonez, este stabilit că puterea mea de a acționa, adică dreptul meu de
a acționa în justiție pentru evicțiune, se pierde.
Tit. 3. Cu privire la excepția pe motiv de proprietate vândută și predată.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXVI.
Marcellus spune că, dacă vinzi o bucată de pământ aparținând altuia și, ulterior, devenind a ta, dai în judecată cumpărătorul
pentru recuperarea ei, vei fi foarte corect împiedicat de această excepție.
(1) Aceeași regulă trebuie să se considere că se aplică proprietarului terenului, dacă acesta devine moștenitorul vânzătorului.
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(2) În cazul în care cineva vinde un bun al meu sub comanda mea și eu deschid o acțiune în justiție pentru recuperarea
acestuia, această excepție îmi va fi interzisă, cu excepția cazului în care se dovedește că eu am ordonat ca bunul să nu fie
livrat înainte de plata sumei de cumpărare.
(3) Celsus spune că dacă cineva ar dispune de proprietatea mea pentru o sumă mai mică decât am ordonat eu să fie vândută,
se consideră că nu este înstrăinată și dacă deschid o acțiune în justiție pentru a o recupera, nu pot fi împiedicat de această
excepție, iar acest lucru este corect.
(4) În cazul în care un sclav cumpără o marfă cu bani aparținând peculium-ului său, iar stăpânul său îi ordonă să devină liber
prin testament înainte de a obține dreptul de proprietate asupra bunului și îi lasă moștenire peculium-ul său, iar vânzătorul
introduce o acțiune în justiție pentru a recupera marfa de la sclav; poate fi invocată o excepție in factum, pe motiv că era
sclav în momentul în care a încheiat contractul.
(5) În cazul în care cineva cumpără o proprietate care nu i-a fost livrată, dar a cărei posesie a obținut-o fără fraudă, el va
putea invoca o excepție împotriva vânzătorului, cu excepția cazului în care acesta din urmă ar avea un motiv întemeiat pentru
a intenta o acțiune în justiție pentru a recupera bunul; deoarece, chiar dacă ar fi predat posesia și ar fi avut un motiv întemeiat
pentru a o recupera, el ar putea să se prevaleze de o replică la excepție.
2. Pomponius, Despre Plautius, Cartea II.
Dacă tu cumperi de la Titius o suprafață de teren care, de fapt, aparținea lui Sempronius, iar după ce prețul a fost plătit, el ți-l
predă ție, iar Titius devine apoi moștenitorul lui Sempronius și vinde și predă același teren lui Maevius; Julianus spune că
este mai echitabil, pentru că tu ai privilegiul anterior, deoarece dacă Titius însuși ar fi încercat să recupereze terenul de la
tine, ar fi fost împiedicat de o excepție; iar dacă Titius însuși ar fi deținut posesia, ai fi putut recurge la acțiunea publică.
3. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a VI-a.
Excepția pe motiv de proprietate vândută și livrată este disponibilă nu numai de către cel căruia i-a fost livrată, ci și de către
succesorii săi, precum și de către un al doilea cumpărător, chiar dacă nu i-a fost livrată, deoarece este în interesul primului
cumpărător ca cel de-al doilea să nu fie lipsit de proprietate prin evicțiune.
(1) Pe baza aceluiași principiu, succesorii unui vânzător pot fi decăzuți, indiferent dacă au succedat la toate drepturile sale sau
doar la cele care se referă la bunul în cauză.
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Cartea XXII
1. Privind dobânzile, profiturile, adaosurile și toate accesoriile ans default.
2. Cu privire la interesul maritim.
3. În ceea ce privește probele și prezumțiile.
4. Cu privire la autenticitatea actelor și la pierderea acestora.
5. Cu privire la martori.
6. Cu privire la necunoașterea legii și a pactului.

Tit. 1. Privind dobânzile, profiturile, adaosurile și toate accesoriile ans default.

1. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
2. În cazul în care o hotărâre este pronunțată cu bună-credință, rata dobânzii se stabilește prin decizia instanței, conform
obiceiului locului unde s-a încheiat contractul, cu condiția ca suma să nu depășească pe cea stabilită de lege.
(1) În cazul în care împotriva unui asociat se pronunță o hotărâre judecătorească pentru că a deturnat fondurile societății și lea transformat în folosul său propriu, acesta trebuie să plătească, pe orice cale, o dobândă, chiar dacă nu a fost în întârziere.
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(2) Cu toate acestea, un judecător care trebuie să prezideze o acțiune de bună-credință nu poate ordona în mod corespunzător
ca pârâtul să dea o garanție că, în cazul în care pierde procesul, va plăti dobânzi până la executarea hotărârii, deoarece este în
puterea reclamantului să determine emiterea unei executări silite. Paulus afirmă într-o notă că nu face parte din datoria
judecătorului să se preocupe de ceea ce se întâmplă după ce a fost pronunțată o hotărâre.
(3) Papinianus spune că ar trebui să se dea o interpretare mai largă cu referire la restituirea făcută de un tutore în favoarea
pupilei sale. Căci nimeni nu se mai îndoiește acum că atunci când un tutore își dă socoteala trebuie să plătească dobânda până
în momentul în care face restituirea, indiferent dacă judecătorul o primește până în ziua în care a fost pronunțată decizia sau
dacă acest lucru se face pe cale extrajudiciară. Este clar că, în cazul în care tutorele refuză să inițieze o procedură într-o
acțiune de tutelă, iar tutorele încheie în mod voluntar un acord cu acesta, îi oferă banii și îi depune într-o pungă sigilată, el nu
va fi obligat să plătească dobânzi din acel moment.
2. Același, Întrebări, Cartea a VI-a.
Este în general stabilit că, deși o acțiune personală poate fi introdusă după ce problema a fost conexată, răspunderea revine
tuturor accesoriilor bunului. Motivul pentru această opinie este că bunurile trebuie predate în aceeași stare în care se aflau în
momentul în care a fost intentată acțiunea pentru recuperarea lor și, prin urmare, că toate culturile care au fost obținute și
orice urmași născuți din sclavi trebuie să fie predați.
3. Același, Întrebări, Cartea XX.
În cazul unei cereri adresate unui fideiusor în cazul în care un moștenitor se afla în întârziere după pronunțarea unei hotărâri
judecătorești, împăratul Marcus Antoninus a ordonat că, în cazul în care se scurgea timpul stabilit de lege în favoarea părților
care pierduseră procesul, fideiusorul putea recupera tot ceea ce fusese dobândit de către mandantul său până în momentul
pronunțării hotărârii. Acest decret trebuie înțeles ca fiind aplicabil în cazul în care partea nu a fost în întârziere înainte de
decizia judecătorului, deși nu se poate întâmpla cu ușurință să se recurgă la instanță atunci când nu a avut loc anterior o
întârziere; de exemplu, atunci când devine aplicabil principiul Lex Falcidia. Dacă, totuși, moștenitorul se află în întârziere
înainte de sesizarea judecătorului, el este obligat la predarea profiturilor din acel moment; din acest motiv, întrucât a pierdut
deja procesul, va fi el exonerat de obligația de plată a profiturilor după expirarea termenului stabilit de lege, întrucât acest
termen îi este acordat în scopul de a satisface hotărârea judecătorească, și nu pentru a obține vreun avantaj pentru sine?
(1) În procedurile de acest tip care nu sunt supuse arbitrajului și care nu sunt acțiuni de bună credință, după ce problema a
fost conexată, tot ceea ce este legat de bunurile pentru care se intentează acțiunea trebuie să fie predat reclamantului, până la
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momentul pronunțării hotărârii. Este cert că partea va fi eliberată de răspunderea pentru profituri după pronunțarea unei
hotărâri.
(2) Se întâmplă uneori ca, deși profiturile unei moșteniri sau dobânzile la bani nu sunt lăsate în mod expres, acestea să fie,
totuși, datorate; ca, de exemplu, atunci când cineva cere ca o parte din bunurile sale să fie lăsate după moartea sa, acestea să
fie predate lui Titius; deoarece, deoarece diminuările făcute cu bună credință nu sunt incluse în această încredere, dacă au
avut loc diminuări proporționale ale altor bunuri, orice profit rămas trebuie să fie predat în conformitate cu voința
testatorului.
(3) Pollidius, după ce a fost numit moștenitor al unei rude de sex feminin, a fost rugat de aceasta să predea fiicei femeii,
atunci când aceasta va ajunge la o anumită vârstă, orice bun aparținând averii sale care ar putea ajunge în mâinile sale; iar
mama a declarat în testamentul său că a decis această măsură pentru a evita ca bunurile să fie puse sub controlul unor tutori și
că a preferat ca o rudă apropiată să se ocupe de ele. Ea i-a ordonat numitului Pollidius să păstreze o anumită suprafață de
teren pentru el însuși, iar eu i-am declarat prefectului pretorian că toate profiturile care fuseseră dobândite cu bună credință
din proprietatea defunctului de către Pollidius ar trebui să fie predate, nu numai pentru că mama îi lăsase acestuia suprafața
de teren, ci și pentru că preferase această metodă de creare a unui trust celei mai puțin fiabile a tutelei.
(4) În cazul în care aurul sau argintul manufacturat este lăsat în încredere și are loc o nerespectare a obligațiilor, apare de
obicei o discuție cu privire la necesitatea de a face o estimare a dobânzii. Este evident că, dacă testatorul a lăsat metalul din
care erau compuse obiectele cu intenția ca acesta să fie vândut, iar trustul să fie achitat cu ajutorul banilor obținuți sau să fie
asigurată întreținerea, trebuie să se considere că orice comportament fraudulos al moștenitorului nu ar trebui să rămână
nepedepsit. Cu toate acestea, dacă testatorul a lăsat vasele pentru a fi folosite de către moștenitorul său, ar fi inadecvat să se
ceară dobânzi și, prin urmare, acestea nu pot fi cerute.
4. Același, Întrebări, cartea XXVII.
Dacă faceți o stipulație: "Pentru ca bunurile să vă fie date și să vi se predea posesia completă a acestora", rațiunea sugerează
că ar trebui să obțineți ulterior profiturile din aceste bunuri care au fost încasate, recurgând la o acțiune generală pe stipulație,
din cauza ultimelor cuvinte ale clauzei. Ar trebui să se analizeze dacă aceeași regulă se va aplica descendenților unei sclave
într-un caz de acest fel; deoarece, în ceea ce privește primele cuvinte ale clauzei, fie că se referă la faptul că proprietatea a
fost promisă, fie la efectul livrării prin transferul de proprietate, descendenții nu sunt incluși. Dar dacă cumpărătorul, cu
intenția de a reînnoi obligația, a stipulat cu vânzătorul în acest mod, faptul livrării s-a înțeles ca fiind convenit, pentru motivul
că nu este probabil ca vânzătorul să fi promis mai mult decât ar fi fost obligat să furnizeze într-o acțiune de cumpărare. Cu
toate acestea, din cauza cuvintelor "Și posesia completă să fie livrată", se poate considera că contabilizarea descendenților
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devine operațională din cauza faptului că stipulația are un caracter general; pentru că, după ce sclavul de sex feminin a fost
livrat, partea la stipulație ar fi îndreptățită să includă orice copil născut ulterior pe proprietatea sa.
1. În cazul în care un copil se naște unui sclav de sex feminin după ce vânzarea a fost contractată, dar înainte de încheierea
stipulației, sau dacă vânzătorul dobândește un bun prin intermediul sclavului, acesta poate recupera acest bun prin
intermediul unei acțiuni de cumpărare; dar nu poate face acest lucru prin intermediul unei acțiuni bazate pe stipulație,
deoarece tot ceea ce nu este transferat la o nouă obligație poate fi recuperat în temeiul dreptului anterior.
(5) Același, Întrebări, cartea XXVIII.
Se cuvine să precizăm în general că, într-o acțiune de bună-credință, nu va fi acceptată nicio garanție care este contrară
bunelor moravuri.
6. Același lucru, Întrebări, Cartea XXIX.
În cazul în care a apărut o controversă cu un moștenitor, care se referea la o tranzacție care implica proprietatea unui tată sau
a unui stăpân, și a fost discutată chestiunea dobânzii, împăratul Antoninus a decis că dobânda trebuie să fie plătită, pentru
motivul că însuși stăpânul sau tatăl o plătise de mult timp.
(1) Împăratul nostru Severus a ordonat, de asemenea, ca suma de zece mii de sesterți să fie plătită din Trezorerie, cu titlu de
zestre, fiicei lui Flavius Athenagoras, ale cărei bunuri fuseseră confiscate, pentru că ea susținea că tatăl ei îi plătise dobânda
la zestre.
7. Același, Opinii, Cartea a II-a.
Un debitor, care datora o sumă de bani cu dobândă, i-a oferit suma creditorului său și, când acesta din urmă a refuzat să o
accepte, a pus-o într-o pungă, a sigilat-o și a depus-o. Rațiunea cere ca din această zi să nu mai fie datorată nicio dobândă. Cu
toate acestea, dacă ulterior se va intenta un proces pentru a-l obliga pe debitor să plătească, iar acesta nu o va face, banii nu
vor mai fi inoperanți din acel moment.
8. Același, Opinii, Cartea a VII-a.
În cazul în care caii au fost lăsați în încredere, după ce nu s-a plătit, primul mânz trebuie să fie furnizat ca profit, dar un al
doilea ca accesoriu, la fel ca în cazul urmașilor unei sclave.
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9. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
În cazul în care banii au fost împrumutați cu dobândă și s-a contractat dublarea sumei în cazul în care aceasta nu ar fi fost
plătită într-un anumit interval de timp; am dat părerea că debitorul nu este obligat la nimic mai mult decât rata legală a
dobânzii; prin urmare, stipulația va fi operantă proporțional cu timpul care s-a scurs după ce s-a făcut o deducere a dobânzii
excedentare.
1. Stipulația privind dobânda devine operantă chiar dacă debitorul nu poate fi acționat în judecată; de asemenea, o stipulație
privind dobânda legală nu este considerată nulă atunci când este făcută sub condiția că va fi datorată în cazul în care dobânda
la o rată mai mică nu va fi plătită la termenul stabilit, deoarece nu este vorba de o penalitate, ci de o rată mai mare a dobânzii
care este promisă pentru un motiv legal. Cu toate acestea, în cazul în care nu a existat nimeni căruia să i se poată plăti banii
după moartea creditorului, se stabilește că debitorul nu este în întârziere în această perioadă. Prin urmare, în cazul în care se
cere o rată a dobânzii mai mare, care a fost convenită de la început, se poate interveni în mod corect o excepție pe motiv de
rea-credință.
10. Paulus, Întrebări, Cartea II.
Posesorul ar trebui să predea un copil născut de o sclavă după ce a fost alăturată o problemă, dar nu este obligat să renunțe la
el dacă s-a născut înainte de a fi inițiată o procedură de recuperare a mamei, cu excepția cazului în care reclamantul a intentat
în mod expres acțiunea pentru copilul respectiv.
11. Același, Întrebări, Cartea XXV.
Gaius Seius, care avea obiceiul de a face afaceri publice, a împrumutat bani aparținând guvernului la o dobândă obișnuită,
dar exista obiceiul de a cere o dobândă mai mare atunci când dobânda nu era plătită într-un anumit interval de timp. Unii
dintre debitori nu-și plăteau dobânda, alții plăteau mai mult decât datorau, iar rezultatul a fost că tot ceea ce se datora cu titlu
de dobândă a fost recuperat, chiar și de cei care nu plătiseră nimic. S-a pus întrebarea dacă dobânda excedentară care a fost
colectată de la unii dintre debitori, cu titlu de penalitate, conform obiceiului predominant, ar trebui să profite lui Seius însuși
sau ar trebui să fie în beneficiul guvernului? Am răspuns că, dacă Gaius Seius a stipulat dobânda de la debitori, numai aceasta
trebuie plătită guvernului, pe care, conform regulii, se obișnuia să o colecteze de la aceștia, chiar dacă toate creanțele erau
bune.
1. Ce se întâmplă dacă un sclav public ar fi obținut o obligație purtătoare de dobândă în beneficiul Guvernului? Este drept că,
deși prin lege această dobândă ar trebui să fie datorată Guvernului, totuși, din cauza anumitor creanțe care sunt rele, ar trebui
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să se facă o compensare a dobânzii excedentare, dacă Guvernul nu ar fi dispus să pună sechestru pe bunurile tuturor
debitorilor. Marcellus afirmă aproape aceeași opinie în ceea ce privește tutorii.
12. Același, Opinii, Cartea XII.
Seia a împrumutat bani de la Septitius și s-a convenit cu referire la dobândă: "Că, dacă dobânda menționată mai sus nu era
plătită la diferitele momente specificate sau în termen de trei luni, Seia ar fi fost apoi obligat la o rată mai mare, iar ulterior, la
fiecare plată, dacă dobânda nu era plătită în conformitate cu condiția prescrisă, această condiție trebuia respectată până la
plata întregii sume datorate". Întreb dacă următoarele cuvinte: "Și după aceea, la fiecare plată, dacă dobânda nu va fi plătită,
în conformitate cu condiția prescrisă, condiția menționată va fi respectată" înseamnă că, chiar dacă prima stipulație ar putea
deveni operațională, totuși, debitoarea nu poate fi acționată în judecată pentru o sumă mai mare de dobândă decât cea
datorată la momentul stabilit pentru prima plată, când a fost în întârziere. Paulus a răspuns că stipulația conține mai multe
condiții și că aceasta este supusă plății unei rate mai mari a dobânzii; adică, condiția ar trebui să fie luată în considerare cu
referire la fiecare plată a unei rate mai mici a dobânzii care ar fi trebuit să fie, dar nu a fost făcută la momentul potrivit și,
prin urmare, că sancțiunea pentru plata ulterioară ar putea fi evitată.
13. Scaevola, Opinii, Cartea I.
În cazul în care un debitor a promis că va plăti o dobândă de șase la sută și, timp de mai mulți ani, a plătit o dobândă la o rată
mai mică, iar moștenitorul creditorului a intentat o acțiune în justiție pentru șase la sută, deși debitorul nu a făcut nimic pentru
a evita plata la rata mai mică, întreb dacă se poate interveni o excepție pe motiv de rea-credință sau una bazată pe contract?
Am răspuns că, în cazul în care debitorul nu a fost în întârziere în a plăti rata mai mică a dobânzii, conform obiceiului său,
pentru o perioadă atât de lungă de timp, o excepție ar putea fi invocată în conformitate cu faptele menționate.
(1) S-a pus întrebarea dacă un mandatar ar trebui să plătească dobândă pentru banii inactivi, în cazul în care mandantul său
nu avea obiceiul de a împrumuta bani cu dobândă, atunci când o acțiune a fost introdusă pe motiv de mandat voluntar sau pe
motiv de mandat? Răspunsul a fost că, dacă a păstrat banii în depozit și a făcut acest lucru în conformitate cu obiceiul
mandantului, nu ar fi obligat să plătească nimic cu titlu de dobândă.
14. Paulus, Opinii, cartea XIV.
Paulus a dat ca opinie că, atunci când o parte nu se achită de un contract de încredere, trebuie să se renunțe la descendenții
sclavilor de sex feminin.
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(1) Un moștenitor a fost rugat să predea averea cuiva fără venitul din aceasta după moartea sa. S-a pus întrebarea dacă
urmașii sclavilor de sex feminin, chiar dacă s-au născut în timpul vieții moștenitorului, ar trebui să fie dați la o parte, din
cauza cuvintelor din testament prin care testatorul a intenționat să indice că trebuie să fie rezervat doar venitul din moștenire.
Paulus a răspuns că orice copii născuți de sclavi de sex feminin înainte de intrarea în vigoare a fiduciei nu erau incluși în
aceasta. Neratius spune, de asemenea, în Cartea întâi că, în cazul în care unui moștenitor i s-a cerut să livreze o sclavă, el nu
este obligat să livreze urmașii acesteia, cu excepția cazului în care copilul s-a născut în timp ce el nu a îndeplinit obligațiile
legate de executarea fiduciei. De asemenea, nu cred că are vreo importanță dacă sclava a fost obiectul special al fiduciei sau
dacă a fost doar o parte a bunurilor lăsate în încredere.
15. The Same, Opinii, Cartea XVI.
Paulus susține că nu este necesar să se plătească dobânzi pentru profiturile dobândite după ce s-a unit problema și pe care
judecătorul, în îndeplinirea îndatoririlor sale, dispune să fie predate, nici pentru cele care au fost încasate înainte de acest
moment și despre care se afirmă că au fost obținute în mod fraudulos de către posesor.
(16) Același, Decrete, Cartea I.
Dobânda nu se pretinde asupra banilor dați guvernului cu titlu de liberalitate.
1. Atunci când s-a cerut dobânda la prețul unei suprafețe de pământ de la o parte care o cumpărase de la Trezorerie, iar
cumpărătorul a negat că i s-a predat posesia; împăratul a hotărât că este nedrept ca dobânda să fie cerută de la cel care nu a
cules recolta.
17. Același, despre dobândă.
În cazul în care un om s-a obligat să plătească dobândă la o rată de cinci la sută pe an, iar dacă nu reușea să facă acest lucru
timp de un an, atunci urma să plătească șase la sută pentru întreaga sumă de bani din ziua în care a împrumutat-o. După ce a
plătit dobânda timp de câțiva ani, stipulația a devenit în cele din urmă operativă; Divinul Marcus a declarat într-un Rescript
adresat lui Fortunatus: "Du-te la guvernatorul provinciei, care va reduce la măsura cerințelor sale juste stipulația a cărei
nedreptate o reclami". Această Constituție depășește cu mult limita potrivită. Ce cale trebuie urmată atunci? Problema trebuie
ajustată astfel încât, în viitor, dobânda să crească doar din ziua nerespectării obligațiilor.
1. Divinul Pius a afirmat într-un Rescript: "Revendicați cu foarte puțină dreptate dobânzile acumulate datorate, deoarece
intervalul de timp îndelungat indică faptul că ați neglijat să le percepeți, pentru motivul că ați intenționat, prin faptul că nu leați cerut de la debitorul dumneavoastră, să vă faceți mai agreabil pentru el".
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2. În cazul unui trust tacit, Divinul Pius a declarat într-un Rescript că moștenitorul trebuie să fie privat de toate profiturile și
că acestea trebuie să fie predate debitorului; și, prin urmare, că moștenitorul trebuie să fie privat de beneficiul dobânzii.
3. În cazul în care un trust nu poate fi executat în beneficiul unui tutore pentru că acesta nu are un tutore, Divinul Pius a
declarat într-un Rescript că moștenitorul nu este considerat a fi în întârziere. Prin urmare, nu i se datorează nimic celui care a
fost absent pentru afaceri publice sau a fost împiedicat de orice altă cauză justă să introducă o acțiune de restituire. Căci cum
poate fi învinuit cel care nu poate plăti, chiar dacă dorește să o facă? În acest caz nu se aplică același principiu ca în cel în
care se acordă despăgubiri minorilor care nu au reușit să obțină un avantaj, deoarece dobânda nu este impusă din cauza
câștigului reclamantului, ci din cauza întârzierii celor care ar trebui să facă plata.
4. În cazul în care o parte încheie un contract cu referire la un contract de închiriere, dacă nu s-a convenit că se datorează
dobânzi pentru chiria care nu este plătită cu promptitudine, locatarul nu va fi obligat să plătească dobânzi decât în caz de
întârziere.
5. Trezoreria nu plătește dobânzi în contul oricărui contract încheiat de ea, ci le colectează; așa cum se obișnuiește în cazul
deținătorilor de latrine publice care întârzie să-și plătească chiria; și, de asemenea, în cazul celor de la care se datorează
impozite. Dar atunci când Trezoreria ia locul unui particular, se obișnuiește ca aceasta să plătească și dobânzi.
6. În cazul în care debitorii plătesc dobânzi sub șase la sută, iar apoi devin debitori ai Trezoreriei, după ce obligațiile lor au
fost transferate la Trezorerie, ei vor fi obligați să plătească șase la sută.
7. Este foarte bine cunoscut faptul că cei care sunt dați în judecată din cauza proastei lor gestionări a fondurilor publice sunt
obligați la plata de dobânzi. Aceeași regulă este observată și în cazul în care persoanele au în grijă lucrări publice, dacă banii
rămân în mâinile lor; dar în ceea ce privește ceea ce au plătit contractorilor, chiar dacă au plătit cu neglijență, dobânda le va fi
remisă. Acest lucru se întâmplă însă în cazul în care nu există fraudă, altfel se vor plăti și dobânzi.
8. În cazul în care persoanele care au lăsat moștenire statui sau tablouri pentru a fi ridicate sau atârnate într-un loc public nu
au specificat un termen precis, termenul va fi stabilit de guvernator; iar dacă moștenitorii nu se conformează, ei trebuie să
plătească guvernului o dobândă de o treime din 1% pe lună.
18. Același, Opinii, Cartea a III-a.
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Dacă s-a convenit la început că, în cazul evicțiunii unor terenuri, vânzătorul va restitui prețul, trebuie să se plătească dobânzi
și după evicțiune, chiar dacă cumpărătorul a plătit adversarului său toate profiturile încasate după începerea acțiunii pentru
proprietatea imobilului; deoarece orice inconvenient suferit în timpul intermediar trebuie să fie suportat de cumpărător.
1. În cazul în care vânzătorul moare după predarea posesiei și nu se știe cine va fi succesorul său, dobânzile aferente prețului
trebuie plătite dacă acesta nu a fost pus în depozit.
19. Gaius, Despre legea celor douăsprezece table, cartea VI.
Să vedem dacă se va judeca și împotriva posesorului în toate cazurile în care se va intenta o acțiune pentru profit. Căci ce s-ar
întâmpla dacă acesta ar intenta o acțiune pentru argint, îmbrăcăminte sau orice altceva de acest fel, sau pentru uzufruct, sau
pentru simpla proprietate a bunului, atunci când uzufructul aparține altuia? Pentru că niciun profit, căruia i se poate aplica pe
bună dreptate acest termen, nu poate fi înțeles ca fiind derivat din simpla proprietate; pe de altă parte, nici uzufructul nu poate
fi considerat în mod corect ca fiind un profit. Dar ce se întâmplă dacă se introduce o acțiune pentru recuperarea simplei
proprietăți? Profitul va fi inclus în creanță din ziua în care uzufructuarul și-a pierdut uzufructul. Mai mult, dacă se intentează
o acțiune pentru uzufruct, Proculus spune că pârâtul va fi judecat pentru toate profiturile care au fost încasate. Din nou,
Gallus Aelius susține că, dacă se intentează o acțiune pentru îmbrăcăminte sau pentru o cupă, tot ceea ce ar putea fi încasat cu
titlu de chirie, dacă obiectele ar fi fost închiriate, ar trebui să fie clasificat ca profit.
(1) În cazul în care este intentat un proces pentru a recupera un drept de trecere, va fi dificil să se estimeze profiturile care
rezultă din aceasta, cu excepția cazului în care un anumit avantaj de care reclamantul ar fi putut să se bucure de pe urma
servituții ar trebui să fie clasificat ca profit, dacă nu a fost împiedicat să facă acest lucru în momentul în care a intentat
acțiunea; și acest lucru ar trebui să fie admis ca fiind corect.
20. Paulus, Despre Sabinus, cartea XII.
Este stabilit că, atunci când dobânda ilegală este unită cu principalul, dobânda respectivă nu va fi datorată, dar acest lucru nu
afectează principalul.
21. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
22. Trebuie reținut că nu tot ceea ce se face pentru un motiv întemeiat în scopul de a amâna plata ar trebui considerat drept
neplată. Căci ce se întâmplă dacă debitorul dorește ca prietenii săi să fie prezenți, sau garanțiile sale să fie convocate în
momentul în care datoria este plătită, sau intenționează să ofere o excepție? Nu se consideră că acesta se face vinovat de
întârziere;
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22. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVII.
Cu condiția ca acest lucru să nu fie făcut în mod înșelător, cu scopul de a comite o fraudă.
23. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
În cazul în care un debitor este obligat brusc să lipsească pentru afaceri publice și nu poate încredința apărarea sa nimănui, nu
este considerat în întârziere; și acesta este cazul în care se află în puterea dușmanului.
(1) Uneori se obișnuiește ca o parte să fie considerată în întârziere atunci când nu există nimeni împotriva căruia să se poată
intenta o acțiune.
24. Paulus, Despre edict, cartea XXXVII.
Atunci când cineva întârzie să facă plata, dar este gata să se alăture cauzei, nu este considerat ca fiind în întârziere, cel puțin
dacă are un motiv întemeiat pentru a se adresa instanței.
1. În cazul în care debitorul principal este în întârziere, fideiusorul este, de asemenea, răspunzător.
2. Un debitor este în întârziere față de creditorul său atunci când nu face plata fie către creditor însuși, fie către o persoană pe
care a însărcinat-o să primească banii, fie către cel care are obiceiul de a face afaceri cu el. În acest caz, nu se consideră că el
dobândește, nimic prin intermediul unei persoane libere, deoarece aceste părți nu fac decât să-și îndeplinească obligațiile; la
fel cum, atunci când cineva arestează un hoț în flagrant delict de furt de la mine, el îmi desfășoară afacerea și dobândește
pentru mine un drept de acțiune pentru furt manifest. De asemenea, atunci când un agent cere un sclav unui promitent, el face
ca stipulația să fie perpetuă.
25. Julianus, Digest, Cartea a VII-a.
O parte care știe că un teren este deținut în comun de el și de o altă persoană și care culege recoltele de pe el fără știrea sau
consimțământul coproprietarului său, nu dobândește un drept la o parte mai mare din ele decât îi dă dreptul interesul său în
teren. De asemenea, nu contează dacă el sau coproprietarul său, sau amândoi, au semănat semințele, deoarece proprietatea
asupra oricărui tip de recoltă se dobândește nu prin dreptul asupra semințelor, ci prin cel asupra solului; și, așa cum cel care,
cu bună știință, este în posesia unei suprafețe de teren aparținând altuia, nu poate dobândi dreptul de proprietate asupra
niciunei părți din recoltă, indiferent de modul în care a fost semănat pământul, tot astfel, cel care este în posesia unui teren
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care îi aparține lui și altuia nu va dobândi nici un drept asupra recoltei de pe acea parte a terenului care aparține
coproprietarului său.
1. Am semănat grâu pe un teren aparținând altuia, pe care Titius l-a cumpărat cu bună-credință; Titius, cumpărătorul de bunăcredință, va avea un drept asupra recoltei după ce aceasta a fost recoltată? Am răspuns că profiturile obținute de pe o
suprafață de pământ trebuie să fie înțelese ca fiind foarte asemănătoare cu cele pe care sclavii le dobândesc prin munca lor;
pentru că, la strângerea recoltelor, se acordă mai multă atenție la ceea ce le produce decât la sămânța din care provin și, prin
urmare, nimeni nu se poate îndoi vreodată că, dacă aș semăna grâul tău pe terenul meu, recolta și tot ceea ce se poate strânge
din recoltă îmi va aparține. Din nou, un posesor de bună credință are același drept de a recolta recolta care este acordat
proprietarului real al terenului. De altfel, din moment ce culturile de orice fel, indiferent de cine le-a semănat, aparțin
uzufructuarului, cu atât mai mult acest lucru se aplică posesorilor de bună credință, care au un drept și mai mare asupra
culturilor, întrucât acestea nu aparțin uzufructuarului decât după ce au fost culese de acesta, ci aparțin posesorului de bună
credință, fără a se ține seama de modul în care au fost separate de sol; la fel ca și în cazul celui care deține un teren cu
condiția de a plăti o taxă, culturile devin ale sale din momentul în care sunt separate de sol.
2. Un cumpărător de bună-credință a însămânțat un teren pe care era în posesia sa și, înainte de a recolta, a constatat că
terenul aparținea altei persoane. Se pune întrebarea: va avea el dreptul la recoltă după ce aceasta a fost recoltată? Am răspuns
că ar trebui să se înțeleagă că un cumpărător de bună credință are dreptul de a recolta recolta, cu condiția ca terenul să nu fi
fost evacuat, deoarece orice lucru pe care un sclav care aparține altcuiva și pe care l-am cumpărat cu bună credință îl
dobândește pentru mine prin intermediul proprietății mele sau prin propria sa muncă, este al meu, atâta timp cât nu este
evacuat.
26. Același, Despre Minicius, Cartea a VI-a.
Julianus neagă faptul că vânatul constituie profitul pământului, dacă profitul pământului nu constă în vânat.
27. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
În cazul în care un debitor este în întârziere față de capul unei gospodării, nu se cercetează dacă este în întârziere față de
moștenitorul său, deoarece dreptul trece la următorul moștenitor prin moștenire și, prin urmare, se transmite și la toți ceilalți
în succesiune.
28. Gaius, Întâmplări zilnice, Cartea a II-a.
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29. Producția turmelor, cum ar fi laptele, părul și lâna, este considerată, de asemenea, profit. Prin urmare, mieii, iezii și vițeii,
la naștere, devin imediat proprietatea absolută a unui posesor de bună credință sau a unui uzufructuar.
1. Descendența unei sclave nu este însă considerată profit și, prin urmare, aparține proprietarului bunului. Căci ar părea
absurd ca un om să fie încadrat sub termenul de "profit", atunci când natura a pregătit roadele tuturor lucrurilor pentru
beneficiul rasei umane.
(29) Marcianus, Institutes, cartea XIV.
Este stabilit că, atunci când cineva a stipulat o dobândă peste rata legală sau o dobândă compusă, ceea ce este adăugat în mod
ilegal nu este considerat a fi adăugat deloc și dobânda legală poate fi încasată.
30. Paulus, Reguli.
Dobânda pentru banii împrumutați de municipalități va fi datorată acestora, chiar și în temeiul unui contract fără
contraprestație.
(31) Ulpianus, Opinii, Cartea I.
În cazul în care la o stipulație a fost adăugat următorul text: "și dobânda, dacă este datorată", aceasta va fi nulă dacă nu se
menționează rata dobânzii.
32. Marcianus, Reguli, Cartea a IV-a.
Se înțelege că default se aplică nu la bunuri, ci la persoană; adică atunci când partea, după ce a fost notificată la locul potrivit,
nu face plata; iar acest lucru trebuie investigat de către instanță, deoarece, așa cum spune Pomponius în Cartea a XII-a a
epistolelor, definirea acestui termen este dificilă. Divinul Pius a declarat într-un Rescript adresat lui Tullius Balbus, că sensul
cuvântului "default" nu poate fi determinat prin referire la vreo Constituție, nici prin investigarea autorităților legale,
deoarece este mai degrabă o chestiune de fapt decât de drept.
1. Dovada punerii în întârziere nu este suficientă în cazul în care o notificare este transmisă unui sclav al debitorului absent
de către creditor sau de către agentul acestuia din urmă, deoarece se consideră că stăpânul însuși trebuie să fie notificat. Dar,
dacă ulterior, când creditorul are puterea de a face acest lucru, el neglijează să continue acțiunea intentată pentru recuperarea
datoriei, nu se va înțelege că debitorul este în întârziere din acel moment.
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2. În contractele de bună-credință, dobânzile devin datorate prin punerea în întârziere.
3. Dar ce se întâmplă dacă un fiu aflat sub control paternal și tatăl său, căruia i-a fost transferată răspunderea primului, au o
datorie care a fost contractată din ordinul tatălui; sau dacă banii au fost cheltuiți în beneficiul acestuia; sau dacă au devenit
parte din peculium-ul fiului; care dintre părți trebuie să fie considerată ca fiind în întârziere? Dacă numai tatăl este acționat în
judecată pentru că este în întârziere, el nu poate fi considerat responsabil; totuși, o acțiune va fi acordată împotriva fiului în
beneficiul creditorului, pentru a-l obliga să plătească ceea ce creditorul nu a reușit să colecteze de la tată. Cu toate acestea, în
cazul în care fiul este în incapacitate de plată, creditorul îl poate da în judecată pentru întreaga sumă sau îl poate da în
judecată pe tatăl său doar pentru suma de peculium.
4. Dar atunci când doi debitori s-au obligat în comun, punerea în întârziere a unuia dintre ei nu aduce atingere drepturilor
celuilalt.
5. Mai mult, dacă un fideiusor singur este în întârziere, el nu va fi răspunzător; la fel ca în cazul în care și-ar fi ucis sclavul
Stichus, pe care promisese să îl livreze, dar o acțiune pretoriană va fi acordată împotriva lui.
33. Ulpianus, Despre îndatoririle curatorului guvernului.
Acolo unde banii guvernului au fost bine plasați, debitorul nu trebuie să fie neliniștit din cauza principalului, și mai ales în
cazul în care banii sunt purtători de dobândă; sau, dacă nu o face, guvernatorul provinciei trebuie să asigure securitatea
guvernului, numai că el nu trebuie să se arate ca un perceptor aspru și insultător, ci trebuie să acționeze cu moderație, să fie
amabil și eficient, uman și ferm; pentru că există o mare diferență între insolența disprețuitoare și sârguința care nu este
motivată de ambiție.
(1) Din nou, el trebuie să aibă grijă ca banii publici să nu fie împrumutați fără gajuri sau garanții bune.
34. Același, Despre Edict, Cartea XV.
Dobânda ține loc de produs și, prin urmare, nu ar trebui să fie separată de acesta; de aceea, în moșteniri și trusturi, în acțiunile
pe tutelă și în toate celelalte acțiuni de bună credință, se respectă această regulă. De aceea, spunem că același principiu se
aplică tuturor celorlalte accesiuni.
35. Paulus, Despre edict, cartea LVII.
Dobânda curge după ce problema a fost conexată într-o cauză.
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36. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXI.
Chiriile proprietăților urbane sunt considerate ca fiind profituri.
(37) Același, Despre Edict, Cartea a X-a.
Dobânda este inclusă în acțiunea reconvențională întemeiată pe motivul agenturii voluntare, în cazul în care împrumut bani
pentru a plăti creditorul tău, deoarece acesta urma fie să fie pus în posesia bunurilor tale, fie era pe cale să vândă gajurile tale.
Dar ce se întâmplă dacă, având banii acasă, am plătit datoria pentru unul dintre motivele menționate mai sus? Cred că este
adevărat că ar trebui plătită o dobândă acolo unde v-am scutit de un inconvenient atât de mare, dar ar trebui să fie considerată
datorată doar cea care este obișnuită în acea parte a țării, adică cea care a fost stabilită în cazul acțiunilor de bună credință.
Dar dacă ar trebui să plătesc bani după ce i-am împrumutat, dobânda pe care eu însumi am plătit-o poate fi încasată; cu
condiția ca, procedând astfel, să vă fi adus un beneficiu mai mare decât valoarea acestei dobânzi.
38. Paulus, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
Să analizăm, în mod general, cazurile în care producția de bunuri este inclusă într-o acțiune personală.
1. Și, de fapt, atunci când o suprafață de teren este transferată pentru o contraprestație sau alta, ca, de exemplu, cu titlu de
zestre sau pentru ca o căsătorie să fie renunțată, trebuie să se renunțe și la recolte, adică la cele care au fost culese în timpul
cât a durat contractul de căsătorie; dar, în ceea ce privește cele care au fost culese după aceea, dacă a existat vreo lipsă în ceea
ce privește proprietatea din partea celui care avea datoria de a o preda, acestea trebuie să fie incluse în orice mod. Chiar dacă
a fost vina femeii că nu a fost oficializată căsătoria, cea mai bună opinie este că recoltele ar trebui să fie cedate. Motivul este
că, dacă logodnicul femeii nu ar fi fost obligat să predea culturile, el ar fi putut să neglijeze pământul.
2. Mai mult, dacă am plătit bani care nu erau datorate pentru un teren și intentez un proces pentru a-i recupera, ar trebui să
recuperez și culturile.
3. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care un teren este dat mortis causa, iar cel care l-a dat își recapătă sănătatea și, prin
urmare, se naște un drept la o acțiune personală pentru recuperarea acestuia.
4. Atât în Acțiunea Fabiană, cât și în Acțiunea Pauliană, prin care se recuperează proprietatea care a fost înstrăinată în scopul
fraudării creditorilor, trebuie să fie returnate și produsele acestei proprietăți; deoarece pretorul își folosește autoritatea pentru
a pune totul în aceeași stare ca și cum nimic nu ar fi fost înstrăinat; și acest lucru nu este nedrept, deoarece cuvintele "vei
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returna", de care pretorul se folosește în această chestiune, au o semnificație largă, astfel încât și produsele proprietății trebuie
să fie predate.
5. Și, prin urmare, atunci când pretorul este de acord cu restituirea, trebuie să se renunțe și la produse; ca și în procedurile în
temeiul interdicției bazate pe comiterea de violențe.
6. Mai mult, dacă, determinat de forță sau de teamă, renunț la proprietate, aceasta nu este considerată a fi restituită dacă nu mi
se restituie și produsul acesteia; și nici lipsa mea nu mă poate lipsi de vreun drept al meu.
7. Dacă am dreptul la o acțiune pentru a recupera ceva ce nu-mi aparține, ca, de exemplu, în temeiul unei stipulații, nu pot
recupera produsul, chiar dacă cealaltă parte este în întârziere. Dar dacă problema a fost conexată, atunci Sabinus și Cassius
susțin că, în conformitate cu principiile echității, orice profit care ar fi putut să se acumuleze ulterior trebuie să fie predat,
pentru ca dosarul să fie pus în starea sa inițială. Cred că această opinie este foarte corect exprimată.
8. Profiturile proprietății trebuie, de asemenea, să fie restituite în cazul unui cumpărător.
9. Cu toate acestea, în cazul unei societăți de persoane, profiturile trebuie să fie împărțite între asociați.
10. În cazul în care revoc posesia naturală a unui bun, acesta rămâne al meu; dar să vedem dacă acest lucru se aplică și în
cazul profiturilor. Și, de fapt, în cazul depozitului și al împrumutului pentru folosință, trebuie să se renunțe la profituri, așa
cum am precizat deja.
11. Din nou, în procedurile în temeiul unui interdicție bazată pe forță și acțiune clandestină, cea mai bună opinie este că toate
accesiunile și profiturile trebuie să fie restituite.
12. Recoltele culese de pe terenuri înainte de căsătorie devin parte din zestre și trebuie restituite împreună cu aceasta.
13. Același principiu se aplică și în cazul profitului din proprietățile urbane.
14. Mai mult, dacă doresc să împart cu tine o suprafață de pământ și tu refuzi, iar eu cultiv pământul, ar trebui să se împartă
recoltele de pe el după ce au fost deduse cheltuielile? Cred că ar trebui să fie împărțite.
15. Profiturile ar trebui să fie întotdeauna livrate în alte acțiuni de bună credință.
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16. Atunci când o zestre este lăsată de un soț soției sale, profiturile acesteia obținute înainte de căsătorie sunt incluse în
moștenire.
39. Modestinus, Diferențe, Cartea a IX-a.
17. Atunci când iepele au fost lăsate în încredere, mânjii lor sunt și ei cuveniți după ce moștenitorul este în întârziere. Atunci
când au fost lăsați mai mulți cai, chiar dacă nu există o punere în întârziere, urmașii lor aparțin creșterii drobului.
40. Același, Reguli, Cartea a IV-a.
Calculul dobânzilor se face legal până în ziua în care creditorul își vinde gajurile.
41. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Fiind pronunțată o hotărâre împotriva unui tutore, acesta a întârziat executarea hotărârii prin formularea unui recurs.
Herennius Modestinus a dat ca părere că judecătorul care avea competența de a judeca apelul putea, de asemenea, să-l facă
responsabil pentru dobânzile din timpul intermediar, dacă constata că apelul a fost interpus în mod fraudulos în scopul
întârzierii.
1. Lucius Titius, care datora suma de o sută de aurei și dobânzile aferente pentru o anumită perioadă de timp, a oferit și a
sigilat o sumă mai mică decât cea pe care o datora. Întreb dacă Titius nu datora dobândă pentru banii pe care i-a sigilat.
Modestinus a răspuns că, dacă la momentul împrumutului nu s-a convenit ca debitorului să i se permită să plătească în rate
ceea ce a împrumutat, plata dobânzii pentru întreaga datorie nu ar fi afectată; dacă, atunci când creditorul era gata să
primească întreaga sumă, debitorul care nu a reușit să facă plata întregii sume a depus doar o parte din ea.
2. Gaius Seius a împrumutat o anumită sumă de bani de la Aulus Agerius pe baza următorului bilet: "Subsemnatul spune că
am primit și recunosc că am primit de la el bani împrumutați în valoare de zece aurei, pe care promit să i-i plătesc la
calendele din iulie anul viitor, împreună cu dobânda pentru aceștia, convenită între noi". Întreb dacă se poate percepe
dobândă pentru acest instrument și, dacă da, în ce cuantum. Modestinus mi-a răspuns că, dacă nu apare cât de mare a fost
convenită dobânda, aceasta nu poate fi încasată.
42. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
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Herennius Modestinus a dat ca opinie că recoltele luate de pe un teren după ce proprietatea acestuia a fost dobândită prin
intermediul unui trust, aparțin beneficiarului; chiar dacă cea mai mare parte a anului a trecut înainte ca trustul să devină
operațional.
43. Același, Opinii, Cartea XVIII.
Herennius Modestinus a susținut că o parte care inițiază o procedură în numele Trezoreriei poate încasa dobânzile care nu au
fost incluse în stipulație, după ce a încasat ceea ce este datorat Trezoreriei pentru perioada în care debitorul a fost în
întârziere.
(44) Același, Pandectele, Cartea a X-a.
Nimeni nu poate stipula o penalitate în loc de dobândă peste rata legală.
(45) Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea XXII.
O soție sau un soț dobândește dreptul la produsele bunurilor care au fost date de unul celuilalt, adică ceea ce oricare dintre ei
a dobândit prin munca sa, de exemplu, prin semănat; dar dacă un măr ar fi cules sau un copac tăiat, acesta nu devine
proprietatea celui responsabil de faptă, așa cum nu ar aparține nici unui posesor de bună credință, deoarece produsele nu
provin din efortul personal al acestuia.
46. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXII.
Nu există nicio îndoială că tot ceea ce a fost cheltuit pentru strângerea recoltei ar trebui să fie dedus din recolta însăși.
47. Scaevola, Digest, Cartea a IX-a.
47. Se consideră că, atunci când o parte este gata să se alăture unei cauze, iar adversarul său nu depune plângerea, nu va fi
considerată în lipsă.
48. Același, Digest, Cartea XXII.
Un soț i-a lăsat soției sale uzufructul celei de-a treia părți a proprietății sale și dreptul de proprietate asupra acestei a treia
părți în cazul în care ea ar avea copii. Moștenitorii au acuzat-o pe soție de falsificarea testamentului și de alte infracțiuni, prin
care au fost împiedicați să revendice moștenirile. Între timp, femeii i s-a născut un fiu, iar condiția legatului a fost astfel
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îndeplinită. S-a pus întrebarea: dacă s-a stabilit că testamentul nu a fost falsificat, ar trebui ca recoltele să fie predate
proprietarului? Răspunsul a fost că ar trebui să fie.
49. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a II-a.
Puterea de a da bunuri în gaj este un produs al aceluiași.

Tit. 2. Cu privire la dobânda maritimă.

1. Modestinus, Pandectele, Cartea a X-a.
2. Se transportă bani care sunt transportați pe mare. Dacă, însă, este cheltuit în același loc unde a fost împrumutat, nu poate fi
desemnat ca fiind transportat. Să vedem, totuși, dacă se va considera că o marfă cumpărată cu acești bani va ocupa aceeași
poziție. Este important dacă marfa este transportată pe riscul creditorului, pentru că atunci banii vor fi transportați.
2. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a III-a.
Labeo spune că dacă nu există nimeni care să poată fi notificat din partea promitentului cu privire la banii care urmează să fie
transportați, trebuie întocmit un act în prezența martorilor, care va ține loc de notificare.
3. Modestinus, Reguli, Cartea a IV-a.
În cazul banilor transportați pe mare, aceștia sunt pe riscul creditorului din ziua în care s-a convenit că nava va pleca.
4. Papinianus, Opinii, Cartea a III-a.
Nu contează dacă banii care urmează să fie transportați nu sunt în riscul creditorului în momentul în care sunt primiți, sau
dacă încetează să mai fie în riscul său după un anumit timp, sau la îndeplinirea unei anumite condiții; și, prin urmare, în
ambele cazuri nu se va datora o dobândă mai mare decât cea legală. În primul caz, nu se poate cere niciodată o rată mai mare;
în al doilea caz, atunci când riscul a încetat să existe, nu pot fi reținute nici gajurile, nici ipotecile în scopul perceperii unei
rate mai mari a dobânzii.
1275

1. Dacă odată cu banii transportați sunt trimiși sclavi, în scopul încasării lor la scadență, se va plăti o dobândă pentru fiecare
zi menționată în stipulație, în limita a douăsprezece la sută; dar nu se poate încasa o sumă mai mare decât dublul acesteia. În
cazul în care în stipulație s-a menționat separat, cu referire la dobândă, când banii nu vor mai fi la riscul creditorului, orice
interes legal care lipsea într-o clauză va fi suplinit prin efectul celeilalte.
5. Scaevola, Opinii, Cartea a VI-a.
Prețul este pentru riscul suportat și seamănă cu cazul în care ai dreptul să primești ceea ce ai plătit și ceva în plus, în temeiul
unei condiții (chiar dacă este una penală) care nu a fost îndeplinită, cu condiția să nu depindă de hazard; de exemplu, una din
care obișnuiesc să rezulte acțiuni personale, cum ar fi: "Dacă vei mantui un sclav, dacă nu vei face un anumit act, dacă nu-mi
voi recăpăta sănătatea" etc. Nu va exista nici o îndoială dacă, pentru a echipa un pescar, îi dau o anumită sumă de bani cu
condiția ca el să mi-o restituie dacă va face o captură bună; sau dacă îi dau bani unui atlet pentru ca el să se expună și să-și
practice profesia; cu condiția ca, dacă va avea succes, să mi-i restituie.
1. În toate aceste cazuri, însă, atunci când un acord este încheiat fără o stipulație, acesta face ca obligația să crească.
6. Paulus, Întrebări, cartea XXV.
1. Un broker care împrumuta bani cu dobândă maritimă, a primit cu titlu de gaj anumite mărfuri care se aflau în navă, cu
condiția ca, dacă acestea nu erau suficiente pentru a achita întreaga datorie, să poată recurge la alte mărfuri încărcate în
diferite nave și care fuseseră deja gajate altor brokeri, cu înțelegerea că, dacă mai rămânea ceva după ce acestea erau
satisfăcute, se va considera gajat în favoarea primului broker. S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care prima navă care
conținea marfă suficientă pentru a plăti întreaga datorie ar fi pierdută, dacă pierderea ar trebui să fie suportată de creditor
dacă nava a fost distrusă în zilele stabilite pentru a efectua călătoria sau dacă acesta ar avea în continuare un drept de creanță
asupra mărfii care a rămas în celelalte nave. Am răspuns că, în alte cazuri, diminuarea bunurilor gajate este pe riscul
debitorului și nu îl privește pe creditor, dar atunci când banii care trebuie transportați sunt plătiți cu condiția ca creditorul să
nu aibă nicio pretenție dacă nava nu ajunge în siguranță la destinație în termenul specificat, obligația împrumutului în sine, în
cazul în care condiția nu este îndeplinită, este considerată ca fiind încheiată și, prin urmare, dreptul creditorului chiar și
asupra acelor gajuri care nu au fost pierdute se va stinge. În cazul în care nava se pierde în termenul specificat, iar condiția
stipulată se consideră că nu a fost îndeplinită, nu se poate ridica nicio problemă cu privire la disponibilitatea gajurilor care se
aflau pe celelalte nave. Dar când poate creditorul să revendice posesia celorlalte gajuri? Cu siguranță va putea face acest
lucru atunci când condiția obligației este îndeplinită; sau când gajurile pe care le-a primit prima dată au fost pierdute din
cauza unui accident sau vândute la un preț prea mic; sau dacă nava se pierde după ce a trecut timpul în care era obligat să își
asume riscul.
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(7) Același, Despre Edict, Cartea a III-a.
Există anumite contracte prin care se datorează dobândă, la fel ca în cazul unei stipulații. Căci, dacă dau zece aurei pentru a fi
transportate pe mare, cu condiția ca, dacă nava ajunge cu bine, să am dreptul la principal împreună cu o anumită sumă de
dobândă, trebuie să se considere că pot primi principalul și dobânda.
8. Ulpianus, Despre edict, Cartea LXXVII.
Servius spune că nu poate fi cerută o penalizare pentru banii transportați pe mare, dacă creditorul a fost vinovat că nu i-a
primit în termenul stabilit.
9. Labeo, Epitome de probabilități de Paulus, Cartea a V-a.
Dacă se promite, așa cum se obișnuiește, o penalitate pentru neplata banilor transportați pe mare, chiar dacă în prima zi în
care trebuie plătită nu mai trăiește nimeni care să fi datorat banii respectivi, totuși, penalitatea poate fi cerută, ca și în cazul în
care ar exista un moștenitor al debitorului.

Tit. 3. Cu privire la dovezi și prezumții.

1. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
Ori de câte ori se ridică o întrebare cu referire la familia sau rasa unei persoane, aceasta trebuie să dovedească dacă aparține
sau nu acesteia.
(2) Paulus, Despre Edict, Cartea LXIX.
Dovada revine părții care afirmă un fapt, nu celui care îl neagă.
3. Papinianus, Opinii, Cartea a IX-a.
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În cazul în care o încredere implicită este imputată unei părți care este desemnată moștenitor pentru o parte egală sau mai
mare din moștenire, atât printr-un prim cât și printr-un al doilea testament, dovada schimbării intenției din partea testatorului
îi revine celui împotriva căruia este intentat procesul; deoarece adesea un motiv de secret îi determină pe proprietarii de
bunuri să numească moștenitori persoane în a căror bună credință au încredere.
4. Paulus, Opinii, cartea VI.
Cumpărătorul trebuie să dovedească faptul că sclavul în cauză a luat-o la fugă înainte de a-l cumpăra.
5. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
Atunci când cineva pretinde că adversarul său este privat de un anumit drept printr-o anumită lege sau constituție, el trebuie
să dovedească acest lucru.
1. Paulus susține, de asemenea, că atunci când cineva neagă faptul că emanciparea a fost realizată în mod legal, el trebuie să
aducă dovezi ale afirmației sale.
6. Scaevola, Opinii, Cartea a II-a.
Patronul trebuie să demonstreze clar că libertul său a dat ceva cu scopul de a-l înșela, pentru a putea revoca o parte din ceea
ce a fost acordat în mod fraudulos.
7. Paulus, Sentințe, Cartea a II-a.
În cazul în care lipsesc dovezile unei foste fugări, sclavul trebuie să fie crezut, dacă este supus la tortură, deoarece se
consideră că este interogat în numele său și nu pentru sau împotriva stăpânului său.
8. Același, Despre Plautius, Cartea XVIII.
Dacă un fiu aflat sub controlul tatălui său neagă faptul, pretorul trebuie să îi ordone fiului să dovedească mai întâi afirmația
sa, iar această regulă a fost stabilită din cauza afecțiunii pe care ar trebui să o manifeste față de tatăl său și pentru că fiul
susține practic că este liber. Prin urmare, oricine își afirmă dreptul la libertate este, în primul rând, obligat să o dovedească.
9. Celsus, Digest, Cartea I.
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În cazul în care se încheie un acord în care nu se menționează un moștenitor, se pune întrebarea dacă acest lucru a fost făcut
pentru ca să fie luată în considerare doar persoana părții înseși. Dar, deși poate fi adevărat că cel care se folosește de o
excepție trebuie să stabilească un motiv întemeiat pentru a face acest lucru; totuși, reclamantul, și nu cel care a invocat
excepția, trebuie să dovedească faptul că acordul se referea doar la el însuși și nu îl includea pe moștenitorul său, deoarece în
astfel de cazuri, în general, noi prevedem atât pentru moștenitorii noștri, cât și pentru noi înșine.
10. Marcellus, Digest, Cartea III.
Senatul a decretat că registrele cenzorului și registrele publice sunt dovezi mai bune decât cele ale martorilor.
11. Celsus, Digest, Cartea a XI-a.
Un tutore nu este obligat să dovedească faptul că garanțiile furnizate de tutorele său nu erau solvabile atunci când au fost
acceptate, deoarece dovada acestui lucru trebuie să fie cerută celor care aveau datoria de a veghea asupra tutorelui și de a-i
asigura securitatea.
12. The Same, Digest, Cartea XVII.
Cincizeci de aurei v-au fost lăsate prin testament, iar aceeași moștenire a fost inclusă în codicile care au fost executate
ulterior. Este important să se stabilească dacă testatorul a intenționat să dubleze moștenirea sau doar să o menționeze în mod
repetat, sau a făcut acest lucru, uitând că a făcut deja legatul în testamentul său. De la care parte trebuie să se ceară dovada
intenției testatorului? La prima vedere, ar părea mai corect ca reclamantul să dovedească ceea ce pretinde, dar nu există nicio
îndoială că, uneori, dovada este cerută de la pârât; deoarece, dacă deschid un proces pentru o creanță, iar pârâtul răspunde că
banii au fost plătiți, el însuși este obligat să demonstreze acest lucru. Prin urmare, în cazul de față, dacă reclamantul prezintă
două instrumente, iar moștenitorul pretinde că ultimul este nul, acesta din urmă trebuie să dovedească acest lucru în instanță.
(13) The Same, Digest, Cartea XXX.
În cazul în care s-a făcut o anchetă cu referire la vârsta unui om, împăratul nostru a emis următorul Rescript: "Este greu și
nedrept, atunci când se ridică o întrebare cu referire la vârsta unei părți și se fac diferite declarații, să fie acceptată una care
este prejudiciabilă; dar în procesul unui caz trebuie să se ia în considerare adevărul, iar vârsta lui trebuie calculată conform
documentului care pare a fi cel mai credibil și care merită cea mai mare încredere în investigarea problemei."
14. Ulpianus, Despre funcția de consul, Cartea II.
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Ar trebui să se facă cercetări cu referire la o persoană care, după ce a trecut ca libert, susține acum că este născut liber și
dorește să procedeze ca reclamant. Dacă, într-adevăr, ocupă poziția de libert, nu există nicio îndoială că trebuie să introducă o
acțiune pentru a fi declarat liber născut și să stabilească acest lucru. Dar dacă se bucură de reputația de a se fi născut liber, iar
el este pretins ca fiind un libert (desigur, de către cel care este responsabil de controversă), cel care spune că este libertul său
trebuie să dovedească acest lucru. Căci ce importanță are dacă cineva afirmă că este sclavul sau libertul său? Cu toate
acestea, în cazul în care o parte are suficientă încredere în afirmația sa privind libertatea de naștere pentru a se angaja în mod
voluntar să prezinte dovezi în acest sens în scopul de a obține o decizie prin care să fie declarat liber (adică să se fi născut
liber, așa cum susține), se poate pune întrebarea dacă ar trebui să i se permită să facă acest lucru. Eu sunt de părere că acest
lucru ar trebui făcut și că ar trebui să aibă posibilitatea de a dovedi că este născut liber și de a obține o decizie în favoarea sa,
deoarece nimeni nu poate fi dezavantajat de o astfel de hotărâre.
15. Modestinus, Opinii, Cartea XII.
Un anumit om, afirmând că este fiul lui Seia și al lui Gaius, a pus mâna pe averea lui Gaius, deși acesta din urmă avea frați, și
a eliberat anumite datorii în favoarea acestor frați, ca și cum ar fi fost la îndemnul defunctului, și a luat o chitanță. Aceștia,
după ce au constatat ulterior că presupusul fiu nu era fratele lor, au întrebat dacă puteau intenta o acțiune împotriva lui pentru
a recupera averea, din cauza chitanței pe care i-o dăduseră în calitate de fiu al defunctului. Modestinus a răspuns că poziția
celui căruia i s-a dat chitanța în semn de descărcare de gestiune și căruia frații defunctului îi puteau dovedi că nu este fiul său
nu era în nici un fel stabilită de acest fapt, ci că dovada trebuia să fie prezentată de frați.
16. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea III.
Declarația unei mame cu privire la nașterea copiilor săi, precum și cea a unui bunic, trebuie să fie acceptată.
17. 17. Celsus, Digest, Cartea a VI-a.
Atunci când se ridică o problemă cu referire la Lex Falcidia, moștenitorul trebuie să dovedească faptul că această lege este
aplicabilă, deoarece, dacă nu poate face acest lucru, se va pronunța în mod corect o hotărâre împotriva sa.
18. Ulpianus, Disputations, Cartea a VI-a.
Ori de câte ori se cer servicii de la un libert, dovada dreptului său de a face acest lucru este cerută de la partea care susține că
este patronul său; de aceea, Julianus susține că, deși într-o chestiune care este în controversă se consideră că patronul are
dreptul la posesie, cel despre care se spune că este libert nu trebuie să ia rolul de reclamant, ci cel care afirmă că este patronul
trebuie să facă acest lucru.
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(1) În cazul în care cineva susține că s-a comis un act fraudulos, el trebuie să dovedească frauda, chiar dacă a făcut această
afirmație într-o excepție.
(2) Reclamantul ar trebui să fie obligat să dovedească adevărul unui interogatoriu care a fost făcut, adică atunci când se
pretinde că o parte care a fost interogată în instanță a răspuns că este unicul moștenitor; sau dacă, după ce a fost interogat, se
spune că a tăcut, trebuie să se considere că se aplică aceeași regulă; iar vina trebuie să fie pusă nu pe cel care a declarat în
excepția sa că nu a răspuns, ci pe reclamant.
19. Același, Disputations, Book VII.
Trebuie spus, cu referire la excepții, că pârâtul este obligat să îndeplinească partea reclamantului și el însuși să-și dovedească
excepția, așa cum reclamantul trebuie să-și dovedească cererea; de exemplu, atunci când invocă o excepție pe motivul unui
contract încheiat, el trebuie să arate că acest contract a fost efectiv încheiat.
1. În cazul în care cineva care a promis să se prezinte în instanță invocă ca motiv pentru a nu o face că a fost absent pentru
afaceri publice, sau că un act răuvoitor al adversarului său l-a împiedicat să se prezinte, sau că sănătatea sa sau o furtună l-a
împiedicat, el trebuie să dovedească acest lucru.
2. În cazul în care o parte face uz de o excepție pe motiv că numirea avocatului adversarului său nu este valabilă, deoarece
adversarul său nu putea numi sau nu putea fi numit un avocat, trebuie să dovedească adevărul excepției pe care a invocat-o.
3. Aceeași regulă se va aplica în cazul în care acțiunea este introdusă pentru o sumă de bani care se pretinde că a fost plătită.
4. Din nou, în cazul în care o excepție este invocată pe motivul unei decizii pronunțate; sau pentru că se spune că a fost depus
un jurământ cu referire la bunurile pentru care se introduce acum acțiunea, sau pentru că chestiunea în controversă face
referire la un joc de noroc, partea care a depus excepția trebuie să dovedească toate aceste afirmații.
(20) Julianus, Digest, Cartea XLIII.
În cazul în care cineva prinde cu forța un om liber și îl ține în lanțuri, el este cel mai nedemn de avantajele de care se bucură
un posesor, deoarece nu se poate dovedi că, în momentul în care a fost inițiată acțiunea, omul era liber.
21. Marcianus, Institutes, Cartea a VI-a.
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Cred că cea mai bună opinie este aceea că cel care introduce acțiunea, adică legatarii, trebuie să dovedească faptul că
testatorul știa că bunul lăsat aparținea sau era grevat de sarcini altuia, iar moștenitorul nu este obligat să dovedească faptul că
aparținea altcuiva sau că era grevat de sarcini, deoarece necesitatea de a dovedi cele afirmate de el revine întotdeauna
reclamantului.
22. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
Cel care spune că s-a răzgândit trebuie să dovedească acest lucru.
23. Marcianus, Despre formula ipotecară.
Trebuie să se dovedească, înainte de orice altceva, că s-a convenit între reclamant și debitor ca bunul să fie gajat sau ipotecat.
După ce reclamantul a dovedit acest lucru, el trebuie să stabilească, de asemenea, faptul că bunul aparținea debitorului în
momentul în care s-a convenit asupra gajului sau că ipotecarea a fost făcută cu consimțământul acestuia.
(24) Modestinus, Rules, Book IV.
În cazul în care un bilet la ordin a fost anulat, deși se prezumă că debitorul a fost eliberat, totuși, el poate fi legal acționat în
judecată pentru suma pe care creditorul poate demonstra prin dovezi vădite că i se datorează încă.
25. Paulus, Întrebări, Cartea a III-a.
În cazul în care se ridică o întrebare cu referire la bani care nu sunt datorate, cine trebuie să dovedească acest lucru?
Chestiunea ar trebui să fie ajustată astfel încât, dacă cel despre care se spune că a primit bunul neagă că banii nu sunt
datorate, iar cel care i-a plătit dovedește plata acestora prin dovezi competente, atunci cel care neagă în mod absolut că a
primit banii, dacă dorește să fie ascultat, trebuie să fie obligat să aducă dovada că banii îi sunt în mod legal datorate; pentru
că ar fi absurd ca cel care, la început, a negat că a primit banii, iar mai târziu s-a dovedit că i-a primit, să ceară adversarului
său dovada că nu îi sunt datorate. Dacă, totuși, în primul rând, reclamantul ar recunoaște că a primit banii, dar ar afirma că
aceștia îi erau datorate, prezumția va fi, fără îndoială, în favoarea părții care i-a primit, deoarece cel care plătește nu este
niciodată atât de neglijent încât să arunce banii fără ezitare și să îi plătească atunci când nu sunt datorate; și mai ales în cazul
în care partea care susține că a plătit ceea ce nu era datorat este capul diligent și atent al unei gospodării, deoarece este
incredibil ca o persoană de acest fel să fie atât de ușor de înșelat. Prin urmare, cel care pretinde că a plătit bani care nu erau
datorate va trebui să prezinte dovezi că banii respectivi au fost plătiți prin frauda părții care i-a primit sau din cauza unui
motiv întemeiat de ignoranță și, dacă nu dovedește acest lucru, nu va avea dreptul de a-i recupera.
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1. În cazul în care, totuși, cel care se plânge de plata banilor care nu erau cuveniți este un tutelat, un minor sau o femeie, sau,
într-adevăr, un bărbat major, dar soldat, sau un cultivator al pământului și neexperimentat în afaceri publice, sau pasionat de
o viață simplă și dat la leneveală; atunci cel care primește banii trebuie să demonstreze că a făcut acest lucru în mod real și că
aceștia îi erau cuveniți și plătibili, iar dacă nu reușește să facă acest lucru, trebuie să îi restituie.
2. Acest lucru se aplică numai în cazul în care partea care a plătit banii susține că întreaga sumă nu era datorată. În cazul în
care, totuși, se plânge de plata doar a unei părți, pe motiv că doar o parte din banii plătiți nu era datorată; sau că era datorată
la început, dar datoria a fost ulterior achitată, iar el a plătit-o din ignoranță a doua oară; sau că, fiind protejat de o excepție, a
plătit banii din greșeală; el însuși trebuie să demonstreze prin toate mijloacele că fie a plătit mai mult decât era datorat, fie că
a plătit banii a doua oară din greșeală, fie că, fiind protejat de o excepție, a plătit banii din ignoranță, în conformitate cu
regula generală care îi obligă pe cei care declară că au excepții de oferit sau care susțin că au plătit datoria să aducă dovezi.
3. În toate cazurile pe care le-am sugerat, ar trebui să i se acorde permisiunea celui asupra căruia apasă sarcina probei de a
depune jurământul adversarului său, cu referire la adevărul lucrurilor, înainte de a-i depune jurământul pro calumnia; astfel
încât judecătorul să-și poată regla decizia în funcție de încrederea pe care o are în jurământul reclamantului, fiind rezervat
dreptul pârâtului de a depune jurământul înapoi la adversarul său.
4. Acest punct se referă la plata unor sume de bani care nu sunt datorate. Cu toate acestea, atunci când se spune că o
promisiune scrisă de plată a fost făcută pentru bani care nu sunt datorate, iar termenii instrumentului sunt nedeterminați,
atunci partea în favoarea căreia a fost executat biletul va fi obligată să dovedească faptul că suma menționată în el îi este
datorată, cu excepția cazului în care cel care a făcut biletul și-a expus în mod explicit motivele pentru care a făcut acest lucru;
pentru că atunci trebuie să se conformeze recunoașterii sale, cu excepția cazului în care este gata să demonstreze, prin probe
documentare concludente, că a făcut promisiunea de a plăti bani pe care nu îi datora.
(26) Papinianus, Întrebări, Cartea XX.
Procula, căreia fratele ei îi datora o sumă mare de bani în baza unui contract de fiducie, dorea să compenseze această sumă
proporțional cu moștenitorii săi după moartea sa; și în opoziție cu aceasta s-a susținut că ea nu a cerut niciodată banii fratelui
său în timpul vieții acestuia, ci că ea însăși i-a plătit anumite sume de bani din diferite motive care au apărut din conturile pe
care le aveau unul cu celălalt. Divinul Commodus, hotărând cazul, nu a admis compensarea, dar a considerat că ea îl
eliberase tacit pe fratele ei de executarea contractului de încredere.
27. Scaevola, Digest, cartea XXXIII.

1283

Un bărbat a făcut un testament și a lăsat o parte legală din averea sa unei persoane care nu avea dreptul să primească decât o
anumită sumă, iar apoi a prevăzut următoarele: "Dau și las moștenire o sută de aurei lui Titius, pe care el a pus-o în mâinile
mele, dar despre care nu i-am dat nici o dovadă scrisă, deoarece am ținut în posesia mea toată averea și bunurile pe care le-a
primit de la mama sa, fără nici o notă. Mai mult, doresc ca din averea mea să i se predea și să i se plătească lui Titius o sută
cincizeci de aurei, pe care i-am primit drept chirie pentru pământ, fiind veniturile recoltelor recoltate și vândute, precum și
orice sume care figurează în registrele mele că au fost primite de Titius de la mama sa și pe care le-am însușit pentru uzul
meu." Întreb dacă Titius poate încasa acești bani. Răspunsul a fost că, dacă Titius poate dovedi că bunurile au ajuns în
mâinile testatorului în conformitate cu declarația de mai sus, el poate face acest lucru; deoarece se consideră că, în cazul în
care o parte nu are dreptul să primească mai mult de o anumită sumă prin moștenire, astfel de dispoziții sunt adăugate la un
testament cu încălcarea legii.
28. Labeo, Epitome de probabilități, de Paulus, cartea VII.
29. În cazul în care este de datoria unui arbitru să decidă o cauză, ar trebui să se intereseze dacă există un memoriu al muncii
prestate sau dacă cineva își amintește că munca a fost prestată? Paulus spune că atunci când se face o anchetă într-un caz de
arbitraj, dacă există sau nu un memoriu al muncii prestate, nu ar trebui să se întrebe dacă cineva își amintește momentul sau
sub ce consul a fost făcută lucrarea, ci dacă se poate dovedi în vreun fel când a fost făcută. Iar acest lucru ar trebui realizat,
așa cum obișnuiesc grecii să afirme, într-un mod general, deoarece nu se poate reține în memorie că munca a fost făcută; de
exemplu, într-un anumit an, deoarece, între timp, probabil că nimeni nu-și va aminti sub ce consul a fost efectuată. Dar atunci
când opinia tuturor persoanelor este că nu au auzit de efectuarea lucrării, nu au văzut-o sau nu au aflat de la cineva care ar fi
putut să o vadă sau să audă de ea și, oricât de departe s-ar merge în trecut, nu se poate găsi nicio amintire despre lucrarea
efectuată, acest lucru va fi suficient.
(29) Scaevola, Digest, cartea IX.
Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un Rescript către Claudius Apollinaris următoarele, și anume "Se decretează că
dovezile date cu referire la copii nu trebuie să constea în simplele declarații ale martorilor, ci și în scrisori care se presupune
că au fost trimise soțiilor, dacă autenticitatea lor este stabilită și pot fi introduse ca probe documentare".
1. O soție, care fusese repudiată în timp ce era însărcinată, a dat naștere unui fiu în timpul absenței soțului ei; și, în cursul
procedurilor inițiate în consecință, a mărturisit că acest copil era nelegitim. S-a pus întrebarea dacă fiul se afla sub controlul
tatălui său și dacă, atunci când mama sa a murit intestat, el putea intra în averea ei prin ordinul tatălui său, sau dacă
mărturisirea făcută de mama supărată îi va prejudicia drepturile. Răspunsul a fost că, în cazuri de acest gen, există
întotdeauna o oportunitate de a stabili adevărul.

1284

(30) Labeo, Opinii, Cartea I.
Opinia lui Labeo dată lui Festus a fost că o sclavă nu putea oferi, ca dovadă a libertății pe care o revendica, nici o încredere
lăsată prin testament, nici faptul că i-au fost lăsate provizioane pentru întreținerea ei în calitate de doică a testatorului.
31. Același, către Mactorius Sabinus, Cartea II.
Menționarea banilor într-un bilet, despre care se pretinde că este datorat pentru un alt motiv, nu posedă forța unei obligații.

Tit. 4. Cu privire la autenticitatea instrumentelor și la pierderea lor.

(1) Paulus, Sentințe, Cartea a IV-a.
Toate acele lucruri prin intermediul cărora se poate iniția o acțiune în justiție ar trebui să fie încadrate sub denumirea de
instrumente și, prin urmare, probele, precum și persoanele, sunt plasate în această categorie.
2. Același, Opinii, Cartea a V-a.
În cazul în care cineva este acționat în justiție prin intermediul fiscului, acest lucru trebuie să se facă nu prin intermediul unui
extras sau al unei copii a unui document scris, ci pe originalul însuși, astfel încât să se poată stabili adevărul contractului. Nu
se cuvine ca un document falsificat să aibă vreo forță sau efect în instanță.
3. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Paulus a afirmat că: "O obligație nu ar trebui să fie antedatată, dar părțile care au fost de acord cu acest lucru nu sunt
considerate vinovate de fals, deoarece actul a fost efectuat în prezența și cu acordul părților, iar debitorul este vinovat de o
infracțiune mai mare decât creditorul."
4. Gaius, Despre formula ipotecară.

1285

În cazul în care un bun este ipotecat, nu contează în ce termeni se poate realiza acest lucru, ca în cazul acelor obligații care
sunt contractate prin consimțământ. Prin urmare, dacă se convine ca un bun să fie ipotecat fără ca acest lucru să fie făcut în
scris, iar acest lucru poate fi dovedit, bunul cu referire la care s-a făcut înțelegerea va fi grevat; căci în aceste chestiuni se
întocmesc acte scrise pentru ca ceea ce s-a convenit să fie mai ușor de stabilit. Tranzacția va fi totuși valabilă și fără acestea,
dacă există dovezi; la fel cum căsătoria este valabilă atunci când există mărturii fără ca vreun act scris să fi fost executat.
5. Callistratus, Întrebări, Cartea a II-a.
În cazul în care o tranzacție arată că a fost efectiv încheiată fără nicio dovadă documentară, ea nu va fi cu atât mai puțin
valabilă cu cât nu există niciun act scris cu referire la ea.
6. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
Atunci când se ridică o problemă cu referire la depunerea unui testament și există o îndoială cu cine ar trebui să se facă acest
lucru, preferăm ca acesta să fie lăsat întotdeauna la un bătrân, mai degrabă decât la un tânăr, la o persoană de rang înalt decât
la una de rang inferior, la un bărbat decât la o femeie și la o persoană născută liberă decât la un libert.

Tit. 5. Cu privire la martori.

(1) Arcadius, numit și Charisius, Despre martori.
Angajarea de martori este frecventă și necesară, iar mărturia celor a căror integritate este stabilită trebuie luată în mod
special.
1. Martorii pot fi prezentați nu numai în cauzele penale, ci și în acțiunile în bani, în funcție de circumstanțe, și pot depune
mărturie cei cărora nu le este interzis să facă acest lucru sau care sunt scutiți de a depune mărturie prin vreo lege.
2. Deși un număr considerabil de martori este prescris de anumite legi, totuși, conform Constituțiilor împăraților, această
cerință este limitată la un număr suficient de aceștia, pentru ca judecătorii să o reglementeze și să permită să fie chemați doar
acel număr de martori pe care îl consideră necesar, pentru ca nu cumva o mulțime superfluă să fie citată, printr-o putere
nelimitată, în scopul de a enerva părțile din proces.
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(2) Modestinus, Reguli, Cartea VIII.
Trebuie să se țină seama de rangul, integritatea, manierele și gravitatea martorilor și, prin urmare, cei care fac declarații
contradictorii sau care ezită în timp ce depun mărturie nu trebuie să fie audiați.
3. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a IV-a.
Integritatea martorilor trebuie investigată cu atenție, iar în considerarea caracteristicilor personale ale acestora, trebuie să se
acorde atenție, în primul rând, rangului lor; dacă martorul este un decurion sau un plebeu; dacă viața lui este onorabilă și fără
vină, sau dacă a fost însemnat cu infamie și este pasibil de cenzură; dacă este bogat sau sărac, pentru a nu jura cu ușurință în
mod fals în scopul de a obține un câștig; dacă este un dușman al celui împotriva căruia depune mărturie sau dacă este
prietenul celui în favoarea căruia depune mărturie. Căci dacă martorul este liber de orice suspiciune, fie pentru că caracterul
său personal este ireproșabil, fie pentru că nu este influențat nici de așteptarea unui câștig, nici de vreun stimulent de favoare
sau de dușmănie, el va fi competent. De aceea, divinul Hadrian a afirmat într-un Rescript adresat lui Vivius Verus,
guvernatorul Ciliciei, că cel care audiază un caz are cele mai bune mijloace de a judeca câtă încredere trebuie acordată
martorilor. Iată termenii Rescriptului : "Tu ești cel mai în măsură să stabilești câtă încredere trebuie acordată martorilor, cine
sunt ei, care este rangul și reputația lor, dacă par să vorbească sincer, dacă au fost sau nu de acord și au plănuit împreună
aceleași declarații și dacă, fără ezitare, dau răspunsuri adecvate la întrebările care li se pun."
1. Un alt rescript al aceluiași împărat, adresat lui Valerius Verus, pe tema stabilirii încrederii care trebuie acordată martorilor,
există și este în următoarele cuvinte: "Înțeleg că nu este vorba de un răspuns corect, ci de un răspuns corect: "Nu se poate
stabili cu precizie ce probe vor fi suficiente pentru a dovedi orice chestiune, așa cum nu este întotdeauna esențial să se
stabilească existența unui fapt prin intermediul documentelor publice, deși acest lucru se face frecvent. În caz contrar,
numărul de martori, precum și rangul și autoritatea acestora, precum și reputația lor generală, ar tinde să confirme dovada
subiectului investigat. "Pot doar să vă spun în termeni generali că o anchetă judiciară nu trebuie să se limiteze doar la un
singur tip de probe, ci că este necesar să vă formați o opinie cu privire la ceea ce credeți că a fost dovedit sau ceea ce credeți
că nu a fost stabilit în mod satisfăcător, prin exercitarea propriei judecăți."
2. Divinul Hadrian a afirmat, de asemenea, într-un Rescript către Iulius Rufinus, proconsul al Macedoniei, că trebuie să
acorde mai multă atenție martorilor decât probelor acestora. Cuvintele Rescriptului cu privire la acest aspect sunt
următoarele: "În acest moment, nu este nevoie să se țină cont de ei: "Alexandru l-a acuzat pe Aper de anumite infracțiuni în
fața mea, dar nu le-a dovedit și nici nu a prezentat martori, ci a dorit să se folosească de probe pe care nu sunt dispus să le
admit, pentru că obișnuiesc să examinez martorii, și l-am trimis înapoi la guvernatorul provinciei pentru ca acesta să facă o
anchetă cu referire la credibilitatea martorilor și, dacă nu dovedește ceea ce afirmă, va fi trimis în exil".
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3. Același împărat a afirmat următoarele într-un Rescript către Gabinius Maximus: "Ponderea care trebuie acordată mărturiei
orale a martorilor care sunt prezenți este una, iar cea a mărturiei scrise care trebuie citită este alta. Prin urmare, deliberați cu
atenție dacă doriți să-i rețineți, iar dacă da, acordați-le costurile lor".
4. Este dovedit de Lex Julia referitoare la violență, că cei care nu vor fi autorizați să depună mărturie împotriva unui acuzat
care au fost eliberați de acesta sau de tatăl său; sau care nu au ajuns încă la pubertate; sau oricine care a fost condamnat
pentru o crimă publică și nu a fost repus în starea sa anterioară, sau care se află în lanțuri, sau în închisoare, sau care s-a
angajat să se lupte cu fiarele sălbatice; sau orice femeie care se prostituează în mod deschis, sau care a făcut-o deja; sau
oricine care a fost condamnat sau condamnat pentru că a primit bani pentru a da sau a refuza să depună mărturie. Pentru că,
într-adevăr, anumite persoane nu ar trebui să li se permită să depună mărturie din cauza reverenței datorate poziției lor; altele
din cauza lipsei de încredere în judecata lor; și altele din cauza infamiei notorii a vieții lor.
5. Martorii nu ar trebui să fie chemați în grabă de la o distanță mare și cu atât mai puțin soldații ar trebui să fie chemați de la
stindardele sau posturile lor pentru a depune mărturie; și acest lucru l-a declarat Divinul Hadrian într-un Rescript. Divinii
Frați au mai afirmat într-un Rescript că: "În acest sens, Divinul Hadrian a declarat că: "În ceea ce privește citarea martorilor,
judecătorul ar trebui să verifice cu atenție care este obiceiul în provincia pe care o prezidează; pentru că dacă se dovedește că
martorii sunt frecvent chemați în alt oraș pentru a depune mărturie, nu există nicio îndoială că pot fi citați cei pe care
judecătorul poate decide că este necesar să fie chemați în acest caz."
4. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea II.
Este prevăzut de Lex Julia cu referire la urmărirea penală publică, că un om, dacă nu dorește, nu poate fi obligat să depună
mărturie în instanță împotriva socrului său, ginerelui său, tatălui său vitreg, fiului său vitreg, vărului său, fie el bărbat sau
femeie, copilului vărului său sau a oricăruia dintre cei care sunt rude într-un grad mai apropiat. De asemenea, nici libertul
cuiva, sau al copiilor săi, al părinților săi, al soției sau al soțului său, nu poate fi autorizat să depună mărturie împotriva
acestuia, dacă este acuzat. Aceeași regulă se aplică și în cazul unui patron și al unei patroane, căci nici unul dintre ei nu poate
fi obligat să depună mărturie împotriva libertului său, nici un libert împotriva patronului său.
5. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea IV.
În legile în care se face excepția că nici ginerele și nici socrul, dacă nu vrea, nu pot fi obligați să depună mărturie; se
consideră că logodnicul fiicei este inclus în termenul "ginere" și, de asemenea, că tatăl femeii logodite este inclus în termenul
"socru".
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6. Licinius Rufinus, Reguli, Cartea a II-a.
Nu sunt considerați competenți acei martori cărora li se poate ordona să depună mărturie.
(7) Modestinus, Reguli, Cartea a III-a.
Mărturia unui sclav trebuie să fie crezută atunci când nu există nicio altă modalitate de a stabili adevărul.
8. Scaevola, Reguli, Cartea a IV-a.
Bătrânii, invalizii, soldații, magistrații care sunt absenți în interes de stat și persoanele cărora le este interzis să se prezinte nu
pot fi obligați să depună mărturie, dacă nu doresc să o facă.
9. Paulus, Despre Sabinus, Cartea I.
Un tată nu este un martor competent pentru fiul său, nici un fiu pentru tatăl său.
10. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea I.
Nimeni nu este considerat a fi un martor competent în propriul caz.
11. Același, Decrete, Cartea XXXIII.
O parte care nu a fost citată ca martor este autorizată să depună mărturie în scopul de a dovedi o tranzacție.
12. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVII.
Atunci când numărul de martori nu este specificat de lege, doi sunt suficienți, deoarece termenul "mai mulți" este cuprins în
numărul doi.
(13) Papinianus, Despre adulter, Cartea I.
Știu că s-a pus întrebarea dacă cei care au fost condamnați pentru calomnie în procese publice pot depune mărturie într-un
proces public. Cu toate acestea, nu le este interzis să facă acest lucru de Lex Remmia; și Lex Julia referitoare la violență,
șantaj și pecingine nu interzice acestor persoane să depună mărturie, cu toate acestea, ceea ce este omis de legi nu ar trebui să
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fie omis de judecătorul conștiincios, a cărui datorie este să cântărească cu atenție credibilitatea martorului și să determine
dacă acesta își depune mărturia așa cum ar trebui să o facă un om integru.
14. Același, Despre adulter.
Sunt conștient că s-a discutat, de asemenea, dacă cineva care a fost condamnat pentru adulter poate depune mărturie în scopul
dovedirii unui testament; și este clar că i se interzice pe bună dreptate să depună mărturie în instanță. Prin urmare, cred că un
testament care trebuie dovedit de un astfel de martor nu este valid, nici prin Legea civilă, nici prin Legea pretoriană care îi
urmează; astfel încât nici o moștenire nu poate fi accesată și nici nu poate fi acordată posesia bunurilor defunctului pe baza
unei astfel de mărturii.
15. Paulus, Sentințe, Cartea a II-a.
O persoană care a fost condamnată pentru șantaj nu poate depune mărturie în cazul unui testament sau în cadrul unei
proceduri judiciare.
(1) Pentru ca un hermafrodit să fie calificat să depună mărturie într-un caz de testament, trebuie să se dovedească care este
sexul predominant.
16. Același, Sentințe, Cartea a V-a.
Cei care depun mărturie falsă, sau dau mărturii contradictorii, sau trădează ambele părți, pot fi pedepsiți de judecătorii
competenți.
17. Ulpianus, Reguli.
Un tată și un fiu care se află sub controlul său, precum și doi frați, supuși autorității aceluiași tată, pot fi martori în cazul unui
testament sau al aceleiași tranzacții; deoarece nimic nu împiedică mai mulți martori aparținând unei gospodării să depună
mărturie într-o chestiune în care o altă parte este interesată.
(18) Paulus, Despre adulter, Cartea a II-a.
Din moment ce Lex Julia de Adulteriis interzice ca o femeie care a fost condamnată pentru adulter să depună mărturie,
rezultă că și femeile au dreptul de a depune mărturie în instanță.
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19. Ulpianus, Despre funcția de proconsul, Cartea a VIII-a.
Fermierii de la fisc nu pot fi obligați să depună mărturie; nu poate fi obligat să depună mărturie nici cel care nu a absentat
pentru a evita să depună mărturie; nici cel care poate fi angajat în furnizarea de provizii pentru armată.
(1) Nici pupilele nu pot fi obligate să depună mărturie.
20. Venuleius, Despre urmărirea penală publică, Cartea a II-a.
Un acuzator nu trebuie să cheme ca martor pe cineva care a fost condamnat pentru o crimă sau care nu a împlinit vârsta de
douăzeci de ani.
(21) Arcadius, numit și Charisius, Despre martori.
O persoană care a fost condamnată pentru că a scris un poem calomnios este incompetentă să depună mărturie.
1. De asemenea, este de netăgăduit că, atunci când cazul o cere, nu numai persoanele particulare, ci chiar și magistrații, dacă
sunt prezenți, pot fi obligați să depună mărturie. Senatul a decretat, de asemenea, că și un pretor trebuie să depună mărturie
într-un caz de adulter.
2. În cazul în care circumstanțele sunt de așa natură încât suntem obligați să acceptăm ca martor un gladiator sau o persoană
de acest fel, mărturia sa nu trebuie crezută, cu excepția cazului în care este supus la tortură.
3. Atunci când toți martorii sunt de aceeași integritate și reputație, iar natura tranzacției, precum și opinia instanței, coincide
cu afirmațiile lor, toate mărturiile lor trebuie acceptate. Cu toate acestea, atunci când unii dintre ei fac declarații diferite de
cele făcute de ceilalți, chiar și cel mai mic număr dintre ei poate fi crezut. În plus, dacă dovezile corespund naturii tranzacției
și nu există nicio suspiciune de ostilitate sau de favorizare, judecătorul trebuie să confirme impresiile din mintea sa prin
argumentele și mărturiile care sunt cele mai aplicabile cazului și pe care le consideră a fi cele mai apropiate de adevăr. Pentru
că nu este necesar să se ia în considerare numărul martorilor, ci sinceritatea acestora, precum și probele care par a fi mai
luminate de lumina adevărului.
22. Venuleius, Despre funcția de proconsul, Cartea a II-a.
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Magistrații din fiecare district ar trebui să aibă grijă să acorde facilități tuturor celor care doresc să facă testamente și să fie ei
înșiși martori și să semneze testamente împreună cu alții, prin intermediul cărora lucrurile pot fi mai ușor de explicat, iar
dovada faptelor să fie sigură.
(23) Același, Despre urmărirea penală publică, Cartea I.
Un martor nu poate fi prezentat împotriva unui acuzat care a depus deja mărturie împotriva sa.
24. Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
S-a hotărât ca martorii pe care un acuzator îi aduce din propria casă să nu fie interogați.
(25) Arcadius, numit și Charisius, Despre martori.
(25) Mandatele imperiale prevăd ca guvernatorii să vegheze ca patronii să nu depună mărturie în cauzele pe care le conduc;
această regulă trebuie respectată și în cazul celor care se ocupă de afacerile altora.

Tit. 6. Cu privire la necunoașterea legii și a pactului.

1. Paulus, Despre edict, cartea XLIV. Ignoranța este fie de fapt, fie de drept.
1. Căci, dacă cineva nu știe că cel la posesia căruia are dreptul este mort, timpul nu curge împotriva lui. Atunci când, întradevăr, știe că ruda sa este moartă, dar nu știe că averea îi aparține din cauza faptului că este ruda cea mai apropiată, sau,
atunci când știe că a fost numit moștenitor, dar nu știe că pretorul acordă posesia bunurilor unei persoane decedate celor care
au fost numiți moștenitori ai acesteia, timpul va curge împotriva sa, deoarece se află în eroare în ceea ce privește legea.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care fratele defunctului crede că mama sa are prioritate.
2. Dacă cineva nu știe că este rudă cu defunctul, uneori greșește cu privire la lege, iar alteori cu referire la faptă; căci dacă știe
că este liber și cine i-au fost părinții, dar nu știe că are dreptul la drepturile de rudenie, greșește cu privire la lege. În cazul în
care cineva care este un copil găsit nu știe cine îi sunt părinții și slujește pe altul ca sclav, crezând că el însuși este sclav, el
greșește mai degrabă în ceea ce privește faptul decât în ceea ce privește legea.
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3. Mai mult, atunci când cineva știe că un altul are dreptul de a intra în posesia bunurilor unei moșteniri, dar nu știe că s-a
scurs timpul în care ar fi trebuit să intre în posesia acestora, se află în eroare cu privire la fapt. Aceeași regulă se aplică și în
cazul în care acesta crede că a obținut posesia bunului. Cu toate acestea, în cazul în care știe că nu a revendicat moștenirea și
că a lăsat să treacă timpul, dar nu știe că are dreptul de a intra în posesia bunului pe motiv de succesiune, timpul va curge
împotriva sa, deoarece se află în eroare cu privire la lege.
4. Susținem același lucru în cazul în care un om este desemnat moștenitor al unei întregi proprietăți, dar nu crede că are
dreptul să ceară posesia acesteia înainte de deschiderea testamentului; dar dacă ignoră că există un testament, va fi în eroare
cu privire la acest fapt.
2. Neratius, Pergamente, Cartea a V-a.
Eroarea în drept nu trebuie considerată, în toate cazurile, ca fiind în corespondență cu ignoranța faptului; deoarece legea
poate și trebuie să fie definitiv stabilită, dar interpretarea faptului îi înșală foarte frecvent chiar și pe cei mai înțelepți oameni.
3. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Există o mare diferență dacă cineva nu este informat cu privire la cazul și actele altuia sau dacă ignoră legea care îl privește
pe el însuși.
1. Cassius afirmă că Sabinus susține că trebuie să se înțeleagă că ignoranța, în acest caz, nu se referă la o persoană cu un
caracter abandonat sau la cineva care, prin neglijență, se crede în siguranță.
4. Același, Despre Sabinus, Cartea a XIII-a.
Se neagă faptul că ignoranța legii prezintă vreun avantaj în uzucapiune, dar se stabilește că ignoranța faptelor este un avantaj.
5. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a II-a.
Pare a fi foarte nedrept ca știința să dăuneze altuia mai degrabă decât posesorului ei, sau ca ignoranța unei persoane să fie de
folos alteia.
6. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XVIII.
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Nu ar trebui tolerată nici ignoranța grosolană a faptelor, nici nu ar trebui să se ceară o cercetare scrupuloasă, ci ar trebui să se
ceară o astfel de cunoaștere încât să nu se manifeste nici neglijența excesivă, nici o prea mare nepăsare, nici curiozitatea care
îi caracterizează pe informatori.
7. Papinianus, Întrebări, Cartea a XIX-a.
Necunoașterea legii nu este avantajoasă pentru cei care doresc să o dobândească, dar nici nu îi prejudiciază pe cei care își cer
drepturile.
8. Același, Definiții, Cartea I.
O eroare de fapt nu prejudiciază, într-adevăr, drepturile bărbaților atunci când aceștia caută să obțină o proprietate sau să
evite pierderea ei; iar ignorarea legii nu este un avantaj nici pentru femei, chiar și atunci când acestea încearcă să o
dobândească. O eroare de drept, însă, nu prejudiciază pe nimeni atunci când încearcă să evite pierderea proprietății.
9. Paulus, Despre ignoranța legii și a faptelor.
Regula obișnuită este că necunoașterea legii prejudiciază pe cineva, dar necunoașterea faptelor nu o face. Prin urmare, să
examinăm în ce cazuri se aplică această regulă, pentru că se poate afirma, în primul rând, că minorilor sub douăzeci și cinci
de ani le este permisă ignoranța legii; și acest lucru este susținut și în ceea ce privește femeile în anumite cazuri, din cauza
slăbiciunii sexului; prin urmare, atâta timp cât nu a fost comisă nicio infracțiune, ci este vorba doar de ignoranța legii,
drepturile lor nu sunt prejudiciate. Pe baza aceluiași principiu, dacă un minor sub vârsta de douăzeci și cinci de ani
împrumută bani unui fiu aflat sub controlul tatălui său, i se acordă scutire, la fel ca și cum nu ar fi împrumutat banii unui fiu
supus autorității paterne.
(1) În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal, care este soldat, este numit moștenitor de către un camarad de arme și
nu știe că poate intra în moștenire fără permisiunea tatălui său, el poate ignora legea în conformitate cu Constituția imperială;
și, prin urmare, termenul prevăzut pentru acceptarea moștenirii nu curge împotriva sa.
(2) Ignoranța faptei nu prejudiciază însă pe nimeni decât dacă se face vinovat de o neglijență gravă; de exemplu, ce s-ar
întâmpla dacă toți cei din oraș ar ști ceea ce numai el nu știe? Labeo spune foarte corect că nu trebuie să se înțeleagă că este
vorba nici de cunoașterea celui mai curios, nici de cea a celui mai neglijent om, ci de cea a celui care o poate obține prin
cercetare diligentă.
(3) Cu toate acestea, Labeo consideră că ignoranța legii nu ar trebui să fie considerată scuzabilă decât dacă partea nu ar trebui
să aibă acces la un magistrat sau dacă nu este suficient de inteligentă pentru a constata cu ușurință că ignoranța legii este în
detrimentul său, ceea ce este foarte rar cazul.
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(4) În cazul în care cineva nu știe că vânzătorul este proprietarul bunului vândut, ar trebui să se acorde mai multă atenție
tranzacției în sine decât opiniei cumpărătorului; prin urmare, chiar dacă acesta poate crede că a cumpărat bunul de la cineva
care nu este proprietarul acestuia, totuși, dacă îi este livrat de către proprietar, acesta îi va aparține.
(5) În cazul în care o parte care nu cunoaște legea nu se prevalează de Lex Falcidia, un Rescript al Divinului Pius spune că
drepturile sale vor fi prejudiciate. Mai mult, împărații Severus și Antoninus au afirmat următoarele într-un Rescript, și anume
"În cazul în care, în îndeplinirea unui contract de încredere, se plătește o sumă de bani care nu este datorată, aceasta nu poate
fi recuperată, cu excepția cazului în care a fost plătită din greșeală. De aceea, moștenitorii lui Cargilianus, atunci când au
plătit banii lăsați prin testament în scopul construirii unui apeduct pentru Republica Cirta, nu numai că nu au cerut
obligațiunile care sunt executate de obicei pentru a obliga municipalitățile să ramburseze orice surplus pe care l-ar putea
primi peste ceea ce era permis de Lex Falcidia; ci chiar au stipulat că suma de bani menționată nu ar trebui să fie folosită în
alt scop și au permis în mod deliberat și cu bună știință ca banii să fie folosiți pentru construcția apeductului, prin urmare nu
aveau dreptul să ceară ca Republica Cirta să le returneze ceva, pe motiv că au plătit mai mult decât era necesar; deoarece ar fi
o nedreptate de ambele părți, dacă s-ar recupera banii care au fost dați în scopul construirii unui apeduct și dacă Republica ar
fi obligată să plătească din fondurile care îi aparțin pentru o lucrare care reprezintă în întregime gloria derivată din
liberalitatea altuia. "Dacă, totuși, moștenitorii au considerat că cererea de recuperare a banilor respectivi este întemeiată,
pentru motivul că nu au reușit, din lipsă de informații, să profite de prevederile Lex Falcidia, ar trebui să știe că ignoranța
faptelor îi avantajează, dar nu și ignoranța legii; și că se acordă despăgubiri nu proștilor, ci celor care se înșală în mod cinstit
în legătură cu faptele." Deși municipalitățile sunt menționate în acest Rescript, totuși, aceeași regulă ar trebui să fie observată
cu referire la toate tipurile de persoane. Și deși, în cazul menționat, se face referire la banii lăsați în scopul construirii unui
apeduct, numai în acest caz trebuie să se considere că o acțiune pentru recuperarea acestora nu va fi admisă, deoarece
începutul acestei constituții este de aplicare generală, deoarece arată că, dacă, din eroare, încrederea nu a fost achitată, orice
bani plătiți care nu sunt datorate nu pot fi recuperați. În plus, este de asemenea de aplicare generală acea secțiune care
stabilește că nu au dreptul de a recupera părțile care, din necunoașterea legii, nu s-au prevalat de beneficiul Lex Falcidia; și,
conform acesteia, se poate afirma că, dacă banii care au fost lăsați în trust și au fost plătiți, nu au fost lăsați pentru un scop
specificat, chiar dacă nu au fost cheltuiți, ci au rămas în mâinile persoanei căreia i-au fost plătiți, o acțiune pentru recuperarea
lor nu va fi admisă.
10. Papinianus, Opinii, Cartea a VI-a.
Tinerii care nu au ajuns la pubertate și care acționează fără autoritatea tutorilor lor nu sunt considerați a ști ceva.
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Cartea XXIII
1. Cu privire la logodne.
2. Cu privire la ceremonia căsătoriei.
3. Cu privire la legea zestrei.
4. Cu privire la acordurile dotale.
5. Cu privire la terenurile date cu titlu de zestre.

Tit. 1. Privind logodnele.

Florentinus, Institutes, Cartea a III-a.
O logodnă este menționarea și promisiunea unei căsătorii care va fi celebrată în viitor.
(1) Ulpianus, Despre logodne.
"Logodna" derivă din cuvântul "promisiune", deoarece printre antici se obișnuia să se stipuleze și să se promită soții unul
altuia.
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2. Florentinus, Institutes, Cartea a III-a.
Din această sursă derivă termenul de logodnic, aplicabil ambelor sexe.
3. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXV.
Simplul consimțământ este suficient pentru a contracta o logodnă.
(1) Este stabilit că părțile care sunt absente pot fi logodite, iar acest lucru are loc în fiecare zi. 5. Pomponius, Despre Sabinus,
Cartea XVI.
Cu condiția ca părțile absente să fie la curent cu logodna sau ca ele să o ratifice ulterior. 6. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea
XXXVI.
Dacă tutorele unei fete trimite o notificare de încetare a unei logodne, nu cred că acest lucru va fi suficient pentru a distruge
așteptarea căsătoriei, așa cum nu ar fi suficient, de la sine, pentru a o stabili; cu excepția cazului în care toate acestea se fac cu
consimțământul fetei.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXV.
În cazul unei logodne, nu contează dacă sunt prezenți martori sau dacă partea face o promisiune verbală.
0. În cazul logodnei, este necesară consimțământul acelor persoane care trebuie să consimtă la căsătorie. Julianus spune că se
înțelege întotdeauna că tatăl este de acord, cu excepția cazului în care este clar că refuză să o facă.
(1) Gaius, Despre edictul provincial, cartea XI.
Este perfect evident că nebunia este un impediment la logodnă, dar dacă apare ulterior, nu o va anula.
6. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Julianus se întreabă dacă o căsătorie contractată înainte de al doisprezecelea an ține loc de logodnă. Am aprobat întotdeauna
opinia lui Labeo, care susținea că, dacă o logodnă a precedat o căsătorie, aceasta va continua să existe, chiar și după ce fata a
început să trăiască cu soțul ei; dar dacă nu a fost contractată anterior, iar fata a fost adusă în casa soțului ei, logodna nu poate
fi considerată ca fiind făcută. Papinianus, de asemenea, este de acord cu această opinie.
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(1) The Same, Disputations, Cartea III.
În cazul în care o fiică se află sub controlul tatălui ei, acesta poate trimite o notificare către logodnicul ei, anulând logodna;
dar dacă ea a fost emancipată, el nu poate face acest lucru și nici nu poate intenta o acțiune pentru bunurile date cu titlu de
zestre, deoarece fiica însăși, prin căsătorie, constituie zestrea și stinge dreptul de a o recupera, care rezultă din faptul că
mariajul nu a fost consumat; cu excepția cazului în care se poate sugera că tatăl a dat zestrea în numele fiicei sale emancipate,
cu condiția ca, în cazul în care nu ar fi consimțit la căsătorie, și, într-adevăr, indiferent dacă căsătoria a fost sau nu
contractată, el ar putea recupera ceea ce a dat; în acest caz, el va avea dreptul la o acțiune personală pentru recuperarea
acesteia.
7. Julianus, Digest, cartea XVI.
O logodnă, ca și o căsătorie, este. făcută cu consimțământul părților contractante și, prin urmare, ca și în cazul căsătoriei, un
fiu aflat sub controlul paternal trebuie să fie de acord cu ea.
0. Ulpianus, Despre logodne.
Se înțelege că o fată care, în mod evident, nu se opune voinței tatălui său își dă consimțământul. O fiică are voie să refuze să
consimtă la dorința tatălui ei doar în cazul în care acesta alege ca soț pe cineva care nu este demn din cauza obiceiurilor sale
sau care are un caracter infamant.
9. Paulus, Despre Edict, Cartea a V-a.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal își refuză consimțământul, logodna nu poate avea loc, în ceea ce îl privește.
0. Modestinus, Diferențe, Cartea a IV-a.
În contractarea unei logodne, nu există o limită de vârstă a părților, așa cum se întâmplă în cazul căsătoriei. Prin urmare, o
logodnă poate fi făcută la o vârstă foarte fragedă, cu condiția ca ceea ce se face să fie înțeles de ambele persoane, adică atunci
când acestea nu au mai puțin de șapte ani.
23. Același lucru, cazuri selectate.
Un tutore nu poate să se căsătorească el însuși cu propria sa pupila și nici nu o poate uni în căsătorie cu fiul său. Trebuie
remarcat, totuși, că, deși tratăm despre căsătorie, această regulă se aplică și în cazul logodnei.
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23. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a III-a.
Un Rescript al împăraților Antoninus și Commodus, care interzicea senatorilor să se căsătorească cu anumite persoane, nu
menționa nimic cu referire la logodne; totuși, se consideră în mod corect că logodnele făcute în astfel de condiții sunt nule de
drept; pentru a suplini ceea ce lipsește în Rescript.
23. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
Motive juste și necesare există adesea pentru a prelungi o logodnă, pentru unul, doi, trei sau patru ani, și chiar pentru o
perioadă mai lungă de timp; ca, de exemplu, boala uneia dintre părți, moartea părinților, acuzații de crime capitale sau
călătorii lungi făcute din necesitate.
14. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
În ceea ce privește contractarea logodnei, nu contează prea mult dacă aceasta se face de către părți în prezența uneia dintre
ele, sau prin intermediul unui intermediar, sau în scris, sau în alt mod; și foarte frecvent condițiile căsătoriilor sunt stabilite
prin intermediul altor persoane decât cele interesate în principal.
Tit. 2. Cu privire la ceremonia căsătoriei.

0. Modestinus, Reguli, Cartea I.
Căsătoria este uniunea dintre un bărbat și o femeie, formând o asociere pe parcursul întregii lor vieți și implicând bucuria
comună a privilegiilor divine și umane.
(23) Paulus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Căsătoria nu poate avea loc decât cu acordul tuturor părților, adică al celor care sunt uniți, precum și al celor sub a căror
autoritate se află.
16. Același, Despre Sabinus, Cartea I.
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Dacă am un nepot provenit de la unul dintre fiii mei și o nepoată provenită de la altul, sub controlul meu, Pomponius spune
că consimțământul meu va fi suficient pentru a permite contractarea căsătoriei între ei; ceea ce este corect.
(1) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care o fată sub doisprezece ani este căsătorită, ea nu va fi o soție legitimă până când nu va atinge această vârstă în
timp ce locuiește cu soțul ei.
0. Același, Despre Sabinus, Cartea IV.
Este stabilit că o femeie poate fi căsătorită cu un bărbat care este absent fie printr-o scrisoare, fie prin intermediul unui
mesager, dacă ea este apoi condusă la casa lui. Dacă rămâne însă absentă, ea nu poate fi căsătorită, nici prin scrisoare, nici
prin mesager; căci ea trebuie să fie adusă nu la casa ei, ci la cea a soțului ei, întrucât aceasta este, ca să zicem așa, domiciliul
căsătoriei.
1. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXV.
În sfârșit, Cinna spune că, în cazul în care un bărbat se căsătorește cu o femeie absentă și apoi, întorcându-se de la un banchet
de pe cealaltă parte a Tibrului, își pierde viața, se consideră că soția sa trebuie să îl plângă.
2. Paulus, Despre Lex Falcidia.
Prin urmare, s-ar putea întâmpla în acest caz ca o virgină să aibă dreptul la zestre și la o acțiune de recuperare a acesteia.
3. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Un libert nu se poate căsători nici cu mama sa, nici cu sora sa, care a fost eliberată din sclavie, deoarece regula care interzice
acest lucru se întemeiază pe bunele moravuri și nu pe lege.
4. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVI.
În cazul în care un bunic este nebun și nepotul său dorește să se căsătorească, consimțământul tatălui său va fi absolut
necesar; dar dacă tatăl său este nebun, consimțământul bunicului va fi suficient, dacă acesta din urmă este sănătos la minte.
5. Un fiu se poate căsători dacă tatăl său se află în mâinile dușmanului și nu se întoarce în termen de trei ani.
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10. 10. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Este îndoielnic ce cale de urmat în cazul în care tatăl este absent și nu se știe unde se află, sau chiar dacă mai este în viață.
Dacă trec trei ani de la momentul în care a început să nu se știe unde se află tatăl sau dacă mai trăiește, copiii săi de ambele
sexe nu vor fi împiedicați să contracteze legal căsătoria.
6. Julianus, Digest, Cartea LXIII.
În cazul în care copilul unui om care se află în captivitate sau care este absent se căsătorește înainte de trecerea celor trei ani
de captivitate sau de absență, cred că mariajul va fi contractat legal; cu condiția ca fie fiul, fie fiica să se căsătorească cu o
persoană a cărei condiție cu siguranță nu va fi ofensatoare pentru tată.
7. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVI.
Dacă am o soție și, după ce a fost repudiată de mine, ea se căsătorește cu Seius, pe care eu îl adopt ulterior, căsătoria nu este
incestuoasă.
8. O căsătorie legală nu poate fi contractată între mine și o femeie logodită cu tatăl meu, deși nu se poate spune în mod corect
că ea este mama mea vitregă.
9. Pe de altă parte, o femeie logodită cu mine nu se poate căsători cu tatăl meu, deși ea nu poate fi numită în mod
corespunzător nora lui.
10. Dacă soția mea, după ce a divorțat, se căsătorește cu un alt bărbat și are o fiică de la el, Julianus consideră că aceasta din
urmă nu este fiica mea vitregă, totuși, nu trebuie să mă căsătoresc cu ea.
11. Pot să mă căsătoresc cu fiica surorii mele adoptive, căci ea nu este ruda mea, deoarece nimeni nu devine unchi prin
adopție. Prin adopție se formează numai acele relații care sunt legitime, adică care posedă drepturile de agnațiune. Pe același
principiu, mă pot căsători cu sora tatălui meu adoptiv, dacă ea nu s-a născut din aceeași mamă cu el.
12. Același, Despre Sabinus, cartea XXXV.
În cazul în care o patroană este atât de degradată încât crede chiar că mariajul cu libertul ei este onorabil, acesta nu trebuie
interzis de către un judecător căruia i se face o cerere pentru a-l împiedica.
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13. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXV.
În cazul în care un fiu adoptiv este emancipat, el nu se poate căsători cu văduva tatălui său adoptiv, deoarece aceasta ocupă
poziția de mamă vitregă.
14. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care cineva adoptă un fiu, pentru că nu se poate căsători cu văduva acestuia,
deoarece ea ocupă poziția de noră chiar și după emanciparea fiului său.
15. Relațiile de servitute trebuie, de asemenea, luate în considerare sub acest titlu; astfel, un sclav care este manuntit nu se
poate căsători cu mama sa, iar aceeași regulă se aplică și în cazul unei surori și al fiicei acesteia. Pe de altă parte, trebuie spus
că un tată nu se poate căsători cu fiica sa, dacă amândoi au fost manumiți, chiar dacă este îndoielnic dacă presupusul tată este
părintele ei. Prin urmare, un tată natural nu se poate căsători în mod legal cu fiica sa născută în afara căsătoriei, deoarece, în
contractarea căsătoriei, trebuie să se țină cont de legea naturală și de modestie, deoarece este contrar modestiei ca un bărbat
să se căsătorească cu propria fiică.
16. Aceeași regulă care se aplică relațiilor de sânge servile trebuie să fie respectată și în cazurile de afinitate servilă; ca, de
exemplu, nu mă pot căsători cu o femeie cu care tatăl meu a trăit în concubinaj, deoarece ea ocupă, într-o anumită măsură,
poziția unei mame vitrege; și, pe de altă parte, un tată nu se poate căsători cu o femeie care a trăit în concubinaj cu fiul său,
deoarece ea ocupă, ca să spunem așa, poziția unei nurori. De asemenea, nimeni nu se poate căsători cu mama unei femei cu
care a trăit în sclavie, deoarece ea este, ca să spunem așa, soacra sa; și, așa cum este recunoscută cognomeniul servil, de ce nu
ar trebui ca afinitatea să fie guvernată de aceeași regulă? Atunci când există vreo îndoială, este întotdeauna mai bine și mai
decent să se evite căsătoriile de acest fel.
17. Să vedem acum care este sensul termenilor de mamă vitregă, fiică vitregă, soacră și noră, pentru a putea stabili cu cine
este ilegal să te căsătorești. Anumite autorități înțeleg prin mamă vitregă soția tatălui, prin noră soția fiului, iar prin fiică
vitregă copilul soției de la un fost soț. Cu toate acestea, în ceea ce privește subiectul de față, este mai corect să susținem că un
bărbat nu se poate căsători cu soția bunicului său, sau a străbunicii sale, prin urmare există două, sau chiar mai multe mame
vitrege cu care nu se poate căsători. Acest lucru nu este de mirare, deoarece un fiu adoptat nu se poate căsători cu văduva
tatălui său natural sau adoptiv. În cazul în care tatăl său a avut mai multe soții, nu se poate căsători cu niciuna dintre ele. Prin
urmare, termenul "soacră" nu se aplică numai mamei soției mele, ci și bunicii și străbunicii ei, iar eu nu mă pot căsători cu
niciuna dintre ele. Termenul de "noră" nu se aplică doar soției unui fiu, ci și soției unui nepot și strănepot, deși anumite
autorități le desemnează pe acestea ca strănepoate. Prin fiică vitregă se înțelege nu numai fiica soției mele, ci se referă și la
nepoata și strănepoata ei; iar eu nu mă pot căsători cu niciuna dintre ele. Augustus a hotărât că nu mă pot căsători cu o femeie
a cărei mamă mi-a fost logodită, pentru că a ocupat poziția de soacră.
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18. Papinianus, Opinii, Cartea a IV-a.
Un bărbat nu se poate căsători cu fosta soție a fiului său vitreg și nici o femeie nu se poate căsători cu un bărbat care a fost
anterior soțul fiicei sale vitrege.
19. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Este prevăzut printr-un Rescript al Divinului Marcus că, dacă fiica unui senator se căsătorește cu un libert, căsătoria va fi
nulă; și acest lucru a fost urmat de un Decret al Senatului în același sens.
20. Un fiu ar trebui să consimtă la căsătoria nepotului, dar în cazul în care nepoata trebuie să se căsătorească, consimțământul
și autoritatea bunicului vor fi suficiente.
21. Nebunia împiedică contractarea căsătoriei, pentru că este necesar consimțământul; dar nu o anulează după ce a fost
contractată legal.
22. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XI.
În cazul în care relația de frate și soră a fost dobândită prin adopție, aceasta va fi un impediment pentru căsătoria lor cât timp
durează adopția; prin urmare, mă pot căsători cu o fată pe care tatăl meu a adoptat-o și apoi a emancipat-o. De asemenea,
putem fi uniți în căsătorie dacă eu am fost emancipat, iar tatăl meu a păstrat-o sub controlul său.
23. Prin urmare, un bărbat care dorea să-și adopte ginerele a fost sfătuit să-și emancipeze fiica; și, în mod similar, cel care
dorește să-și adopte nora este sfătuit să-și emancipeze fiul.
24. De asemenea, interzicem cuiva să se căsătorească cu mătușa sa paternă sau maternă, sau cu mătușa sa paternă sau
maternă străbună; deși primele sunt înrudite cu el în gradul al patrulea. De asemenea, interzicem unui om să se căsătorească
cu mătușa și mătușa sa paternă și cu mătușa sa străbună, chiar dacă acestea sunt legate de noi prin adopție.
25. Julianus, Digest, Cartea XVI.
Căsătoria contractată între aceste persoane nu este legală, dacă rudele nu consimt la ea.
26. Marcianus, Institutes, Cartea XVI.
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În secțiunea a treizeci și cincea din Lex Julia, persoanele care împiedică în mod greșit copiii lor, care sunt supuși autorității
lor, să se căsătorească, sau care refuză să-i înzestreze, sunt obligate de către proconsuli sau guvernatori ai provinciilor, în
temeiul unei constituții a Divinității Severus și Antoninus, să se căsătorească sau să-și înzestreze copiii respectivi. De
asemenea, ei sunt ținuți să împiedice căsătoria lor acolo unde nu caută să o promoveze.
27. Paulus, Despre Rescriptul Divinului Severus și al lui Commodus.
Trebuie reținut că nu este una dintre funcțiile unui curator să vadă dacă pupila sa este căsătorită sau nu; deoarece îndatoririle
sale se referă doar la tranzacționarea afacerilor. Acest lucru Severus și Antoninus l-au afirmat într-un Rescript cu următoarele
cuvinte: "Este datoria unui curator să gestioneze afacerile pupilei sale, dar pupila se poate căsători sau nu, după cum dorește".
28. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea III. Un fiu aflat sub controlul paternal nu poate fi obligat să se
căsătorească.
29. Celsus, Digest, Cartea a XV-a.
În cazul în care un fiu, fiind constrâns de tatăl său, se căsătorește cu o femeie cu care nu s-ar fi căsătorit dacă ar fi fost lăsat să
își exercite liberul arbitru, căsătoria va fi, totuși, legal contractată; deoarece nu a fost oficiată împotriva consimțământului
părților, iar fiul este considerat că a preferat să urmeze această cale.
30. Același, Digest, cartea XXX.
Este prevăzut de Lex Papia că toți bărbații născuți liberi, cu excepția senatorilor și a copiilor lor, se pot căsători cu femei
libere.
31. Modestinus, Reguli, Cartea I.
În cazul în care un bărbat trăiește cu o femeie liberă, nu este considerat concubinaj, ci căsătorie autentică, dacă ea nu
dobândește un câștig prin intermediul trupului său.
32. Același, Reguli, Cartea a II-a.
Un fiu care a fost emancipat se poate căsători fără consimțământul tatălui său și orice fiu pe care îl va avea va fi moștenitorul
său.
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33. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Modestinus spune că femeile acuzate de adulter nu se pot căsători în timpul vieții soților lor, chiar înainte de a fi fost
condamnate.
34. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a III-a.
În cazul în care un bărbat de rang senatorial are ca soție o femeie care a fost mancurtizată, deși, între timp, ea nu poate fi
legal soția lui, totuși, ea ocupă o astfel de poziție încât, dacă el își va pierde rangul, ea va deveni soția lui.
35. Marcianus, Institutes, Cartea a X-a.
Un patron nu se poate căsători cu femeia sa liberă împotriva consimțământului ei.
36. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea III.
Se afirmă că Ateius Capito, în timpul consulatului său, a emis un decret de acest fel. Trebuie observat, totuși, că această
regulă nu se aplică în cazul în care un patron a emancipat o sclavă pentru a se căsători cu ea.
37. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea II. O căsătorie prefăcută nu are nicio forță sau efect.
38. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VI-a.
În cazul în care unui senator i se permite să se căsătorească cu o femeie eliberată prin consimțământul împăratului, aceasta va
fi soția sa legală.
39. Marcellus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
Trebuie remarcat faptul că, atunci când un libert se dă spre adopție de către un om născut liber, deși obține drepturile unei
persoane născute libere în familia adoptivă, fiind un libert, totuși, nu i se va permite să contracteze căsătoria cu fiica unui
senator.
40. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea III.
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Multe autorități susțin că atunci când o femeie, după despărțire, se întoarce la soțul ei, aceasta este aceeași căsătorie. Eu sunt
de acord cu această opinie, cu condiția ca ei să se împace înainte de a trece mult timp și ca niciunul dintre ei să nu se fi
căsătorit cu cineva între timp, și mai ales dacă soțul nu a returnat zestrea.
41. Papinianus, Opinii, Cartea a IV-a.
În cazul în care cineva a dat o însărcinare generală unui bărbat să caute un soț pentru fiica sa, acest lucru nu este un motiv
suficient pentru încheierea unei căsătorii. Prin urmare, este necesar ca persoana aleasă să fie prezentată tatălui și ca acesta să
consimtă la căsătorie, pentru ca aceasta să fie contractată în mod legal.
42. În cazul în care un bărbat și-a acuzat soția de adulter, în conformitate cu dreptul său de soț, nu i se interzice, după
anularea căsătoriei, să se căsătorească din nou. Dacă, totuși, el nu o acuză pe soția sa în calitate de soț al acesteia, se va
considera că mariajul care a fost contractat va rămâne valabil.
43. Căsătoria poate fi contractată între copiii vitregi, chiar dacă ei au un frate comun, rezultat din noua căsătorie a părinților
lor.
44. În cazul în care fiica unui senator se căsătorește cu un libert, acest act nefericit al tatălui ei nu o transformă în soție,
deoarece copiii nu trebuie să fie privați de rangul lor din cauza unei infracțiuni a părintelui lor.
45. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Un fiu aflat sub controlul paternal, care este soldat, nu poate contracta căsătoria fără consimțământul tatălui său.
46. Paulus, Întrebări, Cartea a V-a.
Un tutore sau un curator nu se poate căsători cu o femeie matură care este încredințată grijii sale, cu excepția cazului în care
aceasta a fost logodită sau destinată lui de către tatăl ei, sau în cazul în care căsătoria are loc în conformitate cu anumite
condiții menționate în testamentul său.
47. Același, Opinii, Cartea a VII-a.
Eliberatul unui curator trebuie să fie împiedicat să se căsătorească cu pupila acestuia din urmă.
48. Același, Sentințe, Cartea a II-a.
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În timp ce cineva își îndeplinește îndatoririle unei funcții într-o provincie, el nu se poate căsători cu o femeie care s-a născut
sau locuiește în această provincie, deși nu îi este interzis să se logodească cu ea; dar dacă, după expirarea mandatului său,
femeia refuză să se căsătorească cu el, ea poate face acest lucru, după ce a returnat orice daruri nupțiale pe care le-a primit.
49. În cazul în care cineva se achită de îndatoririle unei funcții, el se poate căsători cu o femeie cu care a fost logodit anterior,
dacă zestrea oferită nu este pe cale să fie confiscată.
50. Cel care exercită o funcție publică într-o provincie nu este împiedicat să se căsătorească cu fiicele sale de acolo și să le
ofere zestre.
51. Același, Despre Plautius, cartea VI.
Nu pot să mă căsătoresc cu nepoata surorii mele, pentru că mă aflu în relație de părinte cu ea.
52. Dacă cineva ia de soție o femeie cu care îi este interzis de bunele moravuri să se căsătorească, se spune că a comis incest.
53. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a IV-a.
54. Aristo a dat ca părere că un bărbat nu se poate căsători cu fiica fiicei sale vitrege, cum nu se poate căsători nici cu fiica
vitregă însăși.
54. Marcellus, Digest, Cartea XXVI.
55. Se înțelege că rușinea se atașează acelor femei care trăiesc necuviincios și câștigă bani prin prostituție, chiar dacă nu o fac
în mod deschis.
55. Dacă o femeie ar trăi în concubinaj cu altcineva în afară de patronul ei, eu spun că nu posedă virtutea de mamă de familie.
56. Modestinus, Despre ritul căsătoriei.
În uniunile dintre sexe, ar trebui să se ia întotdeauna în considerare nu numai ceea ce este legal, ci și ceea ce este decent.
57. Dacă fiica, nepoata sau strănepoata unui senator se căsătorește cu un libert sau cu un bărbat care practică profesia de
actor, sau al cărui tată sau mamă a făcut acest lucru, căsătoria va fi nulă.
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58. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
Noi considerăm că o femeie practică în mod deschis prostituția, nu numai atunci când face acest lucru într-o casă de proastă
reputație, ci și dacă obișnuiește să facă acest lucru în taverne sau în alte locuri unde nu manifestă niciun respect pentru
modestia ei.
59. Înțelegem cuvântul "în mod deschis" ca însemnând fără discernământ, adică fără alegere, și nu dacă ea comite adulter sau
curvie, ci acolo unde susține rolul de prostituată.
60. Mai mult, în cazul în care o femeie, după ce a acceptat bani, are relații sexuale doar cu una sau două persoane, nu se
consideră că s-a prostituat în mod deschis.
61. Cu toate acestea, Octavenus spune foarte corect că, acolo unde o femeie se prostituează în public, fără a face acest lucru
pentru bani, ea ar trebui să fie clasificată drept prostituată.
62. Legea marchează cu infamia nu numai o femeie care practică prostituția, ci și una care a făcut-o anterior, chiar dacă a
încetat să mai acționeze în acest mod; căci rușinea nu este înlăturată chiar dacă practica este ulterior întreruptă.
63. Nu trebuie să fie scuzată femeia care duce o viață vicioasă sub pretextul sărăciei.
64. Ocupația de pândar nu este mai puțin rușinoasă decât practicarea prostituției.
65. Noi desemnăm drept proxenete acele femei care prostituează alte femei pentru bani.
66. Înțelegem prin termenul "proxenetă" o femeie care duce o astfel de viață pe seama alteia.
67. Atunci când o femeie conduce o tavernă și ține în ea alte femei care se prostituează, așa cum multe obișnuiesc să facă sub
pretextul că angajează femei pentru serviciul casei, trebuie spus că acestea sunt incluse în clasa proxeneților.
68. Senatul a decretat că nu se cuvine ca un senator să se căsătorească sau să păstreze o femeie care a fost condamnată pentru
o infracțiune penală, a cărei acuzație poate fi făcută de oricare dintre oameni; cu excepția cazului în care legea îi interzice să
aducă o astfel de acuzație în instanță.
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69. În cazul în care o femeie a fost condamnată în mod public pentru că a făcut o acuzație falsă sau o tergiversare, nu se
consideră că a fost condamnată pentru o infracțiune penală.
70. În cazul în care o femeie este prinsă în adulter, se consideră că a fost condamnată pentru o infracțiune penală. Prin
urmare, dacă se dovedește că a fost vinovată de adulter, ea va fi marcată cu infamie, nu numai pentru că a fost prinsă în
flagrant delict, ci și pentru că a fost condamnată pentru o infracțiune penală. Dacă, totuși, ea nu a fost prinsă, dar a fost,
totuși, găsită vinovată, ea devine infamantă pentru că a fost condamnată pentru o infracțiune; și, într-adevăr, dacă a fost
prinsă, dar nu a fost condamnată, ea ar fi totuși infamantă. Cred că, chiar dacă ar fi achitată după ce a fost prinsă, ea va
rămâne totuși infamantă, deoarece este sigur că a fost luată în adulter, iar legea face ca fapta să fie infamantă și nu face acest
lucru să depindă de decizia judiciară.
71. Nu se menționează aici, ca în Lex Julia despre adulter, de către cine sau unde trebuie să fie prinsă femeia; prin urmare, ea
este considerată infamantă indiferent dacă a fost prinsă de soțul ei sau de oricine altcineva. De asemenea, ea va fi infamantă,
în conformitate cu termenii legii, chiar dacă nu a fost prinsă în casa soțului sau a tatălui ei.
72. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
73. Se prevede în Lex Julia că: "Un senator, sau fiul său, sau nepotul său, sau strănepotul său prin fiul sau nepotul său, nu se
va logodi sau căsători, cu bună știință sau cu intenție răuvoitoare, cu o femeie liberă sau cu o femeie al cărei tată sau mamă
practică sau a practicat profesia de actor. Nici fiica unui senator, nepoata fiului său sau strănepoata nepotului său nu se va
căsători cu un libert sau cu un bărbat al cărui tată sau mamă practică sau a practicat profesia de actor, fie că o fac cu bună
știință, fie cu rea intenție. De asemenea, nici una dintre aceste părți nu poate să se logodească sau să se căsătorească cu fiica
unui senator, cu bună știință sau cu rea intenție."
73. În temeiul acestui titlu, unui senator îi este interzis să se căsătorească cu o femeie liberă al cărei tată sau mamă a exercitat,
în orice moment, profesia de actor. De asemenea, unui libert îi este interzis să se căsătorească cu fiica unui senator.
74. Dacă bunicul sau bunica femeii a aparținut profesiei de actor de teatru, acest lucru nu va fi un obstacol în calea căsătoriei.
75. Nu se face nicio distincție dacă tatăl are sau nu fiica sub controlul său. Dar Octavenus spune că trebuie să se înțeleagă că
tatăl este legitim, la fel ca și mama, chiar dacă copilul este nelegitim.
76. Din nou, nu se face nicio diferență dacă tatăl este natural sau adoptiv.
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77. Ar fi oare un obstacol dacă tatăl ar fi aparținut profesiei teatrale înainte de a face adopția, sau dacă tatăl natural ar fi fost
legat de această profesie înainte de nașterea fiicei sale? În cazul în care un bărbat de acest rang degradat adoptă o copilă și,
ulterior, o emancipează, nu se poate căsători cu ea, la fel ca în cazul în care tatăl natural moare? Pomponius consideră, pe
bună dreptate, că, în acest caz, opinia este contrară sensului legii și că copiii de acest fel nu pot fi clasificați alături de ceilalți.
78. Dacă tatăl sau mama unei femei născute libere, după căsătoria acesteia din urmă, ar începe să exercite profesia de scenă,
ar fi foarte nedrept ca fiica să fie repudiată de soțul ei, deoarece căsătoria a fost contractată în mod onorabil, iar copiii se pot
fi născut deja.
79. Este evident că, dacă femeia însăși devine membră a profesiei teatrale, ar trebui să fie repudiată de soțul ei.
80. Senatorii nu se pot căsători cu femei pe care alți bărbați născuți liberi nu au voie să le ia ca soții.
81. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a III-a.
În acea lege care prevede că, atunci când o femeie liberă a fost căsătorită cu patronul ei, după despărțirea de el, ea nu se poate
căsători cu altul fără consimțământul acestuia; noi înțelegem că patronul este cel care a cumpărat o sclavă cu condiția de a o
mantui (așa cum se spune în Rescriptul împăratului nostru și al tatălui său), deoarece, după ce a fost mantuită, ea devine
femeia liberă a cumpărătorului.
82. Această regulă nu se aplică oricui care a jurat că este patronul femeii.
83. Nu trebuie considerat patronul ei nici cel care nu a cumpărat femeia cu banii săi.
84. Este clar că nu trebuie să ne îndoim că un fiu aflat sub controlul paternal, care este soldat, dobândește acest drept dacă
manumite o femeie sclavă prin intermediul peculium-ului său castrense; pentru că el devine patronul ei în conformitate cu
Constituțiile imperiale, iar acest privilegiu nu aparține tatălui său.
85. Această secțiune a legii se referă doar la o femeie liberă care este căsătorită și nu se aplică uneia care este logodită; prin
urmare, dacă o femeie liberă, care a fost logodită, își notifică patronul cu privire la respingerea contractului, ea poate
contracta căsătoria cu o altă persoană, chiar dacă patronul ei nu este de acord.
86. Legea spune în locul următor: "Dacă patronul ei nu ar fi de acord", și ar trebui să înțelegem prin termenul "nu este de
acord" să se refere la o parte care consimte la divorț, și, prin urmare, cea care divorțează de un soț nebun, nu este scutită de
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consecințele acestei legi; nici atunci când face acest lucru în timp ce acesta din urmă ignoră acest lucru, deoarece patronul ei
este mai corect spus că nu este de acord decât cel care este în dezacord.
87. În cazul în care o patroană este capturată de dușmani, apreciez că ea se poate căsători la fel ca și în cazul în care patroana
ei ar fi moartă. Cei care adoptă părerea lui Julianus susțin că ea nu ar putea contracta căsătoria, deoarece el crede că mariajul
unei femei eliberate durează chiar și în timpul captivității patronului ei, din cauza respectului pe care i-l datorează. Cu toate
acestea, este evident că, dacă patronul ei ar fi redus la orice alt fel de servitute, căsătoria ar fi fost, fără îndoială, dizolvată.
88. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea VIII.
Se poate pune la îndoială dacă această lege se va aplica în cazul în care un patron se căsătorește cu o libertă asupra căreia o
altă parte are în comun drepturi? Javolenus neagă că se aplică, pentru că nu se poate considera în mod corect că ea este
femeia libertă a unui bărbat care este și a altuia. Dimpotrivă, alții susțin că nu se poate nega că ea este libertina unui bărbat,
deoarece este și libertina altuia; și această opinie a fost aprobată de majoritatea juriștilor ca fiind corectă.
89. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea II.
Fiica unui senator care a trăit în prostituție sau a exercitat meseria de actriță, sau a fost condamnată pentru o infracțiune
penală, se poate căsători cu un libert cu impunitate; pentru că cea care s-a făcut vinovată de o astfel de depravare nu mai este
demnă de onoare.
90. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, cartea VIII.
Fiului unui patron i se acordă aceleași drepturi legale în căsătoria cu o libertă aparținând tatălui său, ca și patronului însuși.
Această regulă se aplică în cazul în care fiul unui patron, în timpul vieții altuia, se căsătorește cu femeia liberă a ambilor.
91. Este stabilit că atunci când un patron se căsătorește cu liberta sa care s-a dezonorat, el nu va avea dreptul la avantajele
conferite de această lege, deoarece s-a căsătorit cu ea încălcând prevederile ei.
92. Atunci când un fiu se căsătorește cu o libertă care a fost atribuită prin testament altuia, primul nu va avea aceleași drepturi
ca și patronul. Și, de fapt, el nu va avea niciun control asupra ei, deoarece Senatul a transferat toate drepturile aparținând unui
patron celui căruia tatăl său i-a destinat-o.
93. Marcellus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a III-a.
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Trebuie observat că bărbații de rang inferior se pot căsători cu femei cu care altora de rang superior le este interzis prin lege
să contracteze căsătoria, din cauza demnității lor superioare. Pe de altă parte, bărbații de rang înalt nu pot lua ca soții femei cu
care nu este legal ca cei de rang inferior să se căsătorească.
94. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a III-a.
Se spune că s-a decis recent că, atunci când un bărbat se căsătorește cu femeia sa eliberată pe care a manuntit-o în
conformitate cu termenii unui trust, ea poate contracta căsătoria cu un altul fără consimțământul său; și cred că acest lucru
este corect, deoarece nu ar trebui să se bucure de privilegiul unui patron care a fost obligat să manunțeze femeia și nu a făcuto de bunăvoie, deoarece el mai degrabă i-a dat libertatea la care avea dreptul, decât să-i confere vreun beneficiu.
95. Licinius Rufinus, Reguli, Cartea I.
Atunci când o sclavă a fost manuntată în scopul căsătoriei, ea nu se poate căsători cu altcineva decât cu partea de care a fost
eliberată, cu excepția cazului în care patronul ei renunță la dreptul de a se căsători cu ea.
96. Cu toate acestea, atunci când un fiu aflat sub controlul paternal manumitează o sclavă din ordinul tatălui său, în scopul
căsătoriei, Julianus consideră că aceasta se află în aceeași situație ca și cum ar fi fost manumită de către tată și, prin urmare,
că se poate căsători cu ea.
97. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Căsătoriile incestuoase nu conferă niciun drept de zestre și, prin urmare, soțul poate fi lipsit de tot ceea ce primește, chiar
dacă intră sub titlul de profit.
98. 98. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XI.
Căsătoria nu poate avea loc între părțile care se află în relații de rudenie între părinți și copii, sau în gradul următor, sau în
grade mai îndepărtate, ad infinitum.
99. Scaevola, Opinii, Cartea I.
Nu contează dacă rudenia provine sau nu dintr-o căsătorie legală; căci unui bărbat îi este interzis să se căsătorească cu sora sa
nelegitimă.
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100. 100. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a XI-a.
De asemenea, este considerat abominabil să te căsătorești cu o fiică sau o nepoată adoptată, iar această regulă de drept este
atât de puternică încât rămâne aplicabilă chiar și atunci când adopția a fost dizolvată prin emancipare.
101. Nu mă pot căsători cu mama tatălui meu adoptiv, nici cu mătușa sa maternă, nici cu nepoata sa, urmașa fiului său, atâta
timp cât rămân în familie. După ce voi fi emancipat, însă, nu există nicio îndoială că nimic nu mă va împiedica să mă
căsătoresc cu vreuna dintre ele, deoarece nu voi fi considerat ca fiind rudă cu ele după emancipare.
102. Ulpianus, Disputații, Cartea a III-a.
În cazul în care un bărbat o ține pe fiica surorii sale drept concubină, chiar dacă aceasta este o femeie eliberată, el se face
vinovat de incest.
103. 103. Marcianus, Institutes, Cartea a II-a.
Oricine care administrează o funcție într-o provincie nu poate consimți la căsătoria fiului său în respectiva provincie.
104. Marcianus spune într-o notă, în Cartea a doua despre adulter a lui Papinianus, că divinii Marcus și Lucius, împărați, au
declarat într-un rescript adresat Flaviei Turtulla, prin intermediul lui Mensor, un libert : "Suntem îndemnați, din cauza
perioadei de timp în care tu, ignorând legea, ai trăit în căsătorie cu unchiul tău, dar și pentru că te-ai căsătorit cu
consimțământul bunicii tale, precum și din cauza numeroșilor tăi urmași, să decidem, ținând cont de toate aceste
circumstanțe, ca statutul legal al copiilor tăi, rezultați dintr-o căsătorie contractată acum patruzeci de ani, să fie confirmat și,
prin urmare, să fie considerați legitimi. "
105. Marcianus, Reguli, Cartea a IV-a.
Într-un Rescript al Divinului Pius se afirmă că, dacă o femeie liberă, care se prezintă ca fiind născută liberă, îl înșală pe un
senator și se căsătorește cu el, o acțiune ar trebui să fie acordată împotriva ei, la fel ca în cazul Edictului Pretorian, pentru
motivul că ea nu poate obține niciun avantaj din zestrea ei, deoarece este nulă.
106. Paulus, Cu privire la atribuirea liberților.
Prin Decretul Senatului, în care se prevede că un tutore nu poate nici să-și dea pupila în căsătorie fiului său, nici să se
căsătorească el însuși cu ea, se înțelege și nepotul său.
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107. Același, Cu privire la adresarea divinilor Antoninus și Commodus.
În cazul în care cineva nu este de fapt tutore, dar responsabilitățile tutelei, cu toate acestea, se atașează de el, este el inclus în
termenii Adresei; ca, de exemplu, în cazul în care pupila sa de sex feminin este capturată de inamic, sau în cazul în care se
retrage din tutelă prin intermediul unor acuzații false, astfel încât el rămâne în continuare supus responsabilităților tutelei în
conformitate cu Constituțiile Sacre? Trebuie spus că aceste cazuri intră și ele sub incidența Decretului Senatului; pentru că sa stabilit că răspunderea de acest tip a existat într-un caz care implica trei tutele.
108. În cazul în care, totuși, cineva este însărcinat cu răspunderea pentru persoana altuia, să vedem dacă acest lucru nu poate
fi dincolo de domeniul de aplicare al Decretului Senatului; de exemplu, dacă un magistrat își asumă răspunderea în caz de
tutelă, sau dacă o parte devine garant pentru un tutore sau un curator; pentru că, în astfel de circumstanțe, aceste lucruri nu
vor fi considerate ca aplicându-se la o a treia tutelă, și trebuie să fie aprobate în consecință.
109. Dar dacă se numește un tutore onorific, deoarece o astfel de tutelă nu este inclusă printre cele trei, se va ridica aceeași
problemă? Rațiunea indică contrariul, deoarece se afirmă că un tutore onorific trebuie să își asume responsabilitatea dacă
suferă ca tutela să fie administrată în mod necorespunzător.
110. Nu există nici o îndoială că o parte care, după ce a fost numită tutore, nu se ocupă de administrarea tutelei, intră în sfera
de aplicare a Adresei, deoarece este răspunzătoare în temeiul Sfintelor Constituții la fel ca și cum ar fi administrat-o.
111. Dar dacă tutorele a dorit să fie scuzat pentru un motiv oarecare și nu a putut prezenta nicio dovadă la momentul
respectiv, astfel încât cercetarea scuzei sale a fost amânată; și între timp pupila sa de sex feminin ar fi crescut, i s-ar aplica
Decretul Senatului? Întrebarea depinde de faptul dacă, după ce pupila a ajuns la pubertate, iar tutela a luat sfârșit, scuza sa ar
putea fi acceptată. Căci dacă ar fi fost acceptată, și ar fi fost eliberat, el se poate căsători cu ea fără să fie pedepsit; dar dacă
nu ar trebui să fie acceptată după ce tutela sa a luat sfârșit, el nu se poate căsători legal cu ea. Papinianus spune în Cartea a
cincea a opiniilor că atunci când funcția de tutore se termină, scuza lui nu trebuie să fie acceptată; și, prin urmare, el este
responsabil pentru timpul care a trecut. Totuși, această opinie nu este deloc satisfăcătoare pentru mine, pentru că este nedrept
ca tutorele să nu fie scuzat sau ca mariajul să fie împiedicat atunci când scuza sa a fost acceptată, din cauza întârzierii care nu
a avut loc prin fraudă, ci din necesitate.
112. Deși este prevăzut de termenii Adresei că tutorele nu se poate căsători cu pupila sa, trebuie totuși să se înțeleagă că el nu
poate fi nici măcar logodit cu ea; căci ea, în general, nu poate fi logodită cu o persoană cu care nu poate fi căsătorită, întrucât
cea care poate fi căsătorită poate fi logodită legal.
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113. Dar ce se întâmplă dacă fiul adoptiv al unui tutore se căsătorește în mod ilegal cu tutorele și, ulterior, este emancipat?
Trebuie crezut că Senatul nu s-a referit la adopția copiilor emancipați, deoarece, după emancipare, familia adoptivă este
lăsată complet în afara oricărei considerații.
114. Copiii naturali ai unui tutore, chiar dacă au fost dați în adopție, sunt incluși în Decretul Senatului.
115. Dar dacă un tutore, după ce a fost numit, ar face apel, iar moștenitorul său este ulterior învins, trebuie să fie responsabil
pe durata timpului care a trecut? Și dacă moștenitorul este fiul tutorelui și ar trebui să piardă procesul, va intra el în sfera de
aplicare a Adresei? Rezultă că da, deoarece trebuie să dea socoteală.
116. Papinianus, Întrebări, Cartea LII.
În cazul în care zestrea este confiscată din cauza unei căsătorii ilegale, soțul trebuie să plătească tot ceea ce ar fi obligat să
facă, într-o acțiune pe zestre, cu excepția cheltuielilor necesare care, de obicei, diminuează zestrea prin efectul legii.
117. Același, Opinii, Cartea a IV-a.
Deși tatăl a dorit ca mariajul fiicei lor să fie lăsat în întregime la aprecierea mamei, nu i se va permite acesteia să aleagă
tutorele, deoarece nu se presupune că tatăl avea în vedere numirea unui tutore, întrucât a ținut cont în mod special de
dorințele mamei pentru a nu o da pe fiica sa în căsătorie.
118. Este nepotrivit ca o femeie să se căsătorească cu libertul soțului și patronului ei.
119. În cazul în care un tutore își dă socotelile unui curator, el nu se poate căsători cu protejata sa înainte de momentul stabilit
de lege; nici chiar dacă, între timp, aceasta a devenit mamă prin faptul că a contractat o altă căsătorie.
120. Același, Definiții, Cartea I.
În cazul în care prefectul unei cohorte sau al cavaleriei, sau un tribun, se căsătorește cu o femeie din provincia în care este
staționat, acest lucru fiind interzis de lege, căsătoria va fi nulă. Acest caz este asemănător cu cel al unui tutore, deoarece
căsătoria este interzisă din cauza autorității exercitate. Dar este oare loc de îndoială că, în cazul în care o fecioară se
căsătorește, ea poate fi privată de ceea ce i-a fost lăsat prin testament? Ca și în cazul unei pupile căsătorite cu tutorele ei, soția
poate dobândi tot ceea ce i se lasă moștenire; totuși, orice sumă de bani care a fost lăsată cu titlu de zestre trebuie să fie
cedată moștenitorului femeii.
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121. Callistratus, Întrebări, Cartea a II-a.
Senatul a decretat ca un libert, care era și tutorele fiicei patronului său, să fie alungat pentru că s-a căsătorit cu el sau cu fiul
său.
122. Cred că moștenitoarea străină a unui tutore ar trebui inclusă în termenii decretului Senatului prin care se interzice
tutorilor și fiilor lor să se căsătorească cu pupilele lor de sex feminin; deoarece căsătoriile de acest fel sunt interzise pentru a
împiedica ca pupilele să fie înșelate de cei care sunt obligați să le dea socoteală pentru administrarea tutelei lor.
123. Nu este interzis tutorelui să-și dea fiica în căsătorie pupilei sale.
124. Paulus, Opinii, Cartea a VII-a.
Persoanele care administrează funcții publice în provinciile lor de origine nu sunt considerate că încalcă legea dacă se
căsătoresc în aceste provincii; și acest lucru este prevăzut și de anumite Decrete imperiale.
125. Paulus spune în același loc: "Sunt de părere că, chiar dacă o căsătorie este contractată într-o provincie contrar legii,
totuși, după expirarea mandatului, dacă părțile continuă să fie de aceeași părere, căsătoria va deveni legală și, prin urmare,
orice copii născuți ulterior vor fi legitimi, ca în cazul unei căsătorii legale".
126. Același, Sentințe, Cartea a II-a.
În cazul în care un tutore sau un curator se căsătorește cu protejata sa înainte ca aceasta să fi împlinit vârsta de douăzeci și
șase de ani (dacă nu a fost logodită de tatăl ei sau dacă nu a fost atribuită de acesta cuiva prin testament), sau dacă o dă în
căsătorie fiului său; ambele părți vor deveni infame din acest motiv și vor fi pedepsite în mod arbitrar, în funcție de rangul
protejatei. Nu contează, în acest caz, dacă fiul este propriul său stăpân sau se află sub controlul tatălui său.
127. Este foarte nepotrivit ca libertul unui curator să se căsătorească cu o pupila a patronului său care administrează afacerile
curatelei.
128. Tryphoninus, Disputații, Cartea a IX-a.
Fiului unui tutore îi este interzis să se căsătorească cu pupila sa, în timp ce tatăl său este obligat să dea socoteală despre
tutelă; fie că face acest lucru în timpul vieții tutorelui, fie după moartea acestuia. Nu cred că are vreo importanță dacă fiul
devine moștenitorul său; sau dacă respinge averea tatălui său; sau dacă nu devine moștenitorul său pentru că a fost
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dezmoștenit; sau, după ce a fost emancipat, a fost trecut în testament; pentru că ar putea fi obligat să predea bunuri aparținând
tutelei care i-au fost date în mod fraudulos de către tatăl său.
129. Există un punct cu referire la care poate apărea o îndoială; de exemplu, atunci când un bunic administrează tutela
nepoatei sale născute de un fiu emancipat, poate să o dea în căsătorie unui nepot al unui alt fiu, fie că este emancipat, fie că
rămâne încă sub controlul său, întrucât afecțiunea sa pentru amândoi va înlătura orice suspiciune de fraudă? Deși decretul
Senatului, în interpretarea sa strictă, se aplică tuturor tipurilor de tutori, totuși, având în vedere marea afecțiune nutrită de un
bunic, o astfel de căsătorie ar trebui să fie permisă.
130. În cazul în care un fiu aflat sub control paternal este tutorele sau curatorul unei fete, cred că există încă un motiv în plus
pentru ca acesteia să nu i se permită să se căsătorească cu tatăl său. Ar trebui să i se permită să se căsătorească cu fratele său,
care se află sub controlul aceluiași tată?
131. Să vedem dacă fiul lui Titius se va căsători cu o fată care a fost sub tutela dumneavoastră, iar dumneavoastră îl veți
adopta apoi pe Titius sau pe fiul său, dacă căsătoria va fi anulată, așa cum este stabilit în cazul unui ginere adoptat, sau dacă
adopția va constitui un impediment pentru căsătorie. Aceasta din urmă este cea mai bună opinie, chiar dacă curatorul, în timp
ce își administrează funcția, ar trebui să adopte soțul fetei al cărei curator este; pentru că, de îndată ce tutela se termină, iar
fata este căsătorită cu altcineva, cred că, pentru a împiedica adoptarea soțului ei, ar fi necesar să se arate că a fost pus la cale
pentru a împiedica prezentarea unui raport de tutelă, pe care Adresa Divinului Marcus l-a inclus ca o cauză de împiedicare a
căsătoriilor de acest fel.
132. În cazul în care un curator este numit pentru bunurile unui copil nenăscut, el va fi supus interdicției din acest Decret al
Senatului, deoarece și el trebuie să dea socoteală. 133. Timpul consumat în administrarea unei curatele nu trebuie să fie luat
în considerare de către noi, deoarece, indiferent dacă este lung sau scurt, timpul necesar pentru realizarea unei astfel de
încredințări de către persoana însărcinată cu îndeplinirea ei nu are nicio importanță.
133. În timp ce Titius administra tutela unei pupile de sex feminin, sau în timp ce curatorul ei își desfășura activitatea, aceasta
a murit și a lăsat o fiică drept moștenitoare, înainte de a i se fi dat socoteală. Se pune întrebarea dacă Titius putea să o dea în
căsătorie fiului său. Am spus că putea să facă acest lucru, deoarece contul datorat moștenirii era doar o simplă datorie; în caz
contrar, orice debitor care ar fi fost obligat față de el din orice motiv ar fi fost interzis să se căsătorească el însuși cu ea sau să
o dea în căsătorie fiului său.
134. În cazul în care un tutore își determină pupila să respingă averea tatălui ei, el trebuie să-i dea un motiv întemeiat pentru a
face acest lucru, deoarece s-ar putea întâmpla să fie judecat pentru acest motiv dacă ar acționa fără o deliberare adecvată;
chiar dacă nu s-a folosit de ajutorul pretorului, după ce s-a sfătuit corespunzător, deoarece tatăl fetei a murit insolvabil. Cu
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toate acestea, întrucât este necesar ca acest lucru să fie dovedit în instanță, căsătoria va fi împiedicată; căci celui care a
administrat o tutelă în mod avantajos și cu fidelitate, i se va interzice totuși să contracteze o astfel de căsătorie.
135. Paulus, Despre decretul turpilian al Senatului.
În cazul în care un bărbat se căsătorește cu o rudă de sex feminin, fie pe linie ascendentă, fie pe linie descendentă, el comite
incest, conform Legii Națiunilor. Cel care se căsătorește cu o rudă de sex feminin pe linie colaterală (unde acest lucru este
interzis în mod expres), sau cu vreo femeie legată de el prin afinitate, și face acest lucru în mod public, va suporta o pedeapsă
mai ușoară, dar dacă comite un astfel de act în mod clandestin, va suporta o pedeapsă mai severă. Motivul pentru această
diferență cu referire la căsătoria contractată în mod necorespunzător cu o rudă în linie colaterală este că cei care comit în mod
public această infracțiune nu sunt supuși unei pedepse mai grave, deoarece sunt considerați a fi ignoranți, dar cei care o comit
în secret sunt pedepsiți sever ca fiind contumacioși.

Tit. 3. Cu privire la legea zestrei.

136. Paulus, Despre Sabinus, cartea XIV.
Dreptul la zestre este perpetuu și, conform dorinței celui care o acordă, contractul se încheie cu înțelegerea că zestrea va
rămâne întotdeauna în mâinile soțului.
137. Același, Despre Edict, Cartea LX.
Este în interesul statului ca femeilor să li se păstreze zestrea, pentru ca ele să se poată recăsători.
138. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIII.
Termenul de zestre nu se aplică căsătoriilor care sunt nule, deoarece nu poate exista zestre fără căsătorie. Prin urmare, acolo
unde numele de căsătorie nu există, nu există zestre.
139. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Atunci când uzufructul se adaugă la simpla proprietate dată cu titlu de zestre, se consideră că aceasta este o creștere a zestrei
și nu o a doua zestre; la fel ca și atunci când există o accesiune făcută prin aluviune.
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140. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXI.
Zestrea profectistă este cea care provine fie din proprietatea, fie din fapta unui tată sau a unui alt strămoș.
141. Prin urmare, atunci când un strămoș, sau agentul său, dă o zestre sau îi ordonă altuia să o dea, sau atunci când cineva
care își desfășoară afacerile o dă, iar strămoșul îi ratifică actul, aceasta este o zestre profectită.
142. Atunci când cineva care dorește să facă un dar unui părinte dă zestrea, Marcellus spune în Cartea a șasea a Digestului că
și această zestre provine de la părinte și este profectită, ceea ce este corect.
143. Mai mult, dacă curatorul unui nebun, sau al unui cheltuitor, sau al oricui altcuiva, dă o zestre, noi spunem că și aceasta
este zestre profectită.
144. Dacă, totuși, presupunem că pretorul sau guvernatorul unei provincii emite un decret prin care stabilește cât din bunurile
unui tată, care este ținut în captivitate fie de dușmani, fie de tâlhari, trebuie să fie dat fiicei sale cu titlu de zestre, se consideră
că și aceasta este zestre profectitorie.
145. Iulianus spune că o zestre nu este profectită atunci când un tată refuză o moștenire în scopul de a oferi o zestre, deoarece
soțul fiicei sale a fost substituit, sau atunci când ar putea revendica moștenirea ab intestato. Cu toate acestea, dacă tatăl ar
respinge o moștenire pentru ca aceasta să rămână în mâinile ginerelui său, care era moștenitorul, cu titlu de zestre, Julianus
consideră că aceasta nu provine din proprietatea sa, deoarece tatăl nu a plătit niciun ban care îi aparținea, ci doar a refuzat să
dobândească moștenirea.
146. În cazul în care un tată, nu în calitate de părinte, ci pentru că a devenit garant pentru altul, promite o zestre și, în calitate
de garant, este obligat să o plătească, Neratius spune că această zestre nu este profectivă, deși tatăl nu poate recupera de la
debitorul principal ceea ce a plătit.
147. Dar dacă tatăl promite zestrea și oferă o cauțiune sau un alt debitor în numele său, cred că zestrea va fi profectită; pentru
că este suficient ca tatăl să fie răspunzător fie față de debitorul principal, fie față de cauțiune.
148. În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal împrumută bani și îl însărcinează pe creditorul său să dea o zestre
pentru fiica sa, sau dacă primește banii și îi dă, zestrea este considerată ca provenind, așa cum spune Neratius, de la bunicul;
în măsura în care acesta din urmă va fi obligat să o înzestreze pe nepoata sa, deoarece tranzacția pare să fi fost făcută cu
referire la proprietatea bunicului.
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149. Julianus afirmă în Cartea a șaptesprezecea a Digestului că, atunci când cineva dă o anumită sumă de bani tatălui său, cu
înțelegerea că acesta urmează să o dea fiicei sale cu titlu de zestre, aceasta nu este o zestre profectivă; deoarece tatăl este
obligat să dea banii și, dacă nu o face, va fi pasibil de o acțiune pentru recuperarea lor. El spune că aceeași regulă se aplică și
în cazul unei mame, deoarece, dacă ea îi dă o sumă de bani soțului ei cu condiția ca acesta să o plătească ginerelui său cu titlu
de zestre pentru fiica sa, nu se consideră că soția a donat banii soțului ei; prin urmare, el spune foarte corect că această
donație nu este una dintre cele interzise de legea civilă, deoarece ea nu i-a dat soțului ei pentru ca el să o păstreze, ci pentru
ca el să o plătească ginerelui său, pentru ca acesta să o cheltuiască în beneficiul fiicei sale; prin urmare, dacă el nu o va folosi
în acest scop, va fi pasibil de o acțiune pentru recuperarea ei. Prin urmare, Julianus spune că această zestre este întâmplătoare
și noi o considerăm ca atare.
150. Atunci când un fiu aflat sub controlul paternal promite o zestre și o dă după ce a devenit propriul stăpân, aceasta este
profectuală, deoarece el nu plătește banii ca o datorie a averii tatălui său, ci ca o datorie proprie contractată când era sub
controlul paternal, de a cărei răspundere este eliberat prin faptul că a devenit capul unei gospodării.
151. Dacă un tată ar da o zestre în numele fiicei sale emancipate, nimeni nu se îndoiește că aceasta nu este cu atât mai puțin
profitoare, căci nu dreptul de autoritate, ci titlul de părinte face ca zestrea să fie profitoare. Acest lucru este valabil numai în
cazul în care tatăl oferă zestrea, dar dacă în cazul în care o datorează fiicei sale și o dă cu acordul acesteia, zestrea devine
adventice.
152. Papinianus spune în Cartea a zecea a întrebărilor că acolo unde un tată, fiind curatorul fiicei sale care este propria ei
stăpână, constituie o zestre pentru ea, se va considera că a făcut-o mai degrabă ca tată decât în calitate de curator.
153. Julianus spune în Cartea a 19-a a Digestului că un tată adoptiv are dreptul de a recupera o zestre, dacă el însuși a
constituit-o.
154. În cazul în care cineva promite o zestre pentru fiica altuia, iar tatăl ei devine moștenitorul promitentului, Julianus spune
că există o distincție dacă tatăl devine moștenitor și dă zestrea înainte de căsătorie, și dacă face acest lucru ulterior. Dacă
acest lucru a avut loc înainte de căsătorie, zestrea este considerată a fi profitoare, deoarece el ar putea, prin notificare, să o
recupereze; dacă, însă, acest lucru s-a întâmplat după căsătorie, nu ar fi profitoare.
155. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIV.
156. Ajutorul este acordat de lege tatălui în cazul în care, pierzându-și fiica, are dreptul la restituirea zestrei care provenea de
la el, iar acest lucru se face cu titlu de consolare, pentru ca el să nu sufere atât pierderea fiicei sale, cât și pe cea a banilor.
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156. Atunci când un tată dă, cu titlu de zestre, un teren care aparține altuia, dar pe care l-a cumpărat cu bună-credință, zestrea
se înțelege ca fiind profectivă.
157. Dacă, în acordarea zestrei, una dintre părți a fost impusă, se acordă ajutor, chiar și celui care are peste douăzeci și cinci
de ani; deoarece nu este în concordanță cu ceea ce este potrivit și drept ca o persoană să profite de pe urma pierderii alteia sau
să sufere o pierdere prin câștigul alteia.
158. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXI.
Echitatea cere ca profiturile unei zestre să aparțină soțului, căci, întrucât el susține poverile căsătoriei, nu este decât corect ca
el să primească profiturile.
159. Profiturile primite în timpul căsătoriei nu aparțin zestrei, dar dacă sunt primite înainte de căsătorie, ele devin parte din
ea; cu excepția cazului în care a existat o altă înțelegere între viitorii soți; pentru că atunci profiturile nu vor fi returnate,
deoarece sunt considerate ca fiind o donație.
160. În cazul în care un uzufruct este dat cu titlu de zestre, să vedem dacă profiturile acestuia trebuie sau nu restituite. Celsus
spune în Cartea a zecea a Digestului că trebuie să se stabilească care a fost intenția părților; și acolo unde nu a existat un
acord contrar, el consideră că numai dreptul de uzufruct constituie zestrea și că profiturile derivate din acesta nu sunt incluse
în ea.
161. În cazul în care proprietatea este dată cu titlu de zestre, cred că aceasta devine parte din averea soțului și că accesiunea
de timp derivată de la soția sa ar trebui să fie acordată soțului ei. Proprietatea astfel dată aparține soțului, dacă este acordată,
cu titlu de zestre, în timpul existenței căsătoriei. Dar ce se întâmplă dacă a fost dat înainte de căsătorie? Dacă, într-adevăr,
femeia l-a dat cu înțelegerea că ar trebui să devină imediat al lui, așa va fi. Dacă, totuși, ea l-a dat cu condiția ca acesta să
devină al lui atunci când va avea loc căsătoria, putem spune fără îndoială că îi va aparține atunci când se va celebra nunta.
Prin urmare, dacă căsătoria nu ar trebui să aibă loc din cauza repudierii, iar femeia a dat proprietatea cu înțelegerea că aceasta
va aparține imediat soțului de îndată ce se va notifica repudierea, ea va avea dreptul să o recupereze. Dar dacă ea a dat-o cu
condiția ca aceasta să devină a lui de îndată ce căsătoria se va realiza, iar notificarea de repudiere este dată, ea poate recupera
imediat proprietatea. În cazul în care ea introduce o acțiune în justiție pentru a o recupera înainte de notificarea repudierii, se
poate invoca o excepție pe motiv de rea-credință sau in factum, deoarece nu ar trebui să se introducă o acțiune în justiție
pentru recuperarea unui bun destinat unei zestre.
162. Callistratus, Întrebări, Cartea a II-a.
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Totuși, atunci când este evident că o astfel de acțiune nu a fost întreprinsă, trebuie să se înțeleagă că bunul trece imediat la
logodnică și, dacă nu se solemnizează căsătoria, trebuie să fie restituit.
163. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXI.
Dacă îi dau anumite bunuri Seiei, pentru ca ea însăși să le dea în nume propriu cu titlu de zestre, acestea devin ale ei, chiar
dacă nu ar trebui să fie acordate cu titlu de zestre; dar ea va fi pasibilă de o acțiune pentru recuperarea lor. Dacă eu dau ceva
în numele ei înainte de căsătorie, contează în ce condiții am dat-o, dacă urma să aparțină soțului ei imediat sau după ce se va
încheia căsătoria. Dacă a fost dat pentru a deveni imediat al lui, iar notificarea de repudiere este notificată, voi avea dreptul
de a-l recupera; dar dacă nu este cazul, îl pot revendica pe motiv că proprietatea îmi aparține încă. Prin urmare, dacă căsătoria
nu poate avea loc din cauza unui impediment ilegal, în al doilea rând, proprietatea va rămâne a mea.
164. Dacă predau un bun cuiva pentru a deveni zestre după ce a avut loc căsătoria, iar eu mor înainte de celebrarea căsătoriei,
bunul constituie zestre dacă căsătoria se realizează ulterior? Am îndoieli dacă va trece la persoana căreia i se dă, deoarece cel
care l-a dat este lipsit de proprietate, după moarte, deoarece donația era în curs până în ziua căsătoriei; iar atunci când
condiția căsătoriei este îndeplinită, proprietatea bunului va fi trecut deja la moștenitor și trebuie să se considere că acesta nu
poate fi lipsit de ea fără consimțământul său. Opinia mai echitabilă este cea în favoarea zestrei și pentru ca moștenitorul să fie
obligat să consimtă la actul defunctului; sau, dacă acesta își amână decizia, este absent sau nu dorește, proprietatea ar trebui
să fie transferată soțului prin efectul legii, pentru ca femeia să nu rămână fără zestre.
165. Trebuie să înțelegem că proprietatea dată în contul unei zestre este cea care este dată ca zestre.
166. Din nou, atunci când proprietatea este dată ca ceea ce grecii numesc parapherna și galii peculium, să vedem dacă dreptul
la ea se conferă imediat soțului. Cred că dacă este dată pentru a deveni a lui, ea trece imediat la soț; și dacă căsătoria ar fi
dizolvată, femeia nu o poate pretinde ca fiind a ei, ci ar trebui să intenteze o acțiune personală pentru recuperarea ei, și nu să
inițieze proceduri printr-o acțiune pe zestre, așa cum a afirmat Divinul Marcus, împăratul nostru, și tatăl său, într-un Rescript.
Este evident că, dacă se dă soțului ei o listă cu bunurile soției, așa cum se face în general la Roma, pentru că o soție
obișnuiește să pună într-o listă bunurile de care urmează să se folosească în casa soțului ei și pe care nu le dă ca zestre, pentru
ca el să o semneze, ca și cum ar fi primit respectivele bunuri, și pentru ca ea să păstreze posesia documentului care conține o
descriere a ceea ce a adus în casa lui. Să analizăm dacă acest lucru aparține soțului. Nu cred că da, nu pentru că nu i-a fost
predat, căci ce importanță are dacă îi este predat sau nu, dacă a fost adus în casa lui cu consimțământul său, ci pentru că nu
cred că s-a convenit între soț și soție ca proprietatea bunurilor respective să îi fie transferată, ci mai degrabă pentru că este
sigur că, în caz de separare, acest lucru nu poate fi negat și pentru că, în mod frecvent, soțul își asumă responsabilitatea
pentru astfel de articole, cu excepția cazului în care acestea sunt lăsate în grija soției sale. Să vedem dacă, în cazul în care
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astfel de articole nu ar fi returnate, femeia poate introduce o acțiune pe motiv de proprietate sustrasă, sau în depozit, sau în
mandat. În cazul în care soțului i-a fost încredințată păstrarea efectelor, femeia poate introduce o acțiune pe bază de depozit
sau de mandat; în caz contrar, se poate introduce o acțiune pentru bunurile sustrase, în cazul în care soțul le păstrează cu
intenția de a și le însuși, sau se poate introduce o acțiune în justiție, în cazul în care acesta nu a încercat să le sustragă.
167. Același, Despre Sabinus, cartea XXXIV.
În general, este în interesul soțului ca bunurile pe care le primește ca zestre să nu fie evaluate, pentru ca el să nu fie obligat să
fie responsabil pentru acestea; și mai ales dacă primește animale sau haine de femeie drept zestre. Căci dacă acestea din urmă
sunt evaluate, iar soția le uzează, soțul va fi, totuși, răspunzător pentru suma la care au fost estimate. Prin urmare, ori de câte
ori se dau bunuri ca zestre, fără să fi fost evaluate, dacă valoarea lor crește, ea va profita de ele, dar dacă se depreciază, ea
trebuie să suporte pierderea.
168. În cazul în care un teren care nu a fost evaluat primește un anumit adaos, acesta va fi în beneficiul femeii, iar dacă pierde
ceva din valoare, pierderea va fi a ei.
169. Atunci când sclavii sunt dați cu titlu de zestre și au copii, acest profit nu aparține soțului.
170. Creșterea vitelor date cu titlu de zestre aparține însă soțului, deoarece este considerată ca fiind un profit; totuși, cum este
necesar, înainte de toate, ca proprietatea să fie întreținută, iar în cazul în care moare vreun animal, același număr de capete
trebuie înlocuit cu urmașii lor, soțul are dreptul doar la restul cu titlu de profit, deoarece profitul obținut din zestre îi aparține.
171. În cazul în care bunurile care urmează să fie date cu titlu de zestre sunt evaluate înainte de căsătorie, această evaluare
este, ca să spunem așa, condiționată, deoarece depinde de faptul dacă are loc căsătoria. Prin urmare, în cazul în care se
celebrează căsătoria, evaluarea bunurilor este perfecționată și se realizează o adevărată vânzare.
172. Prin urmare, se poate pune întrebarea dacă femeia trebuie să suporte pierderea dacă sclavii care au fost evaluați mor
înainte de căsătorie. În această privință, trebuie spus că, întrucât vânzarea este condiționată, dacă moartea survine în timp ce
condiția este în curs de îndeplinire, aceasta anulează vânzarea; în consecință, trebuie să se considere că pierderea trebuie să
fie suportată de femeie, pentru că vânzarea nu a fost încă finalizată, deoarece evaluarea ține loc de vânzare.
173. În cazul în care se dă un bun cu titlu de zestre, chiar dacă acesta a fost evaluat, dar se face o convenție ca fie suma
evaluării, fie bunul însuși să fie restituit, și se adaugă această clauză, și anume "Oricare ar fi dorința soției", ea însăși poate
alege dacă preferă să ceară bunul sau valoarea acestuia. Cu toate acestea, dacă se adaugă această clauză, și anume: "Oricare
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ar dori soțul ei", acesta va avea dreptul de a alege, sau, dacă nu se spune nimic despre alegere, soțul va avea dreptul de a
alege dacă preferă să predea proprietatea sau să plătească prețul acesteia; pentru că, atunci când se promite un lucru sau altul,
partea are dreptul de a alege pe care îl va da, dar, dacă proprietatea nu mai există, soțul trebuie, prin orice mijloace, să
plătească valoarea sa estimată.
174. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Este cert că soțul poate restitui bunul, chiar dacă acesta este deteriorat.
175. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXIV.
175. În cazul în care proprietatea este evaluată după contractarea căsătoriei, iar aceasta este aprobată ca donație, evaluarea
este nulă, deoarece proprietatea nu poate fi vândută în scopul de a face o donație, deoarece o astfel de tranzacție nu are forță
între bărbat și soție; prin urmare, proprietatea va rămâne în continuare ca parte a zestrei. În cazul în care o donație similară
este făcută înainte de căsătorie, cea mai bună opinie este că aceasta trebuie raportată la momentul în care are loc căsătoria și,
prin urmare, nu va fi valabilă.
176. În cazul în care o femeie declară că a fost înșelată în evaluarea bunurilor sale, deoarece aceasta este prea mică; ca, de
exemplu, dacă a fost înșelată în ceea ce privește valoarea unui sclav pe care l-a dat, trebuie să se stabilească dacă s-a profitat
de ea la predarea sclavului, caz în care sclavul ar trebui să îi fie restituit; sau dacă a fost supraevaluată, deoarece, dacă a fost
înșelată doar în ceea ce privește evaluarea, soțul va trebui să aleagă dacă preferă să îi plătească valoarea reală a sclavului sau
să predea el însuși sclavul. Această regulă este valabilă dacă sclavul este viu, dar dacă este mort, Marcellus spune că soțul
trebuie să plătească valoarea lui, nu valoarea reală, ci cea stabilită prin evaluare, deoarece femeia ar trebui să se felicite că
sclavul a fost evaluat. În cazul în care, totuși, femeia pur și simplu, dă sclavul, nu există nicio îndoială că riscul rămâne la ea,
și nu la soț; iar Marcellus are aceeași părere în cazul în care un minor a fost înșelat. Este evident că, dacă soția are un
cumpărător care este dispus să plătească un preț corect, atunci trebuie spus că trebuie făcută o evaluare adecvată; iar
Marcellus afirmă că acest lucru trebuie făcut doar în cazul în care soția este minoră. Cu toate acestea, Scaevola susține, în
ceea ce privește soțul, că, dacă există rea-credință din partea acestuia, trebuie făcută o evaluare corectă, și cred că ceea ce
spune Scaevola este perfect corect.
177. În cazul în care o soție a convenit cu soțul ei, care era debitorul ei, ca acesta să aibă drept zestre ceea ce îi datora, cred că
ea poate introduce o acțiune în zestre; deoarece, deși el nu va fi eliberat de răspundere pentru o datorie anterioară prin efectul
legii, totuși, va avea dreptul la o excepție.
178. Modestinus, Despre diferența de zestre.
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În cazul în care o femeie, după divorț, se întoarce la soțul ei înainte de a introduce o acțiune în stipulație pentru a-și recupera
zestrea, se poate afirma cu certitudine că acțiunea în stipulație va fi împiedicată de o excepție pe motiv de rea-credință, atâta
timp cât durează căsătoria.
179. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
În cazul în care o femeie dă, cu titlu de zestre, un bun care a fost evaluat și, ulterior, nu îl predă, iar bunul încetează să mai
existe, nu cred că va avea dreptul la o acțiune.
180. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIV.
În cazul în care ea nu este vinovată, va avea dreptul la preț, ca și cum ar fi livrat bunul, deoarece orice se întâmplă va fi pe
riscul cumpărătorului.
181. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXIV.
Ori de câte ori un bun care a fost evaluat este dat cu titlu de zestre, iar apoi este evacuat, soțul poate intenta o acțiune de
cumpărare împotriva soției sale, iar tot ceea ce recuperează pe acest motiv trebuie să predea soției sale în cadrul unei acțiuni
pe zestre, în cazul în care căsătoria ar fi dizolvată. Prin urmare, dacă o sumă dublă ajunge în mâinile soțului, întreaga sumă
trebuie să fie cedată soției sale. Această opinie este echitabilă, deoarece, întrucât tranzacția nu este o vânzare obișnuită, ci
este făcută în contul zestrei, soțul nu trebuie să profite de pe urma pierderii soției sale, deoarece este suficient ca el să fie
despăgubit, și nu să dobândească vreun câștig.
182. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
În chestiunile legate de zestre, soțul este răspunzător atât pentru fraudă, cât și pentru neglijență, deoarece a primit zestrea în
folosul său; el trebuie, de asemenea, să dea dovadă de aceeași diligență pe care o manifestă în propriile afaceri.
183. În cazul în care un bun care a fost evaluat a fost dat cu titlu de zestre, iar căsătoria nu are loc, trebuie să se analizeze ce
poate fi recuperat, bunul în sine sau evaluarea acestuia. Se pare că intenția părților a fost ca evaluarea să fie făcută numai
dacă are loc căsătoria, deoarece nu a existat nicio altă contraprestație pentru contract. Prin urmare, ar trebui să se recupereze
bunul, și nu valoarea acestuia.
184. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIV.
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Dacă ai primit, ca zestre, anumiți sclavi a căror valoare a fost evaluată și s-a încheiat o convenție prin care, în caz de divorț,
vei restitui alți sclavi evaluați la aceeași valoare, Labeo spune că urmașii acestor sclavi vor fi ai tăi, pentru că sclavii au fost
pe riscul tău.
185. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXIV.
Chiar dacă zestrea este dată unei alte persoane din ordinul soțului, acesta din urmă va fi totuși obligat să o restituie.
186. Paulus. Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Julianus spune că este valabilă următoarea stipulație, și anume: "Dacă nu este valabilă, se va da în schimbul unui act de
căsătorie: "La moartea ta îmi vei da o asemenea sumă cu titlu de zestre", pentru că se obișnuiește să se încheie o convenție
prin care se stipulează că zestrea nu va fi dată de soție în timpul vieții sale. Nu am susținut că acesta este un caz similar,
pentru că una este să amâni încasarea a ceea ce se cuvine și alta este să stipulezi de la început ca aceasta să fie plătită într-un
moment în care căsătoria nu ar mai exista. Această opinie este conformă cu cea a lui Aristo, Neratius și Pomponius.
187. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXV.
Este stabilit faptul că o stipulație făcută în contul unei zestre și care conține condiția "dacă căsătoria va avea loc" nu poate fi
un motiv de acțiune în justiție decât atunci când căsătoria este solemnizată; chiar dacă condiția nu a fost precizată. Prin
urmare, dacă se notifică respingerea, se spune că nu a fost îndeplinită condiția stipulării.
188. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Și chiar dacă femeia se va căsători ulterior cu același bărbat, stipulația nu-și va recăpăta forța.
189. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXV.
Dar, pentru motivul că nu este necesar să se insereze acest adaos în stipulația pentru zestre, susținem că nu este necesar nici
să se menționeze acest lucru în momentul în care se predă zestrea.
190. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XV-a.
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În cazul în care o fiică aflată sub controlul paternal, care urmează să se căsătorească, oferă o zestre viitorului soț din propriul
său peculium, al cărui management îl are; iar apoi, în timp ce peculium-ul rămâne în aceeași stare, are loc un divorț, zestrea îi
poate fi restituită în mod legal, la fel ca o datorie din peculium-ul oricărui alt debitor.
191. Paulus, Despre Sabinus, cartea VII.
O femeie care era pe cale să se căsătorească cu un bărbat care îi era dator lui Stichus, sclavul, a încheiat cu acesta o înțelegere
după cum urmează: "În locul lui Stichus, pe care mi-l datorezi, consideră că ți se dau zece aurei cu titlu de zestre", conform
regulii stabilite că se poate da un fel de bun pentru altul, iar părțile să fie eliberate de răspundere; cele zece aurei vor fi
considerate ca fiind acordate cu titlu de zestre, deoarece schimbarea zestrei se poate face prin acord.
192. Modestinus, Reguli, Cartea I.
Noi considerăm că zestrea poate fi schimbată cât timp există starea matrimonială, numai atunci când va fi un avantaj pentru
femeie, dacă banii sunt schimbați în bunuri, sau bunurile sunt schimbate în bani. Această regulă este în general adoptată.
193. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXVI.
Când se face acest lucru, terenul sau bunurile personale devin dotale.
194. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Un tată nu poate înrăutăți condiția fiicei sale după căsătorie, deoarece zestrea nu poate fi returnată fără consimțământul său.
195. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVI.
În cazul în care un tată promite o zestre pentru fiica sa și o lasă moștenire, dacă o lasă soțului ei, ar trebui să se ia în
considerare dacă moștenirea este valabilă sau nu? Nu cred că este validă, căci atunci când un debitor lasă moștenire unui
creditor ceea ce îi datorează, moștenirea este nulă. Dacă, totuși, el face moștenirea fiicei sale, moștenirea este valabilă,
deoarece zestrea era datorată soțului în contul promisiunii, iar moștenirea este datorată fiicei. În cazul în care fiica dovedește
că testatorul a intenționat să dubleze moștenirea, ea va avea dreptul la amândouă, la zestrea pe care soțul ei are dreptul să o
încaseze și la moștenirea în contul legatului. Dar dacă testatorul a avut intenția ca ea să aibă una sau alta dintre acestea, iar
femeia pretinde moștenirea și este întâmpinată cu o excepție pe motiv de rea-credință, moștenitorul nu va fi obligat să-i
plătească moștenirea, decât dacă ea l-a despăgubit, din acest motiv, împotriva unei acțiuni a soțului ei în baza promisiunii
făcute. Cu toate acestea, în cazul în care soțul inițiază o acțiune în justiție, nu va fi necesar ca ea să îl despăgubească pe
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moștenitor, dar în cazul în care femeia introduce o acțiune după el, aceasta poate fi împiedicată printr-o excepție, deoarece
zestrea a fost deja plătită.
196. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Trebuie să se considere că o zestre dată cu ocazia unei căsătorii anterioare nu devine zestre atunci când are loc o căsătorie
ulterioară, cu excepția cazului în care aceasta este intenția părților; totuși, presupunem întotdeauna că aceasta a fost intenția
lor, cu excepția cazului în care se dovedește că s-a făcut o altă înțelegere.
197. Papinianus, Opinii, Cartea a IV-a.
Atunci când nu are loc un divorț, ci doar o ceartă, o zestre a aceleiași căsătorii va continua să existe.
198. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XVI.
Dacă un soț, cu acordul soției sale, vinde piatra obținută din carierele de pe terenul dotal, sau copaci care nu sunt clasificați ca
profituri, sau clădiri situate pe teren, banii primiți din vânzare vor fi considerați ca făcând parte din zestre.
199. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
În cazul în care un străin care a promis o zestre devine insolvabil, soțul va fi vinovat pentru că nu l-a acționat în judecată, mai
ales dacă a promis zestrea prin constrângere, și nu de bunăvoie. Căci dacă a donat bunul, soțul ar trebui să fie scuzat pentru
că nu l-a presat pe donator pentru plată, împotriva căruia ar fi putut obține o judecată, în măsura resurselor sale, dacă ar fi
intentat un proces; pentru că Divinul Pius a declarat într-un Rescript că atunci când persoanele sunt date în judecată din cauza
liberalității lor, ar trebui să se judece împotriva lor pentru întreaga sumă pe care o pot plăti. Dar dacă tatăl, sau fiica însăși a
făcut promisiunea, Julianus spune în Cartea a șaisprezecea a Digestului că, chiar dacă tatăl a făcut-o, riscul trebuie să fie
suportat de soț, opinie care nu ar trebui să stea în picioare. Prin urmare, femeia ar trebui să suporte riscul, căci nici un
judecător nu va asculta cu răbdare o femeie care susține că soțul ei nu a făcut presiuni asupra tatălui ei, care i-a promis o
zestre din averea sa, pentru plata acesteia; și cu atât mai puțin, atunci când el nu a intentat o acțiune împotriva ei. Prin urmare,
Sabinus susține foarte corect că, atunci când tatăl sau femeia însăși a promis o zestre, riscul nu trebuie să fie suportat de soț;
dar atunci când debitorul face promisiunea, riscul trebuie să fie suportat de soț; iar atunci când altcineva face acest lucru, prin
donație, partea care a fost avantajată va fi responsabilă. Înțelegem, totuși, că avantajul va reveni femeii căreia îi aparține
beneficiul bunurilor.
200. Același, Despre Sabinus, cartea XXXIII.
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O mamă a dat o ustensilă de aur pentru uzul fiicei sale; tatăl a dat apoi respectiva ustensilă cu titlu de zestre soțului fetei, iar
mama acesteia a murit ulterior. Dacă tatăl a dat obiectul cu titlu de zestre, fără știrea sau consimțământul soției sale, acesta va
aparține moștenitorului mamei, iar acesta poate intenta o acțiune pentru a-l recupera; și pentru că bunul este evacuat, se
consideră că mult mai puțin din zestre a fost dat de către soț, care va avea dreptul la o acțiune împotriva socrului său.
201. Același, Despre Sabinus, cartea XXXV.
În cazul în care soțul, pentru a reînnoi o obligație, face o stipulație cu referire la zestrea promisă de tată sau de oricine
altcineva, zestrea începe să fie pe riscul său, așa cum era înainte pe riscul femeii.
202. Același, Despre Sabinus, cartea XLVIII.
Debitorul unei femei, prin ordinul ei, se obliga să plătească banii soțului ei, iar acesta din urmă îl elibera apoi prin ordinul
soției sale. Pierderea a fost suportată de femeie. În ce fel trebuie să înțelegem acest lucru? Ar trebui să fie din cauza zestrei
sau din alt motiv? Decizia pare să fi fost luată cu referire la debitor, care a dat promisiunea de a plăti zestrea. Trebuie să se
stabilească dacă acest lucru a fost făcut înainte sau după căsătorie; pentru că se consideră că este important dacă achitarea a
fost dată după ce a avut loc căsătoria, deoarece dacă zestrea era deja constituită, soțul o va pierde prin achitarea debitorului.
Dacă, însă, aceasta a fost făcută înainte de celebrarea căsătoriei, se consideră că zestrea nu a fost constituită.
203. Paulus, Despre Sabinus, cartea XII.
Femeia nu-și pierde dreptul la acțiune decât dacă a avut loc căsătoria, căci dacă nu a avut loc, debitorul va rămâne
răspunzător față de ea.
204. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVIII.
Cu siguranță trebuie să se ia în considerare dacă femeia va fi răspunzătoare față de soțul ei dacă i-a ordonat să îl achite pe
debitorul ei. Și cred că ea va fi răspunzătoare de o acțiune pe mandat și că acest drept se transformă în zestre, deoarece
femeia este răspunzătoare de acțiunea menționată și deoarece se consideră că și-a pierdut proprietatea în consecință. Dacă
totuși dorește să introducă o acțiune pe zestre, ea ar trebui să compenseze cu propria creanță ceea ce i-a ordonat soțului ei să
facă.
205. Același, Despre Edict, Cartea XXXII.
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Dacă o femeie sclavă dăruiește un bun, ca zestre, unui bărbat sclav, iar ulterior, în timpul căsătoriei lor, ambii își obțin
libertatea, fără a fi privați de peculium, și continuă în relația de căsătorie; chestiunea va fi aranjată în așa fel încât, dacă va
rămâne ceva din ceea ce a fost oferit ca zestre în timp ce se aflau în servitute, se va considera că a fost transformat tacit în
proprietate dotală, astfel încât valoarea estimată a acesteia va fi datorată femeii.
206. În cazul în care o femeie se căsătorește cu un eunuc, cred că ar trebui făcută o distincție între cazul în care acesta a fost
castrat în mod absolut și cel în care nu a fost castrat, deoarece dacă a fost castrat în mod absolut, se poate spune că zestrea nu
există; dar în cazul în care acest lucru nu a fost făcut, pentru că mariajul poate exista, zestrea este valabilă și va exista o
acțiune pentru recuperarea ei.
207. Același, Despre Edict, Cartea XXXIV.
Divinul Severus Severus a afirmat într-un Rescript către Pontius Lucrianus că: "În cazul în care nu se poate face acest lucru,
nu se poate face: "Dacă o femeie care a dat o zestre, se întoarce la soțul ei după ce a divorțat, fără anularea contractului de
căsătorie, magistratul în fața căruia este adusă problema nu trebuie să ezite să decidă în favoarea ei; deoarece ea cu siguranță
nu a avut intenția de a reveni la condiția matrimonială fără a fi înzestrată, iar el trebuie să-și îndeplinească datoria judiciară la
fel ca și cum zestrea ar fi fost reînnoită".
208. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXV.
În cazul în care se promite o zestre, toate părțile sunt răspunzătoare, indiferent de sexul sau de condiția lor.
209. În cazul în care căsătoria nu are loc, nu se poate intenta un proces pe baza stipulației, pentru că trebuie luate în
considerare actele, mai degrabă decât cuvintele părților.
210. Zestrea se constituie și prin eliberarea unui creditor, atunci când soțul, care este debitor, este liberat în vederea
constituirii zestrei.
211. Atunci când o zestre este promisă, sub condiție, de către un debitor al femeii, iar ulterior, înainte ca soțul să poată cere
zestrea, debitorul încetează să mai fie solvabil, este stabilit că pierderea trebuie să fie suportată de soție, deoarece nu se
consideră că soțul a acceptat creanța într-un moment în care nu o putea încasa. Cu toate acestea, dacă debitorul era insolvabil
în momentul în care a făcut promisiunea sub condiție, pierderea trebuie să fie suportată de soț, deoarece se consideră că
acesta a acceptat cu bună știință creanța așa cum era în momentul în care a fost asumată obligația.
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212. În cazul în care un debitor promite o zestre unei femei și, ulterior, o face moștenitoarea sa; Labeo susține că
circumstanțele sunt aceleași ca și cum femeia însăși ar fi promis zestrea. Julianus aprobă și el această opinie; pentru că el
spune că nu ar fi corect ca o hotărâre să fie pronunțată împotriva lui în contul banilor pe care ea însăși îi datorează, și este
suficient ca ea să fie eliberată de răspundere.
213. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XI.
Atunci când se dau bunuri care pot fi cântărite, numărate sau măsurate, cu titlu de zestre, acest lucru se face pe riscul soțului,
deoarece se dă pentru a-i permite să le vândă după bunul său plac; iar atunci când căsătoria este dizolvată, el trebuie să
returneze obiecte de același fel și calitate, sau moștenitorul său trebuie să facă acest lucru.
214. Ulpianus, Disputații, Cartea a III-a.
Deși o zestre poate fi constituită prin eliberarea soțului de răspunderea unei datorii; totuși, dacă aceasta a fost antecupțială, iar
căsătoria nu a avut loc; Scaevola spune că, fiind făcută în considerarea căsătoriei, care nu a avut loc, eliberarea este nulă și,
prin urmare, obligația rămâne nealterată. Această opinie este corectă.
215. Ori de câte ori un străin eliberează un debitor în scopul constituirii unei zestre, iar căsătoria nu are loc, eliberarea nu va
avea niciun efect, cu excepția cazului în care a fost făcută pentru că creditorul a dorit să doneze întreaga sumă femeii; pentru
că atunci trebuie să se considere că aceasta a fost primită de ea printr-o livrare fictivă și apoi transferată soțului ei. Cu toate
acestea, dreptul la o acțiune personală pentru recuperarea acesteia nu poate fi dobândit de femeie prin intermediul unei
persoane libere.
216. Este clar că, dacă mariajul are loc și este ulterior dizolvat, femeia va avea dreptul de a pretinde zestrea, cu excepția
cazului în care străinul l-a exonerat pe soț de răspundere; și el însuși va avea dreptul la o acțiune de recuperare, dacă mariajul
ar fi dizolvat din orice motiv, pentru că atunci femeia nu va avea dreptul la o astfel de acțiune. În conformitate cu aceasta,
atunci când o zestre este constituită prin eliberarea soțului de răspundere, iar căsătoria are loc, rezultatul acțiunii pentru
recuperarea zestrei va fi că, dacă obligația de care este eliberat soțul este necondiționată, aceasta nu va fi readusă la starea sa
anterioară; dar zestrea trebuie plătită în conformitate cu ceea ce este obișnuit. Dar dacă obligația a fost limitată la o anumită
perioadă de timp, aceasta trebuie să fie restabilită în starea sa anterioară, dacă perioada la care este limitată nu a trecut înainte
ca mariajul să fie dizolvat, iar dacă datoria a fost garantată, garanția trebuie reînnoită. În mod similar, dacă obligația care a
fost transformată în zestre este condiționată, iar divorțul are loc în timp ce era în curs, cea mai bună opinie este că obligația ar
trebui să fie restabilită în aceeași condiție. Cu toate acestea, în cazul în care condiția a fost îndeplinită în timpul existenței
căsătoriei, perioada în care banii pot fi ceruți ar trebui să dateze din ziua divorțului.
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217. Julianus, Digest, cartea XVI.
Dacă un tată promite o zestre pentru fiica sa și o emancipează înainte de celebrarea căsătoriei, el nu va fi eliberat de
promisiunea sa; căci chiar dacă tatăl moare înainte de celebrarea căsătoriei, moștenitorii săi vor rămâne în continuare
răspunzători din cauza promisiunii sale.
218. În cazul în care o femeie are ca debitor un fiu aflat sub controlul patern și promite o zestre tatălui său, după cum
urmează: "Ceea ce îmi datorezi tu sau ceea ce îmi datorează fiul tău va fi al tău ca zestre", ea nu este obligată; dar rezultatul
va fi că tot ceea ce poate recupera de la tată într-o acțiune De Peculio va fi inclus în zestrea ei. Marcellus spune că, dacă,
după aceasta, ea dorește să intenteze o acțiune fie împotriva fiului, fie împotriva tatălui, va fi împiedicată de o excepție pe
motiv de contract încheiat; dar dacă ar trebui să intenteze o acțiune în privința zestrei, ea poate recupera orice s-a constatat că
se afla în peculium atunci când zestrea a fost promisă, iar dacă a fost promisă după ce a avut loc căsătoria, evaluarea
peculiumului trebuie făcută în momentul în care au fost celebrate căsătoriile.
219. Tryphoninus, Disputații, Cartea a VIII-a.
În cazul în care o femeie care urmează să se căsătorească cu un fiu aflat sub controlul paternal, care este debitorul ei, promite,
cu titlu de zestre, doar dreptul de acțiune pe care îl are pentru peculium-ul lui, trebuie luată în considerare suma care i se
cuvine în acest sens la momentul căsătoriei.
220. În cazul în care, însă, fiind pe cale să se căsătorească cu o altă persoană, ea îl însărcinează pe fiul menționat, care este
debitorul ei, să îi promită zestre din peculium-ul său, trebuie să se ia în considerare momentul în care zestrea este promisă,
astfel încât să se poată estima valoarea peculium-ului.
221. Julianus, Digest, cartea XVI.
La fel cum în cazul în care un sclav, după ce a făcut o stipulație, dobândește o proprietate pentru stăpânul său fără
consimțământul acestuia, tot așa se va dobândi o obligație pentru stăpânul său, dacă acesta permite ca o zestre să fie promisă
în numele stăpânului său. Acesta din urmă, totuși, nu va fi responsabil pentru niciun risc sau pentru neglijență, dacă debitorul
femeii promite zestrea. Zestrea este constituită și prin predarea bunului dotal unui sclav sau unui fiu aflat sub control patern,
dar nici stăpânul, nici tatăl nu vor fi răspunzători nici pentru risc, nici pentru neglijență. Prin urmare, eu spun că această
zestre va fi pe riscul femeii, până când fie stăpânul, fie tatăl ratifică promisiunea sau donația; și, prin urmare, pe durata
căsătoriei, bunul care a fost predat poate fi recuperat printr-o acțiune personală. Mai mult, acesta poate fi recuperat printr-o
acțiune pe o sumă nedeterminată, pentru ca partea să fie eliberată de promisiunea sa.
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222. Dacă o femeie, care urmează să se căsătorească cu debitorul său, îi promite acestuia o zestre cu următoarele cuvinte:
"Dacă o femeie, care este pe cale să se căsătorească cu debitorul său, îi promite o zestre cu următoarele cuvinte: "Vei avea, ca
zestre, ceea ce îmi datorezi, sau averea semproniană", oricare dintre acestea va fi ales de femeie va fi zestrea ei, iar dacă ea
preferă ca datoria să rămână în mâinile soțului ei, cu titlu de zestre, ea se poate proteja printr-o excepție împotriva lui, dacă
acesta va intenta o acțiune pentru avere. Iar dacă dă moștenirea, ea poate încasa banii care i se cuvin de la soțul ei.
223. În cazul în care un tată, crezând în mod eronat că este îndatorat fiicei sale, îi promite o zestre, el va fi responsabil.
224. Același, Digest, cartea XVIII.
În cazul în care un sclav dăruit cu titlu de zestre înainte de căsătorie are bunuri care i-au fost date sau moștenite anterior,
zestrea va fi majorată în același mod ca în cazul culturilor unei suprafețe de teren predate înainte de căsătorie.
225. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea a II-a.
A fost încheiată o stipulație în următorii termeni: "Promiți să plătești zece aurei, cu titlu de zestre, în cursul anului viitor". Se
punea problema de la ce dată trebuia să se socotească anul, dacă de la ziua în care a fost făcută stipulația, sau de la cea în care
zestrea a intrat în vigoare, adică din ziua căsătoriei. Răspunsul a fost că anul trebuie socotit din ziua căsătoriei, deoarece dacă
am fi considerat altfel și căsătoria nu ar fi avut loc în decursul anului, zestrea ar fi putut fi considerată ca fiind datorată în
contul obligației.
226. Un socru a făcut un legat ginerelui său după cum urmează: "Moștenitorul meu va da o sută de aurei lui Lucius Titius în
contul fiicei mele". Ginerele ar trebui să pretindă acești bani, iar atunci când sunt încasați ar trebui să fie primiți ca moștenire;
dar Proculus este de părere că, dacă are loc un divorț, ei trebuie să fie restituiți femeii prin intermediul unei acțiuni pe zestre;
și, cu toate acestea, ei devin o parte a zestrei. Julianus afirmă într-o notă că o acțiune de acest fel nu ar trebui să fie refuzată
nici măcar unei fiice, dacă aceasta dorește să o introducă.
227. Același, Despre Minicius, Cartea a V-a.
Un anumit om a încheiat cu o parte o stipulație cu privire la o sumă de bani pe care aceasta dorea să o dea ca zestre soției
sale, iar apoi l-a eliberat de răspundere pentru aceasta. S-a pus întrebarea dacă acești bani constituiau sau nu o parte din
zestre. Răspunsul a fost că, în cazul în care soțul nu l-ar fi eliberat pe promitent și acesta ar fi devenit insolvabil, ar trebui să
ne întrebăm dacă banii nu au fost încasați din cauza neglijenței soțului, dar cum soțul l-a eliberat pe debitor, el trebuie, în
orice caz, să își asume întreaga responsabilitate, deoarece cazul este același ca și cum ar fi primit banii și apoi i-ar fi prezentat
promitentului.
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228. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
O femeie a dat ca zestre o suprafață de pământ și, după ce a avut loc un divorț, s-a întors la soțul ei și a convenit cu el ca
acesta să primească zece aurei drept zestre și să-i dea înapoi pământul. Cei zece aurei au fost plătiți, dar ea a murit în timpul
căsătoriei înainte ca pământul să fie returnat. Este vorba de o chestiune care implică buna credință și, în conformitate cu
contractul, terenul poate fi recuperat, deoarece a fost deținut de soț fără nicio contraprestație.
229. Acest punct va părea perfect clar dacă se va face referire la acțiunea în gaj. Căci, dacă eu vă transfer proprietatea
corneșteană prin gaj și, ulterior, vă transmit proprietatea titiană, cu acordul că îmi veți restitui proprietatea corneșteană, cred
că nu există nicio îndoială că pot introduce imediat și în mod corespunzător o acțiune în gaj împotriva dvs. pentru recuperarea
proprietății corneștene.
230. Ulpianus, Opinii, Cartea a II-a.
În cazul în care un bun pe care un tată l-a dat fiicei sale emancipate este ulterior dat pentru ea cu titlu de zestre, cu
consimțământul ei, se consideră că zestrea a fost dată de către fiică, și nu de către tată.
231. Marcianus, Reguli, Cartea a III-a.
Ori de câte ori un soț restituie bunuri soției sale într-un proces de recuperare a zestrei, el trebuie să predea tot ceea ce a
obținut în acest mod, nu numai în cazul în care terenul dat ca zestre a fost evaluat, ci și în cazul în care nu a fost evaluat,
deoarece terenul a fost inclus în zestre; și, de asemenea, dacă ea a promis să plătească daune duble în caz de evacuare, chiar
dacă nu era obligată să facă acest lucru.
232. Neratius, Pergamente, Cartea a III-a.
Un bărbat dorea să-i facă un cadou soției sale, iar un datornic al ei, care nu era solvabil, îi promisese o zestre. Soțul nu va fi
responsabil decât în măsura în care debitorul era solvabil, iar dacă acesta din urmă ar dobândi ceva care i-ar putea permite să
își îndeplinească obligațiile, responsabilitatea va crește proporțional cu suma pe care a dobândit-o. Și ea va continua să existe,
chiar dacă ulterior el a devenit mai indigent, deoarece atunci când zestrea a fost promisă, donația a constat doar în ceea ce nu
putea fi colectat de la debitor, iar când acesta din urmă a devenit solvabil, obligația persistă în continuare, din cauza donației;
deoarece chestiunea se află în aceeași stare în care ar fi fost dacă debitorul ar fi fost bogat în momentul în care zestrea a fost
promisă.
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233. Gaius, Despre edictul pretorului urban; titlu: "Cumpărătorii de proprietăți". Proprietatea cumpărată cu bani aparținând
unei zestre este considerată a fi dotală.
234. Paulus, Despre Plautius, Cartea I.
În cazul în care răspunderea este angajată din cauza unei zestre, o garanție dată în acest sens va fi răspunzătoare.
235. Același, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
Un bărbat, care datora sclavul Stichus unei femei, a fost delegat de aceasta să constituie zestrea ei și, înainte ca debitorul să
facă plata, Stichus a murit. Cum debitorul nu a fost vinovat de faptul că nu a efectuat plata, iar soțul nu a fost în culpă în a
acționa, pierderea cauzată de moartea lui Stichus trebuie să fie suportată de femeie; deși, chiar dacă soțul ei ar fi fost în culpă
în a face o cerere pentru el, și dacă Stichus ar fi murit în timp ce se afla în mâinile soțului ei, nu ar fi fost răspunzător de o
acțiune privind zestrea.
236. Zestrea ar trebui să fie sub controlul celui care suportă poverile căsătoriei.
237. După moartea tatălui, poverile căsătoriei trec imediat la fiu, la fel cum copiii și văduva se supun autorității acestuia.
238. Când se spune că zestrea este diminuată de cheltuielile necesare prin efectul legii, aceasta nu se aplică decât în cazul în
care un teren dat cu titlu de zestre încetează parțial să mai fie zestre, dar, dacă cheltuielile nu sunt rambursate, o parte din
teren sau întregul teren poate fi păstrat. Cu toate acestea, în cazul în care cheltuielile care se ridică la valoarea terenului sunt
efectuate în momente diferite, Scaevola spune că acesta încetează să mai fie dotal, cu excepția cazului în care femeia ar trebui
să ofere voluntar soțului ei suma cheltuielilor în termen de un an. Dacă în zestre sunt incluși atât banii, cât și terenul, iar
cheltuielile necesare au fost făcute în contul terenului, Nerva spune că cheltuielile trebuie deduse din banii care fac parte din
zestre. Dar dacă femeia ar trebui să plătească cheltuielile soțului ei, zestrea va fi mărită sau se va considera că a fost dată
intactă? În cazul în care zestrea constă în terenuri, nedreptatea pare să fie mai mare, după părerea lui Scaevola, deoarece dacă
acestea încetează să mai fie dotală, soțul ar putea să le înstrăineze. Din nou, cum ar putea banii plătiți în acest mod să devină
dotal, sau nu vor fi deja considerați ca făcând parte din zestre? Cea mai bună opinie este că terenul va reveni la vechea sa
condiție de zestre, iar înstrăinarea sa între timp va fi interzisă.
239. Javolenus, Despre Plautius, Cartea I.
În cazul în care o femeie este pe cale să se căsătorească cu un fiu aflat sub control paternal și promite o zestre socrului ei în
următorii termeni: "Dacă o femeie se căsătorește cu un fiu aflat sub control paternal, atunci ea va promite zestrea socrului ei
în următorii termeni "Tot ceea ce îmi datorează fiul tău va fi al tău ca zestre", cred că este o diferență dacă în promisiune se
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face referire la obligația fiului sau la dreptul de acțiune pe care femeia îl are împotriva tatălui pentru bunurile folosite în
folosul său; pentru că dacă se referă la ceea ce fiul este obligat să plătească, toți banii pentru care este răspunzător sunt incluși
în promisiunea de zestre. Dacă, însă, se face referire la ceea ce tatăl trebuie să plătească din peculium pentru bunurile
angajate în beneficiul său, trebuie să se facă o estimare a sumei la care aceasta se ridica la momentul în care a fost făcută
promisiunea, iar această sumă va fi considerată ca formând zestrea pentru care se poate pronunța o hotărâre împotriva tatălui,
în numele fiului, la data menționată mai sus. Cu toate acestea, dacă nu este perfect clar ce obligație avea în vedere femeia, se
presupune că ea s-a referit la datoria fiului, cu excepția cazului în care este perfect evident că este vorba de contrariul.
240. Celsus, Digest, Cartea XIX.
Dacă logodna nu a fost încă făcută, iar tu îi promiți o zestre lui Titius în numele Seiei, într-un moment în care ea refuză să se
căsătorească cu el, iar ea ar trebui, cu toate acestea, să se căsătorească cu el ulterior, vei fi datoare cu zestrea, cu excepția
cazului în care o altă căsătorie ar fi avut loc între timp.
241. În cazul în care o femeie a încheiat o stipulație cu Titius pentru sclava Pamphila și, ulterior, fiind pe punctul de a se
căsători cu el, i-a permis să ia drept zestre ceea ce îi datora; chiar dacă Pamphila nu-i aparținea, ar fi fost totuși Pamphila
inclusă în zestre și ar fi fost pe riscul femeii în cazul morții ei? Sau, în cazul în care ar avea un copil, trebuie să fie returnată
femeii? Dacă prima stipulație ar rămâne în vigoare, nu ar trebui să se renunțe la urmașul sclavului, cu excepția cazului în care
ar fi o diferență dacă soțul era în posesia bunurilor pe care le datora în momentul constituirii zestrei (pentru că s-ar putea
considera că bunul însuși a intrat în mâinile sale) sau nu era în posesia lui; deoarece, dacă ar fi fost cazul, opinia cea mai bună
este că ar trebui mai degrabă să se considere că eliberarea de obligație ar fi intrat în mâinile sale decât bunul însuși și, prin
urmare, că urmașul sclavului nu este datorat femeii.
242. Marcellus, Digest, Cartea a VII-a.
Dacă o femeie ar promite o zestre după cum urmează: "Zece aurei îți vor aparține ție sau lui Titius ca zestre a mea", în acest
caz, se poate spune că ea poate da suma lui Titius, dar soțul ei va fi întotdeauna răspunzător pentru zestre, la fel ca și cum ar
fi ordonat ca aceasta să fie dată lui Titius. Nu este nimic extraordinar în acest lucru, deoarece o femeie care intenționează să
promită o zestre unui bărbat poate fi înlocuită de acesta pentru a face promisiunea unui alt bărbat, deși de obicei se consideră
că o femeie nu va fi răspunzătoare pentru zestrea ei față de altcineva decât față de soțul ei, deoarece în aceste cazuri zestrea
este dobândită de soț; căci nu credem că ea ar fi făcut o astfel de promisiune atunci când se gândea la căsătoria cu Titius.
243. Atunci când un moștenitor este numit la o întreagă moștenire și i se cere să predea trei pătrimi din aceasta unei femei și,
sub conducerea ei, promite soțului ei, cu titlu de zestre, ceea ce îi datorează, apreciez că nu va fi tras la răspundere. El va fi
totuși obligat, la predarea moștenirii, să cedeze femeii toate drepturile de acțiune, atât cele în favoarea sa, cât și cele pentru
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care este obligat; dar nu poate ceda aceste drepturi nimănui altcuiva în afară de cel căruia i le datorează în virtutea fiduciei.
Un altul ar putea spune că soțul ar putea intenta o acțiune împotriva lui pentru o sumă incertă, pentru a-l obliga să plătească
suma estimată datorată în temeiul fiduciei. Nu pot fi de acord cu acest lucru, deoarece este corect ca debitorul femeii să fie
răspunzător doar pentru suma pe care soțul o poate primi din ceea ce este datorat. Totuși, pentru ca ea să nu rămână fără
zestre, trebuie spus că o parte din averea care i-a fost lăsată ar trebui să îi fie restituită în conformitate cu Decretul Trebellian
al Senatului, astfel încât ea însăși să îi poată da soțului ei acest lucru ca zestre, deoarece trustul și toate obligațiile sale îi
aparțin și, din cauza subtilității și necesității extreme a cazului, substituirea nu va avea nici o forță sau efect.
244. Ați dat zece aurei, cu titlu de zestre, pentru o femeie care se credea liberă, și în acest caz veți avea dreptul la o acțiune
pentru a recupera ceea ce ați dat; la fel ca și cum ați fi făcut acest lucru în numele unei femei libere, iar căsătoria nu a avut
loc. Dacă femeia se căsătorește, după ce a fost manuntată, ceea ce ați dat va fi o zestre doar dacă ați dat-o cu intenția ca
aceasta să devină zestre atunci când se va realiza ceremonia de căsătorie. Prin urmare, dacă ați dat bunul ca un cadou femeii,
stăpânul ei va avea dreptul să-l recupereze; la fel ca în cazul în care o parte este pe cale să dea ceva unei femei, iar aceasta din
urmă ordonă să fie dat soțului ei.
245. Celsus, Digest, Cartea a XI-a.
Întreb ce sumă ar trebui să consimtă un curator să fie dată ca zestre de către pupila sa unei femei care a crescut. Răspunsul a
fost că acest lucru depinde atât de valoarea mijloacelor sale, cât și de rangul femeii și al soțului ei, după cum îi sugerează
rațiunea.
246. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea III.
Un curator poate fi numit pentru administrarea generală a bunurilor sau pentru a da o zestre, iar în cazul în care se promite o
zestre mai mare decât cea justificată de averea femeii, promisiunea va fi nulă de drept, deoarece o autorizație acordată în mod
fraudulos nu este considerată a fi confirmată de lege. Totuși, trebuie să se pună întrebarea dacă este anulată întreaga obligație
sau doar ceea ce a fost promis în plus față de ceea ce ar fi trebuit să fie. Este mai echitabil să se considere că este anulat doar
ceea ce este superfluu.
247. Respectivul curator trebuie să predea bunurile acordate ca zestre, dar nu poate să le vândă cuiva și să dea prețul acestora,
cu titlu de zestre. Dar se poate pune la îndoială dacă acest lucru este corect, căci ce se întâmplă dacă pupila nu se poate
căsători onorabil decât dacă dă bani ca zestre, iar acest lucru îi va fi mai avantajos? Cu toate acestea, bunurile care sunt date
ca zestre pot fi foarte des înstrăinate, iar banii devin zestre. Pentru ca această chestiune să poată fi determinată, dacă soțul
preferă să primească bunurile ca zestre, nu este necesar să se cerceteze mai departe; dar dacă nu este dispus să contracteze
căsătoria decât dacă se dau bani, ca zestre, atunci devine datoria curatorului să se prezinte în fața judecătorului care l-a
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desemnat, astfel încât, dacă se prezintă un motiv întemeiat, chiar dacă bărbatul este absent, acesta să permită ca zestrea să fie
constituită din produsul vânzării bunurilor.
248. Modestinus, Opinii, Cartea a V-a.
Titia, o minoră sub douăzeci și cinci de ani, a schimbat a patra parte din averea mamei sale, pe care o deținea în comun cu
frații ei, și a primit o bucată de pământ în locul părții sale, ca și cum ar fi avut loc o vânzare. Acest teren, împreună cu alte
bunuri, a fost dat ca zestre. Întreb dacă i se va acorda o restituire completă și dacă va primi partea ei de un sfert din
moștenire; și dacă va restitui terenul, ce trebuie să facă soțul ei sau ar trebui să se mulțumească cu celelalte bunuri date ca
zestre? Întreb, de asemenea, dacă el ar muri, iar moștenitorii ei, în calitate de reprezentanți ai ei, ar intenta un proces pentru
restituirea completă, iar unii dintre ei ar cere o a patra parte din moștenire, iar alții pământul, dacă soțul ar fi obligat să
restituie pământul și ar rămâne mulțumit cu celelalte bunuri din zestre ca profit al său. Modestinus a răspuns că nu există
nimic în cazul propus care să justifice ca soțul să fie lipsit de zestre, dar femeia sau moștenitorii ei ar trebui să fie judecați
pentru valoarea reală a terenului, iar evaluarea acestuia ar trebui să se facă cu referire la ceea ce valora în momentul în care a
fost dat cu titlu de zestre.
249. Același lucru, cu privire la descoperiri.
Atunci când o stipulație de restituire a zestrei este făcută de un străin, ea devine operantă în momentul în care are loc
divorțul, iar dreptul la acțiune obținut de stipulant nu se stinge în cazul în care căsătoria ar fi reînnoită. Prin urmare, dacă
femeia nu are zestre în momentul celei de-a doua căsătorii, stipulantul trebuie să consimtă din nou la constituirea zestrei; cu
condiția ca respectiva zestre pe care o stipulează o altă parte cu permisiunea ei să nu provină de la femeia însăși, căci atunci
consimțământul său nu va fi necesar.
250. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a IV-a.
În cazul în care un soț nu a făcut nicio prevedere ulterioară cu referire la zestre, dacă, după ce a avut loc un divorț, femeia se
căsătorește cu un alt bărbat și, după aceea, după ce a divorțat din nou, se întoarce la primul ei soț, zestrea îi va fi restituită în
mod tacit acestuia fără a fi afectată.
251. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a V-a.
Dacă, fie printr-un legat, fie prin moștenire, o sclavă care este dată ca zestre dobândește o proprietate de un anumit fel, iar
testatorul nu a vrut ca respectiva proprietate să aparțină soțului, aceasta trebuie să fie restituită soției în cazul în care căsătoria
este dizolvată.
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252. Același, Despre Quintus Mucius, cartea VIII.
Dacă uzufructul unui teren, a cărui proprietate nu aparține soției mele, îmi este dat cu titlu de zestre de către proprietarul
acestuia, ar fi dificil, după divorț, să se stabilească cum ar putea fi restituit femeii dreptul de uzufruct; deoarece am afirmat că
uzufructuarul nu poate fi transferat de către uzufructuar decât proprietarului bunului, iar dacă este transferat unui străin, adică
unuia care nu este proprietarul bunului, nu i se transferă nimic, iar uzufructul revine proprietarului terenului. Prin urmare,
anumite autorități consideră, în mod foarte corect, că, drept remediu, soțului ar trebui să i se permită să închirieze uzufructul
soției sale sau să i-l vândă pentru o sumă simbolică, astfel încât dreptul în sine va rămâne la soț, dar puterea de a strânge
recolta va aparține soției.
253. Proculus, Epistole, Cartea a VII-a.
Proculus către nepotul său, Salutul. În cazul în care o sclavă se căsătorește și îi dă soțului ei bani, ca zestre, indiferent dacă
știe că este sclavă sau nu, ea nu-l poate face pe soțul ei proprietar al banilor respectivi, iar aceștia vor rămâne în continuare
proprietatea persoanei căreia îi aparțineau înainte de a fi dați ca zestre soțului ei, cu excepția cazului în care acesta i-ar fi
obținut prin uzucapiune. Și nici măcar după ce femeia a devenit liberă, în timp ce trăiește cu același bărbat, nu va putea
schimba starea acestor bani. Prin urmare, nici măcar după ce a avut loc un divorț, ea nu poate intenta în mod legal o acțiune
bazată pe dreptul ei de zestre sau o acțiune personală pentru recuperarea banilor, ci partea căreia îi aparțin poate intenta în
mod legal o acțiune în justiție pentru aceștia. Dar dacă soțul a obținut un drept asupra banilor respectivi prin uzucapiune,
după ce i-a avut în posesia sa, bineînțeles pentru că a crezut că femeia era liberă, mi se confirmă convingerea că a profitat de
tranzacție, cu condiția să fi obținut dreptul la bani prin uzucapiune, înainte de căsătorie. Sunt de aceeași părere în cazul în
care a obținut ceva prin intermediul banilor respectivi înainte ca aceștia să devină zestre, cu condiția să nu fi fost în posesia
lor și să nu se fi făcut vinovat de fraudă pentru a evita să fie în posesia lor.
254. Papinianus, Întrebări, Cartea a X-a.
Promisiunea unei zestre nu este cu atât mai puțin valabilă atunci când tatăl nu știa la început că mariajul a fost încheiat, dacă
mai târziu ar fi consimțit la aceasta; deoarece orice promisiune de zestre se înțelege că se întemeiază pe condiția tacită în care
urmează să aibă loc căsătoria. Pentru că atunci când o fată mai mică de doisprezece ani a fost căsătorită, ca și cum ar fi fost
mai mare, soțul ei poate cere zestrea atunci când ea, în timp ce locuiește încă cu el, atinge vârsta de doisprezece ani. Deși se
afirmă în mod obișnuit că promisiunea unei zestre se referă doar la primele căsătorii și că obligația nu continuă să existe dacă
femeia se căsătorește cu bărbatul căruia i-a promis zestrea după ce acesta s-a căsătorit cu altcineva, ea va fi atunci operantă
atunci când a intervenit o altă căsătorie.
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255. Același, Opinii, Cartea a IV-a.
Atunci când o femeie, după un divorț, cu știința soțului ei, promite ca zestre terenuri pe care le deținea de mult timp, se
consideră că s-a convenit tacit ca zestrea promisă să nu fie revendicată; iar dacă soțul ar intenta o acțiune în justiție pentru
aceasta, el poate fi împiedicat de o excepție pe motiv de contract invocată de soție.
256. În cazul în care o femeie a dat banii care i se cuveneau de la Seius, împreună cu dobânzile care urmau să se acumuleze
în viitor, ca zestre care a fost promisă, este rezonabil ca orice dobândă care ar fi putut să se acumuleze după căsătorie să
constituie, de asemenea, o parte a zestrei.
257. S-a hotărât, în cazul în care s-a stipulat după un divorț, că banii care constituie zestrea cu dobânda nu trebuie plătiți după
data celei de-a doua căsătorii, deoarece nu se poate încasa decât plata principalului; că dobânda pentru perioada intermediară
ar fi datorată.
258. În cazul în care o femeie a fost căsătorită în timpul absenței soțului ei și condusă în casa acestuia, iar între timp nu a
făcut nici o cheltuială imputabilă bunurilor soțului ei, acesta din urmă nu poate în mod onorabil să ceară dobânzi asupra
zestrei care a fost promisă pentru a-l rambursa pentru întreținerea soției sale.
259. Un ginere a stipulat cu socrul său o zestre care urma să fie plătită într-o anumită zi, în conformitate cu dorința acestuia
din urmă, fără să fi menționat bunul sau valoarea acesteia. S-a stabilit că stipulația ar fi fost valabilă, fără a lua în considerare
dorințele socrului; de asemenea, nu ar trebui să se considere că acest caz este similar cu cel în care nu se menționează o
suprafață de teren și se consideră că un legat sau o stipulație privind acest teren este nulă; deoarece există o mare diferență
între modul de constituire a zestrei și incertitudinea bunurilor la care se referă, deoarece valoarea zestrei poate fi întotdeauna
stabilită în funcție de resursele tatălui și de rangul soțului.
260. În cazul în care o fată este contractată oficial în căsătorie cu fiul tutorelui ei, cu acordul tatălui ei; o zestre poate fi
constituită în mod legal de către tutore în proporție cu averea celui dintâi, precum și cu rangul și nașterea fetei.
261. Atunci când o zestre a fost promisă în mod legal în numele unei liberte de către patroana ei, aceasta din urmă nu o poate
reține dacă liberta se dovedește nerecunoscătoare.
262. În cazul în care o căsătorie este dizolvată, iar bunurile care au fost evaluate și date cu titlu de zestre trebuie restituite,
trebuie să se precizeze suma, dar nu se contractează o vânzare. Prin urmare, în cazul în care bunul este evacuat, dacă femeia
l-a dat cu bună credință, soțul ei nu va avea dreptul la acțiune; în caz contrar, ea va fi răspunzătoare pentru fraudă.
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263. În cazul în care un bun a fost evaluat și predat cu titlu de zestre, chiar dacă femeia poate continua să îl folosească, se va
considera că proprietatea va fi trecută la soț.
264. Se cuvine ca descendenții sclavilor de sex feminin, dați ca zestre, să fie considerați ca o parte a acestora; și, prin urmare,
o înțelegere cu soțul ca acești descendenți să fie deținuți în comun de el și de soția sa este nulă.
265. Paulus, Întrebări, Cartea a VI-a.
În cazul în care apar chestiuni îndoielnice, este mai bine să se decidă în favoarea zestrei.
266. Același, Întrebări, Cartea a XXXII-a.
Când un străin promite o zestre în numele unei femei, aceasta din urmă trebuie să-și asume riscul. Dacă, totuși, soțul se ocupă
de creanță și încasează dobânda, se consideră că riscul va fi al lui.
267. Același, Opinii, Cartea a VIII-a.
O femeie a dat toate bunurile sale ca zestre. Întreb dacă soțul ei, în calitate de moștenitor, este obligat să răspundă de datoriile
averii sale? Paulus răspunde că, atunci când cineva reține toate bunurile unei femei în contul unei obligații dotale, nu poate fi
dat în judecată de creditorii ei, dar că promisiunea de proprietate se aplică doar la ceea ce rămâne după ce au fost deduse
datoriile.
268. Paulus susține, cu referire la proprietatea dotală, că și tatăl soțului este responsabil pentru fraudă și neglijență.
269. Paulus susține, de asemenea, că, atunci când o femeie dă o zestre din propria proprietate și o determină pe mama sa să
facă stipulații, ea poate modifica ulterior instrumentul dotal.
270. Același, Sentințe, Cartea a II-a.
O persoană care este mută, surdă sau oarbă este răspunzătoare în contul unei zestre, deoarece fiecare dintre ele poate
contracta o căsătorie.
271. Cât timp există căsătoria, zestrea poate fi restituită soției pentru următoarele motive, cu condiția ca ea să nu o risipească,
și anume: pentru ca ea să se întrețină pe sine și pe copiii ei, sau pentru a cumpăra o moșie potrivită, sau pentru a asigura traiul
tatălui său exilat pe vreo insulă, sau pentru a ușura suferința fratelui sau surorii sale care se află în lipsă.
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272. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a V-a.
În cazul în care o femeie logodită oferă o zestre și nu se căsătorește sau în cazul în care o fată, pentru a deveni soție, o oferă
înainte de a împlini vârsta de doisprezece ani; se consideră că privilegiul care se aplică acțiunilor personale ar trebui, cu titlu
de favoare, ca în cazul unei zestre regulate, să fie extins pentru a include o acțiune personală de recuperare.
273. Tryphoninus, Disputații, Cartea a VI-a.
Deși zestrea devine o parte a proprietății soțului, ea aparține totuși, de fapt, soției. Pe bună dreptate, s-a hotărât că, dacă ea a
dat un teren care nu a fost evaluat ca zestre și, din această cauză, s-a prevăzut o stipulație pentru daune duble, iar terenul ar
trebui să fie evacuat de la soț, acesta din urmă poate introduce imediat o acțiune în baza stipulației. Mai mult, întrucât este în
interesul ei ca bunurile date cu titlu de zestre să nu fie evacuați și întrucât ea însăși suferă de pe urma evicțiunii, deoarece
încetează să posede ceea ce a constituit zestrea, se consideră că ea are, de asemenea, dreptul de a beneficia de profitul
acestora cât timp căsătoria continuă să existe, chiar dacă proprietatea asupra bunurilor este a soțului, iar acesta suportă
sarcinile căsătoriei.
274. Același, Disputații, Cartea a IX-a.
În cazul în care un tată promite o zestre fiicei sale printr-o donație mortis causa, promisiunea va fi valabilă, căci el va fi
obligat ca și cum ar fi făcut-o în momentul propriei sale morți. Dacă, totuși, el se recuperează, de ce nu ar trebui să fie
eliberat de obligație printr-o acțiune personală, așa cum ar fi cazul în care altcineva a încheiat o stipulație sau a promis o
zestre în numele altcuiva? Cazul este similar în cazul în care o acțiune personală este posibilă pentru a recupera banii care au
fost dați sau pentru a obliga o parte să elibereze o obligație asumată mortis causa. Același lucru nu se poate spune în cazul
unei femei, dacă aceasta a promis o zestre mortis causa, deoarece o zestre este nulă, cu excepția cazului în care poate fi
folosită pentru a acoperi cheltuielile căsătoriei.
275. Același, Disputații, Cartea a X-a.
În cazul în care o femeie pe cale să se căsătorească cu debitorul ei, care îi datorează bani cu dobândă, îi promite, cu titlu de
zestre, ceea ce el îi datorează; dobânda care a devenit scadentă după ce a avut loc căsătoria nu constituie o parte din zestre,
deoarece întreaga obligație este anulată; la fel ca și cum toată datoria ar fi fost plătită femeii, iar ea ar fi dat-o cu titlu de
zestre.
276. Același, Disputații, Cartea a XI-a.
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Atunci când o femeie care are un drept de uzufruct asupra unui teren aparținând soțului său îi dăruiește acestuia cu titlu de
zestre, deși uzufructul nu-i mai aparține, totuși, soțul nu are dreptul la el, deoarece el folosește propriul teren, ca proprietar;
dar, prin intermediul zestrei, el obține titlul complet al respectivului teren, și nu-l deține separat de uzufruct, și nu-l poate
pierde prin nefolosire. Totuși, în caz de divorț, el trebuie să restabilească uzufructul asupra terenului respectiv în beneficiul
soției sale. Cu toate acestea, în cazul în care aceasta moare în timpul căsătoriei, se consideră că soțul nu a profitat de zestre,
deoarece, chiar dacă nu s-ar fi căsătorit cu femeia, uzufructul, care a încetat prin moartea ei, ar fi revenit la teren și, prin
urmare, el nu ar fi fost obligat să contribuie la cheltuielile de înmormântare ale soției sale.
277. Este evident că, dacă un tată, care are un uzufruct asupra unei suprafețe de teren, îl dă ginerelui său cu titlu de zestre,
pentru fiica sa, iar aceasta moare în timpul căsătoriei, el va avea un drept de acțiune împotriva ginerelui său pentru
restabilirea uzufructului.
278. Dacă o femeie constituie o zestre pentru soțul ei, dându-i uzufructul asupra terenului ei, atunci uzufructul va fi, propriuzis, atașat la persoana soțului ei, iar acesta îl va pierde prin nefolosire. Dacă acest lucru se va întâmpla, să vedem dacă femeia
va mai fi înzestrată. Dacă, într-adevăr, proprietatea asupra terenului se află în posesia femeii, iar uzufructul revine la aceasta,
nu mai rămâne acum nimic din zestre care să poată fi recuperat de către el în cadrul unei acțiuni în zestre, deoarece nu i se
poate reproșa că a pierdut uzufructul prin nefolosire, deoarece ea însăși a profitat de el, și prin urmare va rămâne fără zestre.
Dar dacă soția înstrăinează bunul, iar acesta devine mai valoros fără ca ea să obțină vreun avantaj, ea își va păstra totuși
dreptul la zestre, deoarece soțul, care, atunci când ar fi putut să se bucure de uzufruct, l-a pierdut prin nefolosire, va fi pasibil
de o acțiune în zestre. Dacă, însă, uzufructul a continuat să existe până la momentul în care a avut loc divorțul, restituirea lui
va fi în beneficiul femeii, deoarece, deși nu trece imediat la ea, totuși, el revine în proprietate fie pentru un anumit preț sau
contraprestație și fără niciun dezavantaj pentru proprietar. Însă, în cazul în care soțul nu a pierdut uzufructul, dreptul său la
acesta nu se va stinge prin moartea soției. Dar în cazul în care are loc un divorț, să vedem, în primul și al doilea caz, dacă
profitul trebuie împărțit proporțional cu timpul anului care a trecut. Această opinie ar trebui să fie adoptată. Restituirea
uzufructului, însă, ar trebui să se facă astfel încât acesta să fie transferat femeii care deține terenul și să fie unit cu
proprietatea acestuia. Chiar dacă femeia nu este proprietara terenului, o acțiune în zestre va fi totuși admisă pentru a-l obliga
pe soț să renunțe la uzufruct; pentru că soția va fi pasibilă de o acțiune în vânzare pentru a o obliga să îl predea, fie că se
așteaptă să obțină un anumit preț pentru el de la cumpărător, fie că preferă să îi facă o favoare, decât să lase dreptul la cineva
care nu îi este prieten și căruia i-a fost transferat, ceea ce îi este permis de lege.
279. O soție a dat un uzufruct soțului său cu titlu de zestre, iar în timpul căsătoriei i-a vândut acestuia terenul. S-a pus
întrebarea ce ar fi avut dreptul să recupereze în cadrul unei acțiuni în temeiul zestrei, dacă ar fi avut loc un divorț. Am
răspuns că este important să se verifice la ce preț a fost vândut terenul, deoarece, dacă se face o evaluare a proprietății simple,
femeia, în cadrul unei acțiuni privind zestrea, are dreptul de a recupera prețul uzufructului. Dar ce se întâmplă dacă soțul
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moare înainte de a fi fost asociat? Moștenitorii săi nu ar fi răspunzători de nimic. Chiar dacă altcineva ar fi apărut ca și
cumpărător al proprietății, moștenitorul soțului nu ar fi fost obligat la nimic față de femeie, iar uzufructul ar fi revenit la
teren. Cu toate acestea, dacă întregul teren ar fi fost vândut pentru cât valora, iar uzufructul nu ar fi fost înțeles ca fiind
rezervat, s-ar fi considerat că femeia ar fi avut dreptul la zestre pe durata căsătoriei.
280. În cazul în care un teren deținut în comun a fost dat cu titlu de zestre, iar celălalt coproprietar a intentat o acțiune de
partaj împotriva soțului, iar terenul i-a fost adjudecat acestuia, valoarea hotărârii împotriva coproprietarului în favoarea
soțului ar fi zestrea, dar dacă terenul a fost adjudecat unui străin fără licitație, zestrea ar fi o parte din prețul pentru care a fost
vândut terenul. Dar aceasta nu ar fi considerată a lua locul proprietății și, în caz de divorț, nu ar fi necesar să fie plătită toată
deodată, ci ar trebui plătită într-un termen specificat. Dacă, totuși, terenul ar fi adjudecat soțului, acea parte din el care fusese
dată cu titlu de zestre ar rămâne tot dotală; dar dacă ar avea loc un divorț, cealaltă parte, în contul căreia prima, ca zestre, a
ajuns în mâinile soțului, trebuie restituită; adică acesta va primi de la soția sa, cu titlu de preț, tot atât cât a plătit
coproprietarului ei în contul hotărârii care a fost pronunțată împotriva lui. Dacă vreuna dintre părți ar ataca acest lucru ca
fiind nedrept, niciuna dintre ele nu ar trebui să fie ascultată, nici femeia dacă se opune primirii celeilalte părți de pământ, nici
soțul dacă refuză să o predea; dar să vedem dacă, atâta timp cât există căsătoria, numai acea parte de pământ care a fost dată
cu titlu de zestre este dotală, sau dacă și cealaltă parte nu este la fel. Julianus spune că doar una dintre părți este dotală, iar eu
am declarat în instanță că doar una dintre ele ar trebui să fie considerată ca atare.
281. Atunci când cineva care este protejat de o excepție se obligă, din greșeală, printr-o stipulație cu un soț să-i plătească o
sumă de bani cu titlu de zestre, și nu o face, poate fi obligat să-i plătească; și va avea dreptul la o acțiune personală de
recuperare împotriva femeii sau a tatălui ei, în funcție de care dintre ei s-a substituit în contul sumei pe care nu o datora și pe
care fie a promis-o, fie a plătit-o soțului.
282. Labeo, Epitomele ultimelor lucrări ale lui Javolenus, cartea VI.
Un bunic a dat o zestre pentru nepoata sa, fiica fiului său, ginerelui său, iar apoi a murit. Servius neagă faptul că zestrea
revine tatălui, iar eu sunt de acord cu el, deoarece nu se poate considera că provine de la el, deoarece nu a deținut niciodată
vreun bun.
283. Un tată a promis o sută de aurei fiicei sale, cu titlu de zestre, cu condiția ca aceasta să fie plătită atunci când va fi perfect
convenabil. Ateius spune că Servius a dat ca fiind de părere că tatăl ar trebui să plătească zestrea de îndată ce ar putea face
acest lucru fără să se supună dezonoarei și infamiei.
284. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea VI.
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Dacă debitorul unei femei promite o zestre logodnicului ei, femeia poate intenta o acțiune în justiție pentru banii respectivi
împotriva debitorului ei înainte de căsătorie; iar Labeo spune că debitorul nu va fi răspunzător față de soț din acest motiv nici
după aceea. Această opinie este incorectă, deoarece promisiunea este în suspensie atâta timp cât obligația rămâne în această
condiție.
285. Papinianus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Un tată a dat ca zestre pentru fiica sa o anumită sumă de bani pe care o împrumutase sau pentru care își asumase răspunderea.
De îndată ce acești bani au fost cheltuiți, zestrea a devenit profitoare.
286. Proculus, Epistole, Cartea a V-a.
În cazul în care o femeie i-a ordonat soțului ei să dea o anumită sumă de bani pe care i-o datora ca zestre pentru fiica lor
comună, iar el a făcut acest lucru, cred că ar trebui să se analizeze dacă a dat zestrea în numele său sau al soției sale. Dacă a
dat-o în nume propriu, va rămâne dator soției sale, dar dacă a dat-o în numele soției sale, va fi eliberat de răspunderea față de
soția sa.
287. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea VI.
Dacă debitorul unei femei îi promite logodnicului său o zestre, ea nu poate încasa banii de la debitorul său înainte de
căsătorie, deoarece promisiunea este în suspensie atâta timp cât obligația rămâne în această stare.
288. Labeo, Epitome de probabilități de Paulus, Cartea a VI-a.
În cazul în care este vorba de promisiunea unei zestre, trebuie să se judece împotriva celui care a făcut-o, fără a se ține seama
de resursele sale pecuniare. Paulus spune că acest lucru este întotdeauna valabil cu referire la un străin, dar în cazul în care
ginerele pretinde zestrea promisă de la socrul său, cât timp există legătura dintre ei, judecata va fi pronunțată împotriva
socrului în funcție de suma pe care o poate plăti. În cazul în care acesta introduce o acțiune după ce căsătoria a fost desfăcută,
cred că suma care trebuie plătită va depinde de circumstanțele și de caracterul personal al părților. Ce s-ar întâmpla dacă
socrul ar fi impus ginerelui său, dându-i motive să se aștepte la o zestre, deși știa că nu o poate furniza, și dacă ar fi făcut
acest lucru cu scopul de a-și înșela ginerele?
289. Scaevola, Digest, Cartea a VIII-a.
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Un tată a dat ca zestre pentru o fiică o suprafață de pământ și, murind, a lăsat-o pe fiică ca unică moștenitoare a averii sale.
Aceasta, fiind presată de creditori, a decis că ar fi mai bine să vândă terenul dat ca zestre, deoarece era mai puțin productiv, și
să păstreze celelalte terenuri aparținând moștenirii, deoarece produceau un venit mai mare. Soțul și-a dat consimțământul în
acest sens, cu condiția să nu fi existat nicio fraudă în această tranzacție. Întreb dacă acea parte din zestre care era inclusă în
această suprafață de teren putea fi transferată în mod legal femeii în timpul căsătoriei. Răspunsul a fost că da, dacă prețul
acesteia a fost plătit unui creditor.

Tit. 4. Cu privire la acordurile dotale.

290. Javolenus, Despre Cassius, cartea a IV-a.
Este licit ca un acord să fie încheiat după căsătorie, chiar dacă nu a fost, anterior, încheiat niciunul.
291. Acordurile încheiate în scopul restituirii zestrei trebuie să fie încheiate de toate părțile care au dreptul de a recupera
zestrea sau de la care aceasta poate fi recuperată, pentru ca una dintre ele, care nu este parte în proces, să nu poată obține
niciun avantaj de la magistratul care ar putea fi chemat să execute acordul.
292. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XIX-a.
În cazul în care s-a încheiat un acord conform căruia zestrea va rămâne în mâinile soțului, indiferent de modul în care se va
dizolva căsătoria, cu condiția să existe copii, Papinianus i-a declarat lui Junianus, pretorul, că în cazul în care căsătoria a fost
încheiată prin moartea soțului, trebuie să se considere că nu a avut loc niciun acord pentru păstrarea zestrei și că, în astfel de
circumstanțe, un acord care a fost în detrimentul zestrei, nu trebuie respectat atunci când are loc moartea soțului.
293. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care se încheie un acord care face referire la momentul divorțului, iar divorțul nu are loc, acordul nu va deveni
operațional.
294. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXI.
Dacă se va conveni ca profiturile proprietății să fie transformate în zestre, va fi valabilă convenția? Marcellus spune în Cartea
a VIII-a a Digestului că o astfel de înțelegere nu este valabilă, deoarece o femeie printr-un contract de acest fel aproape că
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devine neîndestulătoare. Totuși, el face distincția că, dacă o femeie ar da ca zestre o suprafață de pământ, cu condiția ca soțul
ei să îi livreze profiturile acesteia, o astfel de înțelegere este nulă; și aceeași regulă se aplică dacă ea ar da ca zestre un
uzufruct în baza unei înțelegeri similare. Cu toate acestea, în cazul în care se încheie un contract cu privire la oferirea
profiturilor, și anume că orice profit care poate fi obținut va compune zestrea, iar terenul sau uzufructul acestuia este predat
în conformitate cu acesta, nu cu înțelegerea că profiturile vor deveni dotale, ci că soțul poate colecta profiturile care vor
deveni parte din zestre, acesta poate fi obligat printr-o acțiune în zestre să predea profiturile respective. Profiturile vor forma,
așadar, zestrea, iar el se poate bucura de dobânda obținută din ele, precum și dobânda ce se adaugă la principal. Cred că, în
ambele cazuri, trebuie să se țină seama de intenția cu care a fost dată zestrea, astfel încât, dacă soția a dat o zestre mare pentru
că dorea ca veniturile acesteia să o constituie și se aștepta ca soțul să se mulțumească cu dobânzile pe care le-ar putea
produce, se poate spune că acordul va fi valabil, pentru că atunci zestrea nu este neprofitabilă. Să presupunem, de exemplu,
că soțul primește un venit anual de patruzeci de aurei cu titlu de zestre, în timp ce, dacă nu s-ar fi încheiat o astfel de
convenție, ar fi primit mai mult de trei sute, nu ar fi oare un mare avantaj pentru el să obțină o zestre atât de profitabilă? Și ce
vom spune dacă acordul a fost întocmit în astfel de termeni încât soțul poate transforma profiturile în zestre, iar soția trebuie
să se întrețină pe ea și familia ei, să le asigure hrana și să le plătească toate cheltuielile? De ce nu puteți considera că un astfel
de acord va fi valabil?

295. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Nu se poate încheia un contract care să-l împiedice pe soț să ia măsuri în cazul imoralității soției sale sau care să-i permită să
încaseze mai mult sau mai puțin decât permite legea în astfel de circumstanțe; căci dreptul de a aplica pedepse publice nu
poate fi anulat printr-o înțelegere privată.
296. Acordurile de acest fel nu trebuie respectate atunci când se face referire la recuperarea bunurilor date sau înstrăinate,
pentru că, în primul caz, femeile sunt invitate să fure, iar în al doilea caz, legea civilă este încălcată.
297. Dacă s-ar conveni ca soțul să nu intenteze o acțiune în justiție pentru cheltuielile necesare efectuate, acordul nu ar trebui
respectat, deoarece cheltuielile de acest fel diminuează zestrea prin efectul legii.
298. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Pomponius spune că un soț nu poate contracta să dea o garanție doar împotriva fraudei cu referire la zestre, care este
prevăzută în beneficiul persoanelor căsătorite, deși poate conveni că nu va fi responsabil pentru cererea unui debitor, care i-a
promis o zestre. Pomponius susține că el poate conveni ca zestrea să fie pe riscul soției; și, pe de altă parte, să stipuleze că
zestrea care este pe riscul soției va fi pe riscul soțului.
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299. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XV.
În cazul în care se dă o zestre în numele unei fiice, cel mai bine este ca ginerele să se înțeleagă cu ambele părți; deși, la
început, când se dă o zestre, tatăl poate impune orice condiție pe care o dorește, fără să țină seama de persoana femeii. Dar
dacă, după ce zestrea a fost dată, el dorește să facă un acord, trebuie să se țină cont de ambele părți atunci când se face acest
lucru, deoarece zestrea a fost deja dobândită de femeie. În acest caz, tatăl fie încheie acordul fără fiica sa, fie singur, fie o
face după ce și-a chemat fiica, iar acordul nu va avantaja sau prejudicia pe nimeni în afară de el însuși. Cu toate acestea, dacă
fiica încheie singură un contract prin care se îmbunătățește situația tatălui ei, acesta va fi și el avantajat, deoarece el poate
dobândi proprietăți prin intermediul fiicei sale, în timp ce fiica nu poate face acest lucru prin intermediul tatălui său. Dar, în
cazul în care contractul încheiat de fiică este dăunător, deși poate aduce atingere drepturilor sale, nu va fi în niciun caz
dezavantajos pentru tată, cu excepția cazului în care acesta inițiază o acțiune împreună cu fiica sa. Trebuie spus că fiica nu
poate niciodată, prin încheierea vreunui acord, să determine înrăutățirea situației tatălui său, deoarece în cazul în care ea ar
muri în timpul căsătoriei, zestrea va reveni tatălui său.
300. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal se căsătorește în timp ce tatăl său este nebun sau se află în mâinile
dușmanului, sau în cazul în care fiica sa se căsătorește în circumstanțe similare, un acord având ca referință zestrea încheiat
cu oricare dintre ei trebuie să fie încheiat cu fiecare în parte.
301. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XVI-a.
Atunci când se încheie un acord care prevede că, dacă o fiică moare în timpul vieții socrului ei, întreaga zestre va fi dată
acestuia din urmă, iar dacă acesta moare, fiului său, iar dacă și fiul său moare, moștenitorului socrului, o astfel de stipulație
printr-o interpretare indulgentă poate fi susținută ca fiind echitabilă.
302. Același, Despre Sabinus, cartea XXVI.
Un bunic, oferind o zestre pentru nepoata sa, a convenit ca aceasta să nu fie niciodată revendicată de el însuși sau de fiul său,
ci să poată fi revendicată de orice alt moștenitor decât fiul său. Acesta din urmă va fi protejat de o excepție bazată pe
contract, deoarece ne este permis să asigurăm pentru moștenitorii noștri și nimic nu ne împiedică să facem acest lucru pentru
o anumită persoană, dacă aceasta ar fi moștenitorul nostru; dar acest lucru nu se aplică altor moștenitori. Celsus a susținut
aceeași opinie.
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303. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
În cazul în care un tată a promis o zestre și a fost de acord ca aceasta să nu fie revendicată de el cât timp trăiește și, în orice
caz, atât timp cât căsătoria continuă să existe, Divinul Severus a decretat ca acordul să fie interpretat ca și cum ar fi conținut
adaosul: "Cât timp trăiește". Căci aceasta trebuie să fie înțeleasă ca făcând referire la afecțiunea paternă și la dorința părților
contractante, în așa fel încât ultima parte a acordului va fi considerată ca făcând referire la durata vieții tatălui, deoarece o
interpretare diferită ar separa profiturile zestrei de cheltuielile căsătoriei, ceea ce ar fi intolerabil; iar rezultatul ar fi că femeia
ar fi considerată că nu are zestre. Prin urmare, prin acest Rescript s-a stabilit că, dacă fiica ar muri în timp ce tatăl ei trăiește
sau ar divorța fără ca ea să fie învinuită, zestrea nu ar putea fi în niciun caz revendicată de soțul ei, dar că acesta ar putea să o
revendice dacă tatăl ar muri în timpul căsătoriei.
304. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
În cazul în care un tată a dat o zestre și a fost de acord ca, în cazul în care fiica sa moare în timpul căsătoriei, zestrea să
rămână în mâinile soțului ei; cred că acordul trebuie respectat, chiar dacă nu s-au născut copii.
305. Printre acordurile care sunt de obicei încheiate înainte și după căsătorie, unele sunt voluntare, ca, de exemplu, atunci
când se afirmă că femeia se va întreține cu zestrea promisă; și, atâta timp cât căsătoria continuă, zestrea nu poate fi cerută de
la soțul ei; sau ea îi poate furniza o anumită sumă pentru întreținerea lui; sau pot fi făcute alte prevederi similare cu acestea.
Există și alte înțelegeri care se referă la lege, de exemplu, cele care prevăd modul în care o zestre trebuie restituită atunci
când este revendicată; și, în cazuri de acest fel, voința părților contractante nu este întotdeauna respectată. Dacă, totuși, s-ar
conveni că zestrea, în niciun caz, nu poate fi revendicată, femeia va rămâne fără zestre.
306. În cazul în care femeia este de acord ca nu i se poate cere mai mult de jumătate din zestre și stipulează o penalizare;
Mela spune că ea trebuie să se mulțumească cu unul sau cu celălalt dintre două lucruri: fie cu o excepție bazată pe acordul cu
o eliberare de obligația unei penalizări, fie, dacă ea procedează conform stipulației, trebuie să i se refuze dreptul la. o
excepție.
307. În cazul în care un teren care a fost evaluat este dat ca zestre, iar femeia este de acord ca, în cazul în care acesta aduce
mai mult atunci când este vândut, surplusul să facă parte din zestrea ei; Mela spune că o astfel de înțelegere trebuie să fie
executată, așa cum, pe de altă parte, ea poate fi de acord să fie răspunzătoare pentru deficitul în cazul în care terenul se va
vinde cu mai puțin.
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308. Dacă o soție ar conveni ca, indiferent dacă o bucată de pământ dată cu titlu de zestre se vinde cu mai mult sau mai puțin
decât evaluarea, prețul pe care îl aduce să constituie zestrea ei, această convenție trebuie executată; dar dacă proprietatea se
vinde cu mai puțin, din vina soțului, soția poate recupera deficitul de la el.
309. Julianus, Digest, cartea XVII.
Mai mult, dacă terenul nu va fi vândut, trebuie să se furnizeze evaluarea acestuia.
310. 310. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXV.
În ceea ce privește momentul în care zestrea ar trebui să fie returnată, legea permite să se încheie un acord care să stabilească
ziua în care acest lucru poate fi făcut, cu condiția ca starea femeii să nu fie înrăutățită prin aceasta:
311. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a XI-a. Adică poate fi restituită mai devreme.
312. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Nu se poate conveni ca zestrea să fie restituită la o dată mai târzie decât cea stabilită de lege; după cum nu se poate conveni
nici ca ea să nu fie restituită deloc.
313. Proculus, Epistole, Cartea a XI-a.
Atilicinus către prietenul său Proculus, Salutare: "În cazul în care între un bărbat și soția sa s-a încheiat o înțelegere înainte de
căsătorie, ca, în cazul în care ar avea loc un divorț, să se acorde același timp pentru returnarea zestrei care a fost dată pentru
acordarea ei; femeia a dat zestrea soțului ei la cinci ani după căsătorie. Având loc un divorț, întreb dacă soțul trebuie să
restituie zestrea soției sale în termen de cinci ani sau dacă trebuie să facă acest lucru în termenul stabilit de lege? Proculus a
răspuns cu referire la termenul de restituire a zestrei: "Cred că printr-o înțelegere condiția femeii poate fi îmbunătățită și nu
poate fi înrăutățită; prin urmare, dacă se prevede ca zestrea să fie restituită într-un timp mai scurt decât cel stabilit de lege,
trebuie executat, dar dacă se convine să fie restituită după un timp mai lung, un astfel de contract nu este valabil." În ceea ce
privește această opinie, se cuvine să precizăm că, dacă se dovedește prin convenție că, după divorț, trebuie să existe aceeași
întârziere pentru restituirea zestrei ca și pentru predarea ei după căsătorie, iar dacă această întârziere în restituirea ei a fost
mai scurtă decât cea autorizată de lege, convenția va fi valabilă, dar dacă este mai lungă, nu va fi.
314. Julianus, Digest, cartea XVIII.
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Deși, în timpul continuării căsătoriei, soțul și soția pot fi în imposibilitatea de a se înțelege să amâne restituirea zestrei pentru
o perioadă mai lungă decât cea autorizată de lege; totuși, după divorț, dacă a existat un motiv întemeiat pentru această
înțelegere, ea trebuie păstrată.
315. Alfenus, Epitomele Digestului lui Paulus, Cartea a III-a.
Este diferit atunci când un tată, promițând o zestre pentru fiica sa, este de acord ca aceasta să fie plătită de el în unul, doi, trei,
patru și cinci ani; și declară că va fi returnată în același mod, dacă mariajul va fi dizolvat, căci această înțelegere va fi valabilă
dacă fiica va deveni moștenitoarea tatălui său și dacă ea era prezentă în momentul în care s-a încheiat contractul.
316. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Un acord încheiat în contul bunurilor date sau însușite de soție, sau al cheltuielilor efectuate, va fi valabil; adică după ce a
avut loc un divorț.
317. În cazul în care un străin este pe cale să dea o zestre din propriile sale bunuri, el poate stipula și conveni orice dorește
chiar și fără știrea femeii; deoarece el impune condiții asupra a ceea ce îi aparține, dar după ce a dat zestrea, el poate încheia
un acord cu privire la aceasta doar cu consimțământul femeii.
318. Dacă se va conveni că zestrea nu poate fi cerută nici de la soție, nici de la tată, moștenitorul oricăruia dintre ei nu va
avea dreptul la o excepție. Dacă, totuși, înțelegerea a fost ca aceasta să nu fie revendicată în timpul căsătoriei, în timpul vieții
tatălui, ea poate fi revendicată imediat după moartea acestuia; iar dacă soțul nu o revendică, el va fi răspunzător din cauza
neglijenței dacă zestrea ar putea fi cerută; cu excepția cazului în care căsătoria a fost dizolvată înainte ca el să aibă puterea de
a o revendica.
319. Julianus, Digest, Cartea XVII.
Atunci când o femeie promite o anumită sumă de bani, cu titlu de zestre, și, în locul ei, dă sclavi cu condiția ca aceștia să fie
pe riscul ei, iar dacă se vor naște copii, aceștia îi vor aparține, înțelegerea trebuie să fie executată; căci este stabilit că între soț
și soție se poate încheia un contract care să prevadă că o zestre constând într-o sumă de bani poate fi schimbată și transferată
în alte bunuri, dacă acest lucru va fi avantajos pentru femeie.
320. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea a II-a.
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Un anumit bărbat a primit de la soția sa o suprafață de pământ cu titlu de zestre și s-a convenit între ei ca soțul să dea soției
sale, ca venit anual, chiria acestui pământ. Ulterior, soțul a închiriat terenul mamei femeii pentru a fi cultivat în schimbul unei
anumite sume de chirie, iar aceasta a murit fără să o fi plătit, lăsând-o pe fiica sa ca unică moștenitoare, iar apoi a avut loc un
divorț. Soțul ei a intentat proces împotriva femeii pentru chiria pe care mama ei i-o datora, și s-a decis că nu ar trebui să i se
acorde o excepție, ca și cum nu s-ar fi încheiat un acord între ea și soțul ei ca respectiva chirie să îi fie dată pentru întreținere;
deoarece, în anumite circumstanțe, donațiile pot fi făcute în mod legal între soț și soție, deoarece ceea ce este dat cu titlu de
venit anual este o specie de donație.
321. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Un tată, în momentul în care a dat o zestre fiicei sale, a convenit ca, în cazul în care aceasta ar muri lăsând unul sau mai mulți
copii, zestrea să îi fie restituită, după ce i se va scădea a treia parte din ea; sau, după moartea sa, să fie dată unuia sau altuia
dintre copiii care se aflau sub controlul său. Acest lucru a fost ulterior stipulat în mod expres. După moartea tatălui, femeia a
murit în timpul căsătoriei, lăsând copii. S-a pus întrebarea dacă copiii puteau pretinde două treimi din zestre, în conformitate
cu stipulația respectivă. Am răspuns că da, deoarece efectul stipulației era că, în cazul în care femeia ar fi murit în timpul
căsătoriei, zestrea ei ar fi trebuit să fie returnată tatălui ei, și se aplică aceeași regulă ca și în cazul în care o stipulație a fost
încheiată în următorii termeni: "Dacă vine o corabie din Asia, sunteți de acord să-mi plătiți o anumită sumă de bani sau, după
moartea mea, să o plătiți lui Lucius Titius?", căci dacă corabia va sosi după moartea stipulantului, banii vor fi datorați
moștenitorului meu.
322. Florentinus, Institutes, Cartea a III-a.
În cazul în care s-a convenit între soț și soție ca o anumită parte din zestre sau întreaga zestre să fie reținută în cazul nașterii
unuia sau mai multor copii, înțelegerea trebuie să fie pusă în aplicare, chiar și în contul copiilor care s-au născut înainte ca
zestrea să fi fost dată sau mărită, căci este suficient ca aceștia să se fi născut în timpul căsătoriei în legătură cu care a fost
acordată zestrea.
323. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
Referitor la restituirea zestrei, în cazul în care s-a convenit să se facă acest lucru dacă fata a murit înainte de căsătorie, se
consideră, de asemenea, că soțul a fost de acord să nu o revendice și că tatăl a obținut dreptul de a transmite moștenitorului
său o excepție pe bază de contract.
324. Papinianus, Opinii, Cartea a IV-a.
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S-a convenit între un socru și ginerele său că, dacă fiica moare lăsând un copil de un an, zestrea va aparține soțului, dar dacă
copilul moare în timpul vieții mamei sale, soțul nu poate păstra decât o parte din zestre, în cazul în care soția a murit în
timpul căsătoriei. Femeia și-a pierdut viața în urma unui naufragiu în același timp cu copilul ei, care avea un an. Din cauza
faptului că părea probabil ca acest copil să fi murit înaintea mamei sale, s-a decis că soțul poate păstra o parte din zestre.
325. Un soț poate reține o zestre acordată unei fiice prin convenție, iar dacă el nu o face din greșeală, fiica, care este singura
moștenitoare a tatălui său și moștenitoare a unei părți din bunurile mamei sale, poate, nu în mod greșit, să revendice cu
prioritate zestrea plătită în mod necuvenit de tatăl său, în cazul partajului bunurilor mamei sale.
326. Atunci când se convine între tată și ginere ca zestrea să fie restituită tatălui, în cazul în care fiica moare în timpul
căsătoriei fără să lase copii, trebuie să se înțeleagă că părțile au convenit că, în cazul în care fiica moare lăsând copii, zestrea
va fi păstrată și că nici o parte din aceasta nu va fi separată de ea din cauza unui adaos care a fost făcut la ea, dacă nu s-a
convenit contrariul.
327. Se convenise ca soția să fie transportată pe cheltuiala soțului ei oriunde s-ar duce și, prin urmare, în strictă conformitate
cu această înțelegere, femeia și-a urmat soțul și l-a căutat în provincia în care acesta slujea ca centurion. În cazul în care soțul
nu a respectat înțelegerea, deși o acțiune directă nu ar fi fost admisă, totuși o acțiune echitabilă in factum ar fi trebuit să fie
acordată.
328. În cazul în care o fiică, care promitea o zestre pentru ea însăși, a inserat în contract că, în cazul în care ea ar muri în
timpul căsătoriei fără să lase copii, zestrea ei ar trebui plătită mamei sale; acest acord al fiicei nu conferă mamei niciun drept
de acțiune. Cu toate acestea, dacă moștenitorul fiicei ar plăti banii care compun zestrea, iar soțul ar intenta o acțiune în
justiție pentru aceasta, se poate invoca o excepție împotriva sa pentru că a revendicat zestrea cu încălcarea propriului său
acord.
329. Un tată a stipulat ca zestrea să îi fie dată lui, dacă fiica sa ar muri în timpul căsătoriei. În timp ce căsătoria era încă în
vigoare, tatăl a fost condamnat pentru o crimă capitală. Condiția stipulării nu ar fi avut efect dacă ar fi avut loc un divorț sau
dacă mariajul ar fi fost dizolvat prin moartea soțului. Cu toate acestea, dacă femeia ar muri în timpul căsătoriei, dreptul la o
acțiune privind zestrea care decurge din stipulație ar fi dobândit de către Trezorerie. Dar dacă părțile s-ar recăsători după un
divorț, stipulația nu ar deveni operațională în beneficiul Trezoreriei, chiar dacă fiica ar muri în timpul celei de-a doua
căsătorii, deoarece se referea la prima căsătorie.
330. Același, Definiții, Cartea I.

1353

Dacă o femeie care are copii se întoarce la soțul ei prin duplicitate, după o ceartă; ca de exemplu, atunci când, din motive
venale, ea acceptă să nu fie înzestrată; această convenție fiind contrară obiceiului nu ar trebui să fie aplicată, în conformitate
cu circumstanțele cazului.
331. Paulus, Întrebări, Cartea a V-a.
Se întreabă dacă, în cazul în care o femeie, înainte sau după căsătorie, este de acord ca creditorul ei să se mulțumească cu
recoltele de pământ pe care le-a dat cu titlu de zestre, va fi valabilă această înțelegere? Eu spun că va fi valabil, dacă este
încheiat înainte de căsătorie și că în acest fel zestrea va fi diminuată; dar dacă este încheiat după căsătorie, deoarece
profiturile zestrei sunt destinate să ușureze poverile matrimoniale, soțul consimte practic să plătească creditorul din propriile
sale bunuri, iar tranzacția va fi un simplu dar.
332. Scaevola, Opinii, Cartea a II-a.
În cazul în care un soț a primit cu titlu de zestre anumite terenuri care fuseseră evaluate și, în timpul existenței căsătoriei, cu
intenția de a-și înșela soția, a convenit ca respectivele terenuri să nu fie considerate ca fiind evaluate, astfel încât să le poată
face mai puțin valoroase fără a risca nimic; s-a pus problema dacă terenurile care fuseseră evaluate ar trebui să rămână astfel
conform estimării dotale, iar soțul să fie răspunzător de deteriorarea lor. Am răspuns că contractul nu ar fi fost afectat de ceea
ce se propunea, deoarece acest lucru s-a făcut în timpul căsătoriei, cu condiția ca zestrea să nu fie diminuată în valoare;
totuși, dacă terenurile s-ar fi deteriorat după încheierea contractului, femeia ar fi avut dreptul la o acțiune dotală pe acest
motiv împotriva soțului ei.
333. Titius a dat o zestre pentru o femeie și a făcut o stipulație cu referire la aceasta în caz de moarte sau divorț. După ce a
avut loc un divorț, Titius a murit fără să revendice zestrea, iar femeia și-a reînnoit căsătoria cu acordul moștenitorului. S-a
pus întrebarea dacă moștenitorul putea să ceară zestrea pe baza clauzei. Am răspuns că moștenitorul lui Titius ar fi fost
împiedicat de o excepție pe motiv de contract, în cazul în care și-a dat consimțământul ca suma pe care o putea recupera în
temeiul stipulației să devină zestrea mamei sale, atunci când căsătoria a fost reînnoită.
334. O femeie, care a dat un bun ca zestre, a convenit ca, în cazul în care ea moare în timpul căsătoriei, acesta să fie restituit
fratelui ei, iar acesta din urmă a făcut o stipulație în acest sens. Soția, la moartea sa, a lăsat anumite bunuri dotale soțului ei,
precum și altora, și a manuntit și anumiți sclavi care făceau parte din zestre. S-a pus întrebarea dacă soțul era răspunzător față
de fratele său pentru bunurile pe care femeia le-a lăsat moștenire și pentru sclavii pe care i-a dat în folosință. Am răspuns că
nu există niciun motiv pentru care să nu fie răspunzător, deoarece moștenitorii defunctului, precum și legatarii erau
răspunzători pentru manumisiune.
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335. Tryphoninus, Disputații, Cartea a X-a.
Baebius Marcellus i-a promis lui Baebius Maryllus o sută de aurei, cu titlu de zestre pentru fiica sa, și s-a convenit între ei ca
zestrea să nu fie revendicată în timpul existenței căsătoriei; sau, dacă fiica ar muri în timpul căsătoriei fără să lase copii, după
moartea tatălui ei, jumătate din zestre ar trebui să rămână în mâinile lui Maryllus, iar jumătate din ea să fie returnată fratelui
femeii; și aceste aspecte au fost de asemenea stabilite într-o stipulație. După ce Marcellus a murit lăsând un fiu și o fiică și
după ce a lăsat întreaga zestre fiicei sale, Maryllus a divorțat de soția sa, cu care avea o fiică, iar soția sa a murit, lăsându-i pe
fratele ei și pe fiica sa moștenitori în cote egale din averea ei. Maryllus a intentat un proces în fața lui Petronius Magnus,
pretorul, pentru întreaga zestre, împotriva fiului lui Marcellus, care era moștenitorul său, pe baza promisiunii acesteia;
susținând că între cele două părți s-a convenit că, dacă femeia murea fără să lase copii, jumătate din zestre ar fi rămas în
mâinile soțului ei și că interpretarea corectă a înțelegerii era că întreaga zestre îi va aparține dacă femeia va avea un fiu sau o
fiică. Pe de altă parte, s-a considerat că excepția bazată pe acordul comun era, de asemenea, avantajoasă pentru moștenitor,
dar că, în cazul propus, moștenitorul, fiind, ca să spunem așa, reprezentantul defunctei, nu se putea proteja prin intermediul
unei excepții pe bază de contract; dar că, dacă el însuși ar fi fost dat în judecată pentru zestre în timpul vieții femeii, ar fi
putut să-l împiedice pe Maryllus prin această excepție, deoarece avusese loc un divorț, și ar fi putut să opună aceeași apărare,
chiar și după moartea surorii sale. Prin urmare, s-a hotărât că moștenitorul trebuie să fie exonerat de răspundere pentru
respectiva creanță, dar că nu ar trebui să existe nimic în această opinie care să împiedice afirmarea creanței bazate pe trust,
conform căreia Maryllus avea dreptul la jumătate din moștenire în calitate de moștenitor al soției sale, obținută prin fiica sa
prin drept ereditar.
336. Scaevola, Întrebări, Cartea a III-a.
Dacă se convine între soț și soție ca profiturile din ultimul an de căsătorie, care nu au fost încă obținute, să fie aplicate în
beneficiul ei, un astfel de contract este valabil.
337. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a VI-a.
O soție i-a dat soțului său, cu titlu de zestre, un teren evaluat la o sută de aurei, iar apoi a încheiat cu acesta o convenție prin
care se obliga să îi restituie terenul la același preț în caz de divorț. Ulterior, soțul a vândut terenul respectiv cu două sute de
aurei, cu acordul soției sale, iar apoi a avut loc divorțul. Labeo consideră că soțul ar trebui să aibă privilegiul de a-i plăti cele
două sute de aurei sau de a-i restitui terenul, după cum va alege; și că obligația care rezultă din acord nu ar trebui să fie
eliberată. Cred că Labeo a dat această opinie pentru că pământul a fost vândut cu acordul femeii, altfel ar trebui, în orice caz,
să fie returnat.
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338. Dacă un tată promite o anumită sumă de bani ca zestre pentru fiica sa, și se convine că nu va fi obligat să o plătească
împotriva consimțământului său, cred că nu se poate încasa nimic de la el; deoarece clauza conținută în contract, care
prevedea că nu poate fi obligat să o plătească, ar trebui să se considere că se referă la zestre.
Tit. 5. În ceea ce privește terenurile date cu titlu de zestre.

339. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVI.
Lex Julia, care se referă la terenurile date cu titlu de zestre, uneori nu se aplică; de exemplu, atunci când soțul nu ia măsuri
împotriva amenințărilor de prejudiciu, iar vecinul este pus în posesia spațiilor date ca zestre și este obligat ulterior să le
restituie. În acest caz, vecinul devine proprietar, deoarece înstrăinarea nu este una voluntară.
340. Dar este posibil ca întregul titlu de proprietate asupra terenului să treacă la altcineva, ca, de exemplu, la moștenitorul
soțului, dar tot cu aceeași condiție că nu poate fi înstrăinat.
341. Ulpianus, Despre adulter, Cartea a V-a.
Dacă un soț ar fi redus la sclavie, proprietarul său nu poate înstrăina pământul? Cred că opinia cea mai bună este că nu poate.
342. De aceea, dacă proprietatea soțului ar fi confiscată, vânzarea terenului ar fi totuși împiedicată; chiar dacă Trezoreria este
considerată întotdeauna un succesor bun și solvabil.
343. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVI.
În cazul în care o suprafață de teren este atribuită sclavilor care fac parte din zestre, conform Lex Julia, aceasta devine și ea
dotală.
344. Terenul dat ca zestre nu poate fi înstrăinat ori de câte ori soția are dreptul la o acțiune dotală, sau atunci când ar trebui să
fie intentată una prin orice mijloace.
345. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XI.
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Lex Julia, care se referă la terenurile date cu titlu de zestre și prevede că soțul nu le poate greva sau înstrăina, ar trebui
interpretată mai larg, astfel încât să se aplice atât unei logodnice, cât și soțului.
346. Ulpianus, Despre toate tribunalele, Cartea a II-a.
Julianus afirmă în Cartea a XVI-a a Digestului că soțul nu poate pierde nici o servitute atașată pământului și nici nu poate
impune altele noi asupra acestuia.
347. Același, Despre adulter, Cartea a V-a.
Eliberarea de o servitute datorată unei proprietăți urbane supuse zestrei nu poate fi acordată de soț, de teamă că prin aceasta
starea proprietății ar putea fi deteriorată.
348. Julianus, Digest, Cartea a XVI-a.
În cazul în care soțul dobândește un teren care aparține lui Titius și care este supus unei servituți în beneficiul unui imobil
supus zestrei, servitutea se confundă. Dar dacă el returnează terenul respectiv lui Titius, fără a reînnoi servitutea, soțul va fi
vinovat și, în acest caz, va trebui să plătească daune-interese care pot fi evaluate de către instanță. În cazul în care, totuși,
soțul nu este solvabil, se vor acorda acțiuni pretoriene împotriva lui Titius în favoarea femeii pentru restabilirea servituții.
349. Atunci când, totuși, o femeie dă ca zestre un teren asupra căruia un teren aparținând soțului ei datorează o servitute,
acesta ajunge în mâinile soțului fără servitute; și, prin urmare, nu se poate considera că drepturile aferente acestui teren s-au
deteriorat prin actul soțului. Ce ar trebui făcut atunci? Este de datoria judecătorului, care trebuie să decidă cu privire la zestre,
să dispună ca terenul să fie restituit femeii sau moștenitorului acesteia, iar servitutea să fie restabilită.
350. Alfenus, Epitome din Digestul lui Paulus, Cartea a III-a.
Un bărbat i-a cerut soției sale să taie o plantație de măslini care se afla pe terenul dotal, pentru a o înlocui cu una nouă.
Ulterior, bărbatul a murit după ce i-a lăsat zestrea soției sale, și s-a hotărât ca lemnul care fusese tăiat din măslini să îi fie
restituit.
351. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Dacă o femeie promite, cu titlu de zestre, soțului său, care este debitorul ei, un teren pentru care acesta îi este dator,
respectivul teren devine dotal.
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352. Dacă îi promite, ca zestre, fie pământul, fie zece aurei pe care i le datorează, el va avea dreptul să decidă în care dintre
acestea va consta zestrea.
353. Dar dacă soțul îi datora lui Stichus, o suprafață de pământ, iar datoria i-a fost promisă ca zestre, iar Stichus moare,
zestrea va consta atunci în pământ.
354. Iulianus spune că rezultatul a toate acestea ar fi că, dacă i s-a promis ca zestre fie moșia corneliană, fie moșia
semproniană pentru care era îndatorat, oricare dintre acestea ar fi ales va constitui zestrea; și este evident că, dacă ar fi dorit
să înstrăineze vreuna dintre ele, nu ar fi putut să o înstrăineze pe cealaltă. Cu toate acestea, dacă ulterior ar fi cumpărat-o pe
cea pe care a înstrăinat-o, ar fi avut în continuare puterea de a o înstrăina pe cea pe care a păstrat-o, dacă ar fi dorit să facă
acest lucru.
355. Paulus, Întrebări, Cartea a V-a.
Aplicarea acestei legi este deci nedefinită, deoarece obligația era dotală. Prin urmare, în cazul în care soțul putea să
înstrăineze o bucată de pământ, putea să o înstrăineze și pe cealaltă, deoarece avea dreptul de a o răscumpăra pe prima, chiar
dacă acest lucru nu fusese încă făcut? Sau acest lucru nu ar trebui să fie permis, de teamă că oricare dintre ele ar putea
compune zestrea? Este sigur că unul dintre ele ar fi considerat ca fiind înstrăinat în mod legal, dacă celălalt ar fi fost
răscumpărat ulterior.
356. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
În cazul în care un teren dat ca zestre este evaluat pentru ca femeia să aibă dreptul de a alege, se consideră că terenul nu poate
fi înstrăinat. Cu toate acestea, prevalează regula contrară, dacă acest lucru depinde de voința soțului.
357. Papinianus, Despre adulter, Cartea I.
Chiar dacă căsătoria ar trebui să fie dizolvată, se înțelege că terenul este în continuare dotal.
358. Consimțământul socrului pentru vânzarea unui teren aparținând unei zestre nu are nici o forță sau efect.
13. Ulpianus, Despre adulter, Cartea a V-a.
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Ar trebui să înțelegem prin teren dotal atât cel situat la oraș, cât și cel situat la țară, deoarece Lex Julia se referea la orice fel
de clădiri.
359. Termenul de "teren" se aplică și unei părți a terenului, prin urmare, indiferent dacă întregul teren a fost dat ca zestre sau
doar o parte din el, acesta nu poate fi înstrăinat. Aceasta este legea în prezent.
360. Înțelegem că termenul "teren dotal" se referă la cel a cărui proprietate este dobândită de soț, astfel încât numai atunci îi
este interzis să îl înstrăineze.
361. Aceeași ușurare este acordată de lege moștenitorului soției, ca și soției înseși.
362. În cazul în care o soție este desemnată moștenitoare a soțului său și se lasă moștenire terenul care aparține zestrei, dacă,
după deducerea moștenirii, femeia ar avea un interes în moștenire de o valoare egală cu cea a zestrei, moștenirea va fi
valabilă. Se pune întrebarea dacă va fi valabil dacă suma va fi mai mică. Scaevola spune că o parte poate fi recuperată, dacă
nu chiar toată, dacă lipsește o anumită sumă pentru a completa zestrea; și că numai acea sumă va rămâne în mâinile femeii
care este necesară pentru a suplini deficitul.
363. Paulus, Despre adulter, Cartea a III-a.
În cazul în care o femeie, care era pe cale să se căsătorească cu Titius, a transferat lui Maevius, cu acordul soțului ei,
pământul pe care îl dăduse ca zestre; zestrea va fi în aceeași stare ca și cum l-ar fi transferat ea însăși lui Titius.
364. Dacă cineva dă o suprafață de pământ ca zestre pentru o femeie, aceasta devine dotală; căci se consideră că a ajuns în
mâinile soțului în contul soției sale.
365. Atunci când un soț îi datorează soției sale un teren aparținând altuia, iar ea i-l promite ca zestre, acesta va fi în suspensie
și va deveni dotal atunci când va ajunge în mâinile lui.
366. Dacă o femeie refuză un teren care i-a fost predat cu titlu de zestre, sau chiar dacă nu acceptă o moștenire sau un legat,
în cazul în care soțul ei a fost substituit, terenul va deveni dotal.
367. Papinianus, Opinii, Cartea I.
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S-a decis că un teren dotal, a cărui posesie a fost reținută de soț după scrisorile pe care acesta le-a trimis soției sale, în care a
declarat că terenul nu va deveni dotal, poate fi reținut de soț după ce soția a murit în timpul căsătoriei, pentru motivul că nu ar
avea dreptul la o acțiune pe bază de contract.
368. Tryphoninus, Disputații, Cartea XI.
În cazul în care o femeie i-a dat soțului ei, cu titlu de zestre, o suprafață de teren pe care Titius o poseda cu bună-credință și
pe care avea dreptul să o revendice pentru el însuși pe baza prescripției, iar soțul ei a neglijat să intenteze o acțiune în justiție
pentru acest teren atunci când ar fi putut să o facă, el va fi responsabil. Căci, deși Lex Julia, care interzice înstrăinarea
terenurilor dotal, se referă și la o achiziție de acest gen, ea nu întrerupe însă o posesie care există de mult timp, dacă aceasta
începuse deja înainte ca terenul să fie făcut dotal. Este evident că, dacă lipsesc foarte puține zile pentru a stabili dreptul de
prescripție, soțul nu va fi deloc de vină.
369. Marcianus, Digest, Cartea a VII-a.
Un soț a vândut și a predat un teren care făcea parte din zestre. Dacă soția sa a murit în timpul căsătoriei, iar zestrea a fost o
sursă de profit pentru soț, cumpărătorul nu poate fi privat de teren.
370. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea VI.
Un soț a deschis cariere de marmură pe un teren dotal. După ce a avut loc un divorț, s-a pus problema cui aparținea marmura
scoasă, dar care nu fusese încă scoasă, și dacă soția sau soțul trebuia să suporte cheltuielile ocazionate de exploatarea
carierelor. Labeo a spus că marmura aparținea soțului, dar a negat că soția ar trebui să îi plătească ceva, deoarece cheltuiala
nu era necesară, iar terenul devenise mai puțin valoros. Cred că nu numai cheltuielile necesare, ci și cele utile ar trebui plătite
de soție, și nu cred că terenul a fost diminuat în valoare, dacă carierele erau de așa natură încât cantitatea de piatră din ele ar
fi crescut, în timp, cu timpul.
371. În cazul în care soția ar fi în întârziere, atunci când s-a făcut o înțelegere ca ea să primească terenul după ce a plătit
soțului său valoarea estimată a unei părți din el; Labeo spune că orice profit încasat între timp aparține acestuia din urmă.
Cred că opinia cea mai bună este că soțul ar trebui să aibă dreptul la o parte proporțională din profituri, iar restul ar trebui să
fie rambursat femeii; aceasta este legea în prezent.

1360

Cartea XXIV
1. Cu privire la donațiile între soț și soție.
2. Cu privire la divorțuri și repudiații.
3. În ce mod poate fi recuperată zestrea după ce căsătoria a fost desfăcută.

Tit. 1. Privind donațiile între soț și soție.

1. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXII.
În conformitate cu obiceiul adoptat de noi, donațiile între soț și soție nu sunt valabile. Această regulă a fost adoptată pentru a
preveni ca persoanele căsătorite să se spolieze prin afecțiune reciprocă, nepunând limite generozității lor, ci fiind prea
abundente unul față de celălalt prin ușurința care le este oferită de a face acest lucru.
(2) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
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Un alt motiv este acela că, altfel, persoanele căsătorite ar putea să nu aibă o dorință atât de mare de a-și educa copiii. Sextus
Caecilius a mai adăugat încă unul, și anume, pentru că mariajul ar fi deseori dizolvat acolo unde soțul avea proprietăți și
putea să le dea, dar nu a făcut-o; și, prin urmare, rezultatul ar fi că mariajul ar deveni achiziționabil.
3. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXII.
Acest motiv este derivat și dintr-un Rescript al împăratului Antoninus, căci se spune: "Strămoșii noștri au interzis donațiile
între soț și soție, fiind de părere că adevărata afecțiune se baza pe înclinația lor reciprocă și luând în considerare și reputația
părților care erau unite în căsătorie, pentru ca nu cumva înțelegerea lor să pară că a fost făcută pentru un preț și pentru a
împiedica pe cel mai bun dintre cei doi să devină sărac, iar pe cel mai rău să devină mai bogat".
1. Să vedem între ce persoane sunt interzise donațiile; și, într-adevăr, dacă o căsătorie este solemnizată în conformitate cu
obiceiurile și legile noastre, o astfel de donație nu va fi valabilă. Ea va fi însă valabilă dacă va apărea vreun impediment astfel
încât căsătoria să nu poată fi contractată. Prin urmare, dacă fiica unui senator se căsătorește cu un libert, încălcând decretul
Senatului, sau dacă o femeie dintr-o provincie, în opoziție cu decretul imperial, se căsătorește cu un funcționar care își
îndeplinește îndatoririle acolo, donația va fi validă, deoarece o astfel de căsătorie este nulă. Dar nu este corect ca donațiile de
acest fel să fie valabile și nici ca starea celor care se fac vinovați de o infracțiune să fie îmbunătățită; totuși, Divinul Severus,
în cazul femeii eliberate a lui Pontius Paulinus, senator, a dat o decizie diferită, deoarece femeia nu fusese tratată cu
afecțiunea la care avea dreptul o soție, ci mai degrabă cu cea datorată unei concubine.
2. Celor care se află sub controlul aceleiași persoane le este interzis să își facă daruri unul altuia; ca, de exemplu, fratele unui
soț care se află sub controlul socrului soției.
3. Aplicăm termenul "control" nu numai copiilor, ci și sclavilor, deoarece este mai bine spus că cei care sunt supuși soțului
prin orice lege nu pot face astfel de donații.
4. Prin urmare, dacă o mamă face o donație fiului său care se află sub controlul tatălui său, donația nu va avea niciun efect,
deoarece el o dobândește pentru tatăl său. Dacă, totuși, ea i-l dăruiește în timp ce acesta este soldat și este pe punctul de a
pleca în tabără, se consideră că donația va fi valabilă, deoarece este dobândită de fiu și face parte din peculium castrense al
acestuia. Prin urmare, dacă un fiu sau un fiu vitreg, sau orice altă persoană supusă autorității soțului, face o donație din
castrense peculium al acestuia, aceasta nu va fi nulă.
5. Prin urmare, unei persoane care se află sub controlul socrului îi este interzis să facă daruri soției și nurorii, cu condiția ca
soțul să se afle sub controlul tatălui.
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6. Soției și nurorii, la rândul lor, le este interzis să facă daruri soțului sau ginerelui. În plus, un cadou nu va fi valabil dacă
este oferit celor aflați sub controlul lor sau sub controlul părților sub a căror autoritate se află; cu condiția ca soțul și socrul să
fie sub controlul aceleiași persoane sau ca soțul să fie sub controlul socrului. Mai mult, în cazul în care soțul aparține unei
alte familii, nu este interzis ca nici socrul, nici cineva aflat sub controlul acestuia și nici cineva supus autorității acestuia din
urmă să primească un cadou de la soție.
7. Soacrei nu îi este interzis să ofere cadouri nurorii sale, sau invers, deoarece în acest caz nu este implicat dreptul de
autoritate paternă.
8. Dacă sclavul meu, în care un altul se bucură de uzufruct, oferă un cadou soției mele din peculium-ul său, care nu-mi
aparține, sau dacă un liber-profesionist care mă servește cu bună credință ca sclav face acest lucru; se pune întrebarea dacă o
astfel de donație va fi valabilă? În cazul unei persoane libere, într-adevăr, o donație poate fi permisă într-o anumită măsură,
dar ceilalți nu au dreptul de a-și înstrăina peculium-ul prin donație.
9. Nu numai că soțul și soția înșiși nu au voie să facă donații, dar nici alte persoane nu pot face acest lucru.
10. În plus, trebuie amintit că donațiile între soț și soție sunt interzise într-o asemenea măsură încât sunt nule de drept. Prin
urmare, dacă un anumit articol urmează să fie dăruit, livrarea acestuia nu va fi valabilă, iar dacă o promisiune este făcută unei
părți care face o stipulație sau dacă este eliberată de răspunderea pentru o datorie, tranzacția nu va fi valabilă; deoarece, prin
efectul legii, orice tranzacție încheiată de soț și soție cu referire la o donație nu va avea niciun efect.
11. Prin urmare, dacă un soț dăruiește bani soției sale, aceștia nu vor deveni proprietatea ei, deoarece este evident că ea nu
poate dobândi proprietatea acestora.
12. Cu toate acestea, dacă un soț îi ordonă debitorului său să plătească obligația către soția sa, în acest caz, se pune întrebarea
dacă banii devin ai ei și dacă debitorul va fi eliberat. Celsus afirmă în Cartea a treisprezecea a Digestului că s-ar părea că nu
se poate susține că debitorul este eliberat și că banii devin proprietatea soțului și nu a soției. Căci, dacă donația nu este
interzisă de legea civilă, rezultatul tranzacției va fi că banii vor ajunge în mâinile tale de la debitor, iar apoi vor trece de la
tine la soția ta, întrucât prin rapiditatea cu care se unesc cele două acte, unul dintre ele este obscurizat. Cu toate acestea, nu
pare a fi nici nou, nici ciudat ca un debitor să plătească un creditor, iar creditorul să-i plătească soția, deoarece se înțelege că
tu însuți primești ceea ce obții din mâinile altuia. Căci, în cazul în care cineva care pretinde că este agentul creditorului tău
primește bani de la debitorul tău sub conducerea ta, este stabilit că vei avea dreptul la o acțiune pentru furt și că banii în sine
sunt ai tăi.
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13. Această opinie confirmă ceea ce Julianus a afirmat în Cartea a șaptesprezecea a Digestului, și anume: dacă aș da indicații
cuiva care urmează să-mi facă un cadou să i-l dea soției mele, tranzacția nu va avea niciun efect, pentru că ar fi considerată ca
și cum l-aș fi primit eu însumi și, devenind proprietatea mea, l-aș fi dat soției mele. Această opinie este corectă.
(4) Julianus, Digest, Cartea XVII.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care aș da indicații unei persoane care este pe punctul de a face o donație mortis causa,
către mine, să o facă soției mele; nici nu contează dacă donatorul își revine sau moare. Nici nu ar trebui să se considere că,
dacă spunem că această donație este valabilă, aș deveni mai sărac, deoarece dacă donatorul se recuperează, voi fi răspunzător
de o acțiune personală; dar dacă moare, voi înceta să mai am bunurile care, altfel, ar fi fost incluse printre bunurile mele, din
cauza faptului că le-am donat.
5. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
În cazul în care un bărbat care dorește să facă un dar logodnicei sale îl dăruiește lui Titius, pentru ca acesta să îl dăruiască
femeii, iar Titius îl livrează după ce a avut loc căsătoria; dacă soțul l-a angajat ca intermediar, donația făcută după ce a avut
loc căsătoria nu va fi valabilă. Când, însă, femeia l-a angajat, iar donația a fost făcută deja de ceva timp, adică înainte de
căsătorie, prin urmare, deși Titius a livrat-o după ce a fost celebrată căsătoria, donația va fi valabilă.
1. Atunci când un soț avea doi debitori, Titius și soția sa, și el o eliberează pe soție de răspundere prin donație, niciuna dintre
părți nu va fi eliberată, deoarece eliberarea femeii este nulă. Acest lucru îl afirmă și Julianus în Cartea a șaptesprezecea a
Digestului. Este evident că, dacă se presupune că Titius este eliberat de răspundere, el va fi într-adevăr eliberat de răspundere,
dar femeia va fi în continuare răspunzătoare.
2. În general, trebuie să se considere că orice tranzacție care implică o donație care se referă la persoanele căsătorite în sine
sau la alte persoane interpuse nu va fi valabilă. Dacă afacerea este mixtă și se referă la alte bunuri și persoane în așa fel încât
componentele nu pot fi separate, donația nu va fi împiedicată; dar dacă acestea pot fi separate, celelalte părți ale tranzacției
vor fi valabile, dar donația nu va fi.
3. În cazul în care un debitor al soțului, la indicația acestuia din urmă, promite soției sale banii pe care îi datorează,
promisiunea este nulă.
4. Atunci când o soție, cu scopul de a face o donație soțului ei, promite să plătească creditorului său și dă o garanție; Julianus
spune că soțul nu va fi eliberat, sau soția sau garanția ei vor fi răspunzătoare, iar rezultatul va fi la fel ca și cum ea nu ar fi
făcut nicio promisiune.
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5. Julianus spune, de asemenea, cu referire la vânzări, că atunci când se face una de bunuri la un preț mai mic decât valoarea
lor, fie de către soț, fie de către soție, aceasta nu va avea niciun efect. Neratius, totuși (a cărui opinie Pomponius nu o
respinge), spune că acolo unde o vânzare este făcută între soț și soție ca o donație, aceasta nu are niciun efect; cu condiția ca
soțul să nu fi avut intenția de a vinde proprietatea, ci doar să se prefacă că o face, pentru a o putea dona. Căci, de fapt, dacă el
a avut intenția de a-l vinde și a remis o parte din preț femeii, vânzarea ar fi valabilă, dar remiterea prețului va fi nulă în
măsura profitului care revine femeii. Prin urmare, dacă un bun care valorează cincisprezece aurei este vândut cu cinci, iar
valoarea lui este de numai zece, femeia trebuie să restituie numai cinci aurei, deoarece se consideră că a profitat de această
sumă.
6. În cazul în care o soție, sau un soț, nu se folosește de o servitute prin donație, cred că servitutea este pierdută; dar, după
divorț, ea poate fi recuperată printr-o acțiune.
7. În cazul în care o soție, sau un soț, consimte să fie prescrisă printr-o excepție în scopul de a face o donație, o decizie
pronunțată de un judecător care acordă o eliberare va fi valabilă; dar o acțiune poate fi introdusă împotriva părții care a
obținut avantajul.
8. Donația unui loc de înmormântare este permisă, deoarece este stabilit că un soț poate da un loc de înmormântare soției sale
și, pe de altă parte, că ea îi poate da unul. Dacă partea care o primește înmormântează pe cineva acolo, locul va deveni
religios. Acest lucru rezultă din faptul că, de obicei, se afirmă că este interzisă doar o donație care are tendința de a-l face pe
cel care dăruiește mai sărac, iar pe cel care primește mai bogat. Prin urmare, în acest caz, nu se consideră că o parte devine
mai bogată prin achiziționarea unei proprietăți dedicate unor scopuri religioase. De asemenea, nu ar trebui să aibă nicio
greutate afirmația că femeia ar fi cumpărat un alt loc de înmormântare, dacă nu l-ar fi primit pe acesta de la soțul ei; căci, deși
ar fi devenit mai săracă dacă soțul ei nu i l-ar fi dat, totuși, ea nu devine mai bogată, din motivul că nu are nicio cheltuială.
9. Acest lucru oferă, de asemenea, un temei pentru opinia că, dacă un soț îi donează soției sale un teren pentru un loc de
înmormântare, se înțelege că acesta devine al ei doar atunci când un cadavru este îngropat în el. Căci, înainte ca locul să
devină religios, el rămâne proprietatea donatorului și, prin urmare, dacă femeia ar trebui să-l vândă, el va continua totuși să
rămână proprietatea lui.
10. Conform acestui lucru, dacă un soț ar da soției sale un monument de mare valoare, care nu a fost folosit, donația va fi
valabilă, dar ar fi valabilă doar atunci când acesta ar deveni religios.
11. Chiar dacă femeia însăși ar fi înmormântată acolo, deși căsătoria a fost încheiată prin moartea ei, totuși, locul ar deveni
religios printr-o interpretare favorabilă.
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12. Prin urmare, dacă un soț i-ar da soției sale ceva ca ofrandă lui Dumnezeu sau un teren pe care ea a promis să ridice o
lucrare publică sau să construiască un templu public, locul va deveni sacru. Dacă, însă, el îi va da ceva pentru a fi donat sau
consacrat lui Dumnezeu, nu există nicio îndoială că darul va fi valid. Prin urmare, dacă el i-a furnizat ulei pentru a fi folosit
într-un templu, donația va fi validă.
13. În cazul în care un soț este numit moștenitor și refuză moștenirea cu scopul de a face o donație soției sale; Julianus spune
în Cartea a șaptesprezecea a Digestului că donația este validă. Căci el nu devine cu nimic mai sărac prin faptul că nu
dobândește proprietatea, căci o face doar cel care își pierde propriul patrimoniu. Respingerea proprietății de către soț profită
soției, dacă ea ar fi înlocuită sau ar deveni moștenitoare ab intestato.
14. În mod similar, dacă soțul respinge un legat, considerăm că donația este valabilă dacă femeia este substituită cu referire la
legat, sau chiar dacă presupuneți că ea a fost desemnată moștenitoare.
15. În cazul în care cuiva i se cere să predea o moștenire soției sale după ce și-a rezervat o anumită sumă din ea pentru el
însuși, iar el o predă fără nici o deducere, Celsus spune în Cartea a X-a a Digestului că se consideră că soțul a acționat mai
degrabă cu un simț mai conștient al datoriei sale în predarea bunurilor decât în donarea acestora. Celsus dă un motiv foarte
just pentru această opinie, deoarece foarte multe persoane, într-un caz de acest fel, consideră mai degrabă că își îndeplinesc
datoria decât că donează ceva, și că atunci când fac o livrare mai amplă a bunurilor aparținând altuia decât li se cere, se
conformează dorințelor defunctului și nu plătesc nimic din partea lor; și nu este fără motiv că adesea credem că defunctul a
dorit să se facă ceva ce nu a cerut. Această opinie se aplică mai degrabă în cazul în care unui om căruia i s-a cerut să livreze o
moștenire și care nu și-a rezervat al patrulea la care avea dreptul, dar care și-a îndeplinit totuși încrederea, după ce a neglijat
să profite de ceea ce i s-a acordat prin Decretul Senatului. Căci, într-adevăr, el și-a îndeplinit încrederea, după ce a îndeplinit
dorințele testatorului. Acesta este cazul în care el nu a făcut o eroare de calcul, dar nu există nicio îndoială că ar avea dreptul
la o acțiune în justiție pentru recuperarea banilor care nu i se cuveneau și pe care i-a plătit în executarea fiduciei.
16. Prin urmare, atunci când nu se plătește nimic din bunuri, se consideră pe bună dreptate că o donație între soț și soție va fi
valabilă; pentru că este valabilă atunci când partea care face donația nu își diminuează mijloacele; și donația va fi valabilă
chiar dacă bunurile ar fi diminuate, cu condiția ca cel care o primește să nu devină mai bogat prin aceasta.
17. Marcellus întreabă în Cartea a șaptea a Digestului dacă donația va fi validă în cazul în care o femeie a primit bani de la
soțul ei și i-a cheltuit în numele uneia dintre rudele sale care deținea rangul de centurion. El spune că va fi validă, deoarece
femeia nu a devenit mai bogată prin această tranzacție, mai mult decât dacă ar fi împrumutat banii pentru a-i plăti în numele
rudei sale.
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18. În plus, cu referire la donațiile interzise de legea civilă, donația poate fi revocată în așa fel încât, dacă bunul există încă,
să poată fi recuperat de la cel sau cea căruia i-a fost dat. Dar dacă a fost consumat, se va putea exercita o acțiune personală
pentru a recupera suma cu care s-a îmbogățit una dintre părți.
(6) Gaius, Despre edictul provincial, cartea XI.
Tot ceea ce este reținut ca urmare a unei donații care nu este permisă de lege, se înțelege că este reținut fără niciun motiv sau
pe nedrept; în oricare dintre aceste cazuri se va naște în mod normal un drept de acțiune pentru recuperare.
7. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXI.
În plus, ce moment ar trebui să fie luat în considerare pentru a determina dacă părțile au profitat pecuniar: ar trebui să fie data
la care a fost introdusă problema, sau cea la care a fost pronunțată hotărârea? Ar trebui să se ia în considerare momentul în
care problema a fost introdusă, iar acest lucru împăratul nostru și tatăl său au afirmat într-un Rescript.
(1) În cazul în care un soț îi dă soției sale bani pentru cumpărarea de parfumuri, iar ea îi plătește creditorului său, iar apoi
cumpără parfumuri cu banii ei; Marcellus spune în Cartea a șaptea a Digestului că nu se va considera că ea a profitat de
tranzacție. De asemenea, el spune că, dacă el i-ar da o farfurie în același scop, iar ea ar păstra-o și ar cumpăra parfumuri din
banii ei, soțul nu ar avea dreptul la o acțiune în justiție pentru a recupera farfuria, deoarece soția nu a devenit cu atât mai
bogată cu cât a cheltuit o sumă egală pentru ceva perisabil.
(2) În cazul în care un bărbat și soția sa își dau unul altuia suma de cinci aurei, iar soțul o păstrează pe a lui, iar soția o
cheltuiește pe a ei, s-a decis în mod foarte corect că a existat o compensare a celor două daruri; și acest lucru a fost decretat
de divinul Hadrian.
(3) Marcellus spune, de asemenea, că dacă un bărbat îi dădea bani soției sale, iar ea cumpăra un teren cu ei, trebuia să se
estimeze cât de mult a profitat femeia prin această tranzacție. Prin urmare, dacă terenul avea o valoare foarte mică în prezent,
trebuie să susținem, în consecință, că valoarea sa în momentul în care s-a unit problema ar trebui luată în considerare. Este
evident că, dacă terenul are o valoare mare, trebuie restituită doar suma care a fost plătită, și nu dobânda prețului.
(4) O întrebare frumoasă se pune în cazul în care o femeie cumpără un teren pentru cincisprezece aurei, iar soțul ei nu
plătește întregul preț, ci doar două treimi din acesta, adică zece aurei, iar soția sa plătește cinci aurei din banii ei, iar în
prezent terenul respectiv valorează doar zece aurei, cât va avea dreptul să recupereze soțul? Cea mai bună opinie este că el ar
trebui să recupereze două treimi din zece, iar ceea ce se pierde din preț să fie suportat în mod egal de soț și soție.
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(5) În cazul în care un soț pretinde că a mărit valoarea bunurilor pe care le-a primit ca zestre, în scopul de a beneficia de soția
sa, împăratul nostru și tatăl său au stabilit un remediu în acest sens într-un Rescript, după cum urmează: "Întrucât spui că
prețul proprietății a fost mărit în scopul de a beneficia de soția ta, magistratul care are jurisdicție în această chestiune va
decide că, dacă refuzi o anumită proporție din bani, trebuie să returnezi terenul în sine, după ce ai dedus cheltuielile
rezonabile pe care le-ai făcut." Prin urmare, este lăsată la latitudinea soțului de a preda ceea ce preferă. Aceeași regulă de
drept se aplică dacă, pe de altă parte, femeia face plângere pentru diminuarea valorii proprietății. Principiul este același cu cel
urmat în mod obișnuit în cazul în care proprietatea este împrumutată pentru a fi folosită după evaluare; după cum afirmă
Pomponius în Cartea a patra a diverselor extrase.
(6) În cazul în care o soție cumpără de la soțul ei terenuri pe care le primise ca garanție pentru returnarea zestrei sale, și se
spune că respectiva achiziție a fost făcută cu scopul de a o avantaja, tranzacția va fi nulă. Dar împăratul nostru și tatăl său au
declarat într-un Rescript că obligația de gaj va continua să existe. Reproduc cuvintele acestui Rescript pentru a se stabili că o
vânzare de bună credință făcută între soț și soție nu poate fi anulată. "Dacă soțul tău ți-a vândut gajuri date pentru a garanta
zestrea ta și bani care i-au fost împrumutați, nu în scopul de a te avantaja pe tine, iar tranzacția a fost încheiată cu bună
credință, aceasta va fi valabilă. Dar dacă se va demonstra că aceasta a fost făcută doar sub pretextul de a face o donație și, în
consecință, vânzarea va fi considerată nulă, dreptul dumneavoastră la bunurile gajate va rămâne nealterat de dreptul public."
(7) În cazul în care o soție cumpără un articol, iar soțul ei plătește banii de achiziție pentru acesta, se consideră uneori că
întreaga proprietate poate fi recuperată de la femeie, deoarece aceasta a devenit beneficiară pecuniară în legătură cu întregul
bun; la fel ca în cazul în care o femeie cumpără o proprietate și datorează prețul acesteia, iar soțul ei o eliberează de creanța
vânzătorului. Căci ce importanță are dacă el îi plătește creditorul sau vânzătorul?
(8) Un anumit bărbat i-a dat un sclav soției sale cu condiția ca ea să îl mantuiască în termen de un an. Dacă femeia nu se
conformează dorinței soțului ei, nu-i conferă oare Constituția Marcu divin libertatea sclavului, indiferent dacă soțul mai
trăiește sau dacă a murit? Papinianus spune, așa cum a fost acceptată opinia lui Sabinus, care crede că sclavul începe să
devină proprietatea părții căreia i-a fost dat doar în momentul în care i s-a acordat libertatea, că, prin urmare, femeia nu-l
poate manunța după ce a trecut timpul specificat, chiar dacă ar dori să facă acest lucru; că Constituția imperială nu este
aplicabilă și nici voința soțului nu o poate face aplicabilă, deoarece el ar putea să-și manunțeze propriul sclav. De asemenea,
aprob această opinie, deoarece nici vânzătorul, nici donatorul nu dorește și nici nu poate să își impună vreo condiție, dar o
poate face părții care primește sclavul. Prin urmare, proprietatea rămâne la el, iar Constituția nu este aplicabilă.
(9) O donație făcută în scopul manumisiunii este valabilă; deși aceasta poate fi făcută nu cu înțelegerea că libertatea va fi
acordată imediat, ci într-un anumit interval de timp. Prin urmare, dacă un soț îi dăruiește soției sale un sclav pentru a fi
manuntit după o perioadă determinată, sclavul nu devine al ei până când nu începe să-l manunțeze, după expirarea perioadei
menționate. Prin urmare, dacă el ar fi manuntit înainte de acel moment, actul ei nu va fi valabil, deoarece trebuie reținut că,
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dacă cineva îi dă soției sale un sclav pentru a fi manuntit în decurs de un an, iar ea nu îl manunțează în decursul anului, ci o
face după aceea, actul ei va fi nul.
8. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XI.
Dacă, înainte ca sclavul să fie manuntit, căsătoria va fi dizolvată prin deces sau divorț, donația va fi anulată; deoarece se
consideră că o condiție a unei astfel de donații este ca sclavul să fie manuntit în timpul căsătoriei.
9. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXII.
Dacă un soț îi dăruiește soției sale un sclav cu condiția ca acesta să nu i se acorde niciodată libertatea, trebuie să se considere
că o donație de acest fel este absolut nulă.
1. În cazul în care o femeie, după ce a primit bani de la un sclav, îl manumitează sau îi impune anumite servicii ca o condiție
a libertății sale, Julianus spune că aceste servicii sunt impuse legal, că obligația va rămâne în picioare și că nu se consideră că
femeia a profitat de proprietatea soțului, deoarece sclavul promite serviciile sale ca libert. În cazul în care, totuși, femeia
primește banii sclavului pentru manumisiunea sa și îl manumitează din acest motiv, dacă a plătit banii din peculium-ul său,
aceștia vor rămâne în continuare proprietatea soțului, dar dacă altcineva i-a plătit pentru sclav, vor deveni proprietatea femeii.
Această opinie se bazează pe dreptate.
2. Donațiile mortis causa pot avea loc între soț și soție,
10. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XI.
Pentru motivul că evenimentul donației se extinde la un moment în care părțile încetează să mai fie soț și soție.
11. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXIII.
Între timp, însă, bunurile nu trec imediat la cel căruia i se dăruiesc, ci doar la momentul morții, și, prin urmare, în perioada
intermediară, ele rămân în mâinile donatorului.
1. Ceea ce se spune cu referire la validitatea donațiilor mortis causa între soț și soție este atât de adevărat încât, potrivit lui
Iulianus, nu numai o donație făcută cu intenția ca bunul să aparțină soției sau soțului va fi valabilă atunci când are loc
moartea, ci și orice donație mortis causa îi va conferi acestuia proprietatea asupra obiectului acesteia.
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2. Prin urmare, atunci când o donație nu este retroactivă apar dificultăți, după cum afirmă Marcellus în următorul exemplu:
"Un soț dorea să facă o anumită donație mortis causa soției sale, iar aceasta din urmă a interpus un fiu sub control paternal
care urma să primească donația și să i-o dea; apoi, după moartea soțului, cel care a primit donația a devenit propriul său
stăpân. Este valabilă această donație?" El spune că livrarea trebuie să fie considerată validă, deoarece fiul a devenit propriul
său stăpân la momentul la care a fost amânată livrarea, adică atunci când soțul a murit.
3. El mai spune că știa că era de părere Sabinus, că atunci când un soț a predat bunuri soției sale mortis causa în timp ce
aceasta se afla sub controlul paternal, donația cu toate avantajele sale îi va aparține dacă va deveni independentă în timpul
vieții soțului său. Această opinie este aprobată și de Julianus în Cartea a șaptesprezecea a Digestului.
4. Prin urmare, dacă o soție ar dona o proprietate mortis causa soțului ei în timp ce acesta se afla sub control paternal, iar el ar
deveni stăpânul său, noi spunem, fără ezitare, că proprietatea va fi a lui.
5. Mai mult, pe de altă parte, dacă o soție ar face o donație mortis causa soțului ei în timp ce acesta este capul gospodăriei și,
în momentul morții ei, el ar trebui să fie supus controlului paternal, întregul beneficiu al donației va fi dobândit de către tată.
6. În consecință, Scaevola afirmă într-o notă asupra lui Marcellus că, dacă o femeie interpune un sclav în scopul de a-i preda
o donație mortis causa, iar acesta îi predă proprietatea femeii, iar el ar trebui să fie ulterior liber la momentul morții soțului,
trebuie să se considere că se aplică aceeași regulă.
7. Marcellus susține, de asemenea, că dacă cel care s-a interpus ar muri după ce a dat proprietatea femeii, în timp ce
donatorul este încă în viață, donația se va stinge, deoarece ar trebui ca pentru un anumit spațiu de timp să devină proprietatea
persoanei interpuse, iar de la el să treacă la femeie. Acest lucru se întâmplă în cazul în care femeia căreia i se dăruiește bunul,
și nu donatorul, provoacă interpunerea terțului. Pentru că, dacă acesta a fost interpus de către soț, titlul de proprietate îi revine
imediat, iar dacă ar trebui să îl predea înainte de moartea soțului și apoi să moară, predarea ar fi eficientă într-o anumită
măsură, dar ar rămâne în suspensie până la moartea donatorului.
8. Dacă o soție îi dăruiește o proprietate lui Titius pentru ca acesta să o livreze soțului ei mortis causa și, după moartea ei,
Titius ar trebui să livreze proprietatea soțului împotriva consimțământului moștenitorilor, este o diferență dacă Titius a fost
interpus de către femeie sau de către soțul căruia i-a fost donată proprietatea. Dacă a fost interpus de către femeie, el va fi
pasibil de o acțiune personală de recuperare, dacă a predat proprietatea soțului; dar dacă a fost interpus de către soț la moartea
femeii, proprietatea asupra terenului revine imediat celui pe care l-a interpus soțul, iar acesta din urmă va avea dreptul de
acțiune împotriva lui.
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9. Dacă o soție dăruiește altcuiva un bun pe care l-a primit de la soțul ei mortis causa, o astfel de donație va fi nulă, deoarece
titlul de proprietate nu este conferit femeii decât în ultima clipă a vieții soțului ei. Este clar că, în acele cazuri în care se
convine ca donația să fie retroactivă, o livrare făcută de soție va fi abuzivă.
10. Dacă un soț face o donație soției sale, iar aceasta divorțează ulterior, donația va fi anulată? Julianus spune că donația va fi
nulă și nu depinde de nicio condiție.
11. El mai spune că o donație făcută pe motiv de divorț este valabilă:
12. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Cu condiția, totuși, ca donația să fi fost făcută chiar în momentul divorțului, și nu după deliberare, în timp ce părțile se
gândeau la divorț.
13. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXII.
Dacă, totuși, nu a survenit moartea, nu se va considera că bunul aparține femeii, deoarece donația a fost făcută cu referire la
un alt eveniment.
1. Prin urmare, dacă un soț face o donație mortis causa către soția sa și suferă un exil; să ne gândim dacă donația va fi validă.
Se consideră că o donație făcută pentru a deveni operantă în caz de izgonire este valabilă, la fel ca și în caz de divorț. Prin
urmare, întrucât căsătoria nu se dizolvă prin exil, iar femeia nu are nicio vină, nu este decât în conformitate cu umanitatea ca
o donație mortis causa făcută în primul rând pentru a fi confirmată de un astfel de exil să fie valabilă, la fel ca și în cazul în
care soțul ar muri. Acest lucru este adevărat, însă, numai în măsura în care soțul nu poate fi privat de dreptul de a o revoca,
deoarece este necesar să se aștepte moartea sa pentru ca donația să aibă efect complet; indiferent dacă a revocat-o în
momentul morții sale sau dacă rămâne în continuare supus pedepsei.
2. În cazul în care cineva primește o proprietate în scopul de a construi pe terenul său, aceasta nu poate fi recuperată de la el,
deoarece este considerată a fi fost o donație. Aceasta a fost și părerea lui Neratius, care spune: "Când o proprietate a fost dată
în scopul construirii unei case sau pentru a semăna un teren, orice altceva pe care cel care o primește nu reușește să îl facă va
intra în sfera donației". Prin urmare, darurile de acest fel vor fi interzise între soț și soție.
(14) Paulus, Despre Edict, Cartea LXXI.
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În cazul în care un soț îi dă bani soției sale pentru reconstruirea unei case care îi aparține, care a fost distrusă de un incendiu,
donația este valabilă doar în limita sumei necesare pentru construcția casei.
15. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXI.
Ceea ce un soț dăruiește soției sale, pe an sau pe lună, poate fi revocat în măsura surplusului, dacă depășește limitele
moderației, adică dacă se ridică la mai mult decât venitul zestrei.
(1) Dacă un soț îi dă bani soției sale și aceasta încasează dobânda din ei, ea va profita de ei. Julianus, în Cartea a
Optsprezecea a Digestului, a afirmat această opinie cu referire la un soț.
16. Tryphoninus, Disputations, Cartea a X-a.
Dar dacă dintr-o sumă de o sută de aurei, pe care un soț a prezentat-o soției sale, cincizeci ar fi pierdute din cauza unui
datornic, iar soției i s-ar dubla celelalte cincizeci prin dobândă? Soțul nu poate recupera de la ea mai mult de cincizeci din
cauza acestei donații.
(17) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXII.
Să ne gândim, de asemenea, cu referire la culturile de pământ care sunt donate, în cazul în care femeia profită pecuniar, dacă
acestea fac parte din donație. Julianus spune că recoltele, precum și dobânda, constituie o donație legală.
(1) În cazul în care un sclav care este donat dobândește orice proprietate, aceasta va aparține celui care l-a donat.
18. Pomponius, Despre diverse extrase, Cartea a IV-a.
Atunci când fie un soț, fie o soție folosește sclavii sau hainele care aparțin celuilalt, sau locuiește gratuit în casa celuilalt, o
astfel de donație este valabilă.
19. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXII.
În cazul în care o soție dăruiește un sclav fiului ei care se afla sub controlul patern al soțului ei, iar respectivul sclav a
dobândit apoi o sclavă, titlul de proprietate asupra acesteia din urmă va fi atribuit femeii. Julianus spune că nu contează cu
banii cui a fost cumpărată respectiva sclavă, pentru că nimic nu poate fi dobândit, nici măcar cu propriile sale bunuri, prin
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intermediul sclavului de către donatar, deoarece acest privilegiu este acordat doar posesorilor de bună credință. În cazul în
care, totuși, el știe că sclava aparține altuia, nu este posesorul său de bună credință.
1. El întreabă, de asemenea, în cazul în care sclava a fost cumpărată cu bunurile soțului, dacă acesta din urmă poate, prin
intermediul unei excepții, să rețină prețul sclavului respectiv împotriva soției sale atunci când introduce o acțiune pentru
zestrea acesteia. Trebuie spus că, potrivit opiniei lui Marcellus, soțul are dreptul la o excepție în cazul în care este acționat în
judecată pentru zestre și, potrivit lui Julianus, dacă ar trebui să o plătească, poate intenta o acțiune în justiție pentru
recuperarea banilor de cumpărare.
20. Javolenus, Epistole, Cartea a XI-a.
Dacă un sclav, care este dat mortis causa unei soții înainte de moartea soțului ei, ar încheia o stipulație, cred că efectul
obligației ar rămâne în suspensie până când soțul fie moare, fie este liber de pericolul morții din cauza căruia a făcut donația,
iar dacă are loc unul dintre aceste evenimente prin care donația este anulată sau confirmată, și acest lucru va confirma sau
anula stipulația.
21. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXII.
În cazul în care un soț plătește pentru soția sa o sumă pe care aceasta o datorează în contul unei călătorii făcute de ea, are el
dreptul să recupereze suma pe motiv că ea a fost avantajată pecuniar prin aceasta; sau se poate considera că aceasta nu este o
donație? Cred că cea mai bună opinie este că acest lucru nu este interzis, mai ales dacă ea a făcut călătoria de dragul soțului
ei; pentru că Papinianus afirmă în Cartea a patra a opiniilor că un soț nu poate recupera cheltuielile de călătorie ale soției sale
și ale sclavilor ei, în cazul în care călătoria a fost întreprinsă în numele lui. Se consideră că o călătorie a fost făcută în numele
unui soț, atunci când soția sa vine să-l caute; și nu contează dacă în contractul de căsătorie se convenise ceva cu referire la
cheltuielile de călătorie sau nu, căci nu face o donație cel care acoperă cheltuielile necesare. Prin urmare, dacă soția a făcut
călătoria cu consimțământul soțului ei, din cauza cerințelor afacerii sale, iar soțul îi dă ceva pentru cheltuieli, nu poate fi
recuperat.
1. În cazul în care o soție promite soțului o zestre, precum și dobânda la aceasta, trebuie să se considere, fără îndoială, că el
poate recupera dobânda; pentru că aceasta nu este o donație, deoarece dobânda este cerută pentru a face față cheltuielilor
căsătoriei. Care ar fi cazul, totuși, dacă soțul ar reda soției sale cererea de dobândă; ar rămâne aceeași întrebare cu privire la
legalitatea donației? Julianus spune că da, ceea ce este corect. Este evident că, dacă s-ar conveni ca soția să se întrețină pe
sine și pe sclavii ei, iar soțul ei îi permite să se bucure de zestre pentru a se întreține pe sine și pe membrii gospodăriei sale,
chestiunea va fi rezolvată; deoarece cred că soțul ei nu ar putea să-i ceară, ca donație, ceea ce a fost deja compensat.
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(22) Același, Despre Sabinus, Cartea III.
Un bărbat a dat un sclav mortis causa soției sale, iar apoi l-a numit moștenitor al său cu acordarea libertății sale. Se pune
întrebarea: este valabilă o astfel de numire? Cred că dacă l-a numit moștenitor pentru că a spus că s-a răzgândit, numirea va fi
validă, iar sclavul va deveni moștenitorul necesar al stăpânului său. Dar dacă, după ce l-a numit moștenitor, l-a donat, donația
va avea o greutate mai mare; sau dacă l-a donat înainte de a face acest lucru, dar totuși nu i-a acordat libertatea cu intenția de
a-l priva de ea, rezultatul va fi același.
23. Același, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Papinianus consideră, foarte corect, că Rescriptul Divinului Severus se referă doar la donarea de bunuri; prin urmare, dacă
soțul s-a legat printr-o stipulație în beneficiul soției sale, el nu consideră că moștenitorul soțului poate fi dat în judecată, chiar
dacă soțul ar muri fără să se fi răzgândit.
24. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
În cazul în care o donație este făcută între persoane care nu sunt căsătorite și care se unesc înainte de termenul prevăzut de
lege pentru dobândirea proprietății unui bun; sau, pe de altă parte, dacă o donație este făcută între soț și soție și, înainte de
expirarea termenului menționat mai sus, căsătoria este dizolvată, se stabilește că, cu toate acestea, timpul prescripției
continuă să curgă, deoarece, în primul caz, posesia este transferată fără niciun viciu, iar în al doilea caz, viciul care exista este
înlăturat.
25. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
Totuși, atunci când, în timpul existenței căsătoriei, un bun aparținând altcuiva este dat de soț soției sale, trebuie spus că soției
i se permite imediat să înceapă să îl dețină prin uzucapiune, deoarece, deși nu i-a fost dat mortis causa, uzucapiunea sa nu va
fi împiedicată. Pentru că legea, așa cum a fost stabilită, se referă la acele donații prin care soția se îmbogățește, iar soțul
devine mai sărac; și, prin urmare, o donație mortis causa poate avea loc - așa cum se înțelege că se face între persoane care nu
sunt căsătorite - cu privire la bunurile care pot fi dobândite prin uzucapiune, deoarece aparțin altuia.

26. Paulus, Despre Sabinus, cartea VII.
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Dacă îi ordon cuiva care mi-a vândut un bun să i-l dea soției mele ca donație, iar el îi transferă posesia acestuia la indicația
mea, el va fi exonerat de răspundere; pentru că, deși, conform legii civile, ea nu va fi înțeleasă ca având posesia respectivului
bun, este evident, totuși, că vânzătorul nu are nimic pe care să îl poată preda.
(1) Neratius spune că aceleași motive care permit ca donațiile să aibă loc între soț și soție, le fac legitime și pe cele făcute
între socru și fiu, sau noră. Prin urmare, un socru poate face o donație ginerelui său în așteptarea morții sau a divorțului, iar
un ginere, de asemenea, poate face o donație socrului său în vederea producerii oricăruia dintre aceste evenimente.
27. Modestinus, Reguli, Cartea a VII-a.
O donație făcută înainte de căsătorie între părțile care urmează să contracteze căsătoria este valabilă de drept, chiar dacă
căsătoria ar trebui să aibă loc în aceeași zi.
28. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
În cazul în care bunul donat este distrus sau consumat, pierderea trebuie să fie suportată de donator. Acest lucru este
rezonabil, deoarece bunul aparține în continuare celui care l-a donat, iar acesta pierde ceea ce este al său.
1. În cazul în care un soț suportă vreo cheltuială cu privire la copiii născuți de sclavele care constituie zestrea soției sale, fie
în contul instruirii, fie în contul întreținerii; acest lucru nu va fi un avantaj pentru soț, deoarece el însuși se folosește de
serviciile lor. El poate, totuși, să țină cont de ceea ce a fost dat doicii lor pentru creșterea lor, deoarece el asigură ceva pentru
păstrarea vieții lor; la fel ca și cum ar fi răscumpărat de la hoți sclavele care fac parte din zestre.
2. În cazul în care sclavii soțului au prestat servicii pentru soție, sau invers, cea mai bună opinie este că nu ar trebui să se țină
cont de ceea ce au făcut; și, într-adevăr, legea care se aplică donațiilor interzise nu ar trebui, în acest caz, să fie interpretată
strict, ca între indivizi care sunt ostili unul față de celălalt; ci acest lucru ar trebui să se facă ca între persoane unite de cea mai
mare afecțiune și care se tem doar de lipsă.
3. Atunci când o femeie cumpără un sclav pentru zece aurei, care i-au fost date de soțul ei, iar sclavul nu valorează decât
cinci, Plautius susține că numai cinci pot fi recuperate; la fel ca și în cazul în care, dacă sclavul moare, nu se poate recupera
nimic. Dacă, totuși, sclava valora cincisprezece aurei, soțul nu poate pretinde mai mult de zece, deoarece nu a devenit mai
sărac decât cu această sumă.
4. Dar dacă femeia a cumpărat doi sclavi, dacă unul dintre ei moare, iar celălalt valorează zece aurei, se pune întrebarea: ce se
va face? Pomponius și majoritatea autorităților consideră că este o diferență dacă cei doi sclavi au fost vânduți pentru un
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singur preț sau fiecare pentru un preț diferit. Dacă au fost vânduți la un singur preț, întreaga sumă de zece aurei poate fi
recuperată, la fel ca atunci când un articol care a fost cumpărat se deteriorează, sau atunci când o turmă sau un vehicul este
vândut și orice parte a acestuia este distrusă; dar dacă sclavii au fost vânduți la prețuri diferite, poate fi recuperată doar suma
pentru care a fost cumpărat sclavul supraviețuitor.
5. Pomponius afirmă că Julianus era de părere că, în cazul în care o soție dobândește ceva prin intermediul unui sclav care a
fost cumpărat cu bani dați de soțul ei, fie că este vorba de o moștenire, de o moștenire sau de copii născuți din sclavi de sex
feminin, soțul va avea, de asemenea, dreptul de a o recupera din acest motiv.
6. Este stabilit că, dacă o soție, înainte de a-și primi venitul anual de la soțul ei, cheltuiește ceva din banii lui sau din banii
împrumutați, se va considera că ea a luat suma cheltuită din venitul ei anual.
7. Celsus spune că s-a hotărât foarte corect că, în cazul în care o soție a stipulat o dobândă anuală pentru zestrea ei, deși
dobânda poate să nu fie datorată deoarece înțelegerea a fost făcută pentru plăți anuale, femeia nu poate intenta o acțiune
privind zestrea, dar părțile își pot compensa creanțele. Prin urmare, considerăm că aceeași regulă se va aplica oricărui acord
care este încheiat cu referire la plăți anuale.
29. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIV.
Dacă o femeie ar vinde un sclav cumpărat cu banii dați de soțul ei și apoi ar cumpăra un altul, Fulcinius susținea că femeia
trebuie să fie responsabilă pentru pierderea ultimului sclav. Acest lucru nu este adevărat, chiar dacă cel de-al doilea sclav nu
a fost cumpărat cu bani aparținând soțului.
1. În cazul în care un soț îi dă lână soției sale și ea își face haine din ea; Labeo spune că hainele aparțin soției.
30. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XI.
Totuși, soțul va avea dreptul la o acțiune în echitate.
31. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XIV.
Totuși, atunci când un soț confecționează haine pentru soția sa din lâna sa, deși acest lucru este făcut pentru soția sa și din
solicitudine pentru ea, hainele, totuși, vor aparține soțului; nici nu contează dacă soția a ajutat la pregătirea lânii și s-a ocupat
de această chestiune pentru soțul ei.
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1. În cazul în care o soție folosește propria lână, dar își face haine pentru ea însăși cu ajutorul sclavilor de sex feminin care
aparțin soțului ei, hainele vor fi ale ei, iar ea nu va datora nimic soțului ei pentru munca sclavilor; dar în cazul în care hainele
sunt făcute pentru soțul ei, ele îi vor aparține acestuia, dacă el i-a plătit soției sale valoarea lânii. Cu toate acestea, în cazul în
care soția nu a făcut hainele pentru soțul ei, ci i le-a dat, donația nu va fi valabilă; deoarece va fi valabilă doar atunci când
hainele sunt făcute pentru soțul ei, iar ea nu va fi niciodată autorizată să dea o notă de plată pentru munca sclavilor de sex
feminin ai soțului ei.
2. Dacă un soț îi dăruiește un teren soției sale pentru ca ea să ridice o casă pe el, nu există nicio îndoială că casa va aparține
soțului; dar este stabilit că femeia va avea dreptul la cheltuielile sale, căci dacă soțul revendică casa, soția poate păstra
cheltuielile pe care le-a făcut pentru a o construi.
3. În cazul în care existau doi sclavi, fiecare dintre ei valorând cinci aurei, dar amândoi împreună au fost vânduți pentru cinci
de către un soț soției sale cu scopul de a o avantaja pe aceasta, sau invers; cea mai bună opinie este că ei sunt deținuți în
comun de către cele două părți proporțional cu prețul; pentru că, într-adevăr, nu trebuie să se ia în considerare ce valoare au
sclavii, ci cât din preț a fost remițată cu titlu de donație. Nu există niciun dubiu că fie soțul, fie soția pot cumpăra unul de la
celălalt un bun pentru mai puțin decât valorează, dacă nu există intenția de a face o donație.
4. Dacă un soț ar vinde ceva soției sale pentru valoarea sa reală, sau viceversa, și cu scopul de a face o donație, iar ei convin
ca vânzătorul să nu furnizeze nicio garanție cu privire la proprietate, ar trebui să se ia în considerare care a fost înțelegerea cu
privire la vânzare, dacă proprietatea a fost vândută efectiv și întreaga tranzacție a fost una valabilă sau, într-adevăr, dacă doar
ultima parte a înțelegerii a fost nulă; la fel ca și în cazul în care, atunci când achiziția a fost încheiată, înțelegerea a fost făcută
după o schimbare de opinie. Cea mai bună opinie este că doar ultima parte a acordului este nulă.
5. Considerăm că aceeași regulă se va aplica dacă, în scopul efectuării unei donații, părțile convin ca vânzătorul să nu
garanteze că sclavul are obiceiul de a fugi sau că este vagabond; cu alte cuvinte, drepturile de acțiune în temeiul Edictului
edililor și la cumpărare vor rămâne intacte.
6. În cazul în care un bărbat îi datorează soției sale o sumă de bani plătibilă la un anumit moment, el poate să o plătească
imediat fără teama că aceasta va fi considerată o donație, deși dacă ar fi păstrat banii până la data scadenței, ar fi putut să se
bucure de avantajul folosirii lor.
7. Dacă sunteți pe cale să-mi lăsați o moștenire sau să-mi lăsați o parte din averea dumneavoastră și vi se cere să faceți acest
lucru, puteți să o lăsați soției mele, iar acest lucru nu va fi considerat o donație, deoarece proprietatea mea nu este în niciun
fel diminuată; iar Proculus spune că principalul motiv pentru care strămoșii noștri au venit în ajutorul donatorului a fost acela

1377

ca una dintre părți să nu fie deposedată din cauza afecțiunii pentru cealaltă; dar ei nu erau atât de rău dispuși încât să dorească
să împiedice ca una dintre ele să devină mai bogată.
8. Atunci când un soț îi face soției sale un cadou foarte valoros la calendele lui martie sau la ziua ei de naștere, aceasta este o
donație; dar dacă soția sa ar trebui să suporte vreo cheltuială prin care să fie întreținută mai onorabil, trebuie să se susțină
opinia contrară.
9. Nu se consideră că o soție a devenit mai bogată dacă cheltuiește banii dați de soțul ei pentru banchete, pentru parfumuri
sau pentru hrană pentru sclavii ei.
10. Proviziile pe care un soț le furnizează pentru sclavii sau caii soției sale și care le aparțin în comun, nu pot fi > recuperate
de către acesta. Cred că ar trebui totuși să se respecte regula contrară atunci când el întreține sclavii domestici ai soției sale
sau pe cei care sunt ținuți pentru vânzare.
(32) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXIII.
Aceasta era starea legilor cu referire la donațiile dintre soț și soție, așa cum am afirmat anterior, când împăratul nostru
Antoninus, înainte de moartea tatălui său, Divinul Severus, într-o Adresă transmisă Senatului în timpul consulatului lui
Fulvius Aemilianus și Nummius Albinus, a determinat Senatul să relaxeze într-o oarecare măsură strictețea prevederilor lor.
1. Adresă a împăratului nostru cu referire la confirmarea donațiilor nu se referă numai la bunurile obținute de soț în numele
soției sale, ci și la toate donațiile făcute între soț și soție; astfel încât, prin efectul legii, bunurile aparțin părții căreia îi sunt
donate, dau naștere unei obligații civile și intră în sfera de aplicare a Lex Falcidia, unde aceasta poate deveni operantă. Cred
că această lege se va aplica, deoarece ceea ce este donat este, ca să spunem așa, confirmat prin testament.
2. Rescriptul spune: "Este greșit ca cel care face o donație să se răzgândească, dar ar fi greu și avar pentru moștenitor să ia
bunul, când acest lucru, poate, ar fi contrar voinței celui care l-a donat".
3. Ar trebui să înțelegem că acest lucru se referă la schimbarea de opinie a donatorului în ultimele sale clipe, căci dacă acesta
a făcut o donație soției sale și apoi s-a răzgândit, iar ulterior s-a răzgândit din nou, trebuie spus că donația este valabilă,
deoarece luăm în considerare ultimele dorințe ale omului, așa cum obișnuim să facem cu referire la trusturi, atunci când
discutăm despre o excepție invocată pe motiv de fraudă, deoarece voința părții poate fi nedeterminată până în ultima clipă a
existenței sale.
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4. În cazul în care, totuși, donatorul se răzgândește o singură dată, acordăm moștenitorului său dreptul de revocare, dacă este
perfect evident că defunctul s-a răzgândit. Dar dacă acest lucru este îndoielnic, judecătorul ar trebui să încline mai degrabă să
confirme donația.
5. În cazul în care un soț dă în gaj bunul pe care l-a donat, suntem înclinați să considerăm că acesta s-a răzgândit, deși
păstrează în continuare dreptul de proprietate asupra bunului. Totuși, ce cale ar trebui urmată dacă intenția sa a fost ca
donația să continue să existe? Să presupunem că bunul a rămas în posesia femeii sub un titlu precar și că aceasta era gata să îl
satisfacă pe creditor? În acest caz, trebuie să se considere că donația este valabilă. Pentru că, dacă soțul i-a dat bunul în
primul rând cu această intenție, aș spune că donația a fost valabilă, astfel încât, dacă femeia era pregătită să satisfacă
creditorul, va avea dreptul la o excepție pe motiv de rea-credință; și, în plus, dacă ar plăti datoria, ar putea, prin intermediul
unei excepții pe motiv de rea-credință, să determine ca dreptul de acțiune al creditorului să îi fie atribuit.
6. În cazul în care donatorul devine sclavul unui particular, trebuie spus că donația nu se desăvârșește, ci se distruge, deși
servitutea este comparată cu moartea. Prin urmare, dacă femeia căreia i se face donația va fi redusă la sclavie, donația se va
stinge.
7. În cazul în care un soț a făcut o donație către soția sa și, din cauza remușcărilor pentru o crimă, s-a sinucis sau, chiar după
moarte, memoria sa a devenit infamă, donația va fi revocată; deși donațiile pe care le-a făcut altora vor fi valabile acolo unde
el nu a făcut astfel de donații mortis causa.
8. De asemenea, în cazul în care un soț care este în armată, face o donație din peculium castrense, iar ulterior este condamnat
pentru o crimă; pentru motivul că i se va permite să depună mărturie cu referire la bunuri de acest fel chiar și după ce a fost
condamnat, cu condiția să obțină dreptul de a face acest lucru, donația va fi validă; pentru că cel căruia i se permite să depună
mărturie poate face o donație mortis causa.
9. În Rescript se spune: "A consumat", iar acest termen trebuie să înțelegem că cel care a primit donația nu s-a îmbogățit prin
aceasta. Dacă, totuși, el a fost avantajat pecuniar, avantajul conferit de Rescript nu va fi aplicabil. Dar dacă nu s-a îmbogățit
și a dat celeilalte părți o sumă egală cu donația, trebuie spus că, dacă cel care a murit s-a îmbogățit, celălalt poate recupera
ceea ce a dat și nu este obligat să compenseze ceea ce a consumat, deși, în cazul în care are loc un divorț, se poate face o
astfel de compensare.
10. Dacă după donație are loc un divorț sau dacă cel care a făcut donația moare primul, trebuie respectată legea veche, adică
donația va fi valabilă dacă soțul dorește ca soția să o aibă, dar dacă nu o dorește, ea se va stinge, pentru că multe persoane
căsătorite se separă bine dispuse una față de cealaltă, iar multe altele nutresc mânie și ură.
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11. Dar dacă are loc un divorț, iar căsătoria este apoi restabilită, iar hotărârea donatorului fie s-a schimbat în timpul
divorțului, fie rămâne aceeași; sau, când căsătoria este restabilită, dorința donatorului devine cea de la început; dar dacă
donația va rămâne valabilă dacă donatorul va muri în timp ce căsătoria este încă în vigoare? Se poate susține că va fi valabilă.
12. Dacă, totuși, nu ar avea loc un divorț, ci doar o mică neînțelegere, este sigur că donația va fi valabilă dacă neînțelegerea
este înlăturată.
13. În cazul în care o soție și soțul ei au trăit mult timp despărțiți, dar păstrează totuși legătura matrimonială (ceea ce știm că
se întâmplă uneori în cazul persoanelor de rang consular), cred că donațiile nu vor fi valabile, deoarece uniunea a existat
dintotdeauna; deoarece afecțiunea maritală, și nu coitul, constituie căsătoria. În cazul în care, totuși, donatorul moare primul,
donația va fi atunci valabilă.
14. Ce vom spune în cazul în care ambele părți, cel care a făcut donația și cel căruia i-a fost făcută, sunt capturați de inamic?
Și înainte de a mă aventura să discut această întrebare, trebuie să luăm în considerare Adresa împăratului care a decis că o
donație nu are nici o forță sau efect dacă partea căreia i s-a făcut moare. Prin urmare, dacă ambele părți ar muri, fie prin
naufragiu, fie prin căderea sau incendierea unei case, ce vom spune? Acolo unde, într-adevăr, se poate stabili care dintre ele a
murit prima, chestiunea este ușor de rezolvat, dar dacă acest lucru nu poate fi dovedit, problema devine dificilă, iar eu sunt
mai degrabă de părere că donația va fi valabilă, așa cum reiese din cuvintele adresei, deoarece se spune: "Dacă partea care a
primit donația ar muri prima". Dar când amândoi mor în același timp, nu se poate susține că cel care a primit donația a fost
primul care a plecat din viață. Prin urmare, se consideră în mod foarte corect că, în cazul în care au făcut donații unul altuia,
ambele vor fi valabile dacă părțile mor în același timp, deoarece, deși niciunul nu i-a supraviețuit celuilalt, Adresa nu a avut
în vedere moartea amândurora împreună. În cazul în care, cu toate acestea, niciunul dintre ei nu i-a supraviețuit celuilalt,
donația reciprocă va fi valabilă, deoarece trebuie spus, cu referire la donațiile reciproce mortis causa, că o acțiune de
recuperare nu poate fi acordată niciuneia dintre părți și, prin urmare, că moștenitorii ambilor profită de donații. În
conformitate cu acest punct de vedere, dacă ambele părți sunt capturate de inamic în același timp și ambele mor în captivitate
în momente diferite, trebuie să se ia în considerare data la care au fost luate în captivitate pentru a ne permite să considerăm
că donațiile sunt valabile; la fel ca și în cazul în care ambele ar fi murit în același timp? Sau trebuie să spunem că niciuna
dintre donații nu este valabilă, deoarece căsătoria a fost încheiată în timpul vieții părții în cauză? Sau ar trebui să stabilim
care dintre ei a murit primul, pentru a decide că donația referitoare la el nu este valabilă; sau dacă, dacă celălalt se întoarce în
țara sa, testamentul său este valabil? Părerea mea este că, în cazul în care părțile nu se întorc, ar trebui să se ia în considerare
momentul în care au fost luate în captivitate, ca și cum ar fi murit atunci; dar dacă una dintre ele se întoarce, se va considera
că a supraviețuit pentru că a făcut acest lucru.
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15. Atunci când un soț lasă moștenire anumite bunuri din cele pe care le donase deja, dar nu donează restul, nu se consideră
că el nu a dorit ca restul să aparțină soției sale; pentru că, frecvent, o parte face un legat, iar apoi o donație, sau poate exista
un alt motiv pentru care a făcut legatul.
16. Adresa nu include doar soțul și soția, ci și alte părți cărora le este de asemenea interzis să facă donații din cauza
căsătoriei; ca de exemplu, atunci când un socru face o donație către nora sa, sau invers; sau un socru către ginerele său, sau
invers; sau unul dintre cei doi socri care au sub controlul lor părțile unite prin căsătorie face o donație către celălalt; căci, în
conformitate cu spiritul adresei, toate aceste persoane sunt autorizate să facă donații în aceleași circumstanțe. Acest lucru a
fost susținut și de Papinianus în Cartea a patra a opiniilor, căci el a spus: "Nu, nu, nu: "Un socru a făcut o donație către nora
sa sau către ginerele său și, ulterior, unul sau altul dintre ei a murit în timpul căsătoriei. Deși viciul donației continuă să
existe, totuși, dacă socrul nu a ridicat nici o problemă cu referire la respectiva donație, termenii Adresei vor fi considerați ca
operând împotriva moștenitorilor săi după moartea sa, pentru că același motiv care interzice o donație de acest fel cere ca
beneficiul să fie acordat." Prin urmare, pentru ca o astfel de donație să fie valabilă, Papinianus cere ca fiul celui care a făcut
donația să moară înaintea lui, iar socrul să moară după aceea, fără să se fi răzgândit.
17. În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal, care are un peculium castrense, sau quasi castrense, face o donație
soției sale, trebuie să ținem cont de persoana fiului și de moartea acestuia.
18. În cazul în care o noră face o donație socrului său, trebuie să luăm în considerare moartea acesteia și continuitatea voinței
sale până în ultimele sale clipe. În cazul în care, totuși, socrul ei moare primul, considerăm că donația se va stinge. Dar dacă
soțul trăiește și îi supraviețuiește soției sale, trebuie să admitem că donația își va produce efectele? Dacă, într-adevăr, soțul
devine unicul moștenitor al socrului său, se poate spune că o nouă donație a fost făcută în beneficiul soțului, astfel încât acolo
unde se termină prima, începe cealaltă; iar acolo unde fiul nu este moștenitorul tatălui său, donația se va stinge pentru un alt
motiv.
19. Dacă socrul își repudiază nora, donația va fi nulă, chiar dacă căsătoria, atunci când soțul și soția sunt de acord, continuă
să existe, în conformitate cu Rescriptul împăratului nostru; dar căsătoria se va sfârși în ceea ce privește părțile între care se
face donația.
20. Prin urmare, dacă doi socri fac donații unul către celălalt, aceeași regulă se va aplica dacă își reneagă fiul și nora, iar
donațiile pe care le fac unul către celălalt vor fi nule. Totuși, atunci când o donație de acest fel este făcută între socri, pentru
ca donația să fie valabilă este necesară moartea celui care a făcut-o în timpul căsătoriei și în timp ce exista dreptul de control
patern. Aceeași regulă se aplică și în cazul celor care se află sub controlul părților menționate.
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21. În cazul în care un socru face o donație unui alt socru, iar unul dintre ei sau amândoi emancipează persoanele unite prin
căsătorie, trebuie să se considere că această donație nu se referă la cei menționați în Adresă și, prin urmare, devine nulă.
22. În cazul în care un bărbat face o donație logodnicei sale, care trebuie să intre în vigoare în momentul căsătoriei, deși
donația nu este considerată ca fiind făcută între bărbat și soție, iar cuvintele din Adresă nu se aplică în mod expres la aceasta,
totuși, trebuie spus că donația intră în domeniul de aplicare al acesteia și este valabilă dacă voința părții o continuă până la
moartea sa.
23. Donația va deveni operantă fie că bunul a fost efectiv donat, fie că a fost eliberată o obligație; ca de exemplu, atunci când
un bărbat își eliberează soția de răspunderea pentru ceea ce îi datorează, prin intermediul unei donații, se poate spune că
eliberarea în sine nu este în suspensie, dar că efectul ei este. În general, toate donațiile pe care le-am menționat ca fiind
interzise, vor fi valabile în conformitate cu termenii Adresei.
24. În cazul în care o societate este contractată între soț și soție prin donație, aceasta este nulă conform regulii obișnuite de
drept, și nici interpretarea liberală a Decretului Senatului nu acordă un avantaj atât de mare încât să se poată considera că o
acțiune în parteneriat va fi admisă; totuși, bunurile pe care le dețin în comun nu pot fi revocate în conformitate cu termenii
prescrisi de acordul lor. Prin urmare, nu va fi posibilă o acțiune în parteneriat, deoarece acesta nu este un parteneriat care se
interpune în scopul avantajului doar al uneia dintre părți, chiar dacă acest lucru este făcut de alții; și din acest motiv nu devine
operațional între soț și soție.
25. Același lucru trebuie spus și în cazul în care o achiziție este făcută prin donație, pentru că este nulă.
26. Este evident că dacă, în scopul de a face o donație, proprietatea este vândută pentru mai puțin decât valorează, sau dacă
prețul ar fi ulterior remis, trebuie să admitem că donația este valabilă, în conformitate cu Decretul Senatului.
27. În cazul în care un bărbat a avut o logodnică și ulterior s-a căsătorit cu ea când nu era legal să facă acest lucru; să vedem
dacă donațiile făcute, ca să spunem așa, în timpul logodnei, sunt valide. Iulianus discută această chestiune cu referire la o
minoră de doisprezece ani care a fost adusă în casa așa-zisului ei soț când era încă prea tânără pentru a se căsători; și spune că
ea este logodnica lui, dar nu este soția lui. Cea mai bună opinie, totuși, este cea susținută de Labeo, de mine și de Papinianus
în Cartea a zecea a întrebărilor, și anume că, dacă logodna a precedat presupusa căsătorie, aceasta va continua să existe, deși
partea care a căsătorit-o pe fată poate crede că ea este soția sa legală. În cazul în care, însă, nu a precedat căsătoria, nu poate
exista nici logodnă, deoarece nu a avut loc, și nici căsătorie, deoarece nu a putut fi celebrată. Prin urmare, acolo unde logodna
a avut loc mai întâi, donația este valabilă, dar acolo unde nu a avut loc, ea este nulă, deoarece partea nu a făcut donația, ca să
spunem așa, unei străine, ci presupusei sale soții, și, prin urmare, adresa nu se va aplica.
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28. Totuși, în cazul în care un senator se logodește cu o femeie liberă, sau un tutore cu pupila sa, sau orice altă persoană
dintre cele cărora le este interzis să contracteze căsătoria face acest lucru, iar apoi se căsătorește cu fata; va fi valabilă o
donație făcută, ca să spunem așa, în timpul logodnei? Cred că astfel de logodne ar trebui să fie respinse, iar bunurile donate ar
trebui să fie sechestrate și confiscate de către Trezorerie, ca și cum ar fi fost acordate unor persoane care nu sunt demne de a
le deține.
(33) Același, Despre Sabinus, Cartea XXXVI.
În cazul în care un soț este de acord să-i plătească soției sale o anumită sumă anual, ea nu poate intenta o acțiune în justiție pe
baza stipulației în timpul căsătoriei. Dar, dacă, în timp ce căsătoria este încă în vigoare, soțul ar muri, cred că, deoarece
donația se referă la o plată anuală, stipulația poate fi executată în temeiul Decretului Senatului.
1. Pe de altă parte, în cazul în care o soție încheie un acord cu soțul său de a-i plăti o anumită sumă în fiecare an, aceasta îi
poate fi restituită, iar ea poate intenta o acțiune pentru a recupera ceea ce rămâne. Cred că ea poate, de asemenea, să
introducă o acțiune personală pentru suma cu care s-a îmbogățit soțul ei; deoarece alocația anuală pe care soțul o plătește
soției sale nu este la fel de importantă ca cea pe care o plătește soția soțului său, deoarece acest lucru este inconsecvent și
contrar naturii sexului.
2. Dacă soțul a stipulat cu soția sa plățile anuale, iar femeia ar muri în timpul căsătoriei, trebuie spus că donația va deveni
valabilă conform Adresei.
34. Același, Despre Sabinus, Cartea XLIII.
Dacă soția ar trebui fie să dea o proprietate soțului ei și el să o acorde cu titlu de zestre în numele fiicei lor comune, fie dacă
ea i-ar permite să o dea cu titlu de zestre pentru fiica lor, după ce a făcut o donație soțului ei; se poate spune, în conformitate
cu justiția, că, deși donația nu are nici o forță sau efect, totuși, donația zestrei devine validă prin consimțământul ulterior al
soției.
35. Același, Despre Edict, Cartea XXXIV.
Dacă divorțul nu a avut loc în conformitate cu formalitățile legale prescrise, donațiile făcute după un astfel de divorț nu au
niciun efect, deoarece nu se poate considera că mariajul a fost dizolvat.
(36) Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVI.
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În cazul în care bunurile care au fost donate există încă, ele pot fi recuperate și printr-un proces; dar pentru că o donație
atrage după sine dreptul de posesiune, dacă bunul nu este restituit, se poate face o evaluare la justa sa valoare, iar posesorul
trebuie să primească o garanție împotriva evicțiunii pentru suma pe care o valorează bunul. Această opinie a fost adoptată și
de Pedius.
1. Un bărbat a trimis un inel care aparținea altuia ca dar logodnicei sale, iar după căsătorie i-a dat un inel al său în locul
acestuia. Anumite autorități (Nerva, de exemplu), consideră că acest inel a devenit proprietatea femeii, deoarece se consideră
că donația care fusese făcută a fost confirmată, și nu că a fost dat unul nou. Această opinie cred că este corectă.
37. Julianus, Digest, Cartea XVII.
În cazul în care o femeie a comis o fraudă pentru a împiedica păstrarea unui bun care i-a fost dat de soțul ei sau pentru a evita
prezentarea lui în instanță, acesta poate intenta o acțiune împotriva ei pentru prejudiciul comis, dacă a făcut acest lucru după
ce a avut loc un divorț.
(38) Alfenus, Epitomele Digestului de Paulus, Cartea a III-a.
În cazul în care un sclav, deținut în comun de un soț și de fratele său, a dat un sclav tânăr soției fratelui, s-a considerat că
donația nu era valabilă în ceea ce privește partea care aparținea soțului, pe care sclavul o dăduse.
1. Legea va fi aceeași în cazul în care unul dintre cei trei frați are o soție și îi dăruiește un bun deținut în comun de toți, căci o
treime din donație nu va aparține soției; dar în ceea ce privește celelalte două treimi, dacă frații au știut că au fost dăruite sau,
după ce acest lucru a fost făcut, confirmă actul, femeia nu va fi obligată să restituie.
39. Julianus, Despre Minicius, Cartea a V-a.
Un soț care dorea să dea o sumă de bani soției sale, i-a permis acesteia să facă o stipulație cu debitorul său. Ea a făcut acest
lucru, dar înainte de a fi primit banii, a divorțat de soțul ei. Întreb dacă acesta din urmă poate recupera întreaga sumă, sau
dacă o acțiune bazată pe promisiune va fi nulă din cauza donației. Am răspuns că stipulația nu va avea niciun efect. Dacă,
totuși, promitentul, nefiind la curent cu faptele, ar plăti femeia, iar banii nu au fost cheltuiți, debitorul îi poate recupera. Dar
dacă este gata să cedeze drepturile sale de acțiune soțului, el va fi protejat de o excepție pe motiv de fraudă și, prin urmare,
soțul poate recupera acești bani printr-o acțiune în numele debitorului. Cu toate acestea, dacă banii nu există, iar femeia s-a
îmbogățit datorită lor, soțul îi poate revendica, deoarece se înțelege că femeia s-a îmbogățit prin faptul că a primit bunuri
aparținând soțului său, deoarece debitorul se poate proteja printr-o excepție pe motiv de fraudă.
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40. Ulpianus, Opinii, Cartea II.
În cazul în care o proprietate este dată soțului de către soția sa în scopul obținerii unei anumite funcții, donația va fi valabilă
în măsura în care a fost necesară pentru a asigura funcția pentru soțul ei.
41. Licinius, Rufinus, Reguli, Cartea a VI-a.
Pentru că împăratul Antoninus a decis că o soție poate dona bunuri soțului său în scopul de a-i promova interesele.
42. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XI.
43. Un alt motiv pentru o donație a fost introdus recent prin indulgența împăratului Antoninus, despre care spunem că se face
de dragul onoarei; de exemplu, atunci când o soție face o donație soțului ei pentru a-i permite acestuia să ceară admiterea în
Ordinul senatorial, sau ecvestru, sau în scopul unor expoziții.
43. Paulus, Reguli.
O donație poate fi făcută între soț și soție în caz de exil.
44. Neratius, Pergamente, Cartea a V-a.
În cazul în care un străin dăruiește un bun aparținând unui soț soției acestuia din urmă, ambii ignorând acest fapt, și în cazul
în care nici soțul nu știe că a donat un bun care îi aparține, femeia poate dobândi în mod legal acest bun prin uzucapiune.
Aceeași regulă de drept se va aplica în cazul în care cineva care se află sub controlul soțului, crezându-se independent, face o
donație soției tatălui său. Cu toate acestea, dacă soțul constată că bunul a fost al său înainte ca titlul de proprietate prin
uzucapiune să fie dobândit, el îl poate recupera, iar posesia ei va fi întreruptă; chiar dacă soțul nu dorește acest lucru, iar
femeia devine conștientă că este al său; deoarece acesta este un caz în care femeia însăși știe că donația a fost făcută de soțul
ei. Este mai potrivit să se considere că nu există niciun impediment în calea dobândirii proprietății de către ea; pentru că
femeilor nu le este absolut interzis să dobândească proprietatea soților lor, cu excepția cazului în care donațiile le sunt făcute
de către aceștia din urmă.
45. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVII.
46. Marcellus afirmă în Cartea a XVII-a a Digestului că soțul poate chiar să își îndepărteze proprietatea fără a aduce
prejudicii soției sale și fără a se teme de decretul Senatului, atunci când tranzacția care a avut loc între ei este ilegală.
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(46) Același, Despre Edict, Cartea LXXII.
Posesia de bunuri nu implică în mod necesar o donație a acestora între soț și soție.
(47) Celsus, Digest, Cartea I.
Întrebarea dacă soțul, în îndeplinirea îndatoririlor sale în timp ce se ocupa de afacerile soției sale, a făcut cheltuieli cu referire
la proprietatea ei, este una de fapt, și nu de drept. O presupunere bazată pe valoarea și caracterul cheltuielilor suportate de
acesta nu va fi dificilă.
48. Același, Digest, Cartea a IX-a.
Tot ceea ce un soț dăruiește soției sale rămâne totuși proprietatea sa și el poate să o recupereze, și nici nu contează dacă soția
sa i-a lăsat moșteniri mari.
49. Marcellus, Digest, Cartea a VII-a.
Sulpicius către Marcellus. O femeie care dorea ca, după moartea soțului ei, pământul ei să treacă la fiul comun al ei și al
soțului ei, care se afla sub controlul tatălui său, a transferat pământul soțului ei, pentru ca acesta să îl poată lăsa fiului său
după moartea sa. Vă întreb dacă sunteți de părere că donația este de așa natură încât face ca tranzacția să fie nulă sau dacă,
dacă este valabilă, femeia va avea puterea de a o revoca, dacă nu dorește să o lase să rămână în vigoare? Răspunsul a fost că,
dacă se caută un pretext sau o scuză (ca să spunem așa), pentru donație, livrarea nu va fi valabilă; adică, dacă soția se aștepta
ca soțul ei să obțină între timp vreun avantaj de pe urma acesteia. În caz contrar, dacă ea s-a folosit doar de serviciile soțului
ei, iar el le-a dat pentru ca ea să poată revoca donația; sau, pentru ca proprietatea cu toate emolumentele sale să treacă prin
intermediul tatălui la fiu, de ce nu ar fi considerată valabilă, la fel ca și cum tranzacția ar fi avut loc cu un străin, adică dacă
proprietatea i-ar fi fost livrată în aceleași circumstanțe?
50. Javolenus, Epistole, cartea XIII.
În cazul în care o femeie cumpără un sclav pentru douăzeci de aurei, iar soțul ei plătește cinci la vânzător în momentul
cumpărării, dacă are loc un divorț, el poate cu siguranță să recupereze această sumă. Nu contează dacă sclavul și-a deteriorat
valoarea, sau chiar dacă ar fi mort, soțul va fi în continuare îndreptățit să ceară cei cinci aurei; pentru că se pune problema
dacă femeia s-a îmbogățit cu proprietatea soțului ei, în momentul în care s-a pus problema restituirii zestrei. În acest caz, se
înțelege că ea a fost avantajată pecuniar prin faptul că a fost eliberată, prin intervenția soțului ei, de răspunderea pentru o
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datorie pe care ar fi avut-o în continuare dacă soțul ei nu ar fi plătit banii. Nu contează nici motivul pentru care femeia datora
banii, adică dacă îi împrumutase sau dacă îi datora în contul unei achiziții.
1. În cazul în care femeia nu a cumpărat sclavul, dar a primit banii de la soțul ei pentru a-l cumpăra, atunci, în cazul în care
sclavul moare sau se depreciază, pierderea trebuie să fie suportată de soțul ei, deoarece, deoarece, întrucât ea nu ar fi
cumpărat sclavul dacă nu ar fi primit banii de la soțul ei, cel care i-a dat trebuie să suporte pierderea, cu condiția ca sclavul să
moară; de asemenea, nu se consideră că s-a îmbogățit femeia care nu a fost eliberată de creditorul ei și care nu este în posesia
a ceea ce a cumpărat cu banii soțului ei.
51. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a V-a.
Quintus Mucius spune că, atunci când apare o controversă cu privire la faptul dacă ceva a ajuns în mâinile unei soții, este mai
bine și mai onorabil să se considere că bunul a ajuns în mâinile ei prin intermediul soțului sau prin intermediul cuiva care se
află sub controlul acestuia, atunci când nu se dovedește din ce sursă l-a obținut. Quintus Mucius pare să fi adoptat această
opinie, cu scopul de a evita orice anchetă rușinoasă cu referire la o soție.
52. Papinianus, Întrebări, Cartea a X-a.
În cazul în care un bărbat, în scopul de a-și avantaja soția, îi închiriază o proprietate pentru o sumă foarte mică, tranzacția este
nulă. În schimb, atunci când are loc un depozit între părți la o evaluare mică, în scopul de a avantaja pe unul dintre ei, acesta
va fi valabil. Aceste opinii sunt diferite, deoarece contractul de închiriere nu poate fi încheiat fără o anumită chirie, dar un
depozit poate fi făcut fără o evaluare a proprietății.
1. O soție a prevăzut ca recoltele unei suprafețe de teren să fie date soțului ei de către moștenitorul ei, iar dacă acest lucru nu
se va face, a promis o anumită sumă de bani mortis causa. Soțul, murind în timpul vieții soției, stipulația s-a stins, la fel ca și
predarea care a fost făcută mortis causa prin dispoziția acesteia din urmă; căci într-un caz în care o acțiune personală pentru
recuperarea bunurilor se va desfășura între străini, aceasta nu va avea loc între persoane căsătorite.
53. Același, Opinii, Cartea a IV-a.
Este stabilit că un socru nu poate face o donație mortis causa nici ginerelui său, nici nurorii sale, deoarece dacă socrul moare,
căsătoria nu va fi dizolvată; și nici nu contează dacă tatăl și-a dezmoștenit sau nu fiul sau fiica. În caz de divorț, regula este
diferită din același motiv.
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1. O femeie s-a folosit de un bun care i-a fost dat cu titlu de zestre, după ce acesta a fost evaluat cu acordul soțului. În cazul
în care bunul respectiv se deteriorează prin utilizare, nu va fi permisă compensarea prejudiciului. De asemenea, femeia nu
poate susține că bunul i-a fost, ca să zicem așa, lăsat în temeiul testamentului prin care soțul ei i-a lăsat moștenire bunurile,
deoarece o astfel de asumare nu pare să o fi dat sau să o fi privat de bunul respectiv.
54. Același, Opinii, Cartea VIII.
Un soț a stipulat dobânda unei zestre promise, dar nu a revendicat-o. Întrucât el și-a întreținut soția și sclavii ei pe toată
durata căsătoriei, pe cheltuiala sa, și i-a lăsat zestrea ca moștenire preferată, precum și a confirmat prin formalitățile juridice
obișnuite ale unui trust donațiile pe care i le-a făcut, s-a considerat că dobânda zestrei nu era inclusă în moștenire, ci fusese
remițată prin termenii donației.
55. Paulus, Întrebări, Cartea a VI-a.
O soție i-a dat o sumă de bani soțului ei, iar acesta din urmă a cumpărat fie bunuri personale, fie bunuri imobile cu acești bani
care i-au fost dați și, întrucât nu era solvabil, iar bunurile existau încă, întreb, dacă soția ar dori să revoce donația, dacă poate
proceda în mod legal printr-o acțiune personală de recuperare; deoarece soțul, deși este insolvabil, pare să fi profitat de
donație, deoarece bunurile achiziționate cu banii soției sale erau încă în posesia sa. I-am răspuns că nu se poate nega că a
profitat de donație, deoarece nu ne interesează ce bunuri a eliberat de răspundere de datorii prin intermediul acesteia, ci ce
bunuri ale soției sale se află în posesia sa. Căci el nu diferă de cel căruia i-a fost donată proprietatea ei, decât prin simplul fapt
că, în acest caz, proprietatea aparține încă soției și aceasta o poate recupera printr-o acțiune directă. Condiția soțului va fi mai
rea dacă este acționat în justiție pentru suma pe care o valorează bunul, și nu pentru suma care depășește valoarea donației,
decât dacă ar fi acționat în justiție în cadrul unei acțiuni privind zestrea. Cu toate acestea, nimic nu o împiedică pe femeie să
introducă, de asemenea, o acțiune reală echitabilă pentru recuperarea propriilor bunuri.
56. Scaevola, Întrebări, Cartea a III-a.
Dacă vreau să-i dau soției mele, în mod absolut, ceva ce o altă persoană dorește să-i dea mortis causa, ceea ce ordon să i se
dea va fi nul; deoarece, dacă partea sus-menționată își va recăpăta sănătatea, voi fi pasibil de o acțiune personală de
recuperare, iar dacă va muri, voi deveni totuși mai sărac, deoarece nu voi avea ceea ce ar trebui să am dreptul.
(57) Paulus, Opinii, Cartea a VII-a.
În cazul în care o femeie a primit de la soțul ei o sumă de bani cu titlu de donație, și i-a scris în următorii termeni: "Nu, nu,
nu: "Atunci când, la cererea mea, dragul meu stăpân, indulgența ta mi-a acordat douăzeci de aurei pentru a expedia anumite
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afaceri ale mele; această sumă mi-a fost plătită cu condiția ca, dacă, din cauza vreunei greșeli sau a unui comportament rău al
meu, căsătoria noastră ar fi dizolvată în timpul vieții noastre; sau dacă aș părăsi casa ta fără consimțământul tău; sau dacă teaș renega fără nici un motiv de plângere, sau dacă s-ar dovedi că un divorț a fost obținut pe seama mea, promit că, în oricare
dintre aceste cazuri, îți voi restitui și îți voi înapoia fără întârziere cei douăzeci de aurei pe care ai consimțit astăzi să mi-i dai
cu titlu de donație. " Întreb dacă, în cazul în care această femeie îl va repudi pe soțul ei, Titius, trebuie să restituie banii.
Paulus era de părere că banii pe care soțul i-a dat soției în conformitate cu termenii stabiliți în stipulație pot fi recuperați, dacă
condiția a fost îndeplinită, deoarece atunci se transformă dintr-o donație într-un împrumut. Cu toate acestea, în cazul în care
se demonstrează că nu a fost îndeplinită condiția stipulată în stipulație, poate fi recuperată doar acea sumă cu care se
dovedește că soția s-a îmbogățit prin donația făcută.
58. Scaevola, Opinii, Cartea a II-a.
În cazul în care pământurile și sclavii au fost dăruite Seiei în timpul concubinajului și au fost ulterior restituite de ea la
momentul căsătoriei, iar în locul lor au fost primite altele, care este legea? Răspunsul a fost că, potrivit faptelor expuse, pare
să se fi încheiat mai degrabă o tranzacție comercială decât să se fi făcut o donație.
1. De asemenea, atunci când apare o întrebare cu referire la hrana sclavilor, răspunsul a fost că hrana dată în timpul
concubinajului nu poate fi recuperată, nici măcar cea care a fost furnizată în timpul căsătoriei, dacă sclavii au fost folosiți atât
de soție, cât și de soț.
2. În cazul în care un fiu obișnuia să se ocupe de afacerile mamei sale, iar sclavii și alte bunuri au fost cumpărate cu banii ei,
cu acordul ei, iar el a întocmit actele de vânzare în nume propriu și a murit în timp ce se afla încă sub controlul tatălui său, s-a
pus întrebarea dacă mama sa putea să inițieze o acțiune împotriva soțului său și, dacă putea, ce acțiune putea folosi.
Răspunsul a fost că, dacă mama intenționa ca fiul ei să fie răspunzător pentru banii respectivi, ea ar fi avut dreptul la o
acțiune De peculio împotriva tatălui sub al cărui control se afla fiul, în termen de un an de la moartea acestuia din urmă; iar
dacă ea a donat proprietatea, ar fi putut să o recupereze în măsura în care tatăl a profitat de această donație.
59. Paulus, Opinii, Cartea a II-a.
Atunci când cineva face o donație soției sale cu condiția ca aceasta să primească ceea ce îi dă cu titlu de zestre, iar el moare,
donația va deveni valabilă.
(60) Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea II.
Nu este interzis ca un tată vitreg și un fiu vitreg să își facă donații unul altuia cu ocazia căsătoriei.
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1. Donațiile sunt permise între soț și soție în caz de divorț; căci acest lucru se întâmplă adesea fie din cauza intrării soțului în
preoție, fie din cauza sterilității,
61. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XI.
Sau atunci când căsătoria nu poate exista în mod convenabil din cauza vârstei înaintate, a bolii sau a serviciului militar,
62. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Și pentru aceste motive căsătoria se dizolvă cu o dispoziție amiabilă.
1. O donație făcută între soț și soție sau între patron și libertină nu se confirmă acolo unde are loc un divorț sau unde nu se
solemnizează căsătoria. 2. Dacă a fost făcută o donație și a avut loc un divorț între părți, aceasta nu se împarte între ele, acolo
unde femeia nu are voie să obțină divorțul de soțul ei împotriva consimțământului acestuia. Prin urmare, donația este
considerată ca și cum nu ar fi fost făcută, atunci când are loc un divorț în astfel de circumstanțe.
63. Paulus, Despre Neratius, Cartea a III-a.
În cazul în care materialele aparținând unei soții sunt alăturate unei clădiri a soțului ei în așa fel încât, dacă sunt îndepărtate,
pot fi de folos, trebuie să se considere că femeia poate intenta o acțiune, pentru că niciuna nu este autorizată de Legea celor
douăsprezece table, deși nu este probabil ca decemvirii să nu fi avut în vedere părțile cu al căror consimțământ proprietatea
lor a fost alăturată clădirilor altora. Paulus remarcă faptul că, în acest caz, procedurile nu pot fi inițiate decât în așa fel încât o
acțiune în justiție pentru recuperarea doar a proprietății atunci când este scoasă din clădire va fi în favoarea soției, și nu una
pentru daune duble, în conformitate cu Legea celor douăsprezece table; pentru că tot ceea ce este inclus în clădire cu știința
proprietarului acesteia nu este furat.
64. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea VI.
Un bărbat i-a dat ceva soției sale după ce a avut loc un divorț, pentru a o determina să se întoarcă la el; iar femeia, după ce s-a
întors, a obținut ulterior divorțul. Labeo și Trebatius au dat ca opinie, într-un caz care a apărut între Terentia și Maecenas, că
dacă divorțul era autentic, donația ar fi fost valabilă, dar dacă era simulată, ar fi fost nulă. Cu toate acestea, ceea ce susțin
Proculus și Caecilius este adevărat, și anume că un divorț este autentic, iar o donație făcută pe seama lui este valabilă, în
cazul în care urmează o altă căsătorie, sau femeia rămâne atât de mult timp necăsătorită încât nu există nicio îndoială cu
privire la dizolvarea căsătoriei, altfel donația nu va avea nicio forță sau efect.
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65. Labeo, Epitomele ultimelor lucrări, de Javolenus, cartea VI.
În cazul în care un bărbat face o donație către o femeie care nu este încă căsătorită, cred că aceasta va fi valabilă.
66. Scaevola, Digest, Cartea a IX-a.
Seia, când urma să se căsătorească cu Sempronius într-o anumită zi, înainte de a fi condusă în casa lui și înainte de semnarea
contractului de căsătorie, i-a dăruit un anumit număr de aurei. Întreb dacă această donație este valabilă. I-am răspuns că nu
trebuie să se acorde o atenție strictă momentului, adică dacă donația a fost făcută înainte ca ea să fie condusă la casa lui sau
înainte de semnarea contractului de căsătorie, deoarece foarte frecvent acest lucru se face după ce căsătoria a fost celebrată;
căci dacă donația nu a fost făcută înainte de contractarea căsătoriei, ceea ce se înțelege că a fost făcută cu acordul părților, ea
nu va fi valabilă.
1. O fată a fost condusă la reședința de la țară a viitorului ei soț cu trei zile înainte ca ceremonia să aibă loc, rămânând într-o
cameră separată de cea a soțului ei, iar în ziua căsătoriei, înainte ca ea să treacă sub controlul lui și înainte de a fi primită sub
ritualul apei și al focului, adică înainte de celebrarea căsătoriei, el i-a oferit zece aurei ca dar. Se punea întrebarea ca, în cazul
în care divorțul avea loc după ce căsătoria fusese celebrată, dacă suma dăruită putea fi recuperată. Răspunsul a fost că ceea ce
a fost dat în dar înainte de căsătorie nu poate fi dedus din zestre.
67. Labeo, Epitome de probabilități, de Paulus, Cartea a II-a.
Dacă o soție ar cumpăra un sclav cu bani care i-au fost dați de soțul ei sau de cineva care se află sub controlul lui și, după ce
sclavul devine proprietatea ei, i-l predă soțului ei ca donație, predarea va fi valabilă, chiar dacă aceasta se face cu aceeași
intenție cu care se fac alte donații, și nu i se poate acorda o acțiune de recuperare din acest motiv.
Tit. 2. Cu privire la divorțuri și repudiații.

1. Paulus, Despre edict, cartea XXXV.
Căsătoria se dizolvă prin divorț, prin moarte, prin captivitate sau prin orice alt fel de servitute care se poate întâmpla să fie
impusă uneia dintre părți.
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(2) Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XI.
Cuvântul divorț provine fie din diversitatea de opinii, fie pentru că cei care își dizolvă căsătoria merg pe căi diferite.
1. În cazurile de repudiere, adică de renunțare la căsătorie, se folosesc următoarele cuvinte: "Păstrați-vă bunurile" sau
"Păstrați-vă administrarea bunurilor".
2. În scopul dizolvării logodnei, este cert că trebuie să se facă o renunțare, caz în care se folosesc următoarele cuvinte, și
anume: "Renunțare la proprietate": "Nu voi accepta condițiile tale".
3. Nu contează dacă renunțarea are loc în prezența sau în absența persoanei sub controlul căreia se află una dintre părți sau a
celui care se află sub controlul respectiv.
3. Paulus, Despre Edict, cartea XXXV.
Nu este un divorț adevărat sau real decât dacă scopul este de a stabili o separare perpetuă. Prin urmare, tot ceea ce se face sau
se spune în focul mâniei nu este valabil, cu excepția cazului în care hotărârea devine evidentă prin faptul că părțile
perseverează în intenția lor, și de aceea, atunci când repudiul are loc în focul mâniei și soția se întoarce în scurt timp, nu se
consideră că ea a divorțat.
4. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVI.
Julianus întreabă în Cartea a XVIII-a a Digestului dacă o femeie care a devenit nebună își poate repudia soțul sau poate fi ea
însăși repudiată; și el spune că o femeie nebună poate fi repudiată, pentru că se află în poziția unei persoane care nu are
cunoștință de nimic, dar că ea nu-și poate repudiat soțul din cauza nebuniei sale, nici curatorul ei nu poate face acest lucru,
dar tatăl ei îl poate repudiat. El nu ar fi tratat problema repudierii decât dacă s-ar fi stabilit că mariajul ar fi continuat să existe
chiar dacă femeia era nebună. Această opinie mi se pare corectă.
5. Același, Despre Edict, Cartea XXXIV.
Dacă o fată care a fost emancipată ar obține divorțul pentru ca soțul ei să profite de zestrea ei și să-l înșele pe tatăl ei, care ar
putea să o revendice ca profet dacă ea ar muri în timpul căsătoriei, ar trebui să i se acorde o ușurare tatălui pentru a-l
împiedica să piardă zestrea, deoarece pretorul trebuie să vină în ajutorul tatălui la fel de mult ca și în cel al soțului. Prin
urmare, dreptul de a revendica zestrea ar trebui acordat tatălui, la fel ca și în cazul în care fiica sa ar fi murit în timpul
căsătoriei.
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6. Julianus, Digest, Cartea LXII.
Se poate considera că soțiile celor care se află în mâinile dușmanului își păstrează întotdeauna locul de femei căsătorite,
numai pentru simplul motiv că alții nu se pot căsători cu ele în mod nechibzuit. Și, în general, trebuie spus că, atâta timp cât
este sigur că soțul este în captivitate și trăiește, soția sa nu are dreptul să formeze o altă legătură matrimonială, decât dacă ea
însăși a dat un motiv de repudiere. Dar dacă nu se știe sigur dacă soțul ținut de dușman trăiește sau a murit, atunci, dacă a
trecut termenul de cinci ani de la momentul în care a fost luat în captivitate, soția sa va avea dreptul să se căsătorească din
nou, astfel încât prima căsătorie va fi considerată ca fiind dizolvată pe cale amiabilă, iar fiecare dintre părți își va vedea
anulate drepturile respective. Aceeași regulă trebuie respectată și în cazul în care soțul rămâne acasă, iar soția sa este luată
captivă.
(7) Papinianus, Despre adulter, Cartea I.
În cazul în care una dintre părți, care a dat celeilalte o notificare de divorț, se pocăiește, iar cealaltă ignoră schimbarea de
opinie, căsătoria trebuie să fie considerată ca continuând să existe; cu excepția cazului în care cel care a primit notificarea și
este conștient de schimbarea de opinie, dorește el însuși să dizolve căsătoria, pentru că atunci aceasta va fi dizolvată de cel
care a primit notificarea.
8. Același, Despre adulter, Cartea a II-a.
Divinul Hadrian a exilat pentru un termen de trei ani un bărbat care, în timpul unei călătorii, a dus-o pe soția unui alt bărbat
în casa sa, de unde aceasta a trimis soțului ei o notificare de respingere.
9. Paulus, Despre adulter, Cartea a II-a.
Nici un divorț nu este valabil dacă nu are loc în prezența a șapte cetățeni romani majori, în afară de libertul părții care inițiază
procedura în acest scop. Înțelegem prin libertul ca fiind cel care a fost manuntit de către tată, bunic, străbunic și alți
ascendenți interesați în procedurile menționate mai sus.
(10) Modestinus, Rides, Cartea I.
O libertă, care s-a căsătorit cu patronul ei, nu se poate despărți de el fără consimțământul acestuia, cu excepția cazului în care
a fost manumită în baza unui contract de încredere, căci atunci poate face acest lucru chiar dacă este liberta lui.
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11. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a III-a.
Acolo unde legea spune: "Dreptul unei liberte, care este căsătorită cu patronul ei, de a obține un divorț nu va fi permis", nu se
consideră că acest lucru a făcut ca divorțul să fie ineficient, deoarece căsătoria este dizolvată în mod obișnuit prin Legea
civilă; prin urmare, nu putem spune că mariajul există, deoarece a avut loc o separare. Din nou, Julianus spune că o soție nu
are dreptul, în astfel de circumstanțe, la o acțiune pentru a-și recupera zestrea; prin urmare, este rezonabil ca atunci când
patronul ei dorește ca ea să rămână soția lui, ea să nu se poată căsători cu altcineva. Pentru că, întrucât legiuitorul a înțeles că
mariajul a fost, într-o anumită măsură, dizolvat prin actul femeii eliberate, el a împiedicat căsătoria ei cu altul, de aceea, dacă
ea se va căsători cu altcineva, va fi considerată ca fiind necăsătorită. Julianus, într-adevăr, merge mai departe, căci el
consideră că o astfel de femeie nu poate trăi nici măcar în concubinaj cu altcineva în afară de patronul ei.
1. Legea spune: "Atât timp cât patronul dorește ca ea să rămână soția lui". Acest lucru înseamnă că patronul dorește ca ea să
fie soția lui și că relația lui față de ea trebuie să continue să existe; prin urmare, acolo unde el încetează fie să mai fie patronul
ei, fie să mai dorească ca ea să rămână soția lui, autoritatea legii ia sfârșit.
2. S-a stabilit în mod just că beneficiul acestei legi a luat sfârșit ori de câte ori patronul, prin orice indicație a voinței sale, se
înțelege că a renunțat la dorința sa de a păstra femeia ca soție. De aceea, atunci când acesta inițiază o acțiune împotriva
femeii sale liberte pe motiv de înstrăinare a bunurilor, după ce ea a divorțat de el fără consimțământul său, Împăratul nostru și
Divinul său Părinte au declarat într-un Rescript că partea a fost înțeleasă că nu dorește ca femeia să rămână soția sa, atunci
când introduce această acțiune sau alta asemănătoare, ceea ce nu se obișnuiește să se facă decât în caz de divorț. De aceea,
dacă soțul o acuză de adulter sau de o altă crimă de care nimeni nu poate acuza o soție decât soțul ei, cea mai bună opinie este
că mariajul este dizolvat; pentru că trebuie reținut că soția nu este privată de dreptul de a se căsători cu altul decât atunci când
patronul însuși dorește să o păstreze în această calitate. Prin urmare, ori de câte ori chiar și un motiv cât de mic indică faptul
că soțul nu dorește ca ea să rămână soția sa, trebuie spus că femeia eliberată a dobândit deja dreptul de a contracta căsătoria
cu altcineva. Prin urmare, dacă patronul s-a logodit sau s-a destinat unei alte femei, sau a căutat să se căsătorească cu alta,
trebuie considerat că nu mai dorește ca liberta să fie soția sa. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care el o păstrează pe
femeie ca și concubină a sa.
Tit. 3. În ce mod poate fi recuperată zestrea după ce căsătoria a fost desfăcută.

1. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XV-a.
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Cauza zestrei are întotdeauna și pretutindeni întâietate, căci este în interesul public ca zestrea să fie păstrată soțiilor, deoarece
este absolut necesar ca femeile să fie înzestrate pentru procrearea progeniturilor și pentru a furniza statului cetățeni născuți
liberi.
(2) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXV.
În cazul în care căsătoria este dizolvată, zestrea trebuie să fie predată femeii. Soțul nu este obligat, la început, să o promită
prin stipulație unui alt bărbat, decât dacă acest lucru nu îi va prejudicia în vreun fel drepturile sale; căci trebuie să se
considere că, dacă are motive să se teamă de ceva care i-ar putea aduce neplăceri, el nu ar trebui să fie obligat să promită
zestrea altcuiva decât soției sale. Acesta este cazul în care femeia este propria ei amantă.
1. Dar dacă ea se află sub controlul tatălui ei, iar zestrea provine de la acesta, ea îi aparține lui și fiicei sale. Prin urmare, tatăl
nu poate, nici în persoana sa propriu-zisă, nici prin intermediul unui agent, să pretindă zestrea fără consimțământul fiicei sale;
și de aceea Sabinus spune că ar trebui să fie promisă în acest mod. Prin urmare, ar trebui să fie promisă oricui ambele părți
dau dispoziție ca acest lucru să se facă. Din nou, dacă numai tatăl ordonă acest lucru, dreptul de a intenta un proces pentru
zestre nu va fi luat fiicei sale după ce aceasta devine propria ei stăpână. Mai mult, dacă tatăl este singurul care face o
promisiune cu acordul fiicei sale, dreptul la acțiune va rămâne nealterat în ceea ce îl privește. Dar poate el acționa singur sau
poate iniția o acțiune împreună cu fiica sa? Cred că dreptul la acțiune pe care tatăl, împreună cu fiica sa, îl are, nu este
pierdut; dar dacă fiica devine propria ei amantă, această stipulație îi va aduce un prejudiciu.
2. Atunci când tatăl introduce o acțiune pe zestre, trebuie să înțelegem prin consimțământul fiicei că aceasta consimte în mod
expres sau că nu se opune? Într-un rescript al împăratului Antoninus se afirmă că se consideră că o fiică își dă
consimțământul tatălui său atunci când nu manifestă în mod clar opoziție. Julianus afirmă în Cartea a Patruzeci și opta a
Digestului că se consideră că un tată inițiază procedurile cu consimțământul fiicei sale, atunci când aceasta din urmă este
nebună; pentru că atunci când ea nu poate manifesta opoziție din cauza nebuniei, el consideră în mod foarte rezonabil că ea
își dă consimțământul. Dar atunci când fiica este absentă, trebuie spus că tatăl ei nu acționează cu consimțământul ei și
trebuie să ofere garanții că ea va ratifica ceea ce face. În cazul în care fiica este în deplinătatea facultăților mintale, se cere ca
ea să aibă cunoștință de procedură, pentru a se putea dovedi că nu se opune acesteia.
3. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Consimțământul atât al tatălui, cât și al fiicei este necesar, nu numai în ceea ce privește solicitarea zestrei, ci și în ceea ce
privește plata acesteia, deoarece amândoi au un interes comun în acest sens și niciunul dintre ei nu poate înrăutăți condiția
celuilalt. Cu toate acestea, în cazul în care banii pe care i-a primit fiica ajung în mâinile tatălui, amândoi sunt privați de
dreptul la acțiune în zestre.
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(4) Pomponius, Despre Sabinus, cartea XV.
În cazul în care tatăl încasează o zestre de la soțul fiicei fără consimțământul acesteia și o dă celui de-al doilea soț în numele
ei, iar tatăl, după ce a murit, fiica introduce o acțiune împotriva primului soț, ea va fi împiedicată de o excepție pe motiv de
fraudă.
5. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
În ceea ce privește împărțirea zestrei în anul în care a avut loc divorțul, se pune problema dacă timpul trebuie calculat de la
ziua căsătoriei sau de la cea în care bunurile au fost predate soțului. Prin urmare, în cazul în care profiturile trebuie să fie
reținute de către soț, nu ar trebui să se ia în considerare nici ziua în care s-a constituit zestrea, nici ziua căsătoriei, ci cea în
care terenul dat cu titlu de zestre a fost predat pentru prima dată, adică atunci când a fost dată în posesie.
6. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Dacă terenul a fost predat înainte de căsătorie, anul trebuie socotit de la ziua căsătoriei până în aceeași zi a anului următor.
Această regulă trebuie să fie respectată pentru toți ceilalți ani până la divorț, căci dacă pământul a fost predat înainte de
căsătorie, iar recoltele au fost culese de pe el când are loc divorțul, acestea trebuie returnate ca făcând parte din zestre.
(7) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXI.
Se consideră că profitul este ceea ce rămâne după deducerea cheltuielilor, iar Scaevola aplică acest lucru atât celor suportate
de soț, cât și de soție. Căci, dacă soția și-a dat zestrea cu o zi înainte de cules și, după ce culesul a fost îndepărtat de soț,
acesta obține divorțul, Scaevola nu crede că trebuie restituite doar profiturile celor unsprezece luni, ci că trebuie deduse și
cheltuielile care au fost făcute înainte de împărțirea profiturilor. Prin urmare, dacă soțul cheltuiește ceva pentru acest an, ar
trebui să se ia în considerare cheltuielile ambelor părți. Astfel, dacă se iau în considerare cheltuielile suportate de femeie pe
parcursul mai multor ani de căsătorie, va fi necesar să le calculăm din primul an, înainte ca terenul să fie dat cu titlu de zestre.
1. Papinianus, însă, spune în Cartea a unsprezecea a întrebărilor că, atunci când are loc un divorț, profiturile trebuie împărțite
nu din ziua în care proprietatea a fost închiriată, ci că trebuie să se țină cont de perioada anterioară în care a existat căsătoria.
Căci, dacă pământul a fost dat ca zestre în momentul culesului, iar soțul l-a închiriat pentru a fi ținut de la calendele lui
noiembrie, iar divorțul a avut loc în ultima zi a lunii ianuarie, nu este corect ca el să poată reține în același timp profitul
culesului și a patra parte din chiria anului în care a avut loc divorțul; altfel, dacă divorțul ar fi fost obținut în ziua dinaintea
culesului, soțul ar fi reținut întregul profit. Prin urmare, dacă divorțul a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie, iar căsătoria a
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existat timp de patru luni, profitul recoltei și a patra parte din chiria pentru anul în curs ar trebui să fie consolidate, iar din
acești bani o treime ar trebui să fie plătită soțului.
2. Aceeași regulă trebuie respectată și în cazul opus. Căci dacă o femeie, imediat după ce a fost cules recolta, dă o suprafață
de pământ cu titlu de zestre soțului ei, iar acesta din urmă închiriază același pământ începând cu calendele lunii martie, iar
divorțul are loc la calendele lunii aprilie, soțul poate reține nu numai a douăsprezecea parte din chirie, ci și o sumă
proporțională din chiria care va fi datorată pentru întregul număr de luni în care pământul a fost deținut ca zestre.
3. În plus, dacă recoltele din anul în care s-a obținut divorțul au aparținut chiriașului, în conformitate cu termenii contractului
de arendă, iar căsătoria este desfăcută înainte de recoltă, banii obținuți din recoltă trebuie calculați în funcție de producția
preconizată pentru recolta următoare.
4. Prin urmare, din cele afirmate reiese că acele profituri pe care femeia le-a încasat înainte de căsătorie nu trebuie incluse în
împărțire.
5. Compensațiile pot fi făcute din cauza donațiilor, precum și din cauza a ceea ce a putut fi însușit din aceste profituri care au
fost colectate după divorț.
6. Ceea ce a fost menționat cu referire la un an se aplică și la termenul de șase luni, atunci când se strâng anual două recolte,
așa cum este cazul când pământul este irigat.
7. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care profiturile sunt colectate o singură dată în mai mulți ani, cum este cazul în care
se taie copaci.
8. În plus, dacă contractul de arendă a unui teren este de așa natură încât la sfârșitul celor cinci ani trebuie plătit ceva în plus
față de chiria anuală, trebuie să luăm în considerare valoarea excesului proporțional cu partea din cei cinci ani care s-a scurs.
9. Considerăm că același principiu se aplică nu numai la terenuri, ci și la vite, astfel încât lâna oilor și sporul turmelor trebuie
să fie livrate. Căci dacă soțul acceptă, drept zestre, anumite oi care urmează să aibă pui sau care urmează să fie tunsă în
curând, va fi obligat să nu restituie nimic dacă va avea loc un divorț imediat după nașterea mieilor sau după tunsul oilor? În
acest caz, trebuie să luăm în considerare profiturile pentru întreaga perioadă în care animalele au fost îngrijite, și nu doar cea
în care au fost colectate.
10. În ceea ce privește un sclav, trebuie luat în considerare întregul an dacă serviciile sale au fost închiriate pentru acest
termen, astfel încât acestea vor aparține soțului pentru perioada anterioară divorțului, dar după aceea soției.
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11. Aceeași regulă se aplică și în cazul chiriilor de pe proprietățile urbane ca și în cazul culturilor de pe terenurile agricole.
12. În cazul în care o soție dăruiește un teren soțului său cu titlu de zestre, iar acesta taie copacii, dacă aceștia sunt înțeleși ca
fiind profituri, valoarea lor în proporție cu partea de an care a trecut trebuie restituită. Cu toate acestea, consider că, dacă
arborii tăiați formau un tufiș sau erau de dimensiuni mici, aceștia trebuie clasificați ca recoltă. În cazul în care, cu toate
acestea, nu au fost de această natură, soțul ar trebui să fie considerat responsabil pentru că a provocat o deteriorare a
terenului. Dar dacă copacii au fost doborâți de forța unei furtuni, trebuie spus că valoarea lor trebuie plătită femeii și că nu
trebuie clasificați ca fiind culturi, la fel cum nici atunci când se găsește o comoară nu este considerată ca făcând parte din
cultură, ci jumătate din ea trebuie restituită soției, la fel ca în cazul în care o comoară este găsită pe terenul altuia.
13. Dacă un soț găsește cariere de marmură pe terenul soției sale, dat ca zestre, și dacă acestea fac terenul mai profitabil,
marmura care a fost scoasă, dar nu îndepărtată, va aparține soțului, dar cheltuielile pe care le-a făcut nu îi vor fi compensate,
deoarece marmura nu face parte din producția terenului, cu excepția cazului în care este de așa natură încât piatra se
reînnoiește, așa cum se întâmplă în anumite cariere din Galia și Asia.
14. Cu toate acestea, producția carierelor de cretă, ca și cea a minelor de aur sau de argint sau de orice alt fel de metal, sau a
carierelor de nisip, este considerată ca făcând parte din producția pământului.
15. Uneori, soțul primește de la soția sa o garanție pentru profiturile obținute, iar el nu reține nimic, dacă femeia primește
pământul în timp ce culturile sunt încă în picioare. Uneori, soțul păstrează recoltele și nu restituie nimic, ceea ce se întâmplă
atunci când nu există mai mult decât are dreptul să rețină ca parte a sa. Uneori, într-adevăr, el trebuie să restituie recoltele,
atunci când a încasat mai mult decât are dreptul să rețină. Aceeași regulă se aplică în cazul în care se inițiază o procedură cu
privire la zestre împotriva socrului sau împotriva moștenitorului unuia dintre coproprietarii bunurilor.
16. Pomponius spune că tot ceea ce a fost cheltuit pentru cultivarea și plantarea terenului trebuie considerat ca fiind cheltuit
pentru strângerea recoltei, la fel ca și ceea ce a fost pus la dispoziție pentru conservarea clădirilor sau pentru îngrijirea unui
sclav bolnav, adică atunci când se obține vreun profit de pe urma clădirii sau a sclavului respectiv. Totuși, aceste cheltuieli nu
pot fi revendicate în cazul în care soțul păstrează întregul profit al anului, deoarece cheltuielile ar trebui în primul rând să fie
asigurate din venit. Este evident că, atunci când soțul a construit o casă nouă care era necesară sau a reconstruit-o pe cea
veche care se ruinase în întregime fără vina sa, el va avea dreptul să prezinte o factură pentru aceste cheltuieli. În mod
similar, dacă folosește o sapă pe teren, se va aplica aceeași regulă; deoarece astfel de cheltuieli sunt fie necesare, fie benefice
pentru proprietate și dau naștere unei acțiuni în favoarea soțului.
(8) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
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În cazul în care o suprafață de teren este dată ca zestre, iar piatra este extrasă din ea, este stabilit că profitul carierelor va
aparține soțului; deoarece este clar că femeia a dat respectiva suprafață de teren cu intenția ca profitul acesteia să îi aparțină,
cu excepția cazului în care a declarat contrariul în acordarea zestrei.
1. Tot ceea ce este cheltuit pentru semănatul grâului poate fi dedus din recoltă, în cazul în care recolta nu reușește; deoarece
producția întregului an este considerată a fi aceeași.
(9) Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIV.
Dacă o femeie nu-și primește zestrea, soțul ei este responsabil doar pentru rea-credință, și nu pentru neglijență în această
privință, pentru a evita ca el să fie obligat prin fapta soției sale să cultive pământul la nesfârșit; dar recoltele care au ajuns în
mâinile soțului trebuie să fie abandonate.
10. Același, Despre Sabinus, cartea XV.
În cazul în care o fiică căsătorită care a fost capturată de inamic, și care avea o zestre obținută de la tatăl ei, a murit în
captivitate, cred că ar trebui să se considere că se aplică același principiu ca și cum ar fi murit în timpul căsătoriei; astfel
încât, chiar dacă nu se afla sub controlul tatălui ei, zestrea va reveni celui de la care a fost obținută.
1. Proculus spune că, în cazul în care un bărbat își ucide soția, o acțiune asupra zestrei ar trebui să fie acordată moștenitorului
ei; și acest lucru este perfect adecvat, deoarece nu este corect ca un soț să se aștepte să obțină un profit din zestre ca urmare a
propriei sale crime. Aceeași regulă ar trebui să fie respectată și în cazul opus.
11. Același, Despre Sabinus, Cartea XVI.
Dacă o femeie ar da cu bună știință ca zestre o proprietate care aparține altuia, aceasta trebuie să fie predată soțului ei, la fel
ca și cum i-ar fi dat ceva ce-i aparținea, precum și recoltele pentru partea proporțională a anului în care a avut loc divorțul.
12. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVI.
Este stabilit că soțul poate obține o hotărâre judecătorească împotriva sa pentru suma pe care o poate plăti, dar acest
privilegiu nu poate fi acordat moștenitorului său;
13. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
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Pentru că un astfel de privilegiu este unul personal și se stinge prin moartea părții direct interesate.
(14) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVI.
Cazul este diferit în cazul în care apare un apărător, deoarece se consideră că acesta îl apără în mod corect pe soț dacă se
limitează la a da soției suma pe care aceasta ar fi putut-o recupera dacă ar fi intentat ea însăși o acțiune împotriva soțului ei.
1. Pomponius întreabă foarte corect, în Cartea a XVI-a Despre Sabinus, în cazul în care un soț a făcut o înțelegere cu soția sa
ca judecata să nu fie pronunțată împotriva lui în măsura resurselor sale, ci pentru întreaga sumă; dacă o astfel de înțelegere
trebuie respectată. El neagă că ar trebui să fie respectat. Această opinie mi se pare corectă, deoarece este mai bine să se
considere că o astfel de înțelegere a fost făcută contrar bunelor moravuri, deoarece este evident că a fost încheiată cu
încălcarea respectului pe care o femeie ar trebui să-l arate soțului ei.
(15) Paulus, Despre Sabinus, Cartea VII.
Pentru a determina cuantumul resurselor pecuniare ale soțului, trebuie să se ia în considerare momentul în care a fost decisă
cauza.
1. Deși moștenitorul soțului poate fi judecat pentru întreaga sumă a zestrei, el va avea totuși dreptul la orice compensare
având ca referință obligațiile pecuniare ale soției, pentru a-și reduce răspunderea; ca, de exemplu, în cazul în care soțul a
făcut donații din bunurile însușite de soție sau din cheltuielile efectuate, dar nu va avea dreptul să o pedepsească pentru
comportament rău.
2. De același privilegiu se va bucura și socrul; adică, el va putea fi judecat în limita resurselor sale, atunci când nora sa va
intenta împotriva sa o acțiune pentru zestre;
16. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XVI-a.
Pentru motivul că socrul ocupă locul unui părinte.
17. 17. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Pe de altă parte, dacă socrul este acționat în judecată de soț în baza promisiunii sale, se poate pune întrebarea dacă va avea
dreptul la același privilegiu. Neratius și Proculus afirmă în Cartea Pergamentelor că acest lucru este just.
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1. Mai mult, în cazul în care soția este dată în judecată pe baza promisiunii sale, opinia cea mai bună este că ea se poate
proteja printr-o excepție. Proculus spune și el același lucru; la fel cum este cazul în care i se acordă o excepție atunci când
aparține unui parteneriat, deși ea este răspunzătoare în conformitate cu Legea civilă.
2. Neratius și Sabinus susțin că atunci când, într-o acțiune privind zestrea, un judecător, din cauza ignoranței legii, pronunță o
hotărâre împotriva soțului pentru întreaga sumă, acesta poate face uz de o excepție pe motiv de fraudă și că va fi protejat de
aceasta.
18. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XVI.
Labeo spune că și copiii unei femei care sunt moștenitori ai tatălui lor pot avea o hotărâre pronunțată împotriva lor doar în
măsura resurselor lor.
(1) Deși, în materie de zestre, soțul este răspunzător nu numai pentru fraudă, ci și pentru neglijență; totuși, atunci când, într-o
acțiune privind zestrea se cercetează răspunderea sa pecuniară, se ia în considerare numai frauda, deoarece în gestionarea
propriilor afaceri el nu este răspunzător pentru neglijență. Consider că, deși frauda îl poate afecta doar dacă nu este solvabil,
acest lucru se aplică doar la incapacitatea sa de a plăti suma datorată soției sale, și nu la frauda de care s-ar fi putut face
vinovat față de altcineva. Ofilius, totuși, spune că, dacă proprietatea dotală ar fi pierdută din cauza relei credințe a soțului, iar
el este în alte privințe insolvabil, chiar dacă nu a comis o fraudă care să îl facă insolvabil, totuși, ar trebui să se pronunțe o
hotărâre împotriva lui numai pentru suma din proprietatea dotală cu privire la care a acționat fraudulos; la fel ca și cum ar fi
fost prin rea credință că s-a făcut responsabil din punct de vedere pecuniar. Cu toate acestea, dacă soțul nu s-a făcut vinovat
nici de fraudă, nici de neglijență în ceea ce privește pierderea bunului dotal, ar trebui să i se atribuie soției sale doar acele
drepturi de acțiune la care soțul ar fi îndreptățit din acest motiv, cum ar fi, de exemplu, cele pentru furt sau daune ilegale.
19. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXVI.
Dar dacă o femeie obține un divorț, iar problema este asociată într-o acțiune pe zestre, și dacă ea se întoarce la soțul ei,
căsătoria fiind restabilită, acțiunea va fi încheiată, iar totul va rămâne în starea anterioară.
20. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Deși o femeie poate să fi primit zestrea în timpul căsătoriei nu în scopul de a-și plăti datoriile sau de a cumpăra anumite
terenuri dezirabile, ci pentru a-și putea ajuta copiii de la un soț anterior, sau frații sau părinții ei, sau pentru a-i răscumpăra
din mâinile dușmanului, pentru motivul că aceste obiecte sunt juste și onorabile, zestrea nu va fi considerată ca fiind primită
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în mod necorespunzător și, prin urmare, în conformitate cu justiția, i-a fost plătită în mod corect. Această regulă trebuie
respectată și cu referire la o fiică aflată sub controlul paternal.
21. Ulpianus, Disputații, Cartea a III-a.
În cazul în care un soț a cheltuit bani aparținând zestrei în scopul răscumpărării de la tâlhari a unor sclavi necesari pentru
serviciul soției sale, sau pentru ca femeia să poată elibera din închisoare unul dintre sclavii săi necesari, el va fi răspunzător
pentru ceea ce a fost cheltuit; și dacă a fost folosită doar o parte din zestre, el va fi răspunzător pentru acea parte, dar dacă a
fost consumată în întregime, acțiunea privind zestrea va fi stinsă. Această regulă se aplică cu mult mai multă forță în cazul în
care un socru introduce o acțiune privind zestrea, deoarece trebuie să se dea o acțiune pentru ceea ce a fost cheltuit în
beneficiul său, indiferent dacă soțul însuși a făcut acest lucru sau dacă a dat banii fiicei pentru ca ea să facă acest lucru. Dacă,
totuși, tatăl nu inițiază o acțiune, dar, după moartea sa, doar fiica sa introduce o acțiune pentru a-și recupera zestrea, trebuie
să se considere că se va aplica aceeași regulă; căci, de vreme ce o excepție pe motiv de fraudă este inclusă într-o acțiune pe
zestre, ca și în alte acțiuni de bună credință; căci se poate spune (așa cum susține și Celsus) că această cheltuială este inclusă
într-o acțiune pe zestre, mai ales dacă a fost făcută cu consimțământul fiicei.
22. Același, Despre Edict, Cartea XXXIII.
În cazul în care un tată dă zestrea, sau un străin care face acest lucru contractează pentru ea sub rezerva unei anumite
contingențe, ca de exemplu, în cazul în care ar avea loc un divorț sau un deces, trebuie spus că femeia va avea, în orice caz,
dreptul la acțiunea care nu a fost menționată în acord.
1. Dacă, după desfacerea căsătoriei, soția, aflată sub controlul patern, consumă zestrea care îi aparține în comun ei și tatălui
său, fără consimțământul acestuia din urmă, tatăl va avea dreptul la o acțiune pentru a obține predarea zestrei către el însuși,
indiferent dacă fiica sa este vie sau moartă. Această regulă se aplică, de asemenea, în cazul în care zestrea este dată unei
femei care riscă să o risipească. Cu toate acestea, dacă a fost dată din motive întemeiate unei persoane care nu riscă să o
risipească, nu va exista nicio acțiune și, după moartea tatălui, nici moștenitorii acestuia și nici femeia nu pot iniția o acțiune
în justiție pentru a o recupera.
2. Dacă, după desfacerea căsătoriei, femeia, după ce a fost înșelată, acceptă prin novație un debitor insolvabil, ea va avea
totuși dreptul la o acțiune asupra zestrei.
3. În cazul în care un tată, în timpul absenței fiicei sale, inițiază o acțiune în vederea recuperării zestrei, chiar dacă nu dă
garanții pentru ratificarea actului său, dreptul la acțiune ar trebui să îi fie refuzat fiicei, indiferent dacă aceasta devine
moștenitoarea tatălui său sau dacă primește de la acesta, cu titlu de moștenire, o sumă egală cu zestrea sa. De aceea, Iulianus
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a afirmat în mai multe locuri că ceea ce i-a fost dat de tatăl ei ar trebui să fie compensat cu zestrea ei și că ar fi în avantajul ei
dacă ar primi de la el atât cât i se cuvenea de la soțul ei ca zestre și pe care el i-o plătise tatălui ei.
4. În cazul în care tatălui nu i se permite să rămână la Roma, unde este intentat procesul pentru zestre, din cauza vreunei
sentințe care i-a fost impusă, suma zestrei trebuie să fie plătită fiicei, cu condiția ca ea să ofere garanții că tatăl ei va ratifica
actul ei.
5. Este necesar ca fiica să își dea consimțământul ca tatăl său să introducă acțiunea, în momentul în care a fost introdusă
problema. În conformitate cu aceasta, dacă ea spune că este de acord și, înainte de a fi emisă, se răzgândește sau chiar se
emancipează, acțiunea intentată de tatăl ei nu va avea niciun efect.
6. De asemenea, suntem de acord cu Labeo că, uneori, o acțiune ar trebui să fie refuzată tatălui, dacă caracterul său este atât
de degradat încât este de temut că va risipi zestrea după ce o va primi; prin urmare, autoritatea judecătorului ar trebui să
intervină, în măsura în care poate face acest lucru, pentru a proteja interesul superior atât al fiicei, cât și al tatălui. Cu toate
acestea, dacă fiica se ascunde pentru a evita să-și dea consimțământul față de un astfel de tată, cred cu siguranță că o acțiune
ar trebui să fie acordată tatălui, dar numai după ce a fost demonstrat un motiv întemeiat. Căci dacă fiica, din motive de
respect filial, ar fi de acord cu tatăl ei să fie absent, de ce nu am considera că nu ar trebui să i se acorde o acțiune? Dar dacă
tatăl este o astfel de persoană încât fiica sa ar trebui prin toate mijloacele să-și dea consimțământul, adică este un bărbat cu o
reputație excelentă, iar fiica sa este o femeie cu un caracter nestatornic, sau foarte tânără, sau prea mult sub influența unui soț
nedemn; trebuie spus că pretorul ar trebui mai degrabă să favorizeze tatăl și să-i acorde o acțiune.
7. În cazul în care fie un soț, fie o soție devine nebun în timpul căsătoriei, să ne gândim ce ar trebui făcut. Și, în primul rând,
trebuie observat că nu există nicio îndoială că cel care este atacat de nebunie nu poate trimite o notificare de respingere
celuilalt, pentru motivul că nu este în posesia simțurilor sale. Cu toate acestea, trebuie să se analizeze dacă femeia ar trebui să
fie repudiată în astfel de circumstanțe. Dacă, într-adevăr, nebunia are intervale de luciditate, sau dacă afecțiunea este
perpetuă, dar încă suportabilă de către cei asociați cu femeia, atunci căsătoria nu ar trebui în niciun caz să fie desființată. Iar
în cazul în care partea care este conștientă de acest fapt, și care este sănătoasă la minte, dă o notificare de respingere celuilalt
care este nebun, el va fi, așa cum am afirmat, vinovat pentru desfacerea căsătoriei; căci ce este atât de binevoitor ca soțul sau
soția să participe la nenorocirile accidentale ale celuilalt? Dacă, totuși, nebunia este atât de violentă, feroce și periculoasă
încât nu există nicio speranță de vindecare și provoacă teroare celor care o însoțesc; atunci, dacă cealaltă parte dorește să
anuleze căsătoria, fie din cauza cruzimii care însoțește nebunia, fie pentru că nu are copii și este tentată de dorința de a avea
urmași, cealaltă parte, fiind sănătoasă la cap, va fi autorizată să notifice celeilalte părți, care este nebună, că o repudiază,
astfel încât căsătoria să poată fi desființată fără ca niciuna dintre ele să aibă de suferit și niciuna dintre părți nu va suferi vreun
prejudiciu.
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8. În cazul în care, totuși, femeia este afectată de cea mai violentă formă de nebunie, iar soțul, din motive viclene, nu este
dispus să anuleze căsătoria, ci tratează cu dispreț starea nefericită a soției sale și nu manifestă nici o simpatie pentru ea, și
este perfect evident că nu îi acordă îngrijirea cuvenită și că face un uz necuvenit de zestrea ei; atunci, fie curatorul femeii
nebune, fie rudele acesteia au dreptul să se adreseze instanței pentru a-i cere soțului să o întrețină, să îi asigure provizii, să îi
dea medicamente și să nu omită nimic din ceea ce un soț ar trebui să facă pentru soția sa, în funcție de valoarea zestrei pe
care a primit-o. Dacă, totuși, este evident că el este pe cale să risipească zestrea și nu se va bucura de ea așa cum ar trebui să
o facă un bărbat, atunci zestrea va fi sechestrată și se va lua din ea o sumă suficientă pentru întreținerea soției și a sclavilor ei,
iar toate înțelegerile dotale făcute între părți în momentul căsătoriei vor rămâne în starea lor anterioară și vor depinde de
însănătoșirea soției sau de moartea oricăreia dintre părți.
9. Mai mult, tatăl femeii care a devenit nebună poate începe în mod legal o acțiune pentru restituirea zestrei către el însuși sau
către fiica sa; deoarece, deși ea, fiind nebună, nu poate da avizul de respingere, este sigur că tatăl ei poate face acest lucru.
10. Dacă, după ce căsătoria a fost desfăcută, tatăl devine nebun, curatorul său poate intenta o acțiune în justiție pentru
recuperarea zestrei cu acordul fiicei sale; sau, dacă nu există un curator, fiica sa va fi autorizată să o intenteze, dar trebuie să
dea o garanție pentru ratificarea actului său.
11. De asemenea, trebuie să se considere că, atunci când tatăl este luat prizonier de către inamic, o acțiune pentru recuperarea
zestrei trebuie să fie acordată fiicei.
12. Să trecem acum la un alt subiect și să ne întrebăm împotriva cui se va îndrepta acțiunea privind zestrea. Este clar că
aceasta va fi îndreptată împotriva soțului însuși, indiferent dacă zestrea i-a fost dată lui sau unei alte persoane cu
consimțământul său, indiferent dacă aceasta din urmă a fost sau nu supusă controlului său. Cu toate acestea, în cazul în care
soțul este supus autorității paterne, iar zestrea este dată socrului său, atunci acțiunea trebuie să fie introdusă împotriva
socrului. Este evident că, în cazul în care aceasta a fost dată fiului sau a fost dată la îndemnul socrului său, acesta din urmă va
fi în continuare absolut răspunzător. Dar dacă a fost dată fiului, dar nu la îndemnul tatălui, Sabinus și Cassius au considerat
că o acțiune poate fi totuși intentată împotriva tatălui, deoarece se consideră că zestrea a ajuns în mâinile celui care are
peculium-ul. Cu toate acestea, va fi însă suficient ca hotărârea să fie pronunțată împotriva acestuia pentru valoarea
peculiumului sau în măsura în care proprietatea tatălui a fost avantajată. Cu toate acestea, dacă zestrea a fost dată socrului,
acesta nu poate introduce o acțiune împotriva soțului decât dacă acesta din urmă devine moștenitorul tatălui.
13. Atunci când o femeie face o greșeală în ceea ce privește condiția soțului ei și crede că acesta este un om liber, în timp ce,
de fapt, este un sclav, trebuie să i se acorde o anumită preferință în ceea ce privește bunurile soțului ei; de exemplu, dacă
există alți creditori, ea trebuie să fie preferată în cazul în care se inițiază o acțiune de peculio, iar dacă sclavul datorează ceva
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stăpânului său, femeia nu trebuie să fie preferată acestuia, decât în ceea ce privește ceea ce a fost fie dat cu titlu de zestre, fie
cumpărat cu bani care fac parte din aceasta, deoarece bunurile de acest tip sunt dotale.
(23) Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVI.
Iar în cazul în care s-a cheltuit ceva din bunurile care fac parte din zestre, iar femeia nu dă socoteală de acest lucru, va fi
posibilă o excepție pe motiv de rea-credință.
24. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIII.
Dacă, în timpul existenței căsătoriei, soția dorește să deschidă o acțiune în justiție din cauza insolvabilității iminente a soțului
său, ce termen trebuie să stabilim pentru ca ea să revendice zestrea? Este stabilit că aceasta poate fi revendicată din momentul
în care este perfect evident că resursele pecuniare ale soțului nu sunt suficiente pentru livrarea zestrei.
1. În cazul în care soția inițiază o acțiune după ce soțul ei a fost dezmoștenit, opinia cea mai bună este că cererea de zestre ar
trebui să înceapă să curgă din momentul în care moștenitorul a intrat în patrimoniul tatălui soțului ei.
2. Ori de câte ori ar trebui să se dea o garanție soției pentru plata zestrei, după o anumită dată, dacă soțul ei nu poate furniza o
garanție, atunci avantajul care rezultă din bucuria de a se bucura de zestre în timpul perioadei intermediare fiind dedus, ar
trebui să se pronunțe o hotărâre împotriva lui pentru restul. Cu toate acestea, dacă soțul refuză să ofere o garanție atunci când
este în măsură să facă acest lucru, Mela spune că ar trebui să se pronunțe o hotărâre împotriva lui pentru întreaga sumă și nu
ar trebui să se țină cont de nicio deducere care rezultă din beneficiul obținut în timpul perioadei intermediare. Prin urmare,
face parte din datoria judecătorului să îl elibereze pe soț în cazul în care este depusă o garanție sau să pronunțe o hotărâre
împotriva lui, după ce a luat în considerare compensarea. Aceasta este, într-adevăr, practica actuală, și nici nu este permis ca
femeia să spună că preferă să sufere o întârziere decât să se supună unei reduceri a sumei care trebuie plătită.
3. Indiferent dacă zestrea este pe riscul soțului sau al soției, soțul trebuie, totuși, să o plătească în termenul stabilit de lege.
4. În cazul în care soțul, cu consimțământul soției sale, manumitează sclavii care fac parte din zestre, chiar dacă soția sa
intenționa să îi doneze sclavii, el nu va fi răspunzător pentru cheltuielile efectuate pentru a le da libertatea; dar dacă aceasta a
fost o tranzacție comercială efectuată între ei, el va fi obligat de instanță să dea garanții pentru a restitui soției sale tot ceea ce
îi va ajunge în mână din bunurile sau obligațiile celor eliberați.
5. În cazul în care soțul ar fi crud cu sclavii dotați, să vedem dacă o acțiune poate fi intentată împotriva lui din acest motiv.
Și, de fapt, dacă el este crud doar cu sclavii soției sale, este stabilit că va fi răspunzător din acest motiv; dar dacă este crud
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prin natura sa cu proprii săi sclavi, trebuie spus că severitatea sa nemăsurată ar trebui să fie controlată printr-un ordin
judecătoresc; pentru că, deși o soție nu poate cere soțului său o diligență mai mare decât cea pe care o folosește în propriile
afaceri, totuși, o asemenea cruzime, care este condamnabilă atunci când este manifestată în legătură cu propria proprietate,
trebuie să fie limitată în legătură cu cea a altora, adică în ceea ce privește sclavii care compun zestrea.
6. În cazul în care o soție împrumută bunuri aparținând soțului ei și acestea se pierd, ar trebui să se analizeze dacă ea trebuie
să permită ca acestea să fie deduse din zestrea ei; și cred că, dacă soțul ei i-a interzis să le împrumute, deducerea ar trebui
făcută imediat; dar dacă nu i-a permis să facă acest lucru, judecătorul îi poate acorda un termen rezonabil pentru a le restitui,
dacă ea oferă o garanție.
7. Atunci când o parte din bunurile unei soții ar trebui să fie confiscată, ea va avea dreptul la acțiune pentru a recupera restul
zestrei sale. De asemenea, consider că, în cazul în care o parte din zestre a fost confiscată după ce a fost introdusă o
problemă, va fi suficient ca judecătorul să emită o ordonanță prin care să îl oblige pe soț să restituie restul. Cu toate acestea,
în cazul în care întreaga zestre a fost confiscată, dreptul la acțiune se va stinge.
(25) Paulus, Despre edict, cartea XXXVI.
În cazul în care zestrea este dată unui fiu sub controlul paternal fără ordinul tatălui său, se va intenta o acțiune de peculio; dar
în cazul în care fiul a făcut cheltuieli sau a dat socoteală pentru bunurile date de el, sau din cauza articolelor care fac parte din
peculium și care au fost însușite de soție, peculium-ul este mărit; deoarece tatăl dobândește un drept de acțiune derivat din
persoana fiului său și, prin urmare, tot ceea ce este inclus în peculium trebuie să fie dat soției, dacă mai rămâne ceva datorat
ei.
1. Soțul, atunci când restituie zestrea, trebuie să ofere o garanție împotriva fraudei și a neglijenței. Dacă el a acționat în mod
fraudulos pentru a evita restituirea, se va judeca împotriva lui pentru suma pe care femeia o jură în instanță, deoarece nimeni
nu trebuie să rețină bunuri care ne aparțin împotriva consimțământului nostru.
2. Dacă proprietatea dotală se deteriorează după un divorț, iar soțul nu a restituit zestrea, el va fi, în orice situație, răspunzător
pentru deprecierea valorii.
3. În cazul în care sclavii care constituie o parte din zestre iau calea străinătății, soțul trebuie să dea garanții pentru a-i urmări,
așa cum ar trebui să facă un bun cetățean, și pentru a-i restitui.
4. În cazul în care un soț închiriază o suprafață de teren dotal pentru cinci ani, iar după primul an are loc un divorț; Sabinus
spune că el nu este obligat să returneze terenul soției sale, decât dacă ea dă o garanție pentru a-și despăgubi soțul în cazul în
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care s-ar pronunța o hotărâre împotriva lui pentru orice se întâmplă după primul an de închiriere; iar el trebuie să dea o
garanție soției sale pentru a-i plăti tot ceea ce a obținut în baza contractului de închiriere, cu excepția chiriei din primul an.
26. Același, Despre Edict, Cartea XXXVII.
În cazul în care soțul a fost o dată în întârziere, iar soția sa refuză să accepte un sclav dotal după ce acesta a fost oferit de el,
iar sclavul moare ulterior; nici soțul, nici moștenitorul său nu vor fi răspunzători pentru valoarea sclavului respectiv, și nici
nu va fi răspunzător pentru daune, deoarece soția sa a refuzat să accepte sclavul după ce soțul său l-a oferit.
(27) Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XI.
În cazul în care soția moare după un divorț, iar moștenitorul ei introduce o acțiune în justiție pentru zestre împotriva soțului
sau a tatălui său, se consideră că se vor aplica aceleași reguli cu privire la restituirea zestrei, așa cum se aplică în mod
obișnuit în cazul în care femeia însăși introduce o acțiune.
28. Ulpianus, Institutes, Cartea I.
Se consideră că soțul poate acționa, de asemenea, atunci când are dreptul să recupereze ceva de la soția sa; de exemplu, dacă
a pierdut bani în contul ei, fie pentru că i-a cheltuit pentru ea, fie pentru că i-a plătit sub conducerea ei. Dar dacă nu a pierdut
nimic până în prezent, de exemplu, în cazul în care este răspunzător condiționat, el nu este considerat încă calificat să
acționeze.
29. Același, Disputații, Cartea a III-a.
Ori de câte ori un tată dă o zestre și stipulează restituirea acesteia, el nu transferă dreptul de acțiune pentru zestre către
persoana ei, decât dacă s-a convenit ca aceasta să fie continuă. Dar dacă el a intenționat să stipuleze pentru perioada de timp
intermediară, el nu poate face acest lucru fără consimțământul fiicei sale, chiar dacă ea se află sub controlul său; deoarece el
nu poate înrăutăți condiția zestrei decât dacă ea consimte. Este clar că, dacă a dat zestrea înainte de căsătorie, el poate stipula
cu referire la intervalul de timp, chiar înainte de căsătorie și fără consimțământul fiicei sale.
(1) În cazul în care cineva dă o zestre în numele unei femei și convine ca aceasta să îi fie plătită atunci când căsătoria este
dizolvată, indiferent de modul în care se face acest lucru, iar soțul îi plătește ulterior soției zestrea, se consideră în mod just că
o acțiune pentru recuperarea zestrei va fi totuși îndreptată împotriva soțului în favoarea celui care a dat-o.
30. Julianus, Digest, Cartea XVI.
1407

O femeie care se căsătorește a doua oară nu este împiedicată să intenteze o acțiune împotriva primului soț pentru recuperarea
zestrei sale.
1. Ori de câte ori, din vina soțului, se întâmplă ca zestrea să nu fie cerută de la socru sau de la oricine altcineva care a promiso în numele soției; sau atunci când fiica a murit în timpul căsătoriei, sau când, devenind mamă de familie, a desemnat ca
moștenitor pe cel care a promis zestrea pentru ea; este bine stabilit că soțul nu este obligat decât să îi elibereze pe aceștia de
obligație.
(31) Același, Digest, cartea XVIII.
Dacă soțul a fost condamnat pentru o infracțiune penală și o parte din bunurile sale sunt confiscate, Trezoreria trebuie să
plătească creditorilor săi, printre care se numără și soția sa.
1. Atunci când un tată, după ce a promis fiicei sale două sute de aurei ca zestre, a convenit ca nu i se va cere mai mult de o
sută, iar căsătoria fiind dizolvată, el intentează o acțiune în justiție pentru cele o sută de aurei, cu privire la care s-a convenit
ca acestea să nu fie revendicate, nu se înțelege că fac parte din zestre. Dacă totuși, după moartea tatălui, soțul introduce o
acțiune împotriva moștenitorului său, această sumă va fi inclusă și ea în zestre.
2. În cazul în care un mandatar desemnat de tată ar intenta o acțiune în justiție pentru zestre cu acordul fiicei, iar tatăl ar muri
după obținerea unei hotărâri judecătorești, dreptul la acțiune pentru executarea hotărârii va reveni fiicei și nu moștenitorilor
tatălui.
3. În cazul în care zestrea a fost dată tatălui, iar unul dintre fiii acestuia din urmă a fost numit moștenitor al unei anumite părți
din averea sa sub condiție, iar în timp ce condiția este în curs de executare coerezii săi plătesc zestrea femeii proporțional cu
părțile lor respective, fiul respectiv va fi eliberat de răspunderea pentru plata părții sale din zestre, deoarece nu va avea
dreptul la o acțiune împotriva coerezilor săi pentru recuperarea părții sale din bani.
4. În cazul în care o femeie primește ca zestre o întindere de pământ, dar nu s-a ținut cont de recolte proporțional cu timpul
din timpul anului în care nu a fost căsătorită, ea poate, totuși, să introducă acțiunea, deoarece a primit cu titlu de zestre mai
puțin decât i se cuvenea, deoarece aceasta se referă la o creștere a zestrei; la fel ca și în cazul în care nu ar fi primit urmașii
sclavilor, sau orice moșteniri sau moșteniri, care au fost dobândite de soțul ei prin intermediul sclavilor dotal după ce a avut
loc un divorț.
(32) Același, Despre Urseius Ferox, Cartea a II-a.
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Dacă fostul soț, în calitate de debitor al soției sale, ar promite predarea bunurilor dotale celui de-al doilea soț al ei cu titlu de
zestre, valoarea zestrei nu va fi mai mare decât justifică resursele pecuniare ale primului soț.
33. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
O femeie a promis o anumită sumă de bani cu titlu de zestre și a prezentat părți care au stipulat că o parte din ea le va fi
plătită, în cazul în care căsătoria va fi dizolvată. Femeia a murit înainte de a i se fi dat vreo zestre, după ce l-a numit pe soțul
ei moștenitor, iar acesta a intrat în posesia averii ei, care s-a dovedit a fi neprofitabilă. Cu toate acestea, el va fi totuși
răspunzător față de părțile cu care s-a încheiat înțelegerea, deoarece, prin intrarea în patrimoniul femeii care îi era debitoare,
se înțelege că el însuși s-a achitat; și, în ceea ce îl privește, nu are nicio importanță faptul că patrimoniul a fost insolvabil,
deoarece el este răspunzător față de ceilalți creditori.
34. Același, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Titia a obținut divorțul de Seius. Titius a declarat că ea se afla sub controlul său și a cerut ca zestrea să-i fie predată lui, în
timp ce ea a afirmat că era propria ei stăpână și dorea să intenteze o acțiune pentru recuperarea zestrei. S-a pus întrebarea ce
măsură ar trebui să ia judecătorul. Am răspuns că ar trebui să refuze acțiunea tatălui, cu excepția cazului în care acesta ar
putea dovedi că fiica sa nu numai că se afla sub controlul său, dar își dăduse și consimțământul pentru acțiune, la fel cum ar
trebui să fie refuzat chiar dacă ar putea dovedi că fiica sa se afla sub controlul său.
35. Marcianus, Institutes, Cartea a X-a.
O femeie eliberată, care divorțează de patronul ei cu consimțământul acestuia, poate intenta o acțiune împotriva acestuia
pentru recuperarea zestrei pe care i-a dat-o.
36. Paulus, Despre adulter, Cartea a II-a.
În cazul în care soțul nu este în măsură din punct de vedere pecuniar să plătească zestrea și aceasta este confiscată, trebuie
pronunțată o hotărâre împotriva lui în favoarea Trezoreriei pentru suma pe care o poate plăti, pentru ca femeia să nu fie
pedepsită în dauna soțului.
37. Ulpianus, Opinii, Cartea II.
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Se consideră că un tată a primit zestrea cu consimțământul fiicei sale, atunci când aceasta din urmă nu are niciun motiv
întemeiat pentru a se opune pretențiilor sale și mai ales dacă a fost ulterior înzestrată de el cu o sumă mai mare.
38. Marcellus, Opinii.
Lucius Titius, în timp ce se afla sub controlul paternal, s-a căsătorit cu Maevia cu consimțământul tatălui său, iar acesta din
urmă a primit zestrea. Maevia i-a notificat apoi lui Titius că îl repudiază, iar tatăl său, ulterior, în absența fiului său care
fusese repudiat, a încheiat o logodnă cu ea în numele fiului său menționat. Maevia a notificat apoi respingerea logodnei și s-a
căsătorit cu un alt bărbat. Întreb dacă Maevia ar intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea zestrei împotriva lui Lucius
Titius, fostul ei soț, căruia i-a fost lăsată zestrea ca moștenitor al tatălui său, și dacă s-ar dovedi că mariajul a fost desființat
din vina femeii, dacă zestrea ar putea fi reținută de soț pe motiv că ea a fost vinovată? Marcellus a răspuns că, chiar dacă
Lucius Titius ar fi fost dat în judecată ca moștenitor desemnat de tatăl său, totuși, dacă el nu a consimțit la logodnă, vina
femeii ar trebui pedepsită cu o amendă.
39. Papinianus, Întrebări, Cartea a XI-a.
Atunci când un soț și o soție se acuză unul pe celălalt în instanță de comportament rău și judecătorul declară că amândoi au
dat motive de repudiere, decizia trebuie înțeleasă ca însemnând că, întrucât amândoi au tratat legea cu dispreț, niciunul nu
poate pretinde beneficiul ei, deoarece infracțiunea fiecăruia este ispășită de cea a celuilalt.
40. Același, Întrebări, Cartea XXVIII.
După ce zestrea a fost dată și căsătoria contractată, tatăl, cu acordul fiicei sale, a stipulat că zestrea îi va fi restituită în caz de
divorț. Dacă condiția acestei stipulații era respectată, iar fiica murea ulterior fără urmași, tatăl nu era împiedicat să dea în
judecată pe baza stipulației; dar dacă dorea să facă acest lucru în timpul vieții fiicei sale, putea fi împiedicat printr-o excepție.
41. Același, Întrebări, Cartea XXXVII.
În cazul în care un tată, ignorând că fiica sa a divorțat, plătește zestrea soțului ei, conform promisiunii acestuia, banii pot fi
recuperați, nu prin acțiunea pentru plata a ceea ce nu era datorat, ci prin acțiunea privind zestrea.
42. Același, Opinii, Cartea a IV-a.
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În cazul în care un tată care a dat o zestre pentru fiica sa este alungat pe o insulă, o acțiune pentru recuperarea acesteia poate
fi introdusă de către fiică. Mai mult, dacă tatăl a fost condamnat după ce a avut loc un divorț, acțiunea asupra zestrei poate fi
introdusă și de către femeie, dacă tatăl nu a introdus-o deja cu acordul ei.
(1) Se consideră că recoltele de pământ date cu titlu de zestre și culese cu bună-credință și care au fost folosite pentru a plăti
cheltuielile căsătoriei, înainte de a se pune problema libertății soției, chiar dacă ulterior s-ar stabili că aceasta era sclavă, nu
pot fi recuperate. Cheltuielile necesare și utile și care au fost efectuate în legătură cu un teren care părea să aparțină zestrei
trebuie să fie compensate cu profiturile, iar surplusul să fie restituit.
(2) În cazul în care un tată, după decesul fiicei sale în timpul căsătoriei, introduce o acțiune, în temeiul unei stipulații, pentru
a încasa dobânzile aferente banilor care au fost plătiți cu titlu de zestre, se consideră că ginerele său, care a stipulat dobânzile
pentru partea rămasă din zestre, poate solicita în mod justificat o compensare cu suma datorată, dacă și-a întreținut soția pe
cheltuiala sa; în caz contrar, dacă aceasta a fost întreținută de tatăl său, stipulația privind dobânzile, fiind nulă, nu îi va
asigura ginerelui beneficiul compensării.
(3) Dacă, după divorț, soția se întoarce la soțul ei, hotărârea obținută pe baza unei stipulații pe care a încheiat-o un străin care
a dat zestrea nu va fi anulată și nici nu se va putea dispune o dezlegare de către instanță.
43. Scaevola, Întrebări, Cartea a II-a.
În cazul în care soțul are o hotărâre pronunțată împotriva sa pentru o sumă pe care o poate plăti și are pretenții egale, dar nu
mai mari decât valoarea zestrei, el nu va fi obligat să cedeze drepturile sale de acțiune.
44. Paulus, Întrebări, Cartea a V-a.
Dacă un socru, desemnat moștenitor de către ginerele său, intră pe moștenirea acestuia, iar tatăl moare, fiica sa poate intenta
o acțiune în zestre, așa susțin Nerva și Cato; această opinie este expusă și de Sextus Pomponius în Cartea a cincea a
Digestului lui Aristo. Pomponius, în același loc, este de acord cu Aristo. Eu, însă, voi spune că dacă tatăl își emancipează
fiica, poate fi și el dat în judecată de aceasta.
(1) Lucius Titius i-a promis lui Gaius Seius o sută de aurei cu titlu de zestre pentru fiica sa, iar între Gaius Seius și Lucius
Titius, tatăl femeii, s-a convenit că zestrea nu poate fi cerută soțului în timpul vieții lui Lucius Titius, adică a tatălui femeii.
Ulterior, căsătoria a fost desființată prin divorț din vina soțului, iar tatăl femeii, după ce a murit, a desemnat alți moștenitori,
după ce și-a dezmoștenit fiica. Întreb dacă soțul putea să recupereze zestrea de la moștenitorii socrului său, din moment ce a
fost obligat să o restituie femeii? Am răspuns că, din moment ce fiica avea dreptul la o acțiune pentru a-și recupera zestrea,
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întrucât tatăl ei a desemnat alți moștenitori, soțul ar fi fost obligat fie să-i predea zestrea efectivă, fie să-i cedeze drepturile
sale de acțiune, iar moștenitorii socrului nu ar fi avut dreptul să invoce o excepție împotriva sa; întrucât ar fi absurd ca o parte
să fie considerată vinovată de rea-credință atunci când cere ca o sumă de bani să fie restituită nu celui pe care l-a acționat în
judecată, ci altuia. Pe de altă parte, dacă divorțul ar fi avut loc după moartea tatălui și înainte ca zestrea să fi fost cerută, soțul
ar fi exclus să introducă o acțiune pentru zestre, care nu ar trebui să fie admisă. Dar chiar dacă fiica ar fi fost desemnată
moștenitoare a unei părți din averea tatălui ei, soțul ar trebui să intenteze o acțiune împotriva coerezilor ei pentru proporțiile
lor individuale din zestre și fie să restituie femeii ceea ce încasează, fie să îi cedeze drepturile sale de acțiune.
45. Același, Întrebări, Cartea a VI-a.
Gaius Seius, bunicul matern al Seiei, care se afla sub control patern, i-a dat o anumită sumă de bani cu titlu de zestre lui
Lucius Titius, soțul ei, și a inserat în actul dotal următorul acord și stipulație: "În cazul în care între Lucius Titius, soțul, și
Seia va avea loc un divorț, fără vina ei, toată zestrea va fi returnată Seiei, soția sa, sau lui Gaius Seius, bunicul ei matern."
Întreb, dacă Seius, bunicul matern, ar muri imediat după încheierea acestei înțelegeri, iar Seia ar divorța ulterior, fără a avea
vreo vină, în timpul vieții tatălui ei, sub a cărui stăpânire se afla, în favoarea căruia s-ar putea intenta o acțiune conform
înțelegerii din stipulație, moștenitorul bunicului matern sau a nepoatei acestuia. Am răspuns că stipulația ar părea să fie nulă,
în ceea ce o privește personal pe nepoată, deoarece bunicul matern a făcut stipulația în favoarea ei; căci, de vreme ce acest
lucru este adevărat, s-ar considera că ar exista un drept de acțiune în favoarea moștenitorului stipulantului, ori de câte ori
femeia ar fi divorțat. Trebuie spus, totuși, că zestrea poate fi plătită Seiei, chiar dacă nu va exista o acțiune în justiție direct în
favoarea ei; la fel ca și cum bunicul ei ar fi stipulat ca aceasta să îi fie dată lui sau altcuiva. Cu toate acestea, nepoata ar
trebui, din cauza acordului bunicului ei, să i se permită să introducă o acțiune în echitate pentru a împiedica ca ea să fie
înșelată de beneficiul zestrei; sau ar trebui să se recurgă la această procedură din cauza favorului acordat căsătoriei și mai ales
din cauza afecțiunii existente între părți.
46. Același, Întrebări, Cartea a XIX-a.
În cazul în care o persoană a promis o zestre unei soții printr-o stipulație și i-a lăsat prin testament anumite bunuri, dar cu
condiția ca ea să nu pretindă zestrea de la moștenitorul său, aceasta nu a putut primi bunurile lăsate prin testament. I-am
răspuns că o acțiune privind zestrea împotriva moștenitorilor nu ar trebui să-i fie refuzată femeii.
47. Scaevola, Întrebări, Cartea a XVII-a.
În cazul în care o femeie comite adulter prin intermediul soțului ei, acesta nu poate reține nimic din zestrea ei; pentru că de ce
ar trebui ca un soț să dezaprobe acte pe care el însuși fie le-a cauzat anterior în mod corupt, fie a consimțit ulterior? Dacă,
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totuși, cineva ar susține că, potrivit spiritului legii, un soț care i-a oferit soției sale posibilitatea de a se prostitua nu o poate
acuza, opinia sa trebuie să fie considerată corectă.
48. Callistratus, Întrebări, Cartea a II-a.
Dacă în actul dotal s-a stipulat că zestrea trebuie să rămână în mâinile soțului în beneficiul copiilor, ea poate fi reținută de
acesta și în beneficiul nepoților.
49. Paulus, Opinii, Cartea a VII-a.
Maevia, printre alte bunuri care constituiau zestrea ei, a predat soțului ei și un instrument care cerea zece solidi, pe care un
anume Otacilius îl executase în favoarea respectivei Maevia, declarând că îi va da zece mii de solidi atunci când se va
căsători; iar soțul nu a revendicat această obligație pentru că nu putea face acest lucru. S-a pus întrebarea dacă zestrea ar
trebui să fie cerută de la soț, dacă acesta ar putea fi obligat să restituie și acea sumă care era inclusă în respectiva obligație.
Am răspuns că soțul îl putea acționa în justiție pe debitor, deoarece drepturile de acțiune ale soției sale i-au fost transferate,
dar că, dacă nu putea pretinde banii fără a se face vinovat de rea-credință sau neglijență, nu putea fi acționat în justiție nici în
contul zestrei, nici în cadrul unei acțiuni în mandat.
(1) Un teren, după ce a fost evaluat și dat cu titlu de zestre, a fost preluat de un creditor anterior pe motiv că a fost gajat. S-a
pus întrebarea dacă femeia, în cazul în care ar fi revendicat valoarea zestrei de la soțul ei, ar trebui să fie împiedicată prin
excepție, deoarece se consideră că nu este obligată, deoarece tatăl ei i-a dat zestrea pentru ea însăși și ea nu era moștenitoarea
lui. Paulus a răspuns că, în cazul în care terenul a fost evacuat fără reaua-credință sau neglijența soțului, acesta din urmă ar
putea opune o excepție pe motiv de fraudă împotriva femeii, pretinzând valoarea zestrei, deoarece ar fi evident nedrept ca ea
să recupereze valoarea terenului, deoarece frauda tatălui ar trebui să o prejudicieze doar pe fiica însăși.
50. Scaevola, Opinii, Cartea a II-a.
Anumite bunuri, după ce au fost evaluate, au fost date cu titlu de zestre și s-a întocmit un acord care prevedea că, în cazul în
care zestrea ar fi trebuit să fie returnată din orice motiv, ar fi trebuit să se renunțe la bunurile identice și să se facă o socoteală
a creșterii sau a scăderii lor în conformitate cu judecata unui bun cetățean; iar în ceea ce privește orice bun care nu mai exista,
valoarea sa ar trebui să fie estimată în conformitate cu evaluarea inițială. S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care anumite
bunuri pe care soțul le-a vândut mai existau încă, acestea ar trebui să aparțină femeii în conformitate cu acordul. Am răspuns
că, în cazul în care o astfel de proprietate exista și fusese vândută fără consimțământul femeii sau fără ratificarea ulterioară a
acesteia, aceasta trebuie returnată, ca și cum nu ar fi avut loc nicio evaluare.
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51. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
În cazul în care proprietatea a fost evaluată, aceasta este pe riscul soțului, chiar dacă s-a deteriorat prin utilizarea soției.
52. Tryphoninus, Disputații, Cartea a VII-a.
Un soț, după un divorț, din greșeală a plătit o zestre pe care nu o primise. El o poate recupera, deoarece poate dovedi că nu i-a
fost plătită, căci nu i se poate pretinde.
53. Același, Disputații, cartea XII.
Dacă o zestre ar fi dată unui fiu sub control patern, el însuși va fi pasibil de o acțiune în zestre; tatăl său, însă, va fi pasibil de
una până la valoarea peculiumului. Nu contează dacă partea are sau nu proprietatea asupra peculiumului, sau dacă îl deține ca
zestre, dar judecata trebuie să fie pronunțată împotriva sa în măsura capacității sale de a face plata. Cu toate acestea, este de
la sine înțeles că capacitatea sa de plată depinde de valoarea peculiumului pe care îl deținea în momentul în care a fost
pronunțată hotărârea împotriva sa. Dar dacă o acțiune este intentată împotriva tatălui, tot ceea ce fiul datorează acestuia din
urmă sau altor persoane aflate sub controlul său trebuie să fie dedus din peculium; dar dacă o acțiune este intentată împotriva
fiului însuși, nu poate fi dedusă nicio altă datorie, atunci când se ia în considerare suma pe care fiul este capabil să o
plătească.
54. Paulus, Despre drepturile individuale.
Capacitatea de plată a unui soț este estimată fără a se deduce nicio datorie; și aceeași regulă se aplică și în cazul unui
partener, al unui patron și al unui părinte. Totuși, atunci când cineva este acționat în judecată în contul unei donații, resursele
sale pecuniare sunt estimate după ce toate datoriile sale au fost deduse.
55. Același, Despre Plautius, Cartea a III-a.
Atunci când o femeie introduce o acțiune în justiție pentru recuperarea zestrei sale, după ce căsătoria sa a fost dizolvată, ea
trebuie să-și despăgubească soțul acolo unde acesta a dat garanții împotriva producerii unui prejudiciu amenințat, dacă
dorește să-și recupereze zestrea, astfel încât să-și asigure soțul împotriva oricărui risc.
56. Același, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
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Dacă cineva stipulează cu un soț după cum urmează: "Dacă cineva stipulează cu un soț după cum urmează: "Dacă, din orice
motiv, Titia încetează să mai fie soția ta, trebuie să predai zestrea ei", prin această afirmație generală stipulația devine
efectivă, fie că femeia este luată prizonieră de către inamic, fie că este exilată sau redusă la sclavie, căci într-o astfel de clauză
sunt incluse toate aceste accidente. Dacă, totuși, termenii stipulației sunt interpretați strict, se va aplica aceasta în cazul în
care femeia moare sau divorțează? Se consideră că este mai echitabil ca aceasta să se aplice în caz de moarte.
57. Marcellus, Digest, Cartea a VII-a.
În cazul în care un uzufruct este dat cu titlu de zestre și are loc un divorț, proprietatea asupra bunului nu va fi atribuită nici
soțului, nici soției, iar în cazul în care trebuie să se facă restituirea zestrei, soțul trebuie să dea garanții că, atâta timp cât
trăiește, femeia și moștenitorii ei vor putea să se bucure de uzufruct. Mă îndoiesc că această adăugare cu referire la
moștenitori este corectă, deoarece este o diferență în ce mod a fost dat uzufructul, ca zestre; deoarece dacă femeia va avea
profiturile, uzufructul la moartea ei va trece la soțul ei, căruia îi aparține proprietatea bunului, iar ea nu va lăsa niciun drept
asupra acestuia moștenitorului ei, deoarece uzufructul va fi atunci datorat soțului ei; deoarece nu este obișnuit ca acesta să
treacă la moștenitor. Dar dacă femeia a acordat uzufructul împreună cu terenul soțului ei, acesta trebuie să fie restituit de
către acesta moștenitorilor ei, deoarece trece împreună cu proprietatea la moștenitorii ei, dacă soțul ei nu a fost în culpă în a-l
ceda. Dar, dacă proprietatea a fost înstrăinată sau dacă cineva a dat uzufructul terenului său, la ordinul soției, soțului ei ca
zestre, trebuie mai întâi să se analizeze în ce mod poate fi restituit femeii. Acest lucru se poate realiza fie prin intermediul
unei garanții date de soț, fie acesta poate ceda drepturile sale soției sale, în măsura în care este în măsură să facă acest lucru,
și îi poate permite acesteia să se bucure de proprietate; sau poate face o înțelegere cu proprietarul acesteia, astfel încât, cu
acordul acestuia din urmă, uzufructul să poată fi transferat femeii, deoarece el poate fie să-i acorde uzufructul terenului, fie
să-i dea ceva în locul acestuia, după cum se poate conveni între ei. Să presupunem că femeia ar vinde uzufructul
proprietarului bunului; în acest caz, nu ar fi inechitabil ca soțul să fie obligat să transfere uzufructul, deoarece el poate fi
acționat în judecată chiar de către moștenitorul femeii, deoarece, dacă el nu ar fi fost în întârziere în efectuarea transferului,
ea ar fi putut lăsa prețul uzufructului moștenitorului ei. Dacă, însă, ea nu avea puterea de a vinde uzufructul proprietarului
bunului, soțul ar fi fost obligat să permită moștenitorului să culeagă recolta, privilegiu pe care era obligat să îl acorde chiar
femeii.

58. Modestinus, Despre descoperiri.
În cazul în care un sclav dotal este numit moștenitor de către cineva, el poate fie să intre pe moștenire, fie să o respingă, din
ordinul soțului. Dar, pentru a evita ca soțul să fie pasibil de o acțiune pe zestre, fie că respinge prea ușor o moștenire, fie că o
acceptă pripit, atunci când starea ei nu este cunoscută, se recomandă ca femeia să fie întrebată, în prezența unor martori, dacă
dorește să respingă sau să accepte moștenirea. Dacă ea spune că o respinge, sclava poate foarte ușor să o renege, din ordinul
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soțului ei. Dacă, totuși, preferă să o accepte, sclavul trebuie să fie restituit de către soț soției, cu condiția ca atunci când, din
ordinul ei, va intra pe moșie, să fie din nou transferat soțului ei. În acest fel se iau măsuri pentru orice neliniște pe care o
poate avea soțul, iar dorința soției va fi respectată.
59. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a II-a.
Soțul fiicei mele, care era emancipat și era bolnav în acel moment, i-a trimis o notificare de repudiere, pentru ca, după
moartea ei, să poată livra mai ușor zestrea ei moștenitorilor ei decât mie. Sabinus a spus că ar trebui să mi se acorde o acțiune
echitabilă pentru recuperarea zestrei, iar Gaius are aceeași părere.
60. Proculus, Epistole, Cartea a V-a.
În cazul în care o fiică aflată sub controlul paternal, care a fost căsătorită, moare, iar tatăl ei plătește cheltuielile de
înmormântare, el le poate recupera imediat prin intermediul unei acțiuni, chiar dacă ginerele a fost obligat să returneze
zestrea după o anumită dată; iar după ce a primit cheltuielile de înmormântare, restul zestrei poate fi plătit la momentul
convenit.
61. Papinianus, Întrebări, Cartea a XI-a.
Un soț a manuntit un sclav dotal fără consimțământul soției sale. El a fost apoi numit unic moștenitor de către cel eliberat la o
parte din averea pe care ar fi putut și ar fi trebuit să o dobândească în calitate de patron și pe care ar fi trebuit să o returneze
soției sale; partea rămasă, însă, ea va avea dreptul să o recupereze prin intermediul unei acțiuni dotale, cu condiția să se fi
opus manumisiunii sclavului.
62. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIII.
Dacă un soț manumitează sclavii dotal cu consimțământul soției sale, este ca și cum ea ar fi intenționat să i-i doneze, iar el nu
va fi pasibil de nicio pretenție pentru că le-a dat libertatea.
63. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea II.
În acest caz, sclavul încetează să mai facă parte din zestre, deoarece atunci când cuiva i se permite să doneze un sclav în
scopul de a-l mantui, este la fel ca și cum sclavul ar fi fost donat, deoarece s-a dat permisiunea de a-l mantui.
64. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VII-a.
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În cazul în care, totuși, un soț care se ocupă de afacerile soției sale, cu consimțământul acesteia, manumitează un sclav dotal,
cu permisiunea ei, el trebuie să restituie soției sale tot ceea ce ar fi putut ajunge în mâinile sale prin intermediul sclavului
respectiv.
(1) Dacă el impune sclavului vreo condiție în schimbul libertății sale, el trebuie să fie responsabil pentru aceasta față de soția
sa.
(2) Este evident că, în cazul în care se vor presta servicii de către cel eliberat pentru soț și nu se va face nicio evaluare a
acestora, nu va fi corect ca soțul să plătească ceva soției în acest sens.
(3) Dar dacă după manumisiune s-a impus vreo taxă asupra libertului, aceasta trebuie să fie contabilizată soției.
(4) În cazul în care, totuși, libertul este debitorul soțului sau s-a făcut răspunzător pentru orice altă obligație, el trebuie să
cedeze soției sale creanța pe care o are împotriva sa.
(5) De asemenea, el este obligat să predea soției sale orice bun al libertului, care poate ajunge în mâinile sale, cu condiția ca
acesta să-l fi dobândit în calitate de patron. Cu toate acestea, dacă le dobândește în orice alt mod, el nu este obligat să le
transfere, deoarece nu este răspunzător față de soția sa pentru nimic din ceea ce libertul îi dă cu titlu gratuit, ci doar pentru
ceea ce dobândește sau poate dobândi în temeiul drepturilor sale de patron. Este evident că, dacă este numit moștenitor de
către libert pentru cea mai mare parte a datoriei pe care acesta din urmă i-o datorează, el nu va fi răspunzător pentru surplus;
iar dacă libertul îl va constitui moștenitor al său atunci când nu este îndatorat față de el, el nu va fi obligat să dea nimic soției
sale.
(6) El trebuie, totuși (așa cum declară legea), să dea "tot ceea ce îi poate veni în mână". Înțelegem prin aceasta ceea ce
înseamnă orice colectează sau poate colecta, deoarece i se acordă un drept de acțiune în acest sens.
(7) Se adaugă în lege că soțul este răspunzător în cazul în care a săvârșit orice act fraudulos pentru a împiedica bunurile să
ajungă în mâinile sale.
(8) În cazul în care un patron își dezmoștenește fiul, iar bunurile libertului ar trebui să fie obținute de acesta din urmă, trebuie
să se analizeze dacă moștenitorul va fi răspunzător din acest motiv. Și, de asemenea, în cazul în care nimic nu ajunge în
mâinile patronului însuși sau în mâinile moștenitorului său, cum poate fi responsabil din acest motiv?
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(9) Legea nu vorbește decât despre soț și moștenitorul acestuia. Nimic nu este menționat în ea cu referire la socru și la
succesorii săi; iar Labeo observă că acest lucru a fost omis. Prin urmare, în aceste cazuri, legea este defectuoasă și nici măcar
o acțiune pretoriană nu poate fi acordată.
(10) Acolo unde legea spune că soțul trebuie să renunțe la banii pe care i-a primit, este evident că nu a intenționat ca el să
renunțe la averea în sine, ci doar la valoarea acesteia sau la proprietatea libertului; cu excepția cazului în care soțul ar prefera
să renunțe la proprietatea în sine, iar aceasta ar trebui să fie admisă ca fiind interpretarea mai favorabilă.
65. Scaevola, Întrebări tratate public.
Această acțiune poate fi introdusă de soție chiar și în timpul căsătoriei.
66. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea VI.
Servius spune că soțul este responsabil pentru fraudă și neglijență cu referire la toate bunurile aparținând zestrei, pe care le-a
primit, cu excepția banilor. Aceasta este și părerea lui Publius Mucius, pentru că el a decis în cazul Liciniei, soția lui
Gracchus, a cărei proprietate dotală a fost pierdută în timpul seducției în care Gracchus a fost ucis; după cum a considerat că
proprietatea ar trebui să fie restituită Liciniei, pe motiv că Gracchus era vinovat pentru seducție.
(1) Un soț a dat bani sclavului soției sale pentru cumpărarea de haine, iar acesta fiind procurat, divorțul a avut loc în decurs
de un an. Labeo și Trebatius au susținut că hainele ar trebui să fie returnate soțului în starea în care se aflau după divorț.
Regula de drept ar fi fost aceeași dacă soțul ar fi cumpărat hainele și le-ar fi dat sclavului. Cu toate acestea, dacă hainele nu ar
trebui să fie returnate, prețul lor poate fi compensat de către soț cu zestrea.
(2) Un tată i-a ordonat fiicei sale, care se afla sub controlul său, să returneze zestrea socrului său, având loc un divorț; și după
ce o parte din zestre a fost plătită, tatăl a murit. Labeo și Trebatius consideră că restul, dacă nu fusese delegat sau promis a fi
reînnoit socrului, ar trebui să îi fie plătit ei; și acest lucru este corect.
(3) Ați primit, cu titlu de zestre, anumiți sclavi a căror valoare fusese evaluată, iar apoi s-a încheiat un acord conform căruia,
în caz de divorț, trebuia să returnați sclavi de valoare egală, dar nu s-a menționat că urmașii sclavilor de sex feminin făceau
parte din zestre. Labeo spune că această descendență vă va aparține, deoarece ar trebui să vă aparțină din cauza riscului de a
pierde sclavii pe care sunteți obligat să vi-l asumați.
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(4) O femeie avea o sută de aurei în mâinile soțului ei, ca zestre, și având loc un divorț, ea a stipulat, dintr-o greșeală a soțului
ei, că acesta va fi răspunzător față de ea pentru două sute. Labeo consideră că soțul va fi răspunzător doar pentru zestre,
indiferent dacă femeia a stipulat suma în mod cinstit sau necinstit. Eu adopt această opinie.
(5) O soție, după divorț, a primit o parte din zestre și a lăsat o parte în mâinile soțului ei, iar apoi s-a căsătorit cu un alt bărbat
și, devenind văduvă, s-a întors la primul soț, căruia i-a dat o sută de aurei, cu titlu de zestre, fără a menționa banii care au
rămas din zestrea anterioară. Dacă se va produce un alt divorț, Labeo spune că soțul va fi obligat să restituie restul primei
zestre, în aceleași condiții în care ar fi restituit-o dacă între ei nu ar fi avut loc primul divorț, deoarece restul zestrei anterioare
a fost transferat la obligația celui de-al doilea. Consider că acest lucru este corect.
(6) Când soțul, fără ordinul soției sale, în timpul căsătoriei, îl eliberează pe socrul său de zestrea pe care o promisese, Labeo
spune că acest lucru va fi pe riscul soțului, chiar dacă a fost făcut din cauza sărăciei socrului. Acest lucru este adevărat.
(7) În cazul în care cineva promite o zestre unui soț în numele soției sale, iar apoi, după ce a numit-o pe femeie moștenitoarea
sa, Labeo spune că femeia trebuie să-și asume riscul acelei părți din zestre pentru care soțul era răspunzător, pentru motivul
că nu ar fi corect ca ea să se îmbogățească pe seama soțului ei și să-l facă responsabil pentru ceea ce nu ar fi putut să ceară de
la ea. Cred că acest lucru este corect.
67. Pomponius, Epistole, Cartea XX.
Tot ceea ce un soț trebuie să restituie soției sale din peculium-ul unui sclav va face parte din zestrea la care trebuie să renunțe
și, prin urmare, soțul va fi răspunzător pentru fraudă și neglijență în dobândirea sau păstrarea respectivului peculium; iar
profiturile obținute din acesta, la fel ca și cele ale oricărei alte proprietăți dotale vor aparține soțului.
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Cartea XXV
1. În ceea ce privește cheltuielile efectuate în legătură cu proprietatea dotală.
2. Cu privire la acțiunea de recuperare a bunurilor care au fost înstrăinate.
3. Referitor la recunoașterea și întreținerea copiilor, părinților, patronilor și liberților.
4. Cu privire la examinarea femeilor însărcinate (...)
5. În cazul în care o femeie este pusă în posesia averii soțului ei (..)
6. În cazul în care se spune că o femeie a intrat în posesia bunurilor soțului ei (...)
7. În ceea ce privește concubinele.

Tit. 1. Cu privire la cheltuielile efectuate cu referire la bunurile dotale.

1. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXIX.
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2. Cheltuielile sunt fie necesare, fie utile, fie efectuate în scop de plăcere.
(1) Se numesc necesare acele cheltuieli care sunt făcute prin necesitate. Acolo unde, însă, nu există necesitate, ele intră sub
un alt titlu.
(2) În ceea ce privește cheltuielile necesare, trebuie reținut că ele nu diminuează zestrea decât atunci când sunt făcute din
cauza ei. Atunci când, totuși, nu sunt suportate cu referire la zestre, ele nu pot fi scoase din aceasta.
(3) Labeo spune că digurile construite în mare sau în râu intră în categoria cheltuielilor necesare. În cazul în care se
construiește o moară sau un grânar, care este necesar, acesta ar trebui să fie inclus printre cheltuielile necesare. De aceea,
Falcinius spune că, dacă soțul ar trebui să reconstruiască o casă utilă pentru soția sa, care se ruina; sau dacă ar trebui să
replanteze o livadă de măslini, unde pomii au fost doborâți de vânt; sau dacă ar trebui să încheie o stipulație care să prevadă
prevenirea apariției unui prejudiciu amenințat:
2. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Sau dacă ar cheltui bani pentru vindecarea sclavilor bolnavi;
3. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVI.
Sau dacă ar trebui să planteze viță de vie, sau se ocupă de pomi sau pepiniere în beneficiul pământului, se va considera că a
făcut cheltuielile necesare.
(1) În general, facem o distincție și, de fapt, există o mare diferență atunci când cheltuielile sunt făcute în avantajul
permanent al pământului și atunci când acestea sunt făcute doar pentru timpul prezent sau în contul recoltei din anul în curs.
În acest din urmă caz, cheltuielile ar trebui să fie decontate din recolta, dar atunci când nu au fost efectuate temporar, ele ar
trebui să fie socotite printre cele care sunt necesare.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVI.
În ansamblu, judecătorul îl va considera pe soț responsabil pentru tot ceea ce a fost omis de el, în măsura în care a fost în
interesul soției sale ca aceste cheltuieli să fie făcute, deoarece sunt incluse în cele care sunt necesare, dar cu această diferență,
și anume: va fi permisă o socoteală a cheltuielilor, dacă proprietatea nu a fost păstrată, iar el nu va fi responsabil acolo unde
nu au fost făcute, decât dacă proprietatea a fost distrusă în consecință. Prin urmare, dacă va susține o casă care este pe cale să
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cadă și aceasta va arde, el poate recupera cheltuielile; dar dacă nu a făcut acest lucru, iar casa va fi arsă, nu va fi răspunzător
de nimic.
5. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVI.
Acolo unde se afirmă că cheltuielile necesare diminuează zestrea, acest lucru (după cum spune Pomponius) trebuie înțeles ca
însemnând nu că proprietatea în sine este efectiv diminuată, ca de exemplu, terenul sau orice altă proprietate dotală, căci este
absurd să se susțină că orice diminuare a acesteia poate avea loc din cauza banilor cheltuiți; ci înseamnă că respectiva
proprietate încetează să mai devină dotală fie în întregime, fie parțial. Prin urmare, soțul va rămâne în posesia acesteia până
când cererea sa va fi satisfăcută, deoarece nu are loc o diminuare a acesteia, prin efectul legii, ci doar o diminuare a zestrei.
Prin urmare, când trebuie să admitem că are loc o diminuare a zestrei prin efectul legii? Acesta va fi cazul în care zestrea
constă în alte bunuri decât banii, deoarece este rezonabil să admitem că poate avea loc o diminuare a banilor. Prin urmare,
dacă anumite bunuri, după ce au fost evaluate, sunt oferite drept zestre, zestrea va fi diminuată prin efectul legii până la
valoarea cheltuielilor necesare efectuate. Se spune că acest lucru este aplicabil cheltuielilor efectuate în legătură cu zestrea în
sine, dar dacă acestea sunt efectuate în legătură cu alte aspecte, nu diminuează zestrea.
(1) În cazul în care soția plătește astfel de cheltuieli necesare, putem spune că zestrea este mărită sau ar trebui să se considere
că aceasta rămâne neafectată? În cazul în care zestrea constă în bani, nu am nicio îndoială că ar trebui să se considere că
aceasta a crescut.
(2) În cazul în care întreaga zestre este plătită fără a se ține cont de cheltuieli, trebuie să se analizeze dacă suma pe care se
obișnuiește să o compenseze cu cheltuielile necesare poate fi recuperată printr-o acțiune personală. Marcellus consideră că
există un temei pentru o astfel de acțiune și, deși multe autorități neagă acest lucru, totuși, din motive de echitate, opinia lui
Marcellus ar trebui să fie susținută.
(3) Cheltuielile utile sunt cele pe care soțul le face în beneficiul proprietății și care îmbunătățesc proprietatea soției, adică
zestrea acesteia.
6. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
De exemplu, atunci când se face o nouă plantație pe pământ, sau când soțul adaugă o brutărie sau un magazin la casă, sau îi
învață pe sclavi o meserie.
(7) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVI.
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Cheltuielile în scop de plăcere sunt cele pe care soțul le face în acest scop și care sunt un ornament al proprietății.
1. Astfel de cheltuieli nu diminuează zestrea prin efectul legii, așa cum o fac cele care sunt utile, totuși, ele pot fi cerute.
8. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
2. Anumite autorități consideră că o deducere ar trebui făcută pe motiv de cheltuieli utile numai atunci când acestea sunt
făcute cu acordul soției; pentru că ar fi nedrept ca ea să fie obligată să vândă proprietatea pentru a plăti cheltuielile făcute cu
referire la aceasta, dacă nu este în măsură să le facă față altfel. Această opinie se bazează pe cele mai înalte principii de
justiție.
9. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVI.
Soțului îi este permis să ceară de la soția sa cheltuielile făcute din plăcere, dacă ea nu îi permite să înlăture ceea ce le-a
cauzat. Căci, dacă soția dorește să păstreze aceste îmbunătățiri, ea ar trebui să restituie suma cheltuită de soțul ei; sau dacă nu
dorește să le păstreze, ar trebui să îi permită să le îndepărteze, cu condiția ca acestea să admită separarea. Dacă, totuși, nu pot
fi separate, ar trebui să fie lăsate; pentru că soțului nu îi este permis să îndepărteze ornamentele pe care le-a adăugat la
proprietate, cu excepția cazului în care, prin aceasta, le poate face ale sale.
10. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVI.
Dacă bunul în contul căruia au fost făcute cheltuielile este destinat vânzării, aceste cheltuieli nu sunt încadrate la capitolul
plăcere, ci la cel al utilității.
11. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVI.
Aristo spune însă, cu referire la cheltuielile făcute pentru plăcere, că soțul nu le poate pretinde, chiar dacă au fost făcute cu
acordul soției sale.
1. Sabinus susține foarte corect că darurile care sunt interzise între soț și soție se extind și la cheltuielile făcute în contul
zestrei.
12. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
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Judecătorul nu ar trebui să acorde atenție cheltuielilor moderate efectuate în scopul construirii de case, sau pentru plantarea și
cultivarea viței de vie, sau pentru tratamentul sclavilor bolnavi; altfel, o decizie judiciară ar părea mai degrabă să se refere la
tranzacția de afaceri decât la chestiuni legate de zestre.
13. Același, Abrevieri, Cartea a VII-a.
Un soț nu poate percepe de la soția sa nici un impozit sau tribut plătit în contul terenurilor dotale, căci aceste taxe trebuie
plătite din recolte.
14. Ulpianus, Reguli, Cartea a V-a.
15. Cheltuielile necesare sunt cele prin care se diminuează zestrea, ca de exemplu, cele efectuate pentru construirea de diguri,
devierea cursurilor de apă, susținerea și repararea caselor vechi și înlocuirea copacilor acolo unde alții au murit.
(1) Cheltuielile utile sunt, de exemplu, cele legate de plasarea vitelor pe câmpuri în scopul fertilizării acestora.
(2) Cheltuielile efectuate în scop de plăcere sunt, de exemplu, construcția de băi.
15. Neratius, Pergamente, Cartea a II-a.
Acolo unde se afirmă că cheltuielile necesare efectuate cu referire la proprietatea dotală diminuează zestrea, trebuie înțeles că
aceasta înseamnă atunci când se cheltuiește ceva pentru o astfel de proprietate în plus față de ceea ce este necesar pentru
conservarea acesteia, adică pentru beneficiul ei. Pentru că un om trebuie să păstreze proprietatea dotală pe cheltuiala proprie;
în caz contrar, proviziile furnizate sclavilor dotali și orice reparație moderată a clădirilor sau chiar cultivarea solului ar
diminua zestrea; pentru că toate aceste lucruri sunt incluse sub titlul de cheltuieli necesare. Proprietatea în sine, însă, este
înțeleasă ca producând un anumit venit, astfel încât se pare că nu ai cheltuit bani pentru ea, ci, după ce ai dedus cheltuielile, ai
primit un randament mai mic de pe urma ei. Nu este ușor, în general, să se decidă, în conformitate cu această distincție, ce
cheltuieli trebuie deduse din zestre, dar ele pot fi estimate în detaliu în funcție de natura și de valoarea lor.
(16) Același, Pergamente, Cartea a VI-a.
Și, în orice caz, toate cheltuielile făcute de soț pentru recoltarea recoltelor trebuie să fie plătite de el din propria sa pungă,
chiar dacă aceste cheltuieli au fost făcute în scopul cultivării pământului; și, prin urmare, nu numai cele făcute pentru
strângerea recoltelor sunt incluse, ci și cele necesare pentru conservarea proprietății în sine, iar soțul nu are dreptul la nicio
deducere din zestre din acest motiv.
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Tit. 2. Cu privire la acțiunea de recuperare a bunurilor care au fost sustrase.

1. Paulus, Despre Sabinus, cartea a VII-a.
Acțiunea care se referă la bunurile care au fost sustrase este una specială și este introdusă împotriva unei femei care a fost
anterior soția reclamantului, deoarece nu s-a considerat oportun ca o acțiune pentru furt să fie introdusă împotriva ei; iar
anumite autorități, precum Nerva și Cassius, au considerat că ea nu a comis un furt, deoarece parteneriatul vieții de căsătorie
o făcea, într-o anumită măsură, proprietara bunurilor în cauză. Alții, cum ar fi Sabinus și Proculus, susțin că ea a comis, de
fapt, un furt, așa cum o fiică poate fura de la tatăl ei, dar că legea nu stabilește nicio acțiune pentru furt. Julianus adoptă foarte
corect această opinie.
(2) Gaius, Despre lucrarea intitulată, Edictul pretorului; titlul, Decizii.
Căci, din cauza onoarei care se atașează căsătoriei, o acțiune împotriva soției care implică infamia este refuzată.
3. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Prin urmare, dacă, după divorț, o femeie își însușește aceleași bunuri, ea va fi răspunzătoare și pentru furt.
1. Mai mult, putem intenta o acțiune pentru furt împotriva femeii în cazul în care sclavul ei a comis furtul.
2. De asemenea, este posibil să introducem o acțiune pentru furt împotriva unei femei, dacă devenim moștenitorul părții de la
care a fost furat bunul sau dacă aceasta a furat de la noi înainte de a ne căsători cu ea. Cu toate acestea, din cauza respectului
datorat persoanelor în astfel de circumstanțe, în ambele cazuri, considerăm că se va intenta doar o acțiune pentru furt pentru
recuperarea bunurilor, și nu una penală bazată pe această infracțiune.
3. De asemenea, este adevărat, așa cum spune Ofilius, că toate bunurile pe care femeia le-a consumat, vândut, donat sau
folosit în orice fel, la momentul divorțului, ar trebui să fie de asemenea incluse în acțiunea pentru bunurile însușite de ea.
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4. În cazul în care o fiică aflată sub controlul paternal își însușește în mod fraudulos bunuri, Mela și Fulcinius spun că ar
trebui să se acorde o acțiune de peculio, deoarece nu s-a considerat oportun ca ea să fie răspunzătoare pentru furt sau să fie
intentată o acțiune împotriva ei pe motiv de bunuri însușite pe nedrept. Cu toate acestea, dacă un tată, împreună cu fiica sa,
introduce o acțiune pe motiv de zestre, nu ar trebui să i se acorde o acțiune, cu excepția cazului în care el oferă o garanție
pentru a-și apăra fiica pentru întreaga sumă, într-un proces pentru proprietate însușită în mod abuziv. Dar, în cazul în care
fiica este moartă, Proculus spune că nu ar trebui să se acorde o acțiune împotriva tatălui, pe motiv de proprietate însușită în
mod necorespunzător, decât în măsura în care a fost avantajat pecuniar de tranzacție,
4. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XVI.
Sau în cazul în care acesta s-a făcut vinovat de fraudă pentru a împiedica bunurile să intre în posesia sa.
5. 5. Papinianus, Întrebări, Cartea a XI-a.
Toate acțiunile echitabile pentru recuperarea bunurilor însușite pe nedrept, care au ajuns în mâinile sale, pot fi intentate
împotriva tatălui chiar și în timpul vieții fiicei sale.
6. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Atilicinus și Fulcinius spun că această acțiune poate fi acordată socrului împotriva nurorii sale.
1. Ori de câte ori o zestre este dată unui fiu sub control paternal, socrul nu poate intenta o acțiune pentru furt, în cazul în care
proprietatea a fost însușită în urma unui divorț.
2. Această acțiune pentru bunurile însușite pe nedrept este acordată și împotriva soțului, dacă este vorba de un fiu aflat sub
control paternal, dar o astfel de acțiune trebuie să fie acordată direct împotriva acestuia sau doar cu referire la peculium?
Repetăm aici aceeași regulă pe care am afirmat-o deja că se aplică și în cazul fiicei aflate sub control paternal.
3. În cazul în care soțul moare după divorț, moștenitorul său poate introduce acțiunea pentru recuperarea bunurilor însușite în
mod fraudulos.
4. Moștenitorul femeii este, de asemenea, răspunzător într-o acțiune de acest tip, la fel cum ar fi într-o acțiune pentru
recuperarea bunurilor furate.
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5. În cazul în care căsătoria este desființată prin moartea soțului, moștenitorul acestuia poate recupera bunurile fie printr-o
acțiune de partaj, fie printr-o acțiune de prezentare a acestora în instanță. Aristo consideră foarte corect că poate introduce o
acțiune personală de restituire împotriva femeii, deoarece proprietatea se află în mod injust în posesia ei.
6. În cazul în care o femeie își însușește un bun după moartea soțului ei, ea nu comite un furt, deoarece nu poate fi comis un
furt de bunuri aparținând unei moșteniri care nu este încă în posesia nimănui; și, prin urmare, moștenitorul poate intenta o
acțiune în justiție pentru recuperarea bunurilor sau poate depune o cerere de revendicare a moștenirii.
(7) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXVI.
O soție are dreptul la o acțiune împotriva soțului său pentru recuperarea bunurilor însușite în mod fraudulos și poate
compensa cererea din acțiunea sa cu cea făcută de soț, în cazul în care acesta introduce o acțiune pentru aceeași cauză.
8. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XVI.
Dacă, atunci când zestrea este plătită soției sau când se dă o garanție pentru a asigura plata acesteia, nu ar trebui să se
precizeze că soțul are dreptul de a intenta o acțiune pentru recuperarea bunurilor însușite în mod fraudulos, el poate, totuși, să
intenteze o astfel de acțiune, deoarece are dreptul să facă acest lucru chiar și atunci când nu există zestre care să fie returnată.
1. Sabinus spune că, dacă o soție nu restituie bunurile pe care și le-a însușit pe nedrept, se va judeca împotriva ei pentru suma
pe care soțul ei o va jura în fața instanței.
9. 9. Paulus, Despre Edict, Cartea LVII.
Pentru că nu este corect ca soțul să fie obligat să-și vândă propria proprietate, chiar și pentru întreaga valoare a acesteia, dacă
nu este dispus să facă acest lucru.
10. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXXVI.
Prin urmare, el nu ar trebui să fie obligat să ofere nici o garanție împotriva evicțiunii, deoarece afacerea a avut loc din cauza
încăpățânării soției sale.
(11) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIII.
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Marcellus a afirmat în Cartea a opta a Digestului că, fie că un soț și-a alungat soția, fie că o soție și-a alungat soțul din casă și
a îndepărtat bunurile, oricare dintre ei ar fi pasibil de o acțiune în justiție pentru recuperarea bunurilor însușite pe nedrept.
1. În cazul în care cineva inițiază o acțiune pentru recuperarea bunurilor însușite pe nedrept, dacă preferă să depună un
jurământ, adversarul său va fi obligat să jure că nimic nu a fost însușit în momentul divorțului; cu condiția ca cel care depune
jurământul să depună el însuși mai întâi jurământul de calumnie.
2. Soțul, ca și soția, este obligat să depună jurământul cu privire la bunurile însușite pe nedrept. Dar tatăl celui sau celei care
și-a însușit bunurile nu este obligat să depună jurământul, deoarece ar fi nedrept ca cineva să depună un jurământ referitor la
fapta altuia. Prin urmare, este obligată să depună jurământ partea despre care se spune că și-a însușit bunul și, prin urmare,
moștenitorul celui despre care se spune că și l-a însușit pe nedrept nu este obligat să depună jurământ.
3. În cazul în care cineva dorește să redea jurământul care i-a fost depus, s-a decis că pretorul nu va permite acest lucru.
12. Paulus, Abrevieri, Cartea a VII-a.
Cu atât mai mult decât atunci când cineva depune un jurământ în fața unei părți pe care o dă în judecată pentru a recupera un
bun furat, pentru a afla dacă el însuși este hoțul.
13. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIII.
Prin urmare, Labeo afirmă că unei femei nu îi este permis să depună înapoi un jurământ; iar Edictul pretorului este considerat
a stabili acest lucru.
14. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Într-o acțiune de recuperare a bunurilor care au fost însușite pe nedrept, soțului sau soției i se permite să depună jurământul
cu referire la anumite bunuri și să confirme ceea ce a fost depus cu referire la oricare altele.
15. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Într-un caz de acest fel, nu contează dacă părțile locuiesc împreună sau separat; deoarece o acțiune pentru proprietatea
însușită pe nedrept poate fi intentată chiar și împotriva unei femei care a dus-o într-o casă în care nu locuiește cu soțul ei.
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1. O soție, o noră sau soția unui nepot poate fura de la soțul ei, de la socrul ei și de la bunicul soțului ei, dar totuși nu va fi
răspunzătoare pentru furt decât dacă fiul nu este emancipat; căci, în acest caz, nora comite un furt împotriva socrului ei și este
pasibilă de o acțiune pentru furt.
16. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
În cazul în care bunurile soțului sunt confiscate, soția nu poate fi acționată în justiție decât pentru valoarea simplă a ceea ce a
fost însușit în mod ilegal; deși, în toate celelalte cazuri, se poate judeca împotriva ei pentru daune de patru ori mai mari.
17. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXX.
În cazul în care o concubină își însușește pe nedrept un bun, practica este de a o trage la răspundere pentru furt. În consecință,
noi spunem că ori de câte ori o căsătorie este nulă, ca de exemplu, atunci când o pupila se căsătorește cu tutorele ei, sau când
se contractează căsătoria, contrar legilor, și în orice alt caz în care nu este valabilă, acțiunea pentru recuperarea bunurilor
însușite pe nedrept nu va fi admisă, pentru motivul că ea poate fi introdusă doar atunci când are loc un divorț.
(1) Când vorbim de bunuri însușite pe nedrept, ne referim nu numai la cele pe care femeia le înstrăinează atunci când își
formează intenția de a obține divorțul, ci și la cele pe care le înstrăinează în timp ce este încă căsătorită, dacă, atunci când își
părăsește soțul, ascunde bunurile.
(2) Julianus spune că nu numai bunurile care există sunt incluse într-un proces de însușire ilicită, ci și cele care au încetat deja
să existe. El spune că, în aceste circumstanțe, o acțiune personală poate fi, de asemenea, introdusă pentru recuperarea
acesteia.
(3) În cazul în care o femeie își însușește în mod abuziv un bun care a fost dat în gaj soțului său, ea va fi răspunzătoare de
această acțiune.
18. Paulus, Întrebări, Cartea a VI-a.
O acțiune personală pentru recuperarea unei astfel de proprietăți va fi, de asemenea, în favoarea proprietarului acesteia, dar i
se permite să aleagă dacă va intenta aceasta sau o acțiune reală.
(19) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
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Dacă o femeie, în momentul divorțului, introduce hoți în casa soțului ei și sustrage bunuri prin intermediul lor, chiar dacă ea
însăși nu le manevrează, ea va fi pasibilă de o acțiune pentru însușirea lor ilicită. Prin urmare, este adevărat, așa cum afirmă
Labeo, că soția este pasibilă de această acțiune, chiar dacă bunurile nu intră în posesia ei.
20. Marcellus, Digest, Cartea a VII-a.
În cazul în care soția își însușește ea însăși bunurile pe care soțul ei le-a cumpărat cu bună-credință sau se folosește de
serviciile hoțului pentru a le sustrage și face acest lucru cu intenția de a obține divorțul, se va judeca împotriva ei în cadrul
unei acțiuni pentru recuperarea bunurilor însușite pe nedrept.
21. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVII.
Dacă o femeie, disperată de viața soțului ei, după ce a sustras pe ascuns o parte din bunurile sale, obține divorțul, iar soțul ei
se va recupera, trebuie să i se acorde o acțiune echitabilă pentru recuperarea bunurilor însușite pe nedrept.
1. În cazul în care o sclavă aparținând unei soții sustrage bunuri ale soțului ei din ordinul stăpânei sale care intenționează să
obțină un divorț, Pedius consideră că ea nu este vinovată de furt, deoarece nu obține nimic în avantajul său; nici nu se
consideră că ea a dat vreun ajutor sclavului care a comis infracțiunea, deoarece femeia însăși nu a comis-o, deși sclavul nu ar
trebui să se supună stăpânei sale atunci când i se ordonă să comită o infracțiune; dar o acțiune pe motiv de proprietate însușită
pe nedrept va fi admisă.
2. Totuși, dacă un sclav dat ca zestre fură de la soț, iar soția știa că acesta era necinstit, ea trebuie să repare întreaga pierdere
suferită de soțul ei; dar dacă ea nu era conștientă de caracterul rău al sclavului, atunci nu va fi răspunzătoare dincolo de
predarea sclavului cu titlu de reparație.
3. Acțiunea de recuperare a bunurilor însușite pe nedrept este introdusă pentru repararea prejudiciului, chiar dacă extorcarea
zestrei nu poate fi cerută decât ulterior.
4. Dacă, în cazul în care bunurile au fost însușite pe nedrept de către soția sa, soțul a fost privat de un anumit avantaj, acest
lucru trebuie luat în considerare.
5. Deși această acțiune decurge din săvârșirea unei infracțiuni, ea include totuși revendicarea bunului și, prin urmare, nu se
prescrie după expirarea unui an, așa cum se întâmplă în cazul unei acțiuni personale pentru recuperarea bunurilor furate. În
plus, aceasta va fi în favoarea moștenitorilor.
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6. În această acțiune, nici soțul, nici soția nu pot obține vreun beneficiu de pe urma insolvabilității, deoarece se bazează pe
furt.
(22) Julianus, Digest, Cartea XIX.
Dacă un bărbat introduce o acțiune împotriva soției sale pe motiv că aceasta și-a însușit în mod abuziv un bun, iar evaluarea
acestuia se face în instanță, iar suma este plătită, va avea ea dreptul să introducă o acțiune pentru a recupera posesia bunului,
dacă l-a pierdut? Aici apare o dificultate, deoarece ea a obținut posesia prin fraudă. Am răspuns că, în cazul în care cineva
plătește în instanță valoarea de evaluare a proprietății, ar trebui să se considere că se află în poziția de cumpărător. Prin
urmare, dacă femeia, împotriva căreia a fost intentată o acțiune pe motiv de proprietate însușită pe nedrept, plătește valoarea
de evaluare a acesteia în instanță, ea va avea dreptul la o excepție împotriva soțului sau a moștenitorului acestuia, dacă
oricare dintre ei ar intenta o acțiune pentru a recupera proprietatea respectivă; iar dacă a pierdut posesia acesteia, ar trebui să i
se acorde o acțiune reală.
1. În cazul în care o femeie și-a însușit în mod greșit o proprietate în anticiparea morții soțului ei, iar acesta moare apoi,
moștenitorul poate recupera ceea ce a fost însușit printr-o acțiune pentru moștenire sau printr-o acțiune pentru producerea de
bunuri în instanță.
23. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
În cazul în care căsătoria este restabilită după ce a avut loc un al doilea divorț, se consideră că un drept de acțiune continuă să
existe pentru bunurile însușite în momentul primului divorț, precum și pentru cheltuielile efectuate sau donațiile făcute în
timpul căsătoriei anterioare.
(24) Ulpianus, Reguli, Cartea a V-a.
Soțul are dreptul la o acțiune în revendicare, precum și la acțiunea personală împotriva soției sale, pe motiv de bunuri însușite
pe nedrept de către aceasta, indiferent dacă îi aparțin sau sunt incluse în zestre; și este în puterea sa să facă uz de orice acțiune
pe care o alege.
25. Marcianus, Reguli, Cartea a III-a.
Acțiunea pentru bunurile însușite pe nedrept este disponibilă atunci când a fost sustrasă cu intenția de a obține un divorț, iar
divorțul a urmat efectiv; dar dacă soția își însușește bunurile soțului său în timpul căsătoriei, deși această acțiune nu va fi
admisă, soțul poate, totuși, să introducă o acțiune personală pentru a recupera respectivele bunuri; deoarece, în conformitate
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cu dreptul Națiunilor, consider că bunurile pot fi întotdeauna recuperate printr-o acțiune personală de la părțile care le dețin
pe nedrept.
26. Gaius, Despre edictul provincial, cartea IV.
Acțiunea pentru proprietatea însușită pe nedrept este una personală.
27. Papinianus, Opinii, Cartea a IV-a.
Acțiunea pentru proprietate însușită pe nedrept nu diferă de cea în care femeia este acuzată de infracțiunea de adulter.
28. 28. Paulus, Întrebări, Cartea a VI-a.
În cazul în care o soție fură un bun aparținând soțului ei de la o persoană căreia primul l-a împrumutat, acesta din urmă va
avea dreptul la o acțiune pentru furt împotriva ei, deși soțul ei nu poate intenta o astfel de acțiune.
29. Tryphoninus, Disputații, Cartea XI.
Evaluarea bunurilor însușite pe nedrept trebuie calculată în funcție de momentul în care au fost luate, deoarece femeia este în
realitate vinovată de furt, deși este pedepsită cu mai multă clemență. Din acest motiv, bunurile astfel însușite pe nedrept nu
pot fi dobândite prin uzucapiune de către un posesor de bună-credință; dar atunci când valoarea lor crește și nu sunt restituite,
evaluarea va fi și ea majorată; așa cum se întâmplă în cazul unei acțiuni de recuperare a bunurilor furate.
30. Papinianus, Întrebări, Cartea XI.
În cazul în care o acțiune este intentată împotriva unei femei pe motiv de proprietate însușită pe nedrept după ce căsătoria a
fost dizolvată, acțiunea este stinsă în cazul în care căsătoria ar fi restabilită.

Tit. 3. Privind recunoașterea și întreținerea copiilor, părinților, patronilor și liberților.
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1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
Decretul Senatului promulgat cu referire la recunoașterea copiilor este format din două părți, dintre care una se referă la
recunoașterea copiilor de către părinți, iar cealaltă la cei care substituie urmași falși.
1. Decretul permite femeii însăși, sau tatălui sub al cărui control se află, sau oricărei persoane care este îndrumată de oricare
dintre ei, în cazul în care ea crede că este însărcinată, să notifice soțul ei, sau tatăl sub al cărui control se află, în termen de
treizeci de zile de la divorț; sau să lase notificarea la reședința lui, dacă nu există posibilitatea unei notificări personale.
2. Trebuie să înțelegem prin termenul "reședință" locuința soțului, dacă acesta locuiește într-un oraș, dar dacă nu, ci locuiește
într-o casă de țară sau într-un oraș de provincie, locul unde părțile și-au stabilit domiciliul în timpul căsătoriei.
3. Soția trebuie doar să îl anunțe pe soț că este însărcinată cu el. Ea nu dă această înștiințare pentru ca soțul să trimită gardieni
să o supravegheze, căci este suficient ca ea să-l informeze că este însărcinată. Soțul ar trebui atunci fie să trimită persoane
care să o supravegheze, fie să o notifice că nu este însărcinată cu el; și este permis ca această notificare să fie făcută de către
soțul însuși sau de către o altă parte în numele său.
4. Pedeapsa soțului, dacă nu trimite persoane să o supravegheze sau nu o notifică pe femeie că nu este însărcinată cu el, este
să fie obligat să recunoască copilul; iar dacă nu o face, să fie pedepsit cu o severitate extraordinară. Prin urmare, el trebuie să
răspundă la înștiințare, sau să se răspundă în numele său, că femeia nu este însărcinată de el. Dacă se face acest lucru, nu va fi
necesar să recunoască copilul, decât dacă acesta este într-adevăr al său.
5. Trebuie reținut faptul că notificarea nu provine de la soț, ci de la femeie.
6. Dacă, totuși, soțul ar oferi gărzi care să o supravegheze pe soția sa, iar ea nu ar permite acest lucru; sau dacă ea nu îl
înștiințează despre starea ei; sau dacă îl înștiințează, dar nu consimte să accepte gărzile desemnate de instanță, soțul sau tatăl
său este liber să refuze să recunoască copilul.
7. În cazul în care o femeie nu își anunță sarcina în termen de treizeci de zile, dar o face după aceea, ea trebuie să fie audiată
după ce se prezintă un motiv întemeiat.
8. Dacă, totuși, ea ar neglija în întregime notificarea, Julianus spune că acest lucru nu prejudiciază în nici un fel copilul.
9. Ar trebui să înțelegem că cele treizeci de zile ulterioare divorțului sunt continue, și nu zile disponibile.
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10. În cartea a nouăsprezecea a Digestului lui Julianus, este sugerat următorul punct frumos. Dacă femeia nu-și anunță soțul
despre starea ei în termen de treizeci de zile, dar naște un copil în această perioadă, se va aplica decretul Senatului? El spune
că, în acest caz, Decretul Plautian al Senatului nu va fi aplicabil, deoarece nu s-a considerat că se referă la un copil născut în
termen de treizeci de zile, deoarece Senatul a stabilit cele treizeci de zile pentru notificarea sarcinii. Cred, totuși, că acest
lucru nu ar prejudicia în niciun fel copilul.
11. La fel cum, pe de altă parte, dacă soțul, după ce a primit notificarea de la soția sa, ar trimite gărzi, acest lucru nu i-ar
cauza niciun prejudiciu. Prin urmare, i se va permite să nege că copilul este al lui, și nici nu i se va aduce vreun prejudiciu,
pentru că a pus o gardă asupra femeii. Această opinie este expusă și de Marcellus în Cartea a șaptea a Digestului, căci el
spune că, dacă o parte neagă că o femeie este soția sa sau că este însărcinată cu el, el poate, fără nici un prejudiciu pentru el
însuși, să trimită foarte corect persoane care să o păzească, mai ales dacă face un protest în momentul în care face acest lucru.
12. Julianus spune în Cartea a 19-a a Digestului că în Decretul Senatului se afirmă că, dacă femeia își anunță soțul că a
conceput de la el, iar el, după ce a fost anunțat, nu trimite persoane să o supravegheze sau să o examineze și nu declară în
prezența martorilor că nu este însărcinată de la el, va fi obligat să recunoască copilul atunci când se va naște; dar nu rezultă
de aici că, dacă spune că acel copil este al lui, trebuie să îl facă moștenitor al său dacă a fost născut de altcineva. Cu toate
acestea, el susține că, atunci când cazul este audiat în instanță, recunoașterea tatălui va stabili o puternică prezumție în
favoarea copilului.
13. El mai spune că, pe de altă parte, în cazul în care femeia, după ce a avut loc un divorț, nu se conformează cu ceea ce a
fost prescris prin Decretul Senatului, tatăl are dreptul de a nu recunoaște copilul; și că nu rezultă de aici că, după ce copilul sa născut, nu poate fi declarat ca fiind al lui, ci doar că tatăl nu va fi obligat să îl întrețină, dacă se dovedește că este propriul
său urmaș.
14. Julianus mai spune că, dacă o femeie își anunță soțul că este însărcinată, iar acesta nu neagă acest lucru, nu trebuie să se
concluzioneze de aici că copilul este al lui, deși poate fi obligat să-l întrețină. Cu toate acestea, ar fi foarte nedrept dacă, în
cazul în care un bărbat a lipsit mult timp și, după ce s-a întors, își găsește soția însărcinată și, din acest motiv, o repudiază, iar
el neglijează să respecte oricare dintre prevederile Decretului Senatului, copilul ar trebui să fie moștenitorul său.
15. Din cele spuse reiese că, dacă soția nu respectă vreuna dintre prevederile Decretului Senatului, copilul nu este în niciun
fel prejudiciat, atunci când copilul aparține de fapt soțului ei ?și acest lucru nu se referă doar la drepturile sale, ci chiar la
întreținerea sa, conform unui Rescript al Divinului Pius; sau dacă soțul a neglijat să facă ceea ce este prescris de Decretul
Senatului, el poate fi cu siguranță obligat să întrețină copilul, dar îl poate repudiat.

1434

16. Este clar că, dacă, după ce femeia și-a anunțat soțul, acesta neagă faptul că este însărcinată cu el, chiar dacă nu poate
trimite persoane care să o supravegheze, el nu poate împiedica efectuarea unui examen pentru a se stabili dacă femeia este
sau nu însărcinată cu el. În cazul în care acest caz este adus în instanță și se ia o decizie cu privire la faptul că femeia este sau
nu însărcinată cu soțul ei, copilul trebuie să fie recunoscut de către soț, indiferent dacă îi aparține sau nu.

(2) Julianus, Digest, Cartea XIX.
Acest lucru se aplică în toate cazurile și, prin urmare, copilul va fi înrudit prin sânge cu frații săi.
(3) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
Dacă, pe de altă parte, judecătorul ar decide că copilul nu aparține soțului, chiar dacă este într-adevăr al lui, este stabilit că o
astfel de decizie este echivalentă cu legea. Această opinie este aprobată de Marcellus în Cartea a șaptea a Digestului, iar noi
ne folosim de ea în prezent.
1. Pentru motivul pentru care decretul plautian al Senatului face referire la copiii născuți după un divorț, un alt decret al
Senatului a fost promulgat în timpul domniei divinului Hadrian, care prevedea că copiii născuți în timpul căsătoriei trebuie să
fie recunoscuți de către părinții lor.
2. Dar ce se întâmplă dacă un copil se naște după moartea tatălui său și în timpul vieții bunicului său, sub al cărui control va
fi plasat, dacă se va dovedi că respectivul copil este urmașul fiului bunicului? Ar trebui să se analizeze ce trebuie să se rețină
în acest caz. Ar trebui să se adopte opinia că problema recunoașterii acestuia ar trebui lăsată în seama bunicului său.
3. Dar ce se întâmplă dacă, în acest caz, ar trebui să se pună problema dacă copilul s-a născut în timpul căsătoriei sau
ulterior? Trebuie spus că ar trebui să se procedeze în conformitate cu Decretul Senatului pentru a se stabili acest punct.
4. Și ce ar trebui să se facă dacă s-ar nega faptul că femeia este soția presupusului soț? Julianus l-a informat pe Sextus
Caecilius Africanus că existau motive pentru o anchetă preliminară.
5. Trebuie să se considere că aceste decrete ale Senatului nu se aplică după moartea tatălui, dacă nu există nicio rudă sub
controlul căreia să poată fi plasat copilul. Ce pretenție la moștenire ar putea invoca un copil în acest caz? Ar putea el emite o
astfel de pretenție, indiferent dacă a fost născut de persoana a cărei moștenire o cere sau nu? Ceea ce a scris Iulianus în
Cartea a XIX-a a Digestului este adevărat în măsura în care, dacă procedura de recunoaștere a copilului a fost începută în
timpul vieții tatălui, iar acesta din urmă ar muri înainte de a se lua o decizie, trebuie să se recurgă la Edictul carbonian.
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6. Aceste decrete ale Senatului se referă, de asemenea, la copiii care se nasc moștenitori ai acestora. Cu toate acestea, cea mai
bună opinie este că ele nu se aplică atunci când copilul, a cărui recunoaștere este în discuție, nu se afla sub controlul părții
care a inițiat procedura.
4. Paulus, Opinii, Cartea a II-a.
Nu numai cel care sufocă un copil este ținut să îl ucidă, ci și cel care îl abandonează sau îi refuză hrana, precum și cel care îl
expune într-un loc public cu scopul de a stârni milă, pe care el însuși nu o simte.
5. Ulpianus, Despre îndatoririle consulului, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva cere întreținerea copiilor săi sau în cazul în care copiii pot fi întreținuți de tatăl lor, un judecător ar
trebui să ia cunoștință de această chestiune.
1. Ar trebui ca un tată să fie obligat să întrețină doar copiii care se află sub controlul său sau ar trebui să îi întrețină pe cei
care sunt deja emancipați sau care, din orice alt motiv, au devenit independenți, este o chestiune care trebuie luată în
considerare. Cred că cea mai bună opinie este că, chiar și atunci când copiii nu se află sub controlul tatălui, ei trebuie să fie
întreținuți de părinții lor și că, pe de altă parte, părinții lor ar trebui să fie întreținuți și de ei.
2. Să vedem dacă suntem obligați să ne întreținem doar părinții, bunicii paterni, străbunicii paterni și alte rude de sex
masculin; sau dacă suntem obligați să ne întreținem mamele și ceilalți ascendenți pe linie maternă. Cea mai bună opinie este
că, în orice caz, judecătorul ar trebui să intervină pentru a ajuta la nevoile unora și la infirmitățile altora; și, deoarece această
obligație derivă din justiție și din atașamentul datorat sângelui, judecătorul ar trebui să cântărească cu atenție pretențiile
fiecăreia dintre părți.
3. Trebuie spus că aceeași regulă se aplică și în cazul întreținerii copiilor de către părinții lor.
4. Prin urmare, o obligăm pe mamă să-și întrețină copiii nelegitimi, iar pe aceștia să o întrețină pe ea.
5. Divinul Pius dă de înțeles, de asemenea, că un bunic matern este obligat să-și întrețină nepoții.
6. De asemenea, el a afirmat într-un Rescript că un tată trebuie să-și întrețină fiica, dacă se dovedește în instanță că el a
născut-o cu adevărat.
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7. În cazul în care un fiu se poate întreține singur, instanța ar trebui să decidă să nu impună ca întreținerea să îi fie asigurată.
De aceea, împăratul Pius a afirmat într-un Rescript: "Judecătorii competenți și în fața cărora te vei prezenta, trebuie să
dispună ca tu să fii întreținut de tatăl tău în proporție cu mijloacele sale; cu condiția să susții că ești un meșteșugar și că, din
cauza sănătății bolnave, nu te poți întreține prin propria muncă".
8. În cazul în care un tată neagă faptul că o parte care cere întreținere este fiul său și, prin urmare, susține că nu ar trebui să o
furnizeze; sau în cazul în care un fiu neagă faptul că un solicitant al întreținerii este tatăl său, judecătorii trebuie să decidă
cazul în mod sumar și, dacă se stabilește că petiționarul este un fiu sau un tată, ei trebuie atunci să dispună ca acesta să fie
întreținut. Cu toate acestea, dacă acest lucru nu se dovedește, aceștia nu trebuie să decidă că întreținerea trebuie să fie
acordată.
9. Dar trebuie reținut că, dacă judecătorii decid că trebuie să se acorde întreținere, totuși, acest lucru nu aduce atingere
adevărului, deoarece ei nu decid că partea este fiu, ci doar că trebuie să fie întreținută. Acest lucru l-a declarat și Divinul
Marcus într-un Rescript.
10. Dacă cineva refuză să ofere întreținere, judecătorii trebuie să stabilească suma care trebuie furnizată în proporție cu
mijloacele sale, iar dacă tot nu o oferă, poate fi obligat să respecte hotărârea prin luarea bunurilor sale în executare silită și
vânzarea acestora.
11. Judecătorul trebuie să stabilească, de asemenea, dacă o rudă sau un tată are vreun motiv întemeiat pentru a refuza să își
întrețină copiii. Există un rescript adresat lui Trebatius Marinus care afirmă că un tată poate refuza în mod corect să își
întrețină fiul dacă acesta din urmă a informat împotriva sa.
12. În anumite rescripturi se afirmă că un tată poate fi obligat de către un judecător nu numai să le furnizeze provizii, ci și
toate celelalte lucruri necesare copiilor săi.
13. În cazul în care un fiu a fost emancipat înainte de a ajunge la pubertate, el poate fi obligat să-și întrețină tatăl, dacă acesta
din urmă se află în sărăcie; căci oricine ar spune pe bună dreptate că este foarte nedrept ca un tată să rămână în lipsă, în timp
ce fiul său se află în condiții de prosperitate.
14. În cazul în care o mamă care a furnizat provizii copilului ei, introduce un proces împotriva tatălui acestuia, ea trebuie să
fie audiată în anumite condiții; căci Divinul Marcus a declarat într-un Rescript adresat Antoniei Montana: "Judecătorii vor
estima cât de mult trebuie să vă plătească tatăl fiicei dumneavoastră, proporțional cu cantitatea de provizii necesare pe care iați furnizat-o pentru întreținerea ei; dar nu puteți obține atât cât ați fi cheltuit pentru fiica dumneavoastră din afecțiune
maternă, chiar dacă ea ar fi fost alungată de tatăl ei".
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15. Afecțiunea filială cere ca părinții să fie întreținuți de un fiu care se află în serviciul militar, cu condiția ca acesta să aibă
mijloacele necesare pentru a face acest lucru.
16. Se afirmă într-un rescript că, deși un părinte ar trebui, conform dictaturilor naturii, să fie întreținut de fiul său, totuși
acesta din urmă nu ar trebui să fie obligat să plătească datoriile sale.
17. Există, de asemenea, un rescript în care se afirmă că moștenitorii fiului, dacă nu doresc, nu sunt obligați să furnizeze
tatălui lor un astfel de ajutor pe care un fiu în viață i l-ar oferi din motive de datorie filială, cu excepția cazului în care tatăl se
află în cea mai mare sărăcie.
18. Judecătorii obișnuiesc, de asemenea, să decidă între patroni și liberți, atunci când se pune problema întreținerii acestora.
Prin urmare, dacă patronii neagă faptul că reclamanții sunt liberții lor, judecătorii trebuie să facă cercetări, iar dacă se
dovedește că sunt liberții lor, atunci trebuie să dispună ca aceștia să fie întreținuți. Decretul de întreținere nu îl împiedică însă
pe libert (în cazul în care acesta neagă faptul că este astfel) să se lupte pentru drepturile sale împotriva patronului său.
19. Sprijinul trebuie să fie acordat de către liberți patronilor lor care se află în sărăcie, în proporție cu mijloacele lor. Dacă,
totuși, aceștia din urmă sunt capabili să se întrețină singuri, nu este necesar să se intervină autoritatea judecătorului.
20. Se poate pune întrebarea dacă numai patronii trebuie să fie întreținuți sau dacă trebuie întreținuți și copiii lor. Cred că, în
cazul în care se prezintă un motiv întemeiat, judecătorii ar trebui să decreteze că și copiii patronilor ar trebui să fie întreținuți,
nu într-adevăr la fel de ușor ca și patronii, dar uneori; pentru că oamenii liberi ar trebui să arate reverență nu numai față de
patronii lor, ci și față de copiii acestora din urmă.
21. Eliberatul unei femei este obligat să întrețină copiii acesteia.
22. Dacă cineva ar dori să fie întreținut de un libert al libertului său, sau de un sclav pe care l-a manuntit în virtutea unui trust,
sau de unul pe care l-a răscumpărat din sclavie cu banii săi, nu trebuie să fie ascultat. Căci, așa cum spune Marcellus, el ar
trebui comparat cu unul care, cerând o recompensă, pierde prin aceasta drepturile pe care le are asupra unui libert.
23. Dacă fiul patronului său l-a acuzat pe libertul tatălui său de o crimă capitală, el neagă faptul că acesta din urmă este
obligat să-l întrețină.
24. O femeie libertă este, de asemenea, obligată să-și întrețină patronul.
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25. De obicei, un arbitru este desemnat să decidă cu referire la întreținerea patronului, iar acesta trebuie să stabilească
valoarea resurselor libertului, pentru a se putea stabili cuantumul întreținerii, care trebuie asigurată atât timp cât libertul este
capabil să o facă, iar patronul o cere.
26. Liberii sunt obligați să asigure întreținerea tatălui și a mamei patronului lor, în cazul în care patronul și copiii săi nu mai
trăiesc, dacă aceștia sunt în nevoie, iar liberalii au mijloacele necesare pentru a face acest lucru.
6. Modestinus, Cu privire la manumisiuni.
Patronul, prin refuzul de a oferi sprijin la cererea libertului său, pierde privilegiile impuse în favoarea sa acestuia din urmă
din cauza manumisiunii sale și este pedepsit prin pierderea averii libertului; dar nu este obligat să ofere sprijin, chiar dacă are
posibilitatea să o facă.
1. O constituție a împăratului Commodus conține următoarele: "În cazul în care un om este libert, el este obligat să se supună
la o pedeapsă: "În cazul în care se dovedește că un patron a fost tratat cu asprime de către libertul său, sau că a fost bătut
crunt de către acesta, sau că a fost abandonat în timp ce se afla în sărăcie sau în timp ce suferea de o boală trupească; el
trebuie mai întâi să fie adus din nou sub controlul patronului său și obligat să îi presteze servicii ca stăpânul său, iar dacă nu
se avertizează prin această procedură, va fi vândut unui cumpărător sub autoritatea unui magistrat, iar prețul său va fi dat
patronului său".
7. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Dacă cel despre care se pretinde că a fost soțul unei femei neagă faptul că mariajul a fost contractat, pe motiv că este gata să
dovedească faptul că cea care pretinde a fi soția lui este o sclavă, el va fi obligat să întrețină între timp copiii ei; dar dacă se
va stabili că ea a fost sclavă, cel care a fost însărcinat cu întreținerea lor nu va fi prejudiciat din acest motiv.
8. Marcellus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
Copiii de sex masculin se află în grija noastră, dar nu este cazul celor care descind din femei; căci este evident că un copil pe
care îl naște o fiică se află în grija tatălui ei, și nu a bunicului ei, cu excepția cazului în care tatăl nu mai trăiește sau este în
lipsă.
9. Paulus, Despre dreptul de patronaj.
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Patronii și copiii lor nu au nici un drept asupra proprietății liberților lor supraviețuitori, cu excepția cazului în care aceștia
dovedesc în fața instanței că sunt atât de slabi sau săraci încât ar trebui să fie ajutați cu contribuții lunare de hrană de către
liberții lor. Această regulă a fost stabilită de numeroase constituții imperiale.

Tit. 4. Cu privire la examinarea femeilor însărcinate și la precauțiile care trebuie luate cu privire la nașterea lor.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIV.
În timpul Fraților Divini a apărut un soț care a declarat că soția sa era însărcinată, dar ea a negat acest lucru, iar împărații,
fiind consultați pe această temă, au adresat un Rescript lui Valerius Priscianus, Pretorul Urban, în următorii termeni: "În
timpul sarcinii, soția sa a fost însărcinată, dar ea a negat acest lucru. "Rutilius Severus pare să ceară ceva extraordinar atunci
când solicită un custode pentru soția sa, care este divorțată de el și care afirmă că nu este însărcinată. Prin urmare, nimeni nu
va fi surprins dacă vom sugera și Noi un nou plan și un remediu. Dacă soțul persistă în cererea sa, va fi foarte convenabil să
fie aleasă casa unei femei respectabile în care Domitia să poată intra, iar trei moașe, experimentate în profesia lor și demne de
încredere, după ce au fost selectate de voi, să o examineze. Iar dacă toate sau doar două dintre ele vor anunța că ea pare a fi
însărcinată, atunci femeia trebuie convinsă să primească un custode, ca și cum ea însăși ar fi cerut-o. Dacă ea nu va naște un
copil, soțul ei va ști că va fi dezonorat și că reputația sa va fi implicată, și nu va fi considerat în mod nejustificat că a pus la
cale acest lucru pentru a-i face rău soției sale. Dacă, totuși, toate femeile respective, sau majoritatea dintre ele, declară că
femeia nu este însărcinată, nu va exista niciun motiv pentru numirea unui custode."
1. Din acest rescript reiese cu desăvârșire că Decretele Senatului referitoare la recunoașterea copiilor nu se vor aplica, dacă
femeia a pretins că este însărcinată sau chiar a negat că este cazul. Nici acest lucru nu este nerezonabil, deoarece copilul este
o parte a femeii, sau a măruntaielor ei, înainte de a se naște. Cu toate acestea, după ce s-a născut, este clar că soțul poate, în
conformitate cu drepturile sale, prin intermediul unui interdicție, să ceară ca copilul să fie prezentat în prezența sa sau să i se
permită, printr-o procedură extraordinară, să îl îndepărteze. Prin urmare, împăratul îi vine în ajutor atunci când este necesar.
2. În conformitate cu acest rescript, o femeie poate fi chemată în fața pretorului și, după ce a fost interogată dacă crede că este
însărcinată, poate fi obligată să răspundă.
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3. Ce trebuie făcut în cazul în care ea nu răspunde sau nu se prezintă în fața pretorului? Să aplicăm pedeapsa stabilită prin
Decretul Senatului, și anume că soțul va avea dreptul de a nu recunoaște copilul? Dar să presupunem că soțul nu se
mulțumește cu acest lucru și că ar prefera să fie tată decât să fie privat de fiul său? Atunci femeia va fi obligată de autoritatea
pretorului să vină în instanță și, dacă vine, să răspundă; iar dacă refuză, proprietatea ei va fi luată și vândută, sau va fi
pedepsită cu amendă.
4. Dar ce se întâmplă dacă, după ce a fost interogată, ea ar spune că este însărcinată? În acest caz, trebuie urmat cursul
prescris de Decretul Senatului. Dacă, totuși, ea ar nega că este însărcinată, atunci, în conformitate cu acest rescript, pretorul
trebuie să convoace moașele.
5. Trebuie remarcat faptul că nici soțul, nici soția nu au voie să convoace moașele, ci toate acestea trebuie să fie convocate de
pretor.
6. Pretorul trebuie, de asemenea, să aleagă casa matroanei respectabile la care trebuie să meargă femeia, pentru ca aceasta să
fie examinată.
7. Ce trebuie făcut dacă femeia nu permite să fie examinată sau refuză să meargă la casa respectivă? În aceste circumstanțe,
trebuie să se apeleze și la autoritatea pretorului.
8. Dacă toate moașele, sau majoritatea moașelor, declară că femeia nu este însărcinată, poate aceasta să introducă o acțiune
pe motiv de prejudiciu comis? Cred că cea mai bună opinie este că ea poate intenta o astfel de acțiune, cu condiția, totuși, ca
soțul ei, prin această acțiune, să fi dorit să-i provoace un prejudiciu. Dar dacă el nu a avut intenția de a o vătăma, ci, întradevăr, a crezut cu adevărat că era însărcinată, fiind influențat de o dorință extremă de a avea copii, sau pentru că ea însăși l-a
determinat să creadă acest lucru, pretinzând în timpul căsătoriei că acesta era cazul, va fi perfect corect ca soțul să fie scuzat.
9. În plus, trebuie amintit că nici un termen nu a fost fixat prin rescript, deși în Decretele Senatului referitoare la
recunoașterea copiilor, a fost stabilit termenul de treizeci de zile pentru ca femeia să își anunțe sarcina. Ce ar trebui făcut
atunci? Să spunem că soțul poate oricând să-și cheme soția în fața pretorului sau să stabilim treizeci de zile pentru ca acesta
să facă acest lucru? Eu cred că, dacă există un motiv întemeiat, pretorul ar trebui să-l audieze pe soț și după trecerea celor
treizeci de zile.
10. Referitor la examinarea unei femei însărcinate și la măsurile de precauție care trebuie luate în momentul nașterii, Pretorul
spune: "Dacă o femeie, după moartea soțului ei, declară că este însărcinată, trebuie să aibă grijă să anunțe părțile interesate
sau agentul lor, de două ori în decursul lunii următoare morții lui, pentru ca acestea să poată trimite persoane care să o
examineze, dacă doresc să facă acest lucru. Vor fi trimise femei libere în număr de cinci și toate acestea vor face examinarea
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în același timp, dar niciuna dintre ele nu va atinge burta femeii fără consimțământul acesteia. Femeia va fi adusă pe lume în
casa unei matroane respectabile, pe care o voi desemna. Cu treizeci de zile înainte de a fi internată, ea va notifica părțile
interesate sau agenții lor să trimită persoane care să asiste la naștere, dacă doresc acest lucru. În camera în care femeia
urmează să fie adusă pe lume va exista o singură intrare, iar dacă sunt mai multe, acestea vor fi închise cu ajutorul unor
scânduri. În fața ușii acestei încăperi, trei oameni liberi și trei femei libere, împreună cu doi însoțitori, vor veghea. De fiecare
dată când femeia menționată va intra în această cameră, sau în oricare alta, sau se va duce la baie, custozii pot face în
prealabil o examinare a acesteia, dacă vor dori să facă acest lucru, și de asemenea să percheziționeze orice parte care ar putea
intra în ea. Custozii care sunt plasați în fața camerei pot percheziționa toate persoanele care intră în ea sau în casă, dacă
doresc acest lucru. Atunci când femeia începe să nască, trebuie să anunțe toate părțile interesate sau agenții acestora, pentru
ca acestea să poată trimite persoane care să asiste la naștere. Se vor trimite femei libere în număr de cinci, astfel încât, pe
lângă cele două moașe, să nu fie prezente în camera respectivă mai mult de zece femei libere și nici mai mult de șase sclave.
Toate cele care vor fi prezente în cameră vor fi percheziționate, de teamă că una dintre ele ar putea fi însărcinată. Nu trebuie
să fie mai puțin de trei lumini în camera respectivă, pentru că întunericul este mai potrivit pentru înlocuirea unui copil. Când
copilul se naște, acesta este arătat părților interesate sau agenților acestora, dacă aceștia doresc să îl examineze. Copilul va fi
crescut de către cel pe care îl va desemna tatăl său. În cazul în care tatăl nu dă indicații în acest sens sau dacă persoana de
care dorește să fie crescut nu vrea să se ocupe de el, acest lucru va fi făcut de către o persoană desemnată de mine, după ce se
va prezenta un motiv întemeiat. Persoana de către care urmează să fie crescut copilul îl va prezenta, după ce a împlinit vârsta
de trei luni, de două ori pe lună până când va împlini șase luni; apoi o dată pe lună, iar din momentul în care va împlini șase
luni și până când va împlini vârsta de un an, va fi prezentat o dată la două luni; iar după ce va împlini un an, până când va
putea vorbi, îl va prezenta o dată la șase luni, oriunde dorește să o facă. În cazul în care părților interesate nu li se permite să
examineze femeia și să o privească sau să fie prezente la naștere și dacă se face ceva pentru a împiedica ceea ce este stabilit
mai sus, nu voi acorda permisiunea de a intra în posesia copilului după ce am luat cunoștință de caz, și nici nu voi face acest
lucru în cazul în care nu se permite examinarea copilului, așa cum este prevăzut mai sus. Acolo unde mi se pare că există un
motiv întemeiat, nu voi acorda acele acțiuni pe care le promit celor cărora le-a fost dată posesia bunurilor în conformitate cu
Edictul meu."
11. Deși Edictul pretorului este perfect clar, totuși interpretarea sa nu trebuie neglijată.
12. Prin urmare, femeia ar trebui să anunțe părțile interesate, adică pe cei care au interesul ca ea să nu aibă copii, sau pe cei
care au dreptul la întreaga proprietate sau la o parte din aceasta, fie ca moștenitori legali, fie în temeiul unui testament.
13. Dacă, totuși, un sclav a fost numit moștenitor și nu există copii; Aristo afirmă că, în acest caz, este în puterea pretorului să
îi permită să ia nu toate, ci o parte din precauțiile cu privire la livrare. Cred că această opinie este corectă. Pentru că este în
interesul publicului să nu fie înlocuit un copil, pentru ca onoarea persoanelor de rang, precum și cea a familiilor, să fie
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păstrată. Prin urmare, în cazul în care un sclav de acest fel a fost numit în așteptarea succesiunii, el ar trebui să fie ascultat,
indiferent de poziția sa, deoarece acționează atât în interesul public, cât și în interesul său propriu.
14. În plus, trebuie să fie notificați și cei care sunt următorii în linia succesorală; ca, de exemplu, moștenitorul numit în
primul grad, dar nu și cel care a fost înlocuit; iar dacă capul familiei a murit intestat, trebuie să fie notificați cei care ocupă
primul loc în linia succesorală. Cu toate acestea, în cazul în care există mai mulți succesori care au dreptul de a succeda în
același timp, trebuie notificați toți.
15. Din nou, atunci când pretorul spune că nu va acorda posesia după ce a luat cunoștință de caz, sau că va refuza anumite
acțiuni, aceasta se referă la un caz în care, din ignoranță, au fost neglijate unele dispoziții dintre cele pe care pretorul dorea să
fie respectate; dar acest lucru nu aduce atingere drepturilor copilului. Căci ce fel de regulă ar fi aceasta dacă una dintre
formalitățile neînsemnate pe care pretorul declară că trebuie să fie respectate nu ar fi îndeplinită, iar posesia bunurilor ar fi
refuzată copilului? Trebuie urmat obiceiul cartierului și, în conformitate cu acesta, femeia trebuie să fie examinată, iar
nașterea și copilul supravegheate.
2. Julianus, Digest, Cartea XXIV.
Edictul care are referire la inspecția femeilor însărcinate intră în conflict cu cel acordat în conformitate cu prevederile
Decretului carbonian.
(1) Uneori, totuși, pretorul trebuie să se dispenseze de aceste formalități, atunci când examinarea femeii nu are loc sau
nașterea nu este supravegheată, iar acest lucru se întâmplă nu din răutate, ci din ignoranță.
3. Paulus, Despre Plautius, cartea XIV.
În cazul în care cineva se substituie unui copil nenăscut sau este numit moștenitor în cazul în care nu există copii și dorește ca
femeia să fie supravegheată, acesta trebuie să fie ascultat.
4. Scaevola, Digest, Cartea XX.
Un anumit bărbat prin care se prevăzuse ca, în cazul în care ar fi murit fără urmași, tot ceea ce ar fi ajuns în mâinile sale să fie
lăsat în grija surorii sale ca administrator, a murit după ce a numit un moștenitor postum, căruia i-a substituit pe alții. S-a pus
întrebarea dacă sora sau agentul ei ar trebui să aibă permisiunea de a examina femeia și de a veghea la naștere, în
conformitate cu termenii Edictului, deoarece soția defunctului s-a declarat însărcinată. Am răspuns că, într-un caz de genul
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celui cu referire la care a fost făcută ancheta, se poate considera că solicitudinea manifestată de persoana însărcinată cu
încrederea trebuie respectată și că cererea ar trebui să fie acordată, dacă se arată un motiv întemeiat.

Tit. 5. În cazul în care o femeie este pusă în posesia bunurilor soțului ei în numele copilului ei nenăscut și se spune că această
posesie a fost transferată în mod fraudulos unei alte persoane.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
Pretorul a prevăzut în mod foarte corect prin acest Edict ca posesia pe care o promite în favoarea unui copil nenăscut să nu
dea prilej de depredări ale altora.
(1) Prin urmare, el stabilește o acțiune împotriva femeii care transferă în mod fraudulos această posesiune unei alte persoane.
Căci nu numai că el își exercită autoritatea asupra femeii însăși, ci și asupra oricărei persoane sub al cărei control se află;
adică atunci când se permite ca un altul să obțină posesia prin actele lor frauduloase, iar el promite o acțiune împotriva lor în
măsura interesului părții care inițiază procedura.
(2) Pretorul adaugă în mod necesar că, în cazul în care cineva a obținut în mod fraudulos posesia bunului, el va fi obligat să
renunțe la ea. Cu toate acestea, el îl va obliga să facă acest lucru nu prin autoritatea funcției sale sau prin intermediul
subordonaților săi, ci își atinge scopul mai bine și mai în conformitate cu dreptul civil atunci când, prin intermediul unui
interdict, îl obligă pe cel în cauză să recurgă la procedura obișnuită.
(3) Este în interesul celui care inițiază procedura ca un altul să nu fie lăsat să obțină posesia atunci când acesta din urmă a
consumat veniturile încasate cu bună-credință sau atunci când un depredator a obținut posesia, iar veniturile nu pot fi
recuperate de la el, pe motiv că este insolvabil.
(4) Această acțiune va fi acordată chiar și după expirarea unui an, deoarece obiectul ei este recuperarea proprietății.
(5) În cazul în care femeia care a comis frauda se află sub control patern, acțiunea va fi acordată împotriva tatălui ei, dacă o
parte din bunuri a ajuns în mâinile acestuia.
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2. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVII.
Acționează în mod fraudulos femeia care nu împiedică o altă parte să intre în posesie; sau care, în scopul de a înșela pe
cineva, pune pe altcineva în posesie în mod clandestin și prin intermediul unui artificiu.
1. Dacă se dovedește că frauda a fost săvârșită de tată și de fiică, acțiunea poate fi introdusă împotriva oricăruia dintre ei, pe
care reclamantul îl poate alege; pentru că ea este acordată în favoarea părții interesate. Prin urmare, acesta poate recupera tot
ceea ce ar fi putut pierde de la femeia aflată sub control paternal, dar această acțiune nu va fi disponibilă pentru el dincolo de
cheltuielile ocazionate de urmărirea cauzei.

Tit. 6. În cazul în care se spune că o femeie ar fi obținut posesia bunurilor soțului său în numele copilului ei nenăscut, prin
faptul că a făcut o declarație falsă.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
Atunci când posesia este cerută de o femeie în numele copilului ei nenăscut, iar jurământul fiind depus de către moștenitoare,
ea jură că este însărcinată, jurământul trebuie să fie menținut și ea nu va fi trasă la răspundere pe motiv că a obținut posesia
printr-o declarație falsă, și nici nu i se va aplica vreo constrângere după ce a jurat. Dacă, totuși, ea va naște un copil, se poate
face o anchetă pentru a afla dacă este adevărat că a fost însărcinată de soțul ei; căci atunci când un jurământ este făcut între
două persoane, el nu poate profita unui terț și nici nu poate prejudicia drepturile celorlalți. De asemenea, în astfel de
circumstanțe, nici drepturile copilului nu vor fi prejudiciate.
1. Acest Edict se bazează pe același principiu ca și precedentul, căci pretorul, întrucât este ușor să acorde femeii posesia
moșiei în numele copilului ei nenăscut, nu trebuie să omită să pedepsească declarația falsă a acesteia.
2. Se consideră că a obținut posesia în mod fraudulos femeia care încearcă să obțină posesia știind foarte bine că nu este
însărcinată.
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3. Pretorul promite această acțiune în cadrul anului disponibil, dar nu și dincolo de el, pentru că este de natură penală.
4. În mod similar, în acest caz, pretorul promite o acțiune pentru recuperarea sumei aferente dobânzilor reclamantului.
5. Pretorul promite această acțiune și împotriva tatălui femeii, cu condiția ca prin fapta lui să fi obținut în mod fraudulos
posesia.
6. Această acțiune poate fi intentată de oricine care are interesul ca femeia să nu fie pusă în posesia bunurilor; ca, de
exemplu, fie de un coerede, care așteaptă nașterea unui copil, fie de o persoană care a fost substituită, fie de cineva care ar
moșteni ab intestato dacă femeia ar muri.
7. Interesul reclamantului este, în primul rând, considerat a se referi la întreținerea care este revendicată de femeie pe motiv
de sarcină; deoarece nimic nu poate fi recuperat din acest motiv, cu excepția cazului în care femeia a obținut posesia
bunurilor prin reprezentare frauduloasă. Dacă, totuși, nu a existat nicio reprezentare frauduloasă, ea nu va fi obligată să
plătească nimic, deoarece a obținut întreținerea, fără niciun motiv, sub pretextul sarcinii sale.
8. Uneori, cuantumul dobânzii este majorat, atunci când, de exemplu, moștenitorul, având îndoieli cu privire la sarcina
femeii, este exclus din succesiune. Căci Julianus spune că această acțiune ar trebui să fie acordată moștenitorului exclus, dacă
ar fi în interesul său ca femeia să nu obțină în mod fraudulos posesia; pentru că, dacă nu ar fi așa, moștenitorul desemnat,
intrând în moștenire, ar lăsa o moștenire mai valoroasă propriului moștenitor. De asemenea, femeia ar putea fi învinuită
pentru diminuarea valorii moștenirii, deoarece moștenitorul nu a acceptat-o din cauza perspectivei nașterii unui copil.
9. Julianus mai spune, în Cartea a 19-a a Digestului, că dacă un moștenitor substituit moare în timp ce femeia este în posesia
moștenirii, moștenitorul său poate încasa valoarea acesteia de la femeie prin aceeași acțiune.
10. Dar ar trebui să se analizeze dacă femeia ar trebui să renunțe la legatele și la alte sarcini ale moștenirii; și mi se pare că se
poate considera că legatarii au dreptul de a se prevala de această acțiune împotriva ei, deoarece este în interesul lor ca
moștenirea să intre în posesie.
11. Este clar că trebuie să se acorde o reparație sclavilor care au fost eliberați, împotriva părții care a introdus această acțiune
în numele moștenirii; adică să fie obligat să se achite de încredere, deoarece a primit valoarea lor. Cred, totuși, că pretorul ar
trebui să vină în ajutorul celor care au fost direct mantuiți și, prin intervenția sa, să le mențină libertatea.
12. În cazul în care există fraudă din partea unei femei aflate sub control paternal, iar tatăl ei a participat la aceasta, el va fi
răspunzător în nume propriu.
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Tit. 7. Cu privire la concubine.

1. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a II-a.
În cazul în care o femeie liberă trăiește în concubinaj cu patronul ei, ea poate să-l părăsească fără consimțământul lui și să se
unească cu un alt bărbat, fie în căsătorie, fie în concubinaj. Cred, totuși, că o concubină nu ar trebui să aibă dreptul de a se
căsători dacă își părăsește patronul fără consimțământul acestuia, deoarece este mai onorabil pentru o femeie liberă să fie
concubina unui patron decât să devină mama unei familii.
1. Susțin, alături de Atilicinus, că numai acele femei care nu sunt dezonorate de o astfel de legătură pot fi ținute în concubinaj
fără teama de a comite o crimă.
2. În cazul în care un bărbat ține în concubinaj o femeie care a fost condamnată pentru adulter, nu cred că Lex Julia de
Adulteriis va fi aplicabilă, deși el va fi răspunzător dacă se va căsători cu ea.
3. Dacă o femeie a trăit în concubinaj cu patronul ei, iar apoi menține aceeași relație cu fiul sau nepotul acestuia, nu cred că
acționează corect, deoarece o astfel de legătură se apropie foarte mult de una infamantă și, prin urmare, un astfel de
comportament scandalos ar trebui interzis.
4. Este clar că oricine poate păstra o concubină de orice vârstă, cu excepția cazului în care aceasta are mai puțin de
doisprezece ani.
2. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, cartea XII.
În cazul în care un patron, care are ca concubină o femeie liberă, devine nebun, este mai echitabil să se considere că ea
rămâne în concubinaj.
3. Marcianus, Institutes, Cartea XII.
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Femeia eliberată a altuia poate fi ținută în concubinaj la fel de bine ca și o femeie născută liberă, și acest lucru se întâmplă
mai ales atunci când ea este de origine joasă sau a trăit din prostituție; altfel, dacă un bărbat preferă să țină în concubinaj o
femeie cu un caracter respectabil și care este născută liberă, este evident că nu i se poate permite să facă acest lucru fără să
declare deschis acest lucru în prezența unor martori; dar va fi necesar fie să se căsătorească cu ea, fie, dacă refuză, să o
supună la rușine.
1. Adulterul nu este comis de o parte care trăiește cu o concubină, deoarece concubinajul își obține numele de la lege și nu
implică o pedeapsă legală; după cum afirmă Marcellus în Cartea a șaptea a Digestului.
4. Paulus, Opinii, Cartea a XIX-a.
Femeia trebuie să fie considerată concubină chiar și atunci când se manifestă doar intenția de a trăi cu ea.
5. Același, Opinii, Cartea a II-a.
Un funcționar care este rezident al provinciei în care își administrează atribuțiile funcției sale poate avea o concubină.
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Cartea XXVI
1. Cu privire la tutelă.
2. Cu privire la tutela testamentară.
3. Cu privire la confirmarea unui tutore sau a unui curator.
4. Cu privire la tutorii legali.
5. În ceea ce privește tutorii și curatorii care sunt numiți de către cei care au dreptul legal de a face acest lucru (..)
6. În ceea ce privește persoanele care pot solicita tutori sau curatori și unde se poate face acest lucru.
7. Cu privire la administrarea și responsabilitatea tutorilor și curatorilor (...)
8. Cu privire la autoritatea și consimțământul tutorilor și curatorilor.
9. Când minorii pot acționa în justiție sau pot fi acționați în justiție din cauza actelor tutorilor sau curatorilor lor.
10. Cu privire la tutorii și curatorii suspecți.

Tit. 1. Cu privire la tutelă.
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1. Paulus, Despre edict, cartea XXXVIII.
Tutela este (așa cum definește Servius termenul), autoritatea și puterea asupra unei persoane libere, acordată cu scopul de a-l
proteja pe cel care, din cauza vârstei sale, nu se poate proteja singur; iar această autoritate este conferită sau admisă de legea
civilă.
(1) Gardienii sunt cei care posedă această autoritate și putere și își trag numele de la funcția însăși. De aceea, ei sunt numiți
gardieni, fiind ca și cum ar fi protectori și apărători, așa cum sunt numiți gardieni ai unui templu, cei care sunt însărcinați cu
îngrijirea acestuia.
(2) O persoană care este mută nu poate fi numită tutore, deoarece nu-și poate exercita autoritatea.
(3) Numeroși autori juridici, printre care Pomponius (în Cartea a șaizeci și nouă despre Edict), susțin că o persoană surdă nu
poate fi numită tutore, deoarece un tutore trebuie să fie capabil nu numai să vorbească, ci și să audă.
2. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Un minor nu ar trebui să fie obligat să ceară să i se numească un tutore sau să meargă în căutarea lui.
3. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVII.
În cazul în care un tutore de sex masculin sau feminin are un tutore și devine nebun, el sau ea va rămâne sub tutelă cât timp
se află în această stare. Aceasta este părerea lui Quintus Mucius și a fost aprobată de Julianus; și noi adoptăm regula conform
căreia curatelă va înceta acolo unde vârsta necesită tutelă. Prin urmare, dacă pupilații au tutori, ei nu sunt, din cauza nebuniei
lor, puși sub curatelă; și dacă nu au niciunul, iar nebunia îi atacă, ei pot, totuși, să aibă tutori, pentru că se înțelege că Legea
celor douăsprezece table nu se aplică pupilelor de ambele sexe.
(1) Totuși, pentru motivul că nu permitem ca agnații să fie curatori ai minorilor, m-am gândit că, deși un minor sub douăzeci
și cinci de ani poate fi nebun, ar trebui să i se numească un curator; nu pentru că este nebun, ci pentru că este minor, ca și
cum ar exista impedimentul vârstei. Facem această distincție în cazul unei persoane a cărei vârstă o supune la curatelă sau
tutelă și nu este necesar să i se numească un tutore din cauza stării sale de demență. Acest lucru l-a afirmat împăratul
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Antoninus Augustus într-un Rescript, întrucât trebuie să se ia măsuri pentru vârstă și nu pentru demență, pe o anumită
perioadă de timp.
(2) În cazul în care un tutore de ambele sexe dorește să inițieze o acțiune împotriva tutorelui său legal sau dacă acesta din
urmă dorește să facă acest lucru împreună cu el sau ea, și se cere un curator, acesta va fi numit la cererea tutorelui sau la cea a
adversarului său? Trebuie reținut faptul că un curator poate fi numit indiferent dacă un tutore acționează în justiție sau este
acționat în justiție, dar acest lucru nu se poate face decât dacă cel pentru care trebuie numit curatorul solicită acest lucru. De
aceea, Cassius afirmă în Cartea a șasea că nimeni nu poate fi numit curator în astfel de circumstanțe, dacă nu este prezent, iar
partea care solicită numirea sa nu este și ea în instanță. Prin urmare, un curator nu poate fi numit pentru un copil. Cassius
spune că, dacă un minor nu dorește să ceară un curator, pentru a împiedica intentarea unui proces împotriva sa, ar trebui să fie
obligat să facă o cerere în acest sens de către pretor.
(3) Pomponius afirmă, în Cartea a XVI-a, că un astfel de curator poate fi numit în orice loc și în orice moment.
(4) Dacă un minor solicită un astfel de curator și nu precizează în ce scop îl dorește, acesta trebuie să fie numit pentru toate
controversele în care minorul poate fi implicat? Celsus spune că Servius a decis că trebuie considerat că curatorul trebuie să
fie numit pentru rezolvarea tuturor afacerilor.
0. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VIII-a.
Acolo unde se afirmă că curatorul este numit fără distincție, se consideră că el a fost desemnat pentru gestionarea tuturor
litigiilor, iar acest lucru se referă la cazurile în care o acțiune este intentată împotriva unui tutore pentru împărțirea unei
proprietăți, sau pentru împărțirea bunurilor deținute în comun, sau pentru stabilirea granițelor; iar dacă numirea este făcută
astfel în termeni generali, se consideră că un curator are autoritatea de a acționa nu numai în cazurile în care tutorele este
reclamant, ci, pe de altă parte, și în cazurile în care este intentată o acțiune împotriva sa.
23. Se pot cere mai mulți curatori în locul mai multor tutori, sau unul în locul mai multor tutori, sau un singur curator în locul
unui singur tutore, fie pentru administrarea unui singur proces, fie pentru conducerea mai multor procese.
(23) Pomponius, Despre Sabinus, cartea XVII.
În cazul în care un astfel de curator a fost cerut o dată, el rămâne în funcție până la soluționarea procesului, iar un alt curator
nu poate fi cerut în aceeași procedură.
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6. Și dacă, de exemplu, se cere numirea lui Titius, ca împotriva lui Seius, același Titius poate fi numit pentru a conduce cauza
împotriva unui alt curator, astfel încât, în cazuri diferite, un singur curator va lua locul a doi. Acest lucru se poate întâmpla,
într-adevăr, cu referire la același tutore, dacă același curator este numit pentru conducerea unor cazuri diferite în momente
diferite.
(1) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVIII.
Este adevărat că un tutore poate fi numit pentru minorii care sunt muți și care nu au ajuns la pubertate. Dar nu se poate pune
la îndoială dacă aceștia pot fi autorizați de tutorele lor? Dacă tutorele poate autoriza un tutore care tace, el poate autoriza și pe
unul care este mut. Este însă perfect adevărat (așa cum afirmă Julianus în Cartea a douăzeci și una a Digestului), că tutorele
poate autoriza pe tutorele său să acționeze chiar dacă acesta este mut.
0. Este stabilit că un tutore nu poate fi numit condiționat de către guvernatorul unei provincii, iar dacă ar fi numit unul,
numirea sa nu va avea niciun efect. Aceasta este, de asemenea, opinia lui Pomponius. Dar dacă un guvernator face numirea în
următorii termeni: "Eu numesc un astfel de om tutore, dacă el dă o garanție"; această numire nu conține o condiție, ci o
avertizare că nu i se va conferi tutela dacă nu dă o garanție; adică nu i se va permite să desfășoare activitatea funcției sale fără
a da o garanție pentru a asigura conservarea bunurilor.
1. Numirea unui tutore nu este un privilegiu imperial și nici unul care se atașează jurisdicției magisteriale, ci aparține doar
celui căruia i-a fost conferit acest drept prin lege, printr-un Decret al Senatului sau de către Împăratul însuși.
2. Un tutore poate fi numit pentru un minor care este surd.
3. Este clar că nu poate fi numit un tutore pentru un minor al cărui tată se află în mâinile dușmanului. Dacă, totuși, ar fi numit
unul, se poate pune întrebarea dacă nu cumva numirea nu poate rămâne în suspensie. Nu cred că o astfel de numire este
valabilă, deoarece, după întoarcerea tatălui, minorul va intra din nou sub controlul acestuia, ca și cum tatăl său nu ar fi fost
niciodată capturat de inamic. Cu toate acestea, ar trebui numit un curator pentru administrarea bunurilor, pentru a evita ca
acestea să se piardă între timp.
8. Ulpianus, Disputații, Cartea II.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal este numit tutore de către pretor, iar tatăl său își dă acordul pentru numire,
acesta ar trebui să fie considerat responsabil pentru întreaga sumă, dar dacă nu își dă acordul, va fi responsabil doar pentru
suma de peculium. Se va considera că a aprobat numirea dacă el însuși se ocupă de afacerile tutelei sau consimte ca fiul său
să facă acest lucru; sau dacă, în orice mod, se ocupă de această funcție. Prin urmare, în cazul în care un om i-a scris fiului său
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să administreze tutela cu grijă și a spus: "Pentru că știi că suntem responsabili", am considerat că trebuie să se considere că el
a aprobat numirea. Este clar că, dacă el doar îl sfătuiește pe fiul său, nu ar trebui să se considere că și-a dat aprobarea.
9. The Same, Opinii, Cartea I.
Un patron, care este și tutorele libertului său, trebuie să execute contractele sale, iar dacă el îi fraudează în vreun fel pe
creditorii pupilei care este libertul său, legea permite ca numirea sa să fie revocată.
0. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
O pedeapsă extraordinară este aplicată celor despre care se dovedește că au obținut o tutelă prin plata de bani; sau că și-au
oferit serviciile în schimbul unei contraprestații pecuniare pentru a asigura numirea unui tutore insolvabil; sau că, atunci când
au făcut inventarul, au diminuat în mod intenționat valoarea bunurilor tutorelui; sau că le-au înstrăinat în mod evident cu
intenție frauduloasă.
65536. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a II-a.
Un om care nu este locuitor al orașului poate fi numit tutore, cu condiția ca tutorele pentru care este numit să fie cetățean al
locului.
131072. Paulus, Despre Vitellius, Cartea a III-a.
În cazul în care un nebun este numit tutore, trebuie să se înțeleagă că numirea a fost făcută cu condiția ca acesta să devină
sănătos la minte.
23. Același, Opinii, Cartea X.
24. S-a pus întrebarea dacă părțile care sunt numite tutori în locul alteia, care este absentă în serviciul guvernului, vor
continua în funcția lor dacă prima va muri; sau dacă trebuie să se facă cerere pentru numirea altora? Paulus răspunde că, în
cazul în care sunt numiți în locul unuia care este absent, iar acesta din urmă nu se întoarce, ei vor continua să își păstreze
funcția până când pupila ajunge la vârsta pubertății.
23. Pomponius, Enchiridion, Cartea II.
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24. Se obișnuiește uneori să se numească un curator pentru un tutore care are un tutore, fie din cauza sănătății precare a
acestuia, fie din cauza vârstei sale înaintate; dar se înțelege că acesta este mai degrabă un administrator de afaceri decât un
curator veritabil.
15. Pretorul obișnuiește să permită tutorilor să numească un asistent în administrarea tutelei, atunci când nu o pot administra
ei înșiși în mod satisfăcător, dar acest asistent este numit pe riscul tutorelui.
(1) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
În cazul în care minorii sunt aroganți sau deportați, ei încetează să mai aibă tutori.
16. Tutela încetează, de asemenea, atunci când un tutore este redus la sclavie.
17. Tutorele încetează din funcție din mai multe alte motive, de exemplu, atunci când fie tutorele, fie tutorele este capturat de
inamic.
18. Atunci când un tutore este numit pentru un anumit timp, la expirarea acestui timp el încetează să-și mai exercite funcția.
19. Mai mult, un tutore încetează să își exercite funcția atunci când este îndepărtat pentru că este suspectat.
20. Atunci când un tutore este numit sub o anumită condiție, se întâmplă, de asemenea, ca atunci când condiția este
îndeplinită, el încetează să mai fie tutore.
(1) Același, Despre Sabinus, cartea XXXVIII.
În cazul în care un tutore nu este capturat de inamic, ci este trimis în calitate de ambasador, fie că este primit, fie că
dezertează, pentru că nu devine sclav, el rămâne în continuare tutore, dar, între timp, un alt tutore va fi numit de guvernator.
2. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XII.
Tutela este, în general, o funcție ale cărei atribuții sunt exercitate de bărbați.
3. Trebuie să se înțeleagă că tutela nu trece la altul prin drept ereditar. Tutelele legale ale părinților coboară totuși la copiii de
sex masculin, majori, dar altele nu se transmit.
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4. Paulus, Despre Sabinus, cartea VIII.
Au fost promulgate mai multe decrete ale Senatului care prevăd ca în locul celor care sunt nebuni, muți și surzi să fie numiți
alți tutori.
5. Neratius, Reguli, Cartea a III-a.
Femeile nu pot fi numite tutori, deoarece aceasta este o funcție care aparține bărbaților, cu excepția cazului în care obțin
tutela copiilor lor printr-o cerere expresă adresată împăratului.

Tit. 2. Cu privire la tutela testamentară.

6. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XI.
Părinții sunt autorizați de Legea celor douăsprezece table să numească prin testament tutori pentru copiii lor, fie de sex
feminin, fie de sex masculin, cu condiția ca aceștia să se afle sub controlul lor.
7. Trebuie să amintim, de asemenea, că părinților le este permis să numească tutori testamentari pentru copiii lor post
mortem, pentru nepoți sau pentru orice alți descendenți, dacă, în cazul în care acești copii s-ar fi născut în timpul vieții
testatorului, ei ar fi fost sub controlul acestuia și nu ar fi încălcat testamentul.
8. De asemenea, nu trebuie uitat faptul că, în cazul în care cineva are un fiu și, de asemenea, un nepot al acestui fiu, sub
controlul său, și numește un tutore pentru nepotul său, trebuie să se considere că l-a numit în mod corect, dacă nepotul, după
moartea sa, nu intră din nou sub controlul tatălui său, ceea ce ar fi cazul dacă fiul său ar înceta să fie sub controlul său în
timpul vieții testatorului.
9. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
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S-a afirmat într-un Rescript al Fraților Divini, că un soldat nu poate numi un tutore pentru nepoții săi, dacă aceștia ar fi
susceptibili de a intra din nou sub controlul tatălui lor.
10. Același, Despre Edict, Cartea XXXV.
Trebuie să considerăm că persoanele care sunt menționate într-un codicil confirmat printr-un testament sunt tutori
testamentari.
11. Cu toate acestea, cei care sunt numiți prin lege nu ar trebui să fie considerați tutori testamentari. 4. Modestinus, Diferențe,
Cartea a VII-a.
Un tată poate numi un tutore pentru fiul său, fie că l-a numit moștenitor, fie că l-a dezmoștenit. O mamă, însă, nu poate face
acest lucru, dacă nu și-a constituit fiul drept moștenitor, deoarece se consideră că un tutore este numit mai degrabă cu referire
la bunuri decât la persoană. Este necesar ca partea desemnată prin voința mamei să fie confirmată numai după examinare,
deoarece, în cazul în care este desemnată de către tată, chiar dacă acest lucru a fost făcut cu omiterea unor formalități legale,
va fi confirmată fără nicio examinare, cu excepția cazului în care motivul desemnării sale pare să se fi schimbat; de exemplu,
dacă dintr-un prieten a devenit un dușman sau dacă, după ce a fost anterior bogat, a devenit sărac.

12. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XV.
Atunci când cineva numește un tutore pentru fiicele sau fiii săi, se consideră că l-a numit și pentru o fiică postumă, deoarece
termenul "postumă" este inclus în termenul de fiică.
13. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXIX.
Dar să presupunem că există nepoți, trebuie oare să se considere că pentru ei se numește un tutore sub denumirea de "copii"?
Cea mai bună opinie este că tutorele este numit și pentru ei, cu condiția ca testatorul să se fi folosit de cuvântul "copii". Dacă,
totuși, a folosit cuvântul "fii", aceștia nu vor fi incluși, deoarece termenul "fiu" este un lucru, iar termenul "nepot" este altul.
Este clar că, dacă a numit un tutore pentru copiii săi post mortem, descendenții acestora din urmă, precum și ceilalți copii, vor
fi incluși.
14. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
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Gardienii nu își derivă autoritatea de la moștenitor, ci direct de la testator, și sunt învestiți cu ea de îndată ce apare un
moștenitor; sau moștenitorul însuși poate fi numit tutore, iar un tutore poate fi numit legal după moartea moștenitorului.
15. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIV.
În cazul în care este numit un tutore, numirea poate fi revocată fie printr-un alt testament, fie printr-un codicil.
16. În cazul în care un tutore este numit în anumite condiții, iar condiția nu se îndeplinește, numirea este nulă.
17. În plus, un tutore poate fi numit de la un anumit moment și până la o anumită dată, precum și sub o anumită condiție și
până la îndeplinirea condiției.
18. La numirea unui tutore, trebuie să se țină seama dacă condiția este cel mai ușor de îndeplinit sau cel mai târziu; ca, de
exemplu, în cazul unei moșteniri, unde Titius este numit tutore, atunci când este capabil să acționeze, sau unde este numit,
dacă o corabie ar veni din Asia? Julianus afirmă foarte corect, în Cartea a douăzecilea a Digestului, că trebuie să se ia în
considerare cea mai târzie condiție care este menționată.
19. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a III-a.
Atunci când nimeni nu intră în moștenire, nimic din ceea ce se menționează în testament nu este valabil. Dacă, însă, unul
dintre mai mulți moștenitori intră în ea, numirea unui tutore va fi valabilă și nu va fi necesar să se aștepte ca toți moștenitorii
să accepte moștenirea.
20. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXVI.
Dacă o moștenire nu a fost încă acceptată, iar numirea unui tutore este așteptată în temeiul testamentului care dispune de ea,
opinia cea mai bună este că un alt tutore poate fi numit, ca și cum nu ar fi existat nici unul, nici nu se aștepta să existe unul.
21. În tutela testamentară, se respectă ultima voință a testatorului și, dacă acesta a numit mai mulți tutori, îl acceptăm pe
ultimul menționat.
22. În cazul în care un om a avut un fiu și un nepot de la acesta și a numit un tutore pentru nepot, se poate pune întrebarea
dacă o numire în astfel de circumstanțe nu va fi validă; de exemplu, dacă se presupune că fiul a murit în timpul vieții tatălui
său și, din acest motiv, nepotul va deveni moștenitorul bunicului său în timpul vieții acestuia din urmă. Trebuie să se susțină
în mod pozitiv că o astfel de tutelă este confirmată de Lex Junia Velleia. Pomponius a afirmat în Cartea a șaisprezecea despre
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Sabinus că numirea unui astfel de tutore este valabilă. Pentru că, așa cum testamentul este valid, numirea tutorelui făcută în
cadrul acestuia va fi în consecință și ea validă; adică atunci când nepotul este fie numit moștenitor, fie dezmoștenit în mod
expres.
23. În cazul în care o persoană nebună este numită tutore prin testament, Proculus consideră că numirea este făcută în mod
corect, dacă se precizează că va acționa atunci când va înceta să mai fie nebun. Dacă, totuși, este numit necondiționat,
Proculus neagă că numirea este validă. Ceea ce spune Pomponius este mai corect, și anume că s-a considerat că numirea a
fost făcută în mod corespunzător și că tutorele poate acționa atunci când își recapătă rațiunea.
24. Un sclav care aparține altuia poate fi numit tutore, acolo unde se precizează că va acționa dacă va deveni liber. Și chiar
dacă sclavul ar fi numit fără nicio condiție, dobândirea libertății sale este considerată a fi o condiție de care depinde numirea
sa. În cazul în care, totuși, este numit un sclav aparținând altuia, oricine poate susține că, prin aceasta, testatorul i-a lăsat
libertatea prin intermediul unui trust. Căci ce mai contează dacă el numește propriul sclav sau pe cel al altuia, din moment ce,
în interesul tutorelui și în considerarea bunăstării publice, libertatea celui care este numit tutore este asumată? Prin urmare, se
poate susține că sclavului i s-a conferit libertatea prin intermediul unui trust, cu excepția cazului în care este perfect clar că nu
aceasta a fost intenția testatorului.
25. Același, Despre Sabinus, cartea XXXVII.
Dacă cineva numește un tutore sub o condiție sau de la o anumită dată, trebuie numit între timp un alt tutore, chiar dacă
tutorele are deja un tutore legal; pentru că trebuie amintit că tutela legală nu este operațională atâta timp cât se așteaptă
numirea unui tutore testamentar.
26. În cazul în care funcția de tutore revine unui tutore numit prin testament, iar tutorele testamentar este ulterior scutit de
funcție; putem spune în acest caz că trebuie numit un altul în locul celui care a fost scutit și că funcția nu revine tutorelui
legal.
27. Spunem, de asemenea, că, dacă tutorele legal va fi înlăturat, se va aplica aceeași regulă; căci el se retrage pentru ca un
altul să poată fi numit.
28. Dacă, totuși, tutorele testamentar ar muri, funcția va reveni tutorelui inițial, deoarece în acest caz nu se aplică Decretul
Senatului.

1458

29. Este evident că, dacă sunt numiți doi sau mai mulți tutori testamentari, iar unul dintre ei moare sau își pierde drepturile
civile, un altul poate fi numit în locul său; dar dacă niciunul dintre ei nu supraviețuiește sau nu își păstrează drepturile civile,
se va stabili tutela legală.
30. Același, Despre Sabinus, cartea XXXVIII.
Un tutore nu poate fi numit prin testament pentru gestionarea anumitor afaceri, fără a include administrarea bunurilor.
31. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XVII.
Iar dacă unul ar fi numit în astfel de condiții, întreaga numire va fi nulă:
32. Marcianus, Institutes, Cartea a II-a.
Pentru motivul că un tutore este numit pentru a avea grijă de persoană, și nu doar pentru îngrijirea anumitor bunuri sau pentru
tranzacționarea unor afaceri.
33. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVIII.
În cazul în care, totuși, un tutore este numit pentru o proprietate care se află în Africa sau în Siria, numirea va fi valabilă, căci
aceasta este practica noastră.
34. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXIX.
Dacă cineva va numi un tutore după cum urmează: "Îl numesc pe Așa și așa tutore al copiilor mei", se va considera că
numirea a fost făcută atât pentru fiii, cât și pentru fiicele testatorului, deoarece fiicele sunt incluse în termenul de copii.
35. Dacă un om numește un tutore pentru fiul său, iar acesta are mai mulți fii, se va considera că l-a numit pentru toți?
Pomponius are îndoieli în această privință; dar cea mai bună opinie este că se va considera că a făcut numirea pentru toți.
36. În cazul în care cineva numește un tutore pentru copiii săi, sau doar pentru fiii săi, se va considera că a făcut numirea
pentru toți cei pe care îi are și care sunt ținuți prizonieri de către inamic, dacă nu se stabilește în mod clar că intenția
testatorului a fost alta.
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37. Dacă cineva ar numi un tutore pentru copiii săi, fără să știe că Titius era copilul său, se va considera că a făcut numirea
doar pentru cei pe care îi știa sub controlul său, sau și pentru cel despre care nu știa că este fiul său? Cea mai bună opinie este
că nu ar trebui să se considere că a făcut numirea pentru acesta din urmă, deși el este inclus în numărul fiilor săi; dar, din
motivul că nu l-a avut în vedere în acel moment, trebuie spus că numirea nu se referă la el.
38. Prin urmare, aceeași regulă se va aplica în cazul în care un om era sigur că fiul său a murit, în timp ce, de fapt, acesta
trăia; deoarece nu se consideră că a numit un tutore pentru cel pe care îl credea mort.
39. În cazul în care cineva numește un tutore pentru copiii săi post mortem, iar aceștia din urmă se nasc în timpul vieții sale,
va fi valabilă numirea? Cea mai bună opinie este că va fi valabilă, chiar dacă copiii respectivi se vor naște în timpul vieții lui.
40. Același, Despre Edict, Cartea XXXV.
Este perfect sigur că tutorele testamentar nu trebuie să fie obligat să dea garanții pentru păstrarea bunurilor pupilelor lor.
Totuși, atunci când unul dintre mai mulți se oferă să dea garanții că va administra singur oficiul, el ar trebui să fie ascultat,
așa cum este prevăzut de Edict. Mai mult, pretorul întreabă în mod foarte corect pe ceilalți dacă și ei sunt dispuși să dea
garanții, căci dacă sunt gata să facă acest lucru, nu ar trebui să fie excluși de oferta primului; dar dacă garanția este furnizată
de toți, toți pot administra trustul, astfel încât oricare dintre ei care preferă să primească garanția în loc să o administreze va fi
pus în siguranță.
41. Cu toate acestea, în niciun caz nu este de preferat întotdeauna un tutore care se oferă să dea garanții. Căci ce s-ar întâmpla
dacă ar fi o persoană suspectă sau una infamă căreia nu ar trebui să i se încredințeze tutela, chiar dacă ar da garanție? Sau,
dacă s-a făcut deja vinovat de multe infracțiuni în timpul administrării tutelei, nu ar trebui mai degrabă să fie demis și
expulzat din funcția sa, decât să i se permită să o administreze singur? Cei care nu oferă garanții nu ar trebui să fie respinși în
mod pripit, deoarece, în general, persoanele care au o bună reputație, sunt solvabile și cinstite nu ar trebui să fie excluse ca
tutori, chiar dacă nu oferă garanții și nici nu ar trebui să li se ordone să le ofere.
42. Prin urmare, examinarea instituită de pretor are o dublă natură; pe de o parte, trebuie să se stabilească cine și ce fel de
persoană este cea care se oferă să dea garanție; iar pe de altă parte, trebuie să se cerceteze caracterul și calificările colegului
său tutore. Pentru că este necesar să se afle care este poziția și onestitatea lor, astfel încât să nu fie supuși la insulta de a fi
obligați să dea garanție.
43. Callistratus, Despre edictul de monitorizare, Cartea a III-a.
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În cazul în care mai mulți gardieni sunt dispuși să ofere garanții, trebuie să se acorde prioritate celui mai solvabil dintre ei;
astfel încât să se poată face o comparație între gardieni și garanțiile lor.
44. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Dacă niciunul dintre tutori nu se oferă voluntar să dea garanție, dar apare o anumită persoană care nu este tutore și cere ca
tutorii să o furnizeze sau, dacă nu o fac, ca tutela să îi fie dată lui, el fiind gata să furnizeze garanția; el nu trebuie să fie
ascultat. Într-adevăr, tutela nu trebuie încredințată unui străin, iar tutorele testamentar nu trebuie obligat să dea o garanție
contrar legii.
45. Acest Edict cu referire la furnizarea de garanții se aplică tutorilor testamentari. Cu toate acestea, acolo unde tutorii sunt
numiți după un examen, Marcellus spune că acest Edict li se aplică și lor, iar acest lucru este indicat și de o Adresă a Fraților
Divini. Prin urmare, ei intră sub incidența aceleiași reguli, prin urmare, dacă majoritatea tutorilor decide astfel, va administra
tutela cel pe care majoritatea îl poate alege, deși termenii Edictului se aplică în mod specific tutorilor testamentari.
46. În cazul în care un tutore este numit prin testament pentru un copil postum, el nu poate administra tutela până la nașterea
copilului postum. Cu toate acestea, o acțiune pe motiv de mandat voluntar va fi acordată tutorelui substituit împotriva
tutorelui. Însă, în cazul în care copilul se naște, iar tutorele este revocat din funcție înainte de a-și îndeplini atribuțiile, acesta
va fi pasibil de aceeași acțiune. Cu toate acestea, dacă el desfășoară orice activitate după nașterea copilului, el va fi
răspunzător de o acțiune în tutelă cu referire și la orice chestiune de care s-a ocupat anterior, iar întreaga sa administrare va fi
inclusă în această acțiune.
47. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Un om al cărui nume sau a cărui condiție este incertă nu poate fi numit tutore.
48. Putem numi tutore prin testament pe oricine, chiar dacă este pretor sau consul, deoarece acest lucru este autorizat de
Legea celor douăsprezece table.
49. Același, Abrevieri, Cartea a VIII-a.
Pot fi numiți tutori testamentari aceia care au competența de a lua în temeiul testamentului.
50. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLV.
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Dacă cineva numește un sclav tutore al fiului său, crezând că este liber, când, de fapt, era sclav, el nu va deveni nici liber, nici
nu va acționa ca tutore în conformitate cu prevederile testamentului.
51. Africanus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Desemnarea unui tutore nu se face în mod legal în următorii termeni: "Titius va fi tutorele unuia și altuia dintre copiii mei,
oricare dintre ei preferă". Căci ce am putea spune dacă Titius ar refuza să se decidă pentru care dintre copii preferă să fie
tutore?
52. Cu toate acestea, un tutore poate fi numit în mod corespunzător în următorii termeni: "Îl numesc pe Titius ca tutore al lui
Unu și unu, fiul meu, dacă este de acord".
53. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a V-a.
În cazul în care există mai mulți tutori, este de prisos să se ceară pretorului să numească un curator pentru a intenta un proces
împotriva unuia dintre ei, deoarece tutorele poate începe acțiunea cu autoritatea unui alt tutore.
54. Modestinus, Pandectele, Cartea a IV-a.
În cazul în care un tutore este numit pentru doi minori, chiar dacă se poate dispensa de tutela unuia dintre ei, el va rămâne
tutore și pentru celălalt, dacă bunurile minorilor sunt separate.
55. Papinianus, Opinii, Cartea a IV-a.
În conformitate cu legile noastre, tutela copiilor lor comuni nu poate fi lăsată mamei prin voința tatălui, iar dacă guvernatorul
provinciei, din ignoranță, ar decide ca voința tatălui să fie executată, succesorul său nu poate adopta în mod corect decizia sa,
ceea ce nu este permis de legile noastre.
56. Un tutore nu este considerat a fi unul onorific pe care tatăl l-a numit în scopul de a primi conturile de la alți tutori, pe care
i-a îndrumat să se ocupe de afacerile copiilor săi.
57. În cazul în care un fiu, care este dezmoștenit, a fost prevăzut cu un tutore prin ultimul testament al tatălui său și dorește să
inițieze o acțiune împotriva testamentului ca fiind inoportună, numirea tutorelui trebuie să fie confirmată de pretor; iar
rezultatul acțiunii va stabili dacă acesta și-a primit autoritatea din testamentul tatălui sau din decretul pretorului.

1462

58. Tryphoninus, Disputații, Cartea XIV.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care apărarea este formulată în numele tutorelui că tatăl său a murit ab intestat, sau în
cazul în care acuzația că testamentul este falsificat este făcută în numele tutorelui; iar dacă un unchi patern este în viață, el va
deveni tutore legal ab intestato, deoarece nu poate fi numit un tutore pentru un tutore care este deja prevăzut cu unul. Cu toate
acestea, este mai convenabil ca tutorele menționat în testament să fie numit de către pretor, astfel încât tutorele legal să poată
autoriza pupila să procedeze fără niciun prejudiciu pentru aceasta.
59. În cazul în care un unchi patern, despre care pupila declară că ar trebui să fie tutorele său legal, îl acuză că este un copil
fictiv și pretinde că averea îi aparține în mod legal; Julianus este de părere că ar trebui să se facă o cerere de numire a unui alt
tutore.
60. Papinianus, Opinii, Cartea a IV-a.
În cazul în care un tutore testamentar nu este dispus să își asume îndatoririle funcției și dă motive pentru care ar trebui să fie
scuzat, el va fi lipsit de orice moștenire care ar fi putut fi lăsată copiilor săi prin testament; cu condiția ca aceștia din urmă să
fi meritat aceste moșteniri nu printr-o afecțiune specială, ci de dragul tatălui lor.
61. Atunci când un sclav a fost manumit în baza unui contract de fiducie, el nu poate fi numit legal tutore prin testament. Prin
urmare, după ce i s-a acordat libertatea, el poate fi chemat la tutelă în conformitate cu dorința testatorului.
62. Un patron nu poate numi un tutore pentru libertul său prin testament, dar pretorul poate pune în aplicare dorința sa dacă,
după examinare, găsește caracterul persoanei numite ca fiind potrivit.
63. Același, Opinii, Cartea XV.
Conform termenilor Decretului libian al Senatului, nu poate acționa o persoană care s-a numit tutore testamentar al unui
tutore. Pentru că intenția tatălui nu este îndoielnică, deoarece a declarat-o într-un act de propria mână, am dat părerea că el ar
trebui să fie numit curator, chiar dacă ar putea exista și alți tutori. În acest caz, scuza la care ar avea dreptul prin lege nu
trebuie admisă, deoarece se consideră că s-a obligat singur, și nici nu poate fi înlăturat pe motiv de suspiciune.
64. Paulus, Întrebări, Cartea a VI-a.
Două persoane sunt numite Titius, tată și fiu; Titius este numit tutore, dar nu apare la care dintre ele se referea testatorul.
Întreb care este legea în acest caz? Răspunsul a fost că trebuie să fie numit cel pe care testatorul l-a avut în minte. Dacă
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intenția sa nu este evidentă, legea nu este defectuoasă, dar dovezile lipsesc. Prin urmare, niciunul dintre ei nu poate acționa ca
tutore.
65. Scaevola, Întrebări, Cartea a IV-a.
Dacă un tată ar numi tutori pentru o fiică pe care a dezmoștenit-o, iar testamentul ar fi declarat rupt din cauza nașterii unui
copil postum, cel mai bine ar fi ca acești tutori să fie numiți pentru pupila sa, pentru a revendica moștenirea ab intestatului.
66. Paulus, Opinii, Cartea a IX-a.
Întreb dacă cineva poate numi ca tutori testamentari cetățeni care nu locuiesc în același oraș cu pupila. Paulus a răspuns că
poate face acest lucru.
67. De asemenea, Paulus dă ca opinie că un om care a fost numit tutore pentru cunoștințele sale în anumite domenii, poate fi
legal dat în judecată cu referire la tot ceea ce ține de administrarea funcției, la fel ca și alți tutori numiți prin același testament.
68. Lucius Titius și-a numit moștenitori pe copiii săi minori și a numit tutori pentru ei cu următoarele cuvinte: "Gaius
Maevius și Lucius Eros vor fi tutorii copiilor mei". Dar nu i-a lăsat libertatea sa lui Eros, care era sclav. Acesta din urmă,
însă, avea mai puțin de douăzeci și cinci de ani și îl întreb dacă își putea revendica libertatea. Paulus a dat ca părere că, așa
cum s-a decis că un sclav care a fost numit tutore de către stăpânul său este considerat că și-a meritat libertatea, și el, cu
privire la care se face ancheta, ar trebui să fie considerat în aceeași situație și, prin urmare, ar trebui să fie liber de îndată ce a
intrat în moștenire și ar trebui să aibă dreptul la tutelă atunci când va ajunge la vârsta legală.
69. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea VIII.
Au fost numiți anumiți tutori, după cum urmează: "Îl numesc tutore pe Lucius Titius, iar dacă acesta nu ar mai fi în viață, îl
numesc atunci pe Gaius Plautius". Titius a trăit și a administrat tutelă, iar ulterior a murit. Trebatius neagă faptul că tutela îi
aparține lui Plautius; Labeo susține opinia opusă, iar Proculus este de acord cu el; dar eu am adoptat opinia lui Trebatius
deoarece cuvintele testatorului fac referire la momentul morții.
70. Scaevola, Digest, cartea X.
Un testator a numit alți tutori printr-un codicil, deoarece cei pe care îi numise prin testament erau fie morți, fie au oferit scuze
întemeiate pentru a refuza să accepte încredințarea. Tutorele supraviețuitor, care nu a fost scuzat, trebuie să rămână în
continuare în funcție? Răspunsul a fost că nu exista nimic în faptele prezentate care să îi împiedice să își continue mandatul.
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Tit. 3. Cu privire la confirmarea unui tutore sau a unui curator.

71. Modestinus, Scuze, Cartea a VI-a.
Pentru a nu lăsa nimic din ceea ce se referă la confirmarea tutorelui nediscusat, vom face câteva observații pe această temă.
72. Anumiți tutori sunt numiți în mod corespunzător prin testament, adică atunci când acest lucru este făcut de către cei care
au dreptul de a face acest lucru și pentru cei care trebuie să-i accepte, precum și în modul și în locul în care acest lucru
trebuie făcut. Un tată poate numi în mod legal un tutore pentru copiii sau nepoții săi care se află sub controlul său, dar trebuie
să facă acest lucru prin testament. Cu toate acestea, atunci când numirea este făcută de o persoană care nu poate face acest
lucru, cum ar fi, de exemplu, o mamă, un patron sau un străin, sau atunci când un tutore este numit pentru cineva în mod
ilegal; de exemplu, atunci când un tată numește un tutore pentru fiul sau fiica sa care nu se află sub controlul său, sau dacă ar
trebui să spună: "Vă cer să vă ocupați de afacerile fiului meu", sau dacă numește un tutore sau un curator printr-un codicil
care nu este confirmat prin testament; în aceste cazuri, Constituțiile imperiale permit ca tot ceea ce lipsește să fie furnizat de
autoritățile consulare, iar tutorii să fie confirmați în conformitate cu intenția testatorului.
73. Și dacă, într-adevăr, tatăl ar numi un tutore fără a face o investigație completă și amănunțită cu privire la caracterul și
calificările sale, acesta va fi confirmat fără ceremonie. Dacă, totuși, oricine altcineva numește un tutore, se va face o anchetă
pentru a se stabili dacă este potrivit pentru acest loc.
74. De asemenea, este necesar să se știe că, deși un curator nu poate fi numit legal prin testament, totuși, dacă este numit, se
obișnuiește ca acesta să fie confirmat.
75. Neratius, Reguli, Cartea a III-a.
O femeie nu poate numi în mod legal un curator prin testament, dar dacă o face, acesta va fi confirmat prin decretul
pretorului sau al proconsulului, după ce se va face o examinare; și nu i se va cere să dea o garanție curatorului pentru
păstrarea bunurilor sale.
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76. În cazul în care un curator ar trebui să fie numit prin testamentul unei mame pentru copiii săi, numirea va fi confirmată
printr-un decret, după ce s-a făcut o anchetă.
77. Julianus, Digest, Cartea XXI.
77. În cazul în care un tutore este numit de un tată printr-un testament care nu este regulat sau care nu este conform cu legea,
el trebuie confirmat în scopul administrării tutelei, ca și cum ar fi fost numit tutore în temeiul testamentului; adică va fi scutit
de a da garanții.
78. Paulus, Despre scuzele de tutelă.
Atunci când un patron sau un străin numește un tutore pentru un minor pe care l-a numit ca moștenitor al său, iar tutorele nu
are alte bunuri; este bine să se considere că dorința sa ar trebui să fie îndeplinită, deoarece el cunoștea persoana pe care a
dorit să fie tutore și era atât de atașat de minor încât l-a făcut moștenitor al său.
79. Papinianus, Întrebări, Cartea a XI-a.
Pretorul le ordonă magistraților să confirme tutorii numiți prin testament de un unchi patern. De asemenea, ei trebuie să ia
garanții și nici dorința unei părți care nu a putut numi un tutore nu va scuza neglijența magistratului. În sfârșit, pretorul nu
poate emite decretul său înainte ca tutorele, prin intermediul unui examen, să fi fost declarat eligibil. De unde rezultă că, în
cazul în care aceștia nu ar fi solvabili în momentul instituirii tutelei, se va acorda o acțiune împotriva magistraților pentru
suma care nu poate fi compensată din bunurile tutorilor.
80. Același, Opinii, Cartea a V-a.
În cazul în care un tată numește un tutore pentru un fiu care a ajuns la pubertate, sau numește un curator pentru unul care nu a
ajuns încă la pubertate, pretorul trebuie să-l confirme fără nicio anchetă.
81. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Un tutore nu poate fi numit în mod legal de către un tată pentru fiul său natural, căruia nu i-a fost lăsat nimic, și nici nu poate
fi confirmat fără o anchetă.

1466

82. În cazul în care se pune întrebarea dacă un tutore este numit în mod legal în urma unei anchete, trebuie să se ia în
considerare următoarele patru aspecte, și anume: dacă partea care a făcut numirea avea dreptul să facă acest lucru; dacă cel
care a fost numit a acceptat; dacă puterea de a numi cealaltă parte a fost investită în el; și dacă hotărârea de confirmare a fost
pronunțată în instanță.
83. Tryphoninus, Disputations, cartea XIV.
În cazul confirmării unui tutore, pretorul trebuie să verifice dacă intenția tatălui a continuat să existe. Acest lucru se face cu
ușurință în cazul în care acesta din urmă a numit în mod ilegal fie tutori, fie curatori, în momentul morții sale; pentru că dacă
i-a numit cu mai mulți ani înainte și, între timp, a avut loc o diminuare a proprietății părților numite ilegal de el, sau a fost
descoperit caracterul lor rău ascuns anterior sau necunoscut, sau în cazul în care a apărut ostilitatea împotriva tatălui;
84. Paulus, Cu privire la anchetele judiciare.
Sau atunci când aceștia au contractat vreo obligație față de Trezorerie printr-un contract,
85. Tryphoninus, Disputations, Cartea XIV.
Pretorul trebuie să consulte interesul pupilelor și să nu adere în mod inflexibil la termenii testamentului sau ai codicilului, așa
cum ar trebui să ia în considerare intenția tatălui, atunci când acesta nu a ignorat acele lucruri pe care pretorul însuși le-a aflat
despre tutori. În cele din urmă, ce se întâmplă dacă, după ce tatăl a numit în mod ilegal un tutore prin testament sau codicil, ar
trebui să spună că nu a vrut ca acesta să acționeze ca tutore? Atunci, într-adevăr, pretorul nu ar trebui să îndeplinească
primele dorințe ale tatălui pe care acesta le-a abandonat ulterior.
86. Scaevola, Digest, cartea XX.
O bunică a numit un curator pentru nepoții ei, după ce le-a lăsat prin testament anumite bunuri. S-a pus întrebarea dacă
curatorul putea fi obligat să acționeze? Răspunsul a fost că el nu era un curator legal, dar, întrucât ceva i-a fost dat prin
testament, el ar fi fost răspunzător în temeiul fiduciei, chiar dacă nu și-ar fi asumat curatoria, cu excepția cazului în care ar fi
refuzat să accepte ceea ce i-a fost dat sau ar fi fost gata să renunțe la aceasta.
87. S-a pus, de asemenea, întrebarea dacă un astfel de curator era obligat să dea garanții nepoților. Am răspuns că nu era
obligat; dar, întrucât i se putea cere predarea fiduciei, el ar trebui să ofere o garanție pentru administrarea fidelă a acesteia.
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Tit. 4. Cu privire la tutorii legali.

88. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XIV.
Prin Legea celor douăsprezece table, tutela legală se acordă atât agnaților și rudelor de sânge, cât și patronilor, adică acelor
persoane care pot fi admise la moștenirea legală. Această regulă a fost stabilită cu multă înțelepciune, pentru ca cei care
așteaptă succesiunea să poată proteja bunurile pentru a împiedica risipirea lor.
89. Se întâmplă uneori ca așteptarea succesiunii să aparțină unei persoane, iar tutela să aparțină altei persoane; ca, de
exemplu, atunci când există o rudă de sânge de sex feminin a tutorelui, deoarece moștenirea, de fapt, aparține unei agnate de
sex feminin, dar un agnat de sex masculin are dreptul la tutelă. Aceeași regulă se aplică și în cazul liberților, atunci când
există o patroană de sex feminin și fiul unui patron de sex masculin, căci acesta din urmă va obține tutela, iar prima
moștenirea. La fel se întâmplă și în cazul în care există o fiică a patronului și un nepot al acestuia din urmă.
90. În cazul în care un frate al tutorelui se află în mâinile dușmanului, tutela nu este acordată unui agnat de gradul următor;
iar dacă patronul se află în mâinile dușmanului, tutela nu este acordată fiului acestuia, ci se face o numire temporară de către
pretor.
91. Uneori, de asemenea, tutela este instituită fără moștenire, iar alteori moștenirea fără tutelă; ca, de exemplu, în cazul unei
părți care se ascunde după ce i s-a cerut să își mantuiască sclavul, căci Divinul Pius a afirmat, ca regulă generală, într-un
Rescript către Aurelius Bassus, că o parte nu ar avea dreptul de patronaj, cu următoarele cuvinte: "În cazul în care o parte se
ascunde după ce i s-a cerut să își mantuiască sclavul: "Este clar că reticența persoanelor care doresc să evite acordarea
libertății prescrise de un trust, va fi pedepsită prin faptul că nu li se va permite să dobândească dreptul de patronaj asupra
celui pe care nu doresc să-l elibereze." Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care un libert este atribuit fiicei patronului,
căci tutela va rămâne la frații ei, așa cum afirmă Marcellus, iar moștenirea legală va aparține surorii lor.
92. Același, Despre Sabinus, cartea XXXVII.
Nu există nicio îndoială că tutela legală se pierde prin schimbarea stării civile a tutorelui, chiar dacă acesta nu ar fi trebuit săși piardă cetățenia.
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93. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXVIII.
Tutela legală, care este acordată patronilor prin Legea celor douăsprezece table, nu este, într-adevăr, acordată în mod expres
sau specific, ci ca rezultat al dreptului de succesiune conferit patronilor de aceeași lege.
94. Prin urmare, un om care a mantuit un sclav devine tutore prin Legea celor douăsprezece table, fie că a acționat în mod
voluntar, fie că l-a mantuit, fiind obligat să facă acest lucru prin termenii unui trust.
95. Dar chiar dacă a cumpărat un sclav cu scopul de a-l mantui, în temeiul acestei legi, și în virtutea unei Constituții a
Divinității Marcus, adresată lui Ofilius Victorinus, el ar obține libertatea sa, el trebuie să fie considerat tutore al respectivului
sclav.
96. Este evident că, dacă un sclav își va obține libertatea în conformitate cu Decretul Rubrian al Senatului, el nu va avea ca
tutore pe cel însărcinat cu manumisiunea sa, ci, fiind eliberat prin voința stăpânului său, va aparține familiei acestuia din
urmă. În acest caz, tutela care nu aparține patronului va aparține copiilor acestuia din urmă. Această regulă se aplică tuturor
liberților manumiți prin testament.
97. În cazul în care două sau mai multe persoane manumisesc un sclav, toate devin tutorii săi. Dacă, totuși, printre cei care lau manuntit se află o femeie, trebuie să se considere că numai bărbații vor fi tutorii săi.
98. Atunci când unul dintre mai mulți patroni moare, tutela rămâne la supraviețuitori, chiar dacă defunctul a lăsat un fiu.
Dacă, totuși, un patron este capturat de inamic, ceilalți patroni ai săi rămân singurii tutori până la eliberarea sa. La fel, dacă
unul dintre ei este redus la sclavie, este evident că ceilalți rămân tutori.
99. Dacă, totuși, toți patronii mor, tutela va reveni atunci copiilor lor.
100. Prin urmare, dacă unul dintre cei doi patroni lasă un fiu, iar celălalt un nepot, tutela va reveni doar fiului sau și
nepotului, pentru că acesta din urmă este ruda cea mai apropiată în familia tatălui său? Acest punct ar trebui rezolvat în
conformitate cu regula care guvernează moștenirile legale, deoarece o moștenire legală aparține doar fiului și, prin urmare,
tutela revine doar fiului, iar după fiu, nepotului.
101. Se poate pune întrebarea dacă tutela ar trebui acordată nepotului, atunci când fiul patronului este fie îndepărtat, fie scutit
de serviciu. Marcellus afirmă că el este de părere că nepotul nu poate reuși și, prin urmare, că el trebuie să fie exclus de la
tutelă, iar în locul lui să fie numit un altul, pentru ca succesiunea să nu fie permisă în astfel de cazuri.
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102. Succesiunea ar trebui să fie permisă în cadrul tutelei legale nu numai atunci când are loc moartea, ci și atunci când are
loc decăderea din drepturile civile. De aceea, atunci când ruda cea mai apropiată își pierde drepturile civile, cel care este cel
mai apropiat în grad succede la administrarea tutelei.
103. În cazul în care un tată își emancipează fiul sau fiica, nepotul sau nepoata, sau orice alt descendent minor pe care îl are
supus autorității sale, el ocupă locul tutorelui lor legal.
104. Modestinus, Diferențe, Cartea a IV-a.
În cazul în care un bărbat moare lăsând copii care au atins vârsta majoratului, aceștia devin tutorii fideli ai fraților sau
surorilor lor.
105. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Nimeni nu numește tutori legali, căci Legea celor douăsprezece table îi constituie ca atare.
106. Deși, totuși, este cert că ei ar trebui să fie obligați să dea garanții, multe autorități susțin că și un patron și fiul său,
precum și ceilalți descendenți ai săi, pot fi obligați să dea cauțiune pentru păstrarea bunurilor pupilelor lor. Este mai bine să
se lase la aprecierea pretorului, după o investigație adecvată, dacă patronul și copiii săi trebuie să dea sau nu garanție; astfel
încât, dacă partea în cauză este cinstită, garanția poate fi remisă, și mai ales dacă averea este de mică valoare. Cu toate
acestea, în cazul în care patronul este de rang inferior sau de o integritate îndoielnică, trebuie să se considere în acest caz că
există un motiv pentru a cere o garanție, dacă fie valoarea responsabilității, fie rangul persoanei, fie orice alt motiv întemeiat
ar trebui să ceară ca aceasta să fie dată.
107. În cazul tutorilor legali și în cel al celor numiți de magistrați, se pune întrebarea dacă tutela poate fi acordată numai
unuia dintre ei. Labeo spune că tutela poate fi acordată în mod corespunzător unuia dintre ei, deoarece se poate întâmpla ca
ceilalți să fie absenți sau să fie nebuni. Această opinie trebuie acceptată pentru utilitatea ei, iar administrarea tutelei acordată
uneia dintre părți.
108. Pot atunci acești tutori să inițieze proceduri unul împotriva celuilalt, în conformitate cu regula enunțată mai sus? Cea
mai bună opinie este că, dacă nu au dat toți garanția sau dacă a expirat timpul pentru a o da (pentru că, uneori, garanția nu le
este cerută, sau nu a fost suficientă sau magistrații municipali de către care au fost numiți fie nu au putut să o ceară, fie nu au
vrut să o facă), se poate spune cu privire la ei că pot fi inițiate proceduri în cazul în care garanția nu a fost furnizată.
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109. Se poate spune același lucru cu referire la patroni, mai ales atunci când nu s-a constituit o garanție? Cred că, în cazul
patronilor, nu se poate iniția o acțiune în justiție, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru aceasta, pentru
ca nimeni să nu diminueze speranța succesiunii. Pentru că, dacă tutela nu ar trebui să fie acordată unui patron, acesta va fi
totuși răspunzător pentru orice pierdere cauzată de co-patronul său care singur administrează în mod necorespunzător
afacerile pupilei.
110. În cazul în care un tutore legal își pierde drepturile civile, trebuie spus că nu mai are dreptul de a acționa și că tutela
fiind încetată, există un motiv pentru numirea unui tutore de către instanță.
111. Paulus, Despre Edict, cartea XXXVIII.
În cazul în care un părinte moare intestat, tutela este acordată rudelor sale cele mai apropiate. Cu toate acestea, se consideră
că o persoană moare ab intestat, nu numai atunci când nu a făcut un testament, ci și atunci când nu a numit tutori pentru
copiii săi, ca în acest caz, moare ab intestat, în ceea ce privește tutela. Considerăm că aceeași regulă se aplică și în cazul în
care un tutore testamentar moare în timp ce tutorele nu a împlinit încă vârsta pubertății, deoarece, în acest caz, tutela sa este
atribuită rudelor cele mai apropiate din partea tatălui.
112. Gaius, Institutes, Cartea I.
Sunt agnați cei care sunt legați prin rudenie cu persoane de sex masculin, la fel ca și cognații din partea tatălui; ca, de
exemplu, un frate născut de același tată, fiul unui frate sau un nepot provenit din acesta din urmă; și, în mod similar, un unchi
patern, fiul acestuia din urmă sau un nepot care descinde din el.
113. Paulus, Despre Edict, cartea XXXVIII.
Dacă las un fiu sub vârsta pubertății, fratele meu și un nepot de la un alt fiu vor fi amândoi tutori ai respectivului fiu, dacă au
ajuns la vârsta majoratului, deoarece sunt în același grad de rudenie.
114. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XII.
În cazul în care există mai mulți agnați, cea mai apropiată rudă dintre ei va obține tutela, dar dacă sunt mai mulți în același
grad, toți vor avea dreptul la ea.
115. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
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O femeie care este rudă apropiată din partea tatălui nu poate împiedica o altă rudă într-un grad mai îndepărtat să obțină tutela
unui copil care nu a ajuns la pubertate; de aceea, un unchi patern va fi tutorele legal al fiului fratelui său, chiar dacă acesta din
urmă a lăsat o soră. Nici o mătușă paternă sau maternă nu poate împiedica un unchi mare sau nepoții săi să devină tutori.
116. O persoană care este surdo-mută nu poate deveni tutore legal și nici nu poate fi desemnată prin testament sau în orice alt
mod, astfel încât numirea sa să fie valabilă.

Tit. 5. Despre tutorii și curatorii care sunt numiți de cei care au dreptul legal de a o face, și care pot fi numiți în mod expres și
în ce împrejurări.

117. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXIX.
Un proconsul, un guvernator și prefectul Egiptului sau cel care deține temporar funcția de proconsul al unei provincii, fie din
cauza morții guvernatorului, fie pentru că administrarea provinciei i-a fost încredințată de acesta din urmă, poate numi un
tutore.
118. În conformitate cu un Rescript al Divinului Marcus, adjunctul unui proconsul poate, de asemenea, să numească un
tutore.
119. Atunci când, totuși, guvernatorul unei provincii este autorizat să numească un tutore, el poate face acest lucru numai
pentru cei care s-au născut în provincia respectivă sau care își au domiciliul în ea.
120. Același, Despre Edict, Cartea XXXV.
În cazul în care sunt numiți anumiți tutori, iar unii dintre ei nu sunt prezenți, divinul Pius a declarat într-un Rescript că trebuie
numit un tutore temporar pentru a îndeplini îndatoririle funcției.
121. Același, Despre Edict, Cartea XXXVI.
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Dreptul de a numi tutori este conferit tuturor magistraților municipali și aceasta este practica noastră; dar persoana numită
trebuie să fie rezidentă a aceleiași municipalități sau a teritoriului acesteia și să fie supusă jurisdicției sale.
122. Același, Despre Lex Julia et Papia, cartea IX.
Pretorul nu se poate numi pe sine însuși tutore, așa cum un judecător nu se poate numi pe sine însuși într-o funcție judiciară,
sau un arbitru să fie creat prin propria sa decizie.
123. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XII.
S-a stabilit întotdeauna că un guvernator poate numi un tutore, indiferent dacă acesta este absent sau prezent, pentru un tutore
care este prezent sau absent;
124. Ulpianus, Despre toate tribunalele, Cartea a VIII-a.
Chiar dacă tutorele ar trebui să fie în necunoștință de cauză și nu dorește.
125. Același, Despre toate tribunalele, Cartea I.
Nu numai că trebuie numit un curator pentru o fată care urmează să se căsătorească, pentru acordarea zestrei sale, dar trebuie
numit unul și pentru un minor care este deja căsătorit. De asemenea, un curator este numit în scopul de a mări zestrea sau
pentru ca o schimbare să fie făcută cu privire la aceasta.
126. Același, Despre toate tribunalele, Cartea a VIII-a.
O altă persoană nu poate numi un curator, nici măcar sub conducerea unui guvernator.
127. În cazul în care pretorul sau guvernatorul unei provincii numește un tutore în timp ce este nebun sau dement, nu cred că
numirea va fi validă; căci, chiar dacă el poate continua să fie pretor sau guvernator, iar nebunia sa nu îl privează de
magistratura sa, totuși, numirea făcută de el nu va avea nici o forță sau efect.
128. Un tutore poate fi numit în orice zi.
129. Un tutore sau un curator poate fi numit de un pretor sau de un guvernator pentru o persoană de ambele sexe care poate fi
înnebunită, precum și pentru una care este mută și surdă.
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130. Marcianus, Institutes, Cartea IX.
În cazul în care se prezintă un motiv întemeiat, un tutore poate fi numit pentru un minor care nu a ajuns la pubertate, cu
scopul de a-i permite să intre în posesia unei proprietăți.
131. Același, Reguli, Cartea a V-a.
Când se depune o cerere de numire a unui tutore pentru un minor care are unul care este absent, numirea, făcută ca și cum nu
ar avea, este nulă. Căci ori de câte ori, din necunoașterea faptelor, se depune o astfel de petiție pentru numirea unui tutore,
numirea nu va fi valabilă, mai ales de la promulgarea unei Constituții a Fraților Divini referitoare la acest subiect.
132. Celsus, Digest, Cartea XI.
Un curator nu va fi numit pentru un minor de sex masculin sau feminin, dacă tutorele său ar trebui să fie prezent.
133. Ulpianus, Despre funcția de proconsul, Cartea III.
Proconsulul trebuie să numească un curator pentru acele persoane care se află într-o asemenea stare încât nu-și pot gestiona
singure afacerile.
134. Nu există nicio îndoială că un fiu poate fi numit curatorul tatălui său, deși contrariul este afirmat de Celsus și de multe
alte autorități, care susțin că este nepotrivit ca un tată să fie supus autorității fiului său; totuși, Divinul Pius, adresându-se lui
Justius Celerius, și, de asemenea, Divinii Frați, au afirmat în Rescripts că este mai bine ca un fiu care se comportă bine să fie
numit curatorul tatălui său, decât să fie numit un străin.
135. Divinul Pius a dat curs cererii unei mame de numire a unui curator pentru copiii ei cheltuitori, în următoarele cuvinte:
"Nu este nevoie de un curator pentru copiii ei: "Nu este nimic nou în faptul că anumite persoane, chiar dacă par a fi sănătoase
la minte în ceea ce privește conversația lor, totuși își risipesc bunurile în așa fel încât, dacă nu li se acordă ajutor, vor fi
reduse la sărăcie. Prin urmare, ar trebui să fie ales cineva care să le poată controla prin sfaturile sale, căci este corect să ne
ocupăm de cei care, în ceea ce privește proprietatea lor, se comportă ca niște persoane care sunt nebune."
136. Papinianus, Întrebări, Cartea a XI-a.
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În cazul în care libertatea și o moștenire sunt acordate unui sclav sub vârsta pubertății prin intermediul unui trust, iar
moștenitorul desemnat refuză să accepte moștenirea, Senatul a decretat că acesta poate fi obligat să facă acest lucru, dacă
acest lucru este cerut în numele minorului; la fel cum un tutore poate fi numit pentru un minor de sex masculin sau feminin
de către cineva care are dreptul de numire, iar acesta va păstra tutela până când moștenirea este predată și garanția dată de
către moștenitor pentru păstrarea proprietății. Divinul Hadrian a declarat ulterior, într-un Rescript, că aceeași regulă trebuie
respectată și în cazul unui sclav căruia i-a fost lăsată direct libertatea.
137. Deși garanția pentru păstrarea proprietății unui minor nu poate fi cerută cu ușurință de la un patron; totuși, Senatul a
dorit ca acesta să fie considerat ca un străin care l-a lipsit pe sclavul minor de libertate, în măsura în care îi stătea în putere, și
să nu fie lipsit de dreptul pe care îl avea asupra libertului, pe care îl deținea pentru că l-a manuntit în conformitate cu termenii
încredințării; dar că tutela nu ar trebui să îi fie încredințată fără executarea unei garanții. Dar ce se întâmplă dacă el nu a dat o
garanție? Nu există nicio îndoială că patronul nu ar fi fost autorizat să păstreze tutela.
138. Când o fată a împlinit doisprezece ani, tutorele încetează să-și mai exercite autoritatea; totuși, cum este obiceiul ca
pentru minore să fie numiți tutori atunci când acestea o cer; dacă ea dorește ca patronul ei să fie numit curator, buna sa
credință, după ce a fost constatată printr-o anchetă, va ține loc de cauțiune.
139. Același, Întrebări, Cartea a XII-a.
Un libert nu poate fi constrâns să devină tutore pentru copiii nimănui, în afară de cei ai patronului sau ai patroanei sale, decât
dacă are pretenția de a succeda la drepturile acestora din urmă.
140. Paulus, Despre edict, Cartea a II-a.
Un curator ar trebui să fie numit pentru administrarea întregii afaceri a minorului, în locul tutorelui său, atunci când acesta
este absent pentru afaceri pentru stat.
141. Același, Despre Edict, Cartea LXXIII.
În aceste condiții, tutorele nu încetează să-și exercite funcția. Aceasta este legea cu referire la toți tutorii care sunt scuzați
temporar.
142. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
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141. Pomponius afirmă că un tutore poate fi numit pentru un minor care este implicat într-un litigiu, în scopul stabilirii stării
sale civile. Acest lucru este corect, dar numirea va fi valabilă numai dacă se va constata că minorul este liber.
143. Același, Despre Edict, Cartea LXI.
În cazul în care se face o, anchetă în vederea numirii unui tutore, acest lucru trebuie făcut și în cazul senatorului care urmează
să devină tutore. Această opinie Severus a afirmat-o într-un Rescript.
144. Paulus, Despre Plautius, Cartea a XVI-a.
În cazul în care autoritățile care au dreptul de a numi tutori sunt absente, se ordonă decurionilor să îi numească, cu condiția ca
majoritatea să fie de acord. Nu există nicio îndoială că ei pot numi pe unul dintre ei.
145. Nu există nicio îndoială că unul dintre doi magistrați municipali poate numi un tutore pe colegul său.
20. Modestinus, Diferențe, Cartea a VII-a.
Un tutore nu poate fi numit pentru un copil nenăscut de către magistrații poporului roman, dar poate fi numit un curator; căci
acest lucru este prevăzut de Edictul referitor la numirea unui curator. Statul de drept nu împiedică numirea unui alt curator
pentru o persoană care are deja unul.
146. Același, Scuze, Cartea I.
Magistrații ar trebui să fie informați că nu pot numi femei curatori ai minorilor.
147. Dacă o mamă își desemnează copiii drept moștenitori cu condiția ca ei să fie liberi de autoritatea tatălui lor, iar ei devin
liberi și moștenitori din acest motiv, tatăl lor nu poate fi numit curatorul lor, chiar dacă ar dori acest lucru; pentru a împiedica
să se întâmple ceea ce testatoarea nu a vrut să aibă loc. Această regulă a fost stabilită de către Divinul Severus.
148. În cazul în care cineva a fost interzis să fie tutore de către părinții minorului, el nu poate fi numit de către magistrați, iar
dacă ar fi numit, poate fi împiedicat să acționeze ca tutore, fără a se aduce atingere reputației sale.
149. Magistrații nu pot numi ca tutori sau curatori persoane care se află într-o ambasadă; deoarece, în timpul cât timp sunt
astfel angajați, responsabilitatea tutelei nu le revine.
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150. Dacă un magistrat șef de la Roma numește ca tutore un om dintr-o provincie care este angajat în treburile unei
ambasade, acesta va fi eliberat din funcție.
151. Este necesar ca un magistrat, printre altele, să se intereseze de moralitatea celor care urmează să fie numiți tutori,
deoarece nici mijloacele lor, nici rangul lor nu sunt suficiente pentru a le stabili integritatea sau pentru a ține loc de intenții
binevoitoare și de maniere afabile.
152. Magistratul ar trebui să fie deosebit de atent să nu-i numească pe cei care se împing în acest scop sau care oferă mită,
deoarece s-a stabilit că astfel de persoane sunt pasibile de pedeapsă.
153. Același, Scuze, Cartea a V-a.
Cei care nu au demnitate consulară sau senatorială pot fi numiți tutori pentru persoanele de acest rang; la fel cum persoanele
cu demnitate consulară sau senatorială pot fi numite pentru cei care nu au acest rang.
154. Același, Pandectele, Cartea a IV-a.
Pot fi numiți mai mulți tutori în același timp.
155. Paulus, Opinii, Cartea a IX-a.
Divinul Marcus și Verus către Cornelius Proculus: "Ori de câte ori nu se pot găsi persoane potrivite pentru a fi numite tutori
în orașul din care sunt originari minorii, magistrații vor avea datoria de a face cercetări în orașele învecinate pentru a găsi
persoane cu o reputație excelentă și de a trimite numele lor guvernatorului provinciei, dar nu pot pretinde ei înșiși dreptul de
a le numi."
156. Același, Opinii, Cartea a XII-a.
În cazul în care un curator este numit pentru un minor, indiferent de motiv, el va continua să-și exercite curatoria până când
minorul ajunge la vârsta pubertății. După acest moment, minorul trebuie să ceară ca un alt curator să fie numit pentru el.
157. Scaevola, Opinii, Cartea a II-a.
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Printr-un decret al pretorului, a fost numit un tutore pentru Seia, care trecuse de vârsta de doisprezece ani, după ce s-a făcut o
anchetă, ca și în cazul unui minor. Întreb dacă ar trebui să fie scuzat? I-am răspuns că, potrivit faptelor prezentate, nu era
necesară o scuză și că nu putea fi tras la răspundere pentru că nu și-a asumat tutela.
158. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea II.
Pretorul poate numi un tutore pentru tranzacționarea afacerilor la Roma, în cazul în care minorul are proprietăți în provincie,
precum și la Roma; iar guvernatorul provinciei poate numi unul pentru administrarea afacerilor sale în provincie.
159. Eliberții trebuie să fie numiți tutori pentru alți eliberați, dar chiar dacă un om născut liber va fi numit tutore, el va
continua să fie tutore, cu excepția cazului în care poate da un motiv întemeiat pentru a fi scutit.
160. Paulus, Decrete, Cartea a II-a.
Romanius Appulus a făcut apel la un judecător, susținând că colegul său nu ar fi trebuit să fie numit împreună cu el în tutelă,
pentru motivul că acesta din urmă fusese numit de el în timp ce era magistrat în funcție, pe propria răspundere, pentru a evita
ca el să fie supus unei duble răspunderi, care să rezulte dintr-o singură tutelă. Împăratul a decretat că aceeași persoană poate
fi fideiusor pentru un tutore și, cu toate acestea, să fie numit tutore. Prin urmare, el a fost menținut în tutelă.
161. Același lucru, cu privire la anchetele judiciare.
Dacă persoanele care sunt numite tutori sau curatori se află la distanță; Divinul Marcus a declarat într-un Rescript că ele
trebuie să fie notificate de către magistrați despre numirea lor, în termen de treizeci de zile.

Tit. 6. Cu privire la cei care pot cere tutori sau curatori, și unde se poate face acest lucru.

162. Modestinus, Diferențe, Cartea a VII-a.
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Cererea unei mame de numire a unui tutore pentru copiii ei, dar nu și de numire a unui curator pentru ei, va fi luată în
considerare; cu excepția cazului în care se cere numirea unui curator pentru un copil care nu a împlinit vârsta pubertății.
163. Același, Scuze, Cartea I.
În cazul în care minorii nu au pe nimeni care să poată acționa în mod legal pentru ei în calitate de apărători și au nevoie de
tutori din cauza vârstei lor, ei pot cere ca rudele lor cele mai apropiate, sau cei care sunt legați de ei prin afinitate, sau
membrii familiei rudelor lor de sex masculin sau feminin, să fie numiți tutori, iar prietenii părinților lor și profesorii copiilor
înșiși pot cere ca acest lucru să fie făcut.
164. Prin urmare, străinii pot cere în mod voluntar numirea de tutori, dar există anumite persoane care sunt obligate să
solicite acest lucru; ca, de exemplu, mama și cei eliberați, deoarece primii ar suferi pierderi, iar cei din urmă ar fi pasibili de
pedeapsă, dacă nu ar cere numirea celor care pot acționa ca apărători în conformitate cu legea. Căci mama ar fi exclusă de la
succesiunea legală a fiului ei, deoarece, neglijând să i se numească un tutore, ea ar fi considerată nedemnă de a moșteni în
mod legal averea acestuia. Și nu numai că acest lucru s-ar întâmpla dacă ea nu ar solicita deloc numirea sau dacă, doar pentru
a satisface cerințele legii, ar cere numirea unuia care este susceptibil de a fi eliberat, iar ulterior acesta ar fi eliberat sau
înlăturat, iar apoi nu ar cere numirea altuia, sau ar căuta în mod intenționat numirea unor persoane de rea-credință. Mai mult,
liberții care, din acest motiv, sunt acuzați în fața guvernatorului pot fi pedepsiți, dacă se va dovedi că, fie din neglijență, fie
din răutate, nu au cerut numirea unui tutore.
165. Ceea ce tocmai a fost afirmat cu referire la o mamă este prezentat într-o epistolă a Divinității Severus, ale cărei condiții
sunt următoarele "Divinul Severus către Cuspius Rufinus. Doresc ca toate persoanele să știe că acord o atenție deosebită
ajutorării tutelelor, deoarece aceasta este o chestiune care ține de bunăstarea publică. Și, prin urmare, în cazul în care o mamă
nu solicită numirea unor tutori adecvați pentru copiii ei, sau în cazul în care cei care au fost numiți anterior au fost scuzați sau
respinși, și nu cere imediat numirea altora; ea nu va avea dreptul să pretindă bunurile oricăruia dintre copiii ei care ar putea
muri intestat."
166. În cazul în care cineva, de exemplu, un creditor sau un legatar, sau orice altă persoană, consideră necesar să inițieze o
procedură împotriva unui minor, el însuși nu poate cere ca un tutore să fie numit pentru minorul respectiv; dar poate face
cererea celor care pot solicita o astfel de numire, iar dacă aceștia neglijează să facă acest lucru, poate atunci să se prezinte în
fața guvernatorului și să-i expună faptele, astfel încât, după ce au fost respectate cerințele legale, să poată proceda împotriva
minorului menționat mai sus.
167. Atât în ceea ce privește tutorii. Minorii pot solicita ei înșiși numirea de curatori, dacă sunt prezenți; dar dacă vreunul
dintre ei lipsește, el poate face cererea prin intermediul unui avocat.
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168. Se pune întrebarea dacă o altă parte poate solicita numirea unui curator pentru un minor. Distinsul Ulpianus afirmă că o
altă persoană nu poate face o astfel de cerere, ci că minorul însuși trebuie să o facă. Iar Paulus afirmă în Cartea a noua a
opiniilor că numirea unui curator nu poate fi solicitată în mod legal de către un tutore, în cazul în care o pupila ignoră acest
lucru sau nu ordonă ca acest lucru să fie făcut; și că cel care face o astfel de cerere va fi obligat în mod foarte corect să fie
responsabil pentru afacerile desfășurate de către curatorul numit în mod ilegal. Într-o altă parte a aceleiași cărți, el dă ca fiind
de părere că, dacă Împăratul, la cererea unei mame, ar trebui să numească un tutore pentru fiica sa, ea trebuie să-și asume
responsabilitatea pentru administrarea curatelei de către acesta.
169. Cei care sunt absolviți de tutelă, din cauza oricărei scuze, nu sunt obligați să solicite un alt tutore pentru pupilele lor; așa
cum se afirmă în Constituția lui Severus și Antoninus.
170. Paulus, Opinii, Cartea a X-a.
Am dat ca părere că magistratul însuși poate fi numit printr-o hotărâre a decurionilor.
171. Tryphoninus, Disputații, Cartea XIII.
Trebuie să se considere că o femeie intră în sfera de aplicare a constituției, atunci când nu cere ca tutorii numiți în mod legal
pentru copiii minori prin testament sau codicil al tatălui lor, să fie confirmați printr-o hotărâre a magistraturii.
172. Când, totuși, au fost numiți mai mulți tutori adecvați, și unul dintre ei fie moare, fie este scutit, iar mama nu cere
numirea altuia în locul lui, deoarece numărul celor rămași este suficient pentru administrarea tutelei; aceasta, într-adevăr,
intră în domeniul de aplicare a constituției, dar ea va fi scuzată atunci când se va lua în considerare spiritul acesteia.
173. Atunci când un tutore este acuzat pentru că este suspectat, și când s-a dat un decret ca alți tutori să fie asociați cu el,
mama trebuie să facă cererea ca acest lucru să se facă, iar dacă nu o face, va fi răspunzătoare în temeiul constituției
menționate.
174. O astfel de mamă va fi exclusă de la revendicarea bunurilor copiilor săi care ar putea muri ab intestat. Totuși, în cazul în
care soțul ei l-a însărcinat pe fiul său cu un trust, iar mama lui nu cere numirea unui tutore, condiția fiind dacă el moare fără
copii sau dacă moare intestat; ea nu pierde dreptul de a pretinde în temeiul trustului, deoarece acesta derivă din actul unei alte
părți.
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175. Dacă însă mama nu pretinde că un tutore este suspect, ea nu se expune la pedeapsă nici după litera, nici după spiritul
constituției, deoarece a ajunge la o astfel de concluzie și opinie este apanajul unei minți bărbătești; și o mamă poate chiar să
ignore infracțiunile unui tutore, deoarece este suficient ca ea să fi solicitat numirea unuia care, după o anchetă a pretorului,
pare a fi potrivit, și, prin urmare, judecata ei nu este suficientă pentru a-i permite să aleagă un tutore, dar o anchetă trebuie
întreprinsă chiar dacă ea ar fi numit un tutore pentru copiii săi prin testament pentru administrarea întregii sale averi.

Tit. 7. Cu privire la administrarea și răspunderea tutorilor și curatorilor, indiferent dacă aceștia și-au desfășurat sau nu
activitatea de încredere, precum și cu privire la acțiunile și procesele care pot fi intentate împotriva unuia sau a tuturor
acestora.

176. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Un tutore poate fi constrâns prin proceduri extraordinare să continue și să administreze tutela.
177. De aici, tutorele poate constata că, dacă întârzie să-și exercite funcțiile după ce a fost numit, o face pe riscul său. Căci sa hotărât de către Divanul Marcus că, atunci când o parte știe că a fost numit tutore și nu oferă, în termenul prevăzut de lege,
o scuză rezonabilă, dacă are una, va fi responsabilă pentru omisiunea sa de a acționa.
178. Este suficient ca un tutore să își apere complet tutelarul, fie că se angajează să facă acest lucru el însuși, fie că o face sub
instrucțiunile acestuia din urmă. Gardienii nu ar trebui să fie obligați să dea garanții pentru a conduce apărarea pupilelor lor.
Prin urmare, li se permite să inițieze ei înșiși procedurile, fie că preferă să facă acest lucru pe propria răspundere, fie că
preferă să își prezinte pupila în fața instanței; dar nu pot acționa ei înșiși decât în cazurile în care pupilele lor sunt copii sau
sunt absente; dar dacă au trecut de al șaptelea an și sunt prezenți, pot fi autorizați să acționeze de către tutorii lor.
179. În cazul minorilor, cei care deschid acțiuni împotriva lor pot fie să îl cheme pe minor însuși la tribunal, cu scopul de a-l
acționa în judecată cu acordul curatorului său; fie pot acționa împotriva curatorului însuși, pentru ca acesta să poată conduce
cauza. Cu toate acestea, în cazul în care minorul este absent, acțiunea trebuie, în orice caz, să fie intentată împotriva
curatorului său.
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180. Totuși, în îndeplinirea îndatoririlor lor, dreptul de a intenta acțiuni personale împotriva debitorilor pupilelor sau ai
minorilor nu trebuie refuzat nici tutorelor, nici curatorilor, și nici nu trebuie să li se refuze dreptul de a-și da consimțământul
pentru ca primii să intenteze astfel de acțiuni.
181. Același, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Dacă tutorele ar câștiga procesul sau l-ar pierde, acțiunea de executare a hotărârii ar trebui să fie acordată în favoarea sau
împotriva tutorelui; și acesta este în special cazul în care tutorele nu s-a prezentat de bunăvoie în instanță, sau dacă nu a putut
autoriza tutorele să acționeze, fie din cauza absenței acestuia din urmă, fie din cauza tinereții sale; și această regulă a fost
enunțată de Divinul Pius într-un Rescript. De asemenea, este stabilit în multe rescripturi că o acțiune de executare a hotărârii
ar trebui să fie întotdeauna acordată împotriva tutorelui, atunci când tutorele a pierdut procesul, cu excepția cazului în care
tutorele a respins averea tatălui său; pentru că atunci a fost stabilit în mod repetat în rescripturi că acest lucru nu poate fi
făcut, nici împotriva tutorelui, nici împotriva tutorelui, și că proprietatea tutorelui nu poate fi luată în executare.
182. Marcellus merge și mai departe în Cartea a XX-a a Digestului și spune că, dacă tutorele dă garanții, iar pupila respinge
ulterior averea, trebuie să se acorde ajutor și garanțiilor sale. Cu toate acestea, în cazul în care tutorele nu respinge
succesiunea, trebuie să se acorde garanții în aceeași măsură ca și tutorelui însuși, mai ales dacă acesta a dat garanție din cauza
absenței sau a copilăriei tutorelui său.
183. Același, Despre Edict, Cartea XXXV.
În cazul în care au fost numiți mai mulți curatori, Pomponius afirmă în Cartea a șaizeci și opta asupra Edictului că trebuie
ratificat chiar și ceea ce a fost făcut de oricare dintre ei. Căci în cazul curatorilor unui nebun, pretorul poate acorda
administrarea curatelei unuia dintre ei, pentru a evita pierderea oricărui avantaj pentru cel care este nebun, și va ratifica orice
tranzacție a acestuia care nu este frauduloasă.
184. În cazul în care un bunic, sau un tată al persoanei aflate sub curatelă, desemnează prin testament care dintre curatori va
administra curatelă, pretorul a considerat că acesta din urmă trebuie să o facă. Și este rezonabil să fie luată în considerare
voința unui părinte, care nu a făcut decât să consulte interesul superior al fiului său. Pretorul urmează aceeași regulă cu
referire la cei pe care un părinte i-a desemnat în testamentul său și el însuși îi confirmă în funcția lor; astfel, dacă un părinte
ar menționa persoana pe care dorește să administreze tutela, numai el o va administra.
185. Prin urmare, ceilalți tutori nu vor administra tutela, ci vor fi ceea ce noi numim în mod obișnuit "tutori onorifici". Să nu
creadă însă nimeni că nu li se atrage nicio răspundere, căci este stabilit că se poate intenta o acțiune împotriva lor și după ce
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bunurile tutorelui care administrează au fost epuizate; căci ei au fost desemnați să acționeze ca observatori și supraveghetori
ai actelor sale și vor fi răspunzători dacă nu îl denunță ca suspect, atunci când, în orice moment, vor constata că se comportă
necorespunzător. Prin urmare, ei trebuie să îi ceară asiduu socoteală și să fie atenți cu atenție la modul în care se comportă,
iar dacă sunt bani de depus, ei trebuie să se asigure că acest lucru se face, în scopul achiziționării de terenuri. Acele persoane
se înșală pe ele însele, care cred că tutorii onorifici nu sunt în nici un fel responsabili, căci ei sunt responsabili în conformitate
cu ceea ce am afirmat mai sus.
186. Deși pretorul poate declara că va conferi cu siguranță tutela părții desemnate de testator, totuși, uneori evită să facă acest
lucru, ca de exemplu, atunci când tatăl a acționat fără o considerație adecvată; sau când era un minor cu vârsta sub douăzeci
și cinci de ani; sau atunci când, în momentul în care a făcut numirea, tutorele părea a fi un om cu obiceiuri bune și cumpătate,
dar care ulterior s-a făcut vinovat de o conduită rea, despre care testatorul nu știa nimic; sau atunci când încrederea a fost
acordată unei părți datorită situației sale prospere, iar ulterior a fost lipsit de bunuri.
187. Apoi, atunci când tatăl a numit un singur tutore, uneori sunt asociați cu el curatori. Căci împăratul nostru, împreună cu
tatăl său, a declarat într-un Rescript că, acolo unde cineva numește ca tutori pe cei doi liberți ai săi, unul pentru administrarea
bunurilor în Italia și celălalt pentru administrarea bunurilor în Africa, trebuie să li se asocieze curatori; dorința tatălui nu a
fost respectată.
188. Ceea ce a fost afirmat cu referire la tutori ar trebui să fie respectat și în cazul curatorilor pe care tatăl i-a numit prin
testament și care ar trebui să fie confirmați de pretor.
189. Prin urmare, este evident că pretorul trebuie să aibă grijă să evite ca tutela să fie administrată de mai multe persoane;
căci, deși tatăl nu a desemnat o anumită persoană pentru a o administra, totuși, pretorul trebuie să prevadă ca acest lucru să
fie făcut de o singură persoană. Pentru că, într-adevăr, este mai ușor pentru un singur tutore atât pentru a intenta acțiuni cât și
pentru a le apăra, iar administrarea tutelei să nu fie distribuită între mai multe persoane.
190. În cazul în care un tutore nu a fost ales de către testator sau dacă acesta nu dorește să acționeze, atunci va administra
fiducia cel care va fi numit de majoritatea tutorilor. Prin urmare, pretorul trebuie să le ordone acestora să se adune, iar dacă
nu o fac sau, după ce s-au adunat, nu ajung la nicio concluzie; după o investigație corespunzătoare, el însuși va stabili cine va
administra tutela.
191. Este clar că, dacă tutorii nu acceptă decizia pretorului, dar toți doresc să administreze tutela, deoarece nu au încredere în
persoana care a fost aleasă și nu doresc ca un străin să fie înlocuit pe riscul lor; trebuie să se considere că pretorul poate
permite tuturor să administreze tutela.
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192. Mai mult, dacă tutorele dorește să împartă tutela între ei, ei trebuie să fie ascultați, pentru ca administrarea acesteia să fie
distribuită între ei.
193. Același, Despre edict, Cartea a IX-a.
Acest lucru se poate face fie în părți, fie pe districte. Când este împărțită în acest mod, oricare dintre ei poate fi exclus printro excepție având ca obiect partea sau districtul în care nu administrează tutela.
194. Același, Despre Edict, Cartea XXXV.
Există un motiv pentru depunerea banilor (dacă pot fi colectați) doar atunci când aceștia sunt disponibili pentru cumpărarea
unui teren; căci dacă se poate dovedi cu ușurință că tutela are o importanță pecuniară atât de mică încât nu se poate cumpăra
un teren pentru tutelat cu banii colectați, nu este necesar să se facă depunerea. Prin urmare, să analizăm care ar trebui să fie
valoarea bunurilor supuse tutelei pentru a justifica un depozit. Și, atunci când se afirmă că motivul depozitului este acela de a
cumpăra un teren pentru pupili, este evident că nu trebuie să se considere că acesta se referă la sume de bani nesemnificative.
Suma nu poate fi menționată în termeni generali, deoarece este mai ușor, atunci când se demonstrează un motiv întemeiat, să
se facă o investigație în cazuri individuale. Căci puterea de a solicita uneori depunerea unor sume chiar și mici nu ar trebui să
fie retrasă, în cazul în care tutorele pare a fi susceptibil de suspiciune.
195. Se consideră că un tutore și-a exercitat funcțiile atunci când a acționat în orice mod care îl privește în vreun fel pe
tutorele său, chiar dacă ar fi lipsit de importanță; și, în acest caz, nu este necesară intervenția celor care obișnuiesc să oblige
tutorii să își administreze trusturile.
196. Atunci când, după ce un tutore a acționat o dată, el încetează să-și îndeplinească îndatoririle, el poate fi acționat ca fiind
suspect.
197. Atunci când cineva ordonă ca tutela să fie administrată în numele său, iar acest lucru este făcut de cel care a fost
îndrumat să facă acest lucru, va exista un motiv pentru o acțiune în tutelă; căci se consideră că a administrat-o el însuși cel
care o administrează prin altcineva. În cazul în care cel căruia i s-a dat indicația nu acționează, tutorele poate fi acționat în
justiție prin intermediul unei acțiuni pretoriene.
198. Atunci când debitorul unui tată administrează tutela fiului, el va fi pasibil de o acțiune în tutelă, chiar și pentru ceea ce îi
datora tatălui.
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199. Dacă un tutore nu-și anunță pupila, ajunsă la pubertate, să ceară curatori pentru el însuși (așa cum îi este ordonat să facă
cel care a administrat o tutelă de către Sfintele Constituții), va fi el pasibil de o acțiune în tutelă? Cred că cea mai bună opinie
este că acțiunea în tutelă va fi suficientă, deoarece necesitatea de a da o notificare este o parte a obligației legate de tutelă,
chiar dacă aceasta poate fi dată după pubertate.
200. Dacă, după ce minorul a împlinit douăzeci și cinci de ani, nu s-au dat socotelile și nici nu au fost produse documentele
referitoare la o acțiune deja începută, este vorba de buna credință și de probitatea curatorilor de a continua acțiunea intentată
prin sfatul lor. Prin urmare, dacă aceștia nu se ocupă de aceste lucruri care li se cer, cred că cea mai bună opinie este că o
acțiune bazată pe mandat voluntar va fi suficientă, chiar dacă timpul curatelei a expirat; cu condiția să nu se fi dat socoteală
în acest sens.
201. Julianus propune următoarele în Cartea a douăzeci și una a Digestului. Un anumit om, la moartea sa, a numit tutori
pentru copiii săi, și a adăugat: "Și doresc ca ei să nu fie nevoiți să dea socoteală". Julianus spune că acești tutori ar trebui să
fie trași la răspundere, cu excepția cazului în care au dat dovadă de bună credință în administrarea încredințării lor, deși în
testament se menționa că nu trebuie să dea socoteală; și, după cum spune Julianus, nimeni nu ar trebui să fie urmărit pe acest
motiv din cauza încredințării. Și această opinie este corectă, deoarece nimeni nu poate, prin intermediul unor prevederi de
acest gen, să elibereze pe altul de la aplicarea dreptului public sau să schimbe forma stabilită în antichitate. Oricine poate însă
să lase moștenire altuia, sau să-i lase prin intermediul unui trust, o despăgubire pentru vreun prejudiciu pe care l-a suferit din
cauza tutelei.
202. Papinianus a expus următorul caz în Cartea a cincea a opiniilor. Un tată a dispus ca tutela copiilor săi să fie administrată
după sfatul mamei lor și, în acest scop, i-a eliberat pe tutori. Datoria tutorilor nu va fi, din acest motiv, diminuată în nici un
fel, dar se cuvine ca buni cetățeni să adopte sfatul benefic al mamei, deși nici eliberarea tutorilor, nici dorința tatălui, nici
intervenția mamei nu vor diminua, în nici un fel, responsabilitatea lor.
203. Gardienii sunt autorizați să nu țină seama de indicațiile tatălui într-o anumită măsură; de exemplu, atunci când acesta din
urmă a prevăzut ca niciuna dintre proprietățile sale să nu fie vândută, sau ca nici unul dintre sclavii săi, nici hainele sale, nici
casele sale, nici unul dintre efectele sale perisabile să nu fie înstrăinate; ei nu pot ține cont de această dorință a tatălui.
204. Tutorele este notificat prin prezenta că responsabilitatea fiduciară îi va fi atașată din momentul în care va ști că este
tutore. Este suficient dacă el a obținut informația în orice mod și nu este necesar să fie notificat în prezența martorilor; căci,
dacă a aflat acest fapt din orice sursă în afara testamentului, nu există nicio îndoială că responsabilitatea îi va fi atașată.
205. Același, Despre edict, cartea XXXVI.
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Cu toate acestea, tutorele trebuie să dovedească faptul că tutorele a avut cunoștință de numirea sa.
206. The Same, On the Edict, Book XXXV.
Se consideră că tutorele care nu întocmește un tabel al bunurilor, numit în mod obișnuit inventar, este considerat că a acționat
în mod fraudulos, cu excepția cazului în care se poate invoca o cauză necesară și justă pentru a nu face acest lucru. Prin
urmare, în cazul în care cineva omite în mod fraudulos să întocmească un inventar, el este în măsură să fie obligat să
despăgubească tutorele pentru întregul său interes în această chestiune, care poate fi stabilit printr-un jurământ depus în
instanță. Prin urmare, tutorele nu ar trebui să efectueze nicio afacere înainte de a se face inventarul, cu excepția cazului în
care există un motiv care nu poate admite nici măcar o mică întârziere.
207. În cazul în care un tutore se face vinovat de întârzierea vânzării bunurilor perisabile, el face acest lucru pe riscul său,
deoarece ar trebui să îndeplinească imediat îndatoririle funcției sale. Dar dacă el spune că își aștepta colegii tutori, care fie nu
s-au prezentat, fie au dorit să se scuze, ar trebui să fie scuzat? Nu va fi ușor de scuzat, pentru că ar trebui să își îndeplinească
îndatoririle, nu chiar în grabă, ci fără nicio întârziere inutilă.
208. O acțiune în tutelă se va îndrepta împotriva tutorilor, dacă aceștia au făcut un contract prejudiciabil; de exemplu, dacă,
prin corupție sau favoruri, au cumpărat bunuri care nu erau în stare bună. Dar ce se întâmplă dacă nu au acționat cu corupție
sau dacă nu au dat dovadă de favoruri necuvenite, ci doar nu au ales un bun care era în stare bună? În acest caz, s-ar putea
spune, în mod corect, că ar trebui să fie responsabili doar pentru neglijență gravă.
209. Dacă, după depunerea banilor, tutorii neglijează să cumpere bunuri imobiliare, ei încep să fie răspunzători pentru
dobânzi. Căci, deși trebuie să fie obligați de pretor să facă achiziția; totuși, dacă nu reușesc să facă acest lucru, ar trebui să fie
obligați să plătească dobândă din cauza întârzierii, cu excepția cazului în care nu sunt responsabili pentru omisiunea de a
cumpăra proprietatea.
210. Gardienii trebuie să plătească dobânda legală pentru banii aparținând pupilelor lor pe care îi convertesc în folosul lor,
dar numai în cazul în care se stabilește în mod clar că i-au folosit în scopuri proprii. Însă, în cazul în care tutorele nu a
împrumutat banii cu dobândă sau nu i-a depus, nu se consideră că i-a convertit în folosul propriu. Divinul Severus a
promulgat un decret în acest sens, prin urmare trebuie dovedit că tutorele a convertit banii în folosul său propriu.
211. Nu considerăm că a convertit banii în folosul său propriu un tutore care, fiind datornicul tatălui pupilei sale, nu i-a făcut
ulterior plata; pentru că el va fi răspunzător în acest caz pentru aceeași dobândă pe care a promis să o plătească tatălui.
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212. Atunci când un tutore împrumută cu dobândă în nume propriu banii pupilului său, el nu poate fi obligat să plătească
dobânda pe care el însuși a încasat-o, decât dacă pupilul este dispus să-și asume riscul altor împrumuturi.
213. Atunci când a fost necesar să se depună bani pentru cumpărarea unui teren, iar acest lucru a avut loc, dobânda nu va
curge. Dacă, totuși, acest lucru nu a fost făcut și nu s-a dat nicio instrucțiune de a face depozitul, atunci trebuie plătită doar
dobânda datorată pentru banii aparținând pupilei, dar dacă o astfel de instrucțiune a fost dată, iar pupila neglijează să o
urmeze, trebuie să se analizeze ce rată a dobânzii va fi plătită. Pretorii obișnuiesc să-i avertizeze pe tutori că, dacă depozitul
nu este făcut sau dacă este făcut după termenul prevăzut, se poate percepe o dobândă legală. Prin urmare, dacă acest
avertisment a fost dat, judecătorul care are jurisdicție asupra cauzei, în orice moment, trebuie să urmeze decretul pretorului.
214. Pretorii obișnuiesc să dea același avertisment cu referire la acei tutori care neagă că au ceva în mâinile lor pentru
întreținerea pupilelor lor; astfel încât, dacă se stabilește că au avut ceva, se poate plăti o dobândă mai mare; și este clar că
judecătorul trebuie să urmeze această cale pe lângă aplicarea unei alte sancțiuni.
215. Tutorele trebuie să plătească dobânzi pentru toate sumele de bani care rămân în mâinile sale.
216. Trebuie să se înțeleagă ce este dobânda care este desemnată "pupilar". Se pare că această rată a dobânzii este cea legală
pe care tutorele trebuie să o plătească pentru banii pe care i-a convertit în folosul său; dar atunci când el neagă că ar exista
bani în mâinile sale și pretorul pronunță o hotărâre împotriva lui, el trebuie să plătească dobânda legală; sau atunci când s-a
făcut vinovat de întârziere în depunerea banilor și pretorul a pronunțat o hotărâre împotriva lui pentru dobânda legală. Însă, în
cazul în care acesta neagă faptul că vreun ban al tutorelui se află în mâinile sale și îi impune tutorelui necesitatea de a
împrumuta bani cu dobândă legală pentru a face față cheltuielilor sale, tutorele va fi răspunzător pentru dobânda legală.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care acesta percepe dobânda legală de la debitorii pupilei. De asemenea, el va fi
răspunzător pentru dobândă și pentru alte motive, în conformitate cu obiceiul din provincie, adică fie pentru cinci la sută, fie
pentru patru la sută, fie pentru orice rată mai mică, dacă aceasta este practica în provincie.
217. Dobânda nu este cerută imediat de la tutori, ci colectarea sau investirea ei trebuie să fie cerută după un anumit timp,
adică după două luni. Se obișnuiește să se respecte această regulă într-o acțiune în tutelă. Această întârziere sau indulgență nu
trebuie acordată celor care convertesc banii curatelelor sau minorilor în folosul propriu.
218. În cazul în care un tutore sau un curator păstrează pentru uzul propriu dobânzile pe care le-a colectat, el ar trebui să fie
răspunzător pentru aceste dobânzi, deoarece cu siguranță nu contează prea mult dacă el deturnează fie principalul, fie
dobânzile tutorelui său.
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219. Moștenitorii unui curator vor fi răspunzători pentru dobânda banilor depozitați într-un cufăr, până când vor face cerere
de numire a unui alt curator în locul defunctului.
220. În cazul în care un tutore are o hotărâre judecătorească pronunțată împotriva sa din cauza actelor colegului său tutore, se
pune problema dacă va fi obligat și el să plătească dobânzi. Este stabilit, așa cum se afirmă în multe rescripturi și cum susține
Papinianus în Cartea a douăsprezecea a întrebărilor, că el trebuie să fie obligat să plătească și dobânzi, dacă nu și-a denunțat
colegul de tutelă ca fiind suspect. Și, într-adevăr, el ar trebui să fie obligat să plătească dobânda la care este obligat din cauza
administrării sale.
221. Trebuie remarcat faptul că un tutore datorează dobânzi pentru banii rămași în mâinile sale după încetarea mandatului
său, până în ziua în care a renunțat la tutelă.
222. Același, Despre Edict, Cartea XXIII.
În cazul în care tutorele, a cărui tutelă este administrată, introduce o acțiune în tutelă, trebuie spus că el trebuie să aștepte
uneori o anumită dată pentru plata banilor împrumutați; de exemplu, dacă a împrumutat bani în numele tutorelui, iar ziua
încasării acestora nu a sosit încă. Este evident că acest lucru se referă doar la banii pe care tutorele putea și trebuia să-i
împrumute, dar dacă nu trebuia să-i împrumute, tutorele nu va fi obligat să aștepte.
223. Același, Despre Edict, Cartea XXXVI.
Ori de câte ori un tutore împrumută cu dobândă bani aparținând unui tutore, trebuie încheiată o stipulație în felul următor:
tutorele sau unul dintre sclavii săi trebuie să stipuleze plata banilor. Dacă, totuși, pupila nu are vârsta necesară pentru a putea
stipula și nu are sclav, atunci tutorele sub controlul căruia se află ar trebui să facă stipulația. În acest caz, Julianus afirmă
foarte corect că o acțiune echitabilă ar trebui să fie acordată pupilei. Dacă, totuși, acesta din urmă ar fi absent, nu există nicio
îndoială că tutorele poate stipula în numele său.
224. Atunci când capul unei familii îi dă fiului său, ca tutore, o persoană pentru care a devenit garanție, este de datoria
tutorelui să plătească datoria creditorului său atunci când vine ziua plății; prin urmare, dacă el nu face acest lucru, iar tutorele
său, care a trecut de minoritate, ar trebui să plătească datoria în contul garanției date de tatăl său, acesta poate acționa
împotriva tutorelui său, nu numai printr-o acțiune de mandat, ci și printr-o acțiune pe tutelă; deoarece tutorele este
responsabil pentru neplata datoriei. Cu toate acestea, dacă tutorele a devenit îndatorat doar după expirarea unui anumit
termen, unele autorități consideră că acest lucru nu intră în sfera de aplicare a unei acțiuni în tutelă, cu condiția ca ziua plății
să nu fi sosit decât după încetarea fiduciei. Dar dacă ziua sosește în timpul existenței tutelei, aceștia susțin că, fără îndoială,
aceasta va fi cuprinsă în acțiune. Sunt de părere că ambele decizii sunt corecte, în cazul în care tutorele este pe cale de a
1488

deveni insolvabil, dar dacă acesta ar fi solvabil, nu va intra în sfera de aplicare a acțiunii de tutelă. De asemenea, nimeni nu ar
trebui să creadă că acest lucru nu va avea niciun efect, deoarece, dacă se va spune că este inclusă în acțiune și există motive
pentru ca cererea să fie preferată, fideiusorii vor fi răspunzători dacă s-a luat un angajament de conservare a bunurilor.
225. Mai mult, dacă tutorele ar trebui să răspundă la o acțiune care se va prescrie prin trecerea timpului, trebuie spus că există
un motiv pentru ca această creanță să fie inclusă în acțiunea în tutelă, pentru ca acțiunea să devină perpetuă.
226. Și, în general, în ceea ce privește ceea ce un tutore este răspunzător față de tutelat față de un terț, el este de asemenea
răspunzător față de el însuși, atunci când datorează datoria, și poate chiar mai mult; căci el nu poate face să plătească pe alții
împotriva cărora nu are drept de acțiune, dar poate face acest lucru atunci când este el însuși implicat.
227. Atunci când un tutore datorează bani tatălui pupilei sale la o rată a dobânzii mai mare decât cea pupilară; trebuie să se
analizeze dacă este responsabil față de el pentru ceva. Și, într-adevăr, dacă a plătit principalul, el nu este răspunzător de
nimic, căci a putut să plătească și să nu se împovăreze cu dobânda; dar dacă nu a făcut plata principalului, el poate fi obligat
să plătească dobânda pe care ar trebui să o ceară de la el însuși.
228. Așa cum tutorele trebuie să plătească ceea ce datorează, tot așa și el poate încasa de la tutore ceea ce i se cuvine, dacă
este creditor al tatălui celui dintâi; căci el poate să se plătească singur, cu condiția să fi avut bani în mâinile sale cu care să o
facă; iar dacă dobânda care i se cuvine ar fi la o rată mai mare, tutorele va fi exonerat de răspundere pentru aceasta, deoarece
tutorele ar fi putut să se plătească singur, așa cum ar fi putut și ar fi trebuit să plătească altora.
229. Nu este necesar, în cazul în care este dat în judecată, ca el să plătească după pronunțarea hotărârii; și, prin urmare, dacă
cazul tutorelui nu este bine întemeiat, el trebuie să îl notifice pe acesta despre acest fapt. De aceea, împăratul Antoninus și
tatăl său au interzis tutorilor să tragă la răspundere pentru cheltuieli pe un tutore, dacă acesta a opus o apărare inutilă, în cazul
în care procesul a fost intentat de un creditor; pentru că tutorilor nu le este interzis să recunoască o creanță de bună credință.
230. Nu numai că un tutore poate să se plătească pe sine, dar poate, de asemenea, să facă un registru al banilor împrumutați
lui însuși, așa cum afirmă Marcellus în Cartea a opta a Digestului; și poate să se facă răspunzător pentru banii împrumutați de
la pupila sa, declarând în registrul său că aceștia i-au fost împrumutați lui însuși.
231. Este stabilit că, atunci când un tutore este numit cu referire la creșterea unei proprietăți (ca, de exemplu, din cauza unei
accesiuni ulterioare la proprietatea mamei sale sau cu referire la orice altă creștere), nu este obișnuit ca el să administreze
bunurile care aparțin tutelei anterioare. Cu toate acestea, dacă nu l-a denunțat pe primul tutore ca fiind suspect sau dacă nu i-a
cerut acestuia o garanție, el va fi pedepsit.
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232. Pe de altă parte, însă, atunci când un tutore sau un curator este numit doar pentru un minor, el va fi responsabil de orice
creștere a bunurilor care ar putea avea loc ulterior, deși se obișnuiește să se numească un curator care să se ocupe de această
creștere; ceea ce nu se face pentru motivul că respectiva creștere nu are nicio legătură cu îngrijirea a ceea ce a fost deja
dobândit, căci, în ceea ce privește aceasta, trebuie să se țină seama și de interesul general al tutelatului. Prin urmare, în cazul
în care se numește un nou curator, responsabilitatea este împărțită cu tutorele, sau dacă nu se numește unul, fostul numit este
în mod necesar responsabil pentru buna administrare a fiduciei.
233. Același, Despre Edict, Cartea XLIX.
În general, nu se consideră că un tutore nu a fost protejat în mod corespunzător atunci când nu se face în numele lui ceea ce
ar face orice bun gospodar. Prin urmare, dacă un tutore neglijează să facă plata unei datorii sau nu își îndeplinește datoria în
apărarea unei acțiuni în justiție sau într-o stipulație, se consideră că nu și-a protejat în mod corespunzător pupila.
234. Același, Despre Edict, Cartea XXXIII.
Divinul Pius a afirmat într-un Rescript cu referire la un tutore al cărui tutore a fost decis în mod judiciar ca fiind un sclav, că
proprietarul acestuia din urmă nu avea dreptul la privilegiul de a deduce ceea ce i se datora din proprietatea pe care sclavul o
cumpărase cu banii tutorelui. Această regulă ar trebui să fie respectată și în cazul unui curator.
235. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
În cazul în care mai mulți curatori administrează o tutelă, o acțiune în numele unui tutelat nu poate fi acordată niciunuia
dintre ei împotriva colegilor săi curatori.
236. Potrivit Rescriptelor lui Traian și Hadrian, trebuie ratificată tranzacția tuturor afacerilor de către un tutore de bunăcredință. Prin urmare, un tutore nu poate intenta o acțiune pentru a recupera o proprietate care a fost vândută în mod legal de
către tutorele său, deoarece nu ar trebui să fie în avantajul unui tutore dacă administrarea proprietății nu ar fi aprobată,
deoarece în astfel de circumstanțe nimeni nu ar cumpăra nimic. De asemenea, nu contează dacă tutorele este solvabil sau nu,
deoarece dacă tranzacția a fost una de bună credință, ar trebui aprobată; dar dacă a fost frauduloasă, transferul nu va fi
valabil.
237. Ar fi prea mult să acordăm permisiunea unui tutore de a plăti cheltuieli din bunurile tutorelui său, pe motiv că ar trebui
să păstreze reputația acestuia din urmă, în cazul în care nu ar putea plăti în mod onorabil astfel de cheltuieli din propriile sale
bunuri.
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238. Deoarece un tutore este numit nu numai pentru a avea grijă de bunurile pupilei sale, ci și pentru a exercita supravegherea
moravurilor sale, el ar trebui, în primul rând, să plătească instructorilor săi nu cele mai mici salarii pe care le poate, ci
proporțional cu valoarea proprietății și cu rangul pupilei; și ar trebui să asigure sprijin pentru sclavii și oamenii săi liberi și,
uneori, pentru cei străini, dacă acest lucru va fi în avantajul pupilei. El poate trimite cadourile obișnuite părinților și rudelor
sale, dar nu poate da o zestre unei surori care este urmașa unui alt tată, chiar dacă altfel ea nu s-ar putea căsători; căci, deși
acest lucru poate fi făcut în mod onorabil, este totuși o manifestare de liberalitate care ar trebui să depindă de voința pupilei.
239. În cazul în care un tutore nu a putut să împrumute bani aparținând pupilei sale, deoarece nu exista nimeni căruia să îi
poată împrumuta, pupila trebuie să suporte pierderea dobânzii.
240. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XII.
Un tutore trebuie să repartizeze numărul de sclavi care trebuie să stea în preajma pupilei sale, în funcție de rangul și
mijloacele acesteia.
241. Un tutore nu trebuie să fie audiat atunci când susține că nu a investit banii pupilei pentru că nu a găsit un loc potrivit
pentru a face acest lucru, dacă se dovedește că și-a investit banii proprii în mod profitabil în acest timp.
242. La plata moștenirilor și la achitarea fiduciilor, tutorele ar trebui să aibă grijă să nu plătească pe cineva căruia nu i se
cuvine nimic. De asemenea, el nu trebuie să dea cadouri de căsătorie mamei sau surorii pupilei sale. Cu toate acestea, este un
alt lucru ca tutorele să asigure mamei sau surorii pupilei sale cele necesare traiului, atunci când acestea nu se pot întreține
singure, pentru că acest lucru ar trebui să fie ratificat; deoarece există o mare diferență atunci când se cheltuiesc bani în acest
scop și atunci când se fac cheltuieli pentru cadouri sau moșteniri.
243. Paulus, Abrevieri, Cartea a VIII-a.
Un tutore este răspunzător pentru actele altuia dacă putea și trebuia să-l denunțe ca fiind suspect, iar uneori dacă putea să-l
oblige să dea garanții; dar dacă unul care este solvabil își pierde brusc bunurile, nicio vină nu poate fi atribuită colegului său.
244. Același, Opinii, Cartea a II-a.
În cazul în care o persoană numită tutore nu îi dă în judecată pe cei despre care constată că sunt debitorii pupilelor sale și din
acest motiv solvabilitatea lor este afectată; sau dacă nu investește banii aparținând pupilei sale în termen de șase luni de la
numirea sa, el însuși poate fi dat în judecată pentru banii datorate, precum și pentru dobânzile aferente celor pe care nu i-a
investit.
1491

245. Același, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Atunci când, într-o acțiune în tutelă, se pune problema ce împrumuturi făcute de tutore pentru tutorele său trebuie
recunoscute; Marcellus consideră că, dacă tutorele a împrumutat bani aparținând tutorelui său și a stipulat în numele acestuia,
creanțele considerate bune vor aparține tutorelui, iar cele rele și contractate în mod necorespunzător vor aparține tutorelui. Cu
toate acestea, se consideră că este mai bine ca tutorele să lase alegerea minorului, pentru ca acesta din urmă să accepte sau să
respingă tot ceea ce a fost făcut de tutore cu privire la creanțe, astfel încât va fi la fel ca și cum tutorele ar fi încheiat afacerea
pentru el însuși. Această regulă se aplică și în cazul în care tutorele a împrumutat bani în numele tutorelui său.
246. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XVII.
În cazul în care un tutore primește ordinul de a administra tutela de la cineva care are autoritatea de a face acest lucru, iar el
nu se conformează ordinului, el ar trebui să-și despăgubească tutorele de la acea dată, și nu din momentul în care a fost numit
tutore.
247. Ulpianus, Digest, Cartea XXI.
247. În cazul în care un tutore a efectuat afacerile pupilei sale, chiar dacă nu l-a autorizat să acționeze în nici o chestiune, nu
există nici o îndoială că el va fi răspunzător de o acțiune în tutelă; căci ce poate împiedica o astfel de dispoziție a bunurilor
pupilei, încât nu va fi necesar să fie efectuată nici o afacere în care ar trebui să intervină autoritatea tutorelui?
248. În cazul în care există doi tutori, iar o acțiune este intentată împotriva unuia dintre ei, celălalt nu va fi exonerat de
răspundere.
249. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
Un curator nu este obligat să dea socoteală de actele sale asociatului său, dar atunci când nu împarte cu acesta administrarea
sau nu se achită cu bună-credință de sarcina sa, el poate fi denunțat ca fiind suspect.
250. Același lucru, cu privire la funcția de proconsul.
Un tutore sau un curator al cărui apel a fost pronunțat ca fiind nerezonabil, sau în cazul în care nu a fost acceptat, va fi
răspunzător din momentul în care ar fi trebuit să se angajeze în administrarea funcției sale.
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251. Marcellus, Opinii.
Lucius Titius l-a numit prin testament pe Gaius Seius, care se afla sub control patern, tutore al fiului său. Gaius Seius a
administrat tutela cu știința și consimțământul tatălui. Întreb dacă, după moartea lui Gaius Seius, o acțiune în tutelă va putea
fi exercitată împotriva tatălui său și, în caz afirmativ, pentru ce sumă. Marcellus a răspuns că, în conformitate cu faptele
prezentate, tatăl va fi pasibil de o acțiune de peculio, precum și de una pentru bunurile folosite în beneficiul său; și că, în
acest caz, nu pare că știința și consimțământul tatălui vor avea ca efect faptul că îl va face responsabil pentru întreaga sumă,
cu excepția cazului în care un coleg tutore sau o altă parte care dorește să-l facă suspect, ar trebui să apară și să-și asume
riscul.
252. Paulus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Un tutore poate reînnoi o obligație în folosul tutorelui său și poate aduce un caz în instanță, dar donațiile făcute de el nu
prejudiciază tutorele.
253. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Se admite în general că un tutore nu trebuie să dea garanții că tutelarul va ratifica actul său, pentru că el însuși are dreptul de
a aduce cazul în instanță. Dar ce se întâmplă dacă s-ar pune la îndoială dacă el a fost tutore sau va continua să fie astfel, sau
dacă afacerea i-a fost încredințată? Este corect ca adversarul său să nu fie înșelat. Aceeași regulă se aplică și în cazul unui
curator, după cum a afirmat Julianus.
254. Paulus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Se obișnuiește ca un agent să fie numit pe riscul tutorelui, printr-un decret al pretorului, ori de câte ori afacerile tutelarului
sunt foarte răspândite sau când rangul, vârsta sau sănătatea tutorelui o cer. Cu toate acestea, în cazul în care tutorele nu este
încă capabil să vorbească pentru el însuși și să numească un avocat, sau în cazul în care este absent, atunci trebuie în mod
necesar să fie numit un agent.
255. Atunci când tutela a fost încredințată în același timp administrației a doi tutori, fie de către un părinte, fie de către colegii
tutori, fie de către magistrați, trebuie să se înțeleagă că unul dintre ei va fi lăsat să acționeze, deoarece doi nu pot face acest
lucru în același timp.
256. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
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Atunci când un minor, cu ajutorul curatorilor săi, depune o cerere împotriva tutorilor săi, pentru o sumă mai mică decât cea la
care avea dreptul și, din acest motiv, el îi dă apoi în judecată pe curatorii săi și se pronunță o hotărâre împotriva lor pentru
valoarea interesului pe care l-a avut în a nu fi condamnat prin neglijența curatorilor, nu se poate obține o restituire de la acești
curatori? Papinianus spune, în Cartea a doua a opiniilor, că restituirea poate fi totuși obținută. Prin urmare, dacă curatorii nu
au plătit încă sentința și fac apel, se poate întâmpina o excepție pe motiv de fraudă, pentru a-i obliga să cedeze drepturile lor
de acțiune împotriva curatorilor. Dar ce trebuie făcut dacă curatorii au plătit deja hotărârea? Acest lucru va fi un avantaj
pentru tutori, deoarece, în acest caz, minorul nu va pierde nimic, deoarece va părea mai mult preocupat de câștig decât de
repararea prejudiciului său; cu excepția cazului în care, într-adevăr, este gata să cedeze drepturile sale de acțiune curatorilor
săi.
257. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIV.
Acțiunile pot fi inițiate împotriva unui curator și a celui care ocupă locul unui tutore, chiar și în timpul administrării sale.
258. Același, Despre Plautius, Cartea a VII-a.
Un tutore care își administrează încrederea trebuie considerat ca ocupând locul unui proprietar, cu referire la tot ceea ce
privește interesele pupilei sale.
259. Marcellus, Digest, Cartea a VIII-a.
Un tutore, care este chemat în instanță, dă o garanție în forma obișnuită. Dacă, între timp, băiatul ajunge la pubertate, el nu
poate fi obligat să conducă procesul.
260. Un tutore care a renunțat la administrarea afacerilor tutorelui său, după ce acesta a ajuns la vârsta pubertății, nu este
răspunzător de dobânzile pentru banii aflați în mâinile sale și pe care i-a predat deja. Cu toate acestea, mi se pare mai corect
ca el să nu fie obligat să plătească dobânzi dacă nu a fost responsabil pentru că nu a predat tutela, atunci când aceasta i-a fost
cerută. (Ulpianus spune că nu este suficient ca el să fi predat banii, dacă nu i-a depus, sigilați, într-un loc sigur).
261. Același, Digest, Cartea a VIII-a.
Acest lucru este valabil mai ales în cazul moștenitorului unui tutore, căci ar fi extrem de nedrept ca cineva care a depășit
vârsta de douăzeci de ani, sau care este mai în vârstă, să-și ia în cap să pretindă ceea ce i se cuvine în temeiul tutelei și, de
asemenea, să ceară dobânzi.
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262. Același, Digest, cartea XXI.
Principala îndatorire a tutorelui este să nu-și lase tutelarul fără protecție.
263. Modestinus, Scuze, Cartea I.
"Divinii împărați Severus și Antoninus către Sergius Julianus: Regula conform căreia tutorii individuali sunt uneori
responsabili în întregime, în măsura în care fiecare a administrat tutela, se aplică numai înainte de atingerea vârstei pubertății
și nu este disponibilă dacă administrarea continuă după această perioadă."
264. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Un tutore a murit fără a lăsa moștenitor. Întreb atunci când un curator a fost numit pentru tutorele său, și nici un inventar, nici
un alt document nu a fost prezentat de către fideiusor, dacă acesta poate fi acționat în judecată în baza stipulației, pentru suma
interesului tutorelui? Modestinus a răspuns că fideiusorul poate fi dat în judecată pentru aceeași sumă pentru care poate fi
intentată o acțiune împotriva tutorelui.
265. Modestinus a fost de părere că tutorele nu ar fi în nici un fel responsabil acolo unde nu s-a făcut vinovat de neglijență,
dacă tutorele ar suferi vreun prejudiciu din cauza faptului că nu s-au găsit chitanțele pentru impozitele plătite.
266. Modestinus a susținut că un tutore ar trebui să dea socoteală pupilei sale pentru orice venit pe care l-ar fi putut încasa cu
bună-credință de pe un teren aparținând acesteia.
267. De asemenea, el a declarat că dacă un tutore a colectat mai puțin de la un sclav pus în grija unui teren, decât ar fi trebuit
să colecteze cu bună credință, el ar putea, din acest motiv, să rețină atât din peculium-ul sclavului respectiv cât era dator față
de pupila femeie, și că acest lucru ar fi un avantaj pentru tutorele respectiv; cu condiția ca el să nu fi încredințat administrarea
proprietății unui sclav risipitor.
268. Un minor, cu consimțământul curatorului său, a vândut o suprafață de teren lui Titius și, ulterior, după ce a constatat că
fusese înșelat, a obținut o restituire completă și s-a ordonat să fie pus în posesia proprietății. Întreb, din moment ce el nu a
profitat de pe urma vânzării menționate și nu s-a dovedit că a obținut vreun avantaj în legătură cu proprietatea sa, dacă nu ar
trebui restituit prețul cumpărătorului? Modestinus a răspuns că, întrucât prețul terenului vândut de către curator nu s-a
adăugat la resursele sale pecuniare și nu s-a decis nimic cu privire la acesta în momentul în care instanța a dispus restituirea,
cumpărătorul și-ar prezenta cererea în zadar.

1495

269. De asemenea, el a dat ca opinie că minorul nu ar trebui să fie obligat să dea socoteală pentru orice cheltuială făcută de
cumpărător pentru ornamentație; dar dacă îmbunătățirile ar putea fi detașate de clădire în așa fel încât aceasta să poată fi
lăsată în starea sa anterioară (adică așa cum era înainte de vânzare), cumpărătorului trebuie să i se permită să le îndepărteze.
270. Lucius Titius era coerede și curator al surorii sale și, întrucât locuia într-un district în care se obișnuia ca proprietarii de
terenuri, și nu locatarii, să susțină poverile impozitelor, precum și contribuțiile temporare, el, urmând această practică și acest
obicei, care fusese întotdeauna respectat, a plătit impozitele pentru proprietatea comună și indivizibilă. Întreb dacă, atunci
când conturile sale au fost întocmite de către curator, s-a putut obiecta la ele că nu a făcut aceste cheltuieli în mod legal, în
ceea ce privește partea surorii sale. Modestinus a răspuns că curatorul avea dreptul să îi dea socoteală minorei pentru ceea ce
i s-a reproșat, deoarece ea însăși ar fi fost obligată să facă plata respectivă dacă și-ar fi gestionat singură afacerile.
271. Doi tutori, după ce au făcut o vânzare de bunuri aparținând pupilei lor, au împărțit banii între ei; și, după această
împărțire, unul dintre ei a fost trimis în exil pe durata existenței tutelei. S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care exilatul și-a
desemnat un mandatar, colegul său tutore putea să-i ceară partea sa din banii aparținând tutorelui. Modestinus a răspuns că
da: "Dacă întrebarea era dacă, în cazul în care un tutore este exilat, colegul său de tutelă poate intenta o acțiune în tutelă; eu
sunt de părere că poate face acest lucru."
272. Callistratus, Despre investigații, Cartea a IV-a.
Aceeași diligență este cerută tutorilor și curatorilor de minori cu referire la administrarea afacerilor lor, așa cum ar trebui să o
exercite cu conștiinciozitate capul familiei în tranzacția propriilor sale afaceri.
273. Atribuțiile unui tutore se încheie odată cu numirea unui curator; și, prin urmare, toate chestiunile care au fost începute
sunt încredințate curatorului pentru a fi finalizate. Acest lucru Divinul Marcus, împreună cu fiul său Commodus, l-a declarat
într-un Rescript.
274. Moștenitorii curatorilor au același drept de a alege împotriva căror curatori preferă să procedeze, așa cum pot face și cei
a căror tutelă este administrată.
275. În Constituțiile imperiale se afirmă că se va da socoteală de toate cheltuielile făcute cu bună-credință în timpul
administrării tutelei, dar, nu de cele pe care tutorele le-a făcut pentru el însuși; cu excepția cazului în care o anumită
compensație a fost stabilită de partea care i-a numit.
276. Julius Aquilia, Opinii.
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Sclavul tutorelui trebuie interogat pentru informarea instanței și pentru promovarea interesului tutorelui.
277. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
Un tutore sau un curator este obligat să accepte de la un fost tutore sau curator, orice credite pe care nu le consideră bune, dar
nu este obligat să-și asume riscul încasării lor.
278. Același, Întrebări, Cartea a III-a.
Tutela se împarte între curatori. Echitatea care a introdus simplul drept de despăgubire nu încetează să fie aplicabilă din
cauza funcției și personalității tutorelui care introduce o acțiune; căci împărțirea tutelei nu este o chestiune de drept, ci una de
jurisdicție și stabilește măsura administrării, dar ea nu se aplică decât tutorelui însuși și nu trebuie să fie un obstacol pentru
părțile care doresc să introducă o acțiune împotriva unui tutore.
279. Același, Întrebări, Cartea a XI-a.
Sabinus și Cassius susțin că tutorele, care administrează tutela, devine răspunzător pentru actele sale individuale în diferite
momente, așa cum în diferite instanțe el este răspunzător.
280. În conformitate cu această opinie, atunci când un sclav este desemnat să vândă bunurile sau să colecteze datoriile
stăpânului său și, după ce a devenit liber, el continuă în același loc de muncă; un proces bazat pe mandat voluntar poate fi
intentat în mod legal împotriva lui din cauza tranzacțiilor anterioare; chiar dacă nu ar putea fi tras la răspundere în perioada în
care a fost sclav (cel puțin în ceea ce privește chestiunile care au legătură cu cele pe care le-a tranzacționat după ce și-a
obținut libertatea), pentru că se consideră în cazul unui tutore că acesta poate intenta o acțiune pe bază de tutelă pentru orice
afacere care a fost făcută după ce a ajuns la pubertate, în cazul în care actele recente sunt legate de cele anterioare și că
acestea nu pot fi împărțite astfel încât să fie plasate în conturi separate.
281. De aici se ridică problema care se discută de obicei cu referire la un fiu aflat sub controlul patern pentru care a fost
numit un tutore prin testament, iar acesta fiind emancipat după încetarea tutelei, tutorele continuă să își administreze funcția.
Din opinia lui Sabinus și Cassius rezultă că fiul respectiv poate fi acționat în judecată pentru întreaga sumă care se referă la
afacerile derulate după emanciparea sa; dar în ceea ce privește ceea ce a avut loc înainte de acest moment, indiferent dacă nu
a fost lipsit de peculium sau dacă a fost lipsit de el, el va fi răspunzător doar pentru suma pe care este capabil să o plătească.
În cazul în care tutorele ar prefera să introducă o acțiune de peculio împotriva tatălui său, bazată pe administrația anterioară
(căci anul disponibil va fi calculat de la momentul în care a început tutela), pentru ca tatăl să nu fie avantajat prin calcularea
întregii perioade, va fi inclusă doar perioada în care fiul aflat sub controlul paternal a administrat tutela.
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282. Același, Întrebări, Cartea a XII-a.
În cazul în care există mai mulți tutori, care nu au administrat tutela, și toți sunt solvabili; va avea dreptul tutorele să aleagă
pe care dintre ei îl va acționa în judecată, deoarece nu a avut loc administrarea fiduciei; sau toți tutorii trebuie să împartă
răspunderea în comun, ca fiind debitori pentru aceeași sumă de bani? Cea din urmă opinie este cea mai rezonabilă.
283. Dacă unii dintre acești tutori nu sunt solvabili, ceilalți vor fi fără îndoială răspunzători; și acest lucru nu este nici
nedrept, deoarece, prin contumacie, fiecare dintre ei devine responsabil pentru întreaga pierdere suferită de tutore.
284. Prin urmare, s-a pus întrebarea dacă tutorele este obligat să cedeze toate drepturile sale la acțiune tutorelui, pe care
numai el l-a acționat în judecată, sau, cel puțin, o parte din ele? Dar, cum contumacia fiecăruia trebuie pedepsită, cu ce
îndreptățire se poate cere acest lucru?
285. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Tutorele care, după stabilirea tutelei, continuă, din greșeală, să păstreze administrarea afacerilor sale, nu va fi obligat să
răspundă pentru creanțele care au fost bune după ce pupila a ajuns la pubertate, deoarece nu poate intenta o acțiune pentru a
le încasa.
286. Un curator numit prin testament de către un tată, din greșeală, s-a ocupat de afacerile unui minor. Ulterior, fiind numiți
alți curatori de către pretor, primul nu va avea nici o răspundere, dacă nu s-a ocupat de nici o afacere după numirea lor.
287. Un tutore testamentar, numit în mod ilegal, s-a ocupat de afacerile minorului în conformitate cu voința tatălui său.
Greșeala fiind descoperită, cea mai bună cale de urmat va fi aceea de a avea un alt tutore numit de pretor, pentru a evita
condamnarea primului pe motiv de fraudă sau neglijență, dacă acesta ar abandona administrarea pe care o începuse deja.
Aceeași regulă nu se aplică în cazul în care cineva își asumă în mod voluntar administrarea afacerii altcuiva, deoarece este în
întregime adecvat ca interesele proprietarului să fie îngrijite prin eforturile unui prieten în orice operațiune unică.
288. Un moștenitor a fost numit fără substitut și, înainte de a intra în posesia bunurilor, pe care era obligat să le predea unui
minor, a decedat. Întrucât averea era situată în Italia, iar moștenitorul desemnat a decedat într-o provincie, tutorii însărcinați
cu administrarea bunurilor în cadrul provinciei ar trebui, în opinia mea, să fie condamnați pentru neglijență, dacă, cunoscând
termenii testamentului, nu au vegheat la interesele minorului; deoarece, dacă încrederea ar fi fost îndeplinită în provincie,
drepturile moștenitorului ar fi fost protejate, iar administrarea bunurilor ar fi revenit celor care s-au angajat să administreze
tutela în Italia.
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289. Dreptul la acțiune împotriva tutorelui nu trebuie să fie refuzat unui creditor care a încheiat un contract cu tutorele însuși,
atunci când acesta din urmă a determinat pe tutorele său să respingă averea; chiar dacă tutorele a folosit banii în beneficiul
minorului.
290. Curatorii unui minor și-au dat garanții unul altuia cu privire la răspunderea lor comună și au emis gajuri reciproce în
acest scop. În cazul în care aceștia vor fi solvabili în momentul în care vor fi eliberați din funcție, garanția dată nu va mai
avea niciun efect și va fi evident că gajurile vor fi eliberate.
291. O parte care a fost numită tutore a făcut recurs împotriva propriei sale numiri. Moștenitorul său, după ce l-a învins
ulterior pe acesta din urmă, va fi responsabil pentru toate pierderile suferite anterior, pentru motivul că se consideră că
reprezintă un grad mic de neglijență faptul de a refuza, încălcând legea, să accepte funcția de tutore, după ce cineva a fost
îndrumat să o preia.
292. Gardienii care au în grijă bunuri situate într-o provincie și care desfășoară afaceri legate de apelul minorilor într-un oraș,
trebuie să solicite numirea unor curatori pentru bunurile minorilor menționați în Italia, deoarece aceasta este datoria lor. Dacă
nu fac acest lucru, înainte de a se întoarce în provincie, instanța ar trebui să pronunțe o hotărâre împotriva lor din cauza
fraudei sau neglijenței lor în această privință.
293. Un unchi patern a fost numit tutore testamentar al fiului fratelui său, în timp ce acesta locuia în Italia, și și-a asumat
responsabilitatea administrării bunurilor din Italia, precum și a celor din provincie, iar apoi a transferat banii obținuți din
vânzările de bunuri de la Roma în provincie și i-a plasat în creditul tutorelui. În cazul în care un alt tutore i-ar fi înlocuit la
Roma, acesta nu poate fi obligat să se ocupe de administrarea acestor bani, care nu fac parte din bunurile tutelei sale.
294. În cazul în care curatorii sau tutorii, numiți în mod necorespunzător prin testament, care nu au fost confirmați printr-un
decret al pretorului, fac afaceri; ei vor fi obligați să-și asume unul altuia responsabilitatea pentru orice pierderi care ar putea
avea loc, deoarece și-au asumat în mod voluntar funcția fără sprijinul legii; și oricare dintre ei care este solvabil ar trebui să
se adreseze pretorului pentru un decret de numire a curatorilor sau tutorilor.
295. În cazul în care tutorele care este solvabil moare, moștenitorii lor nu vor fi răspunzători unul față de altul pentru orice
lucru care nu a avut loc în timpul existenței tutelei.
296. Este stabilit că o acțiune în echitate poate fi acordată împotriva unui tutore care refuză să se achite de îndatoririle
funcției sale, după ce alții, care s-au achitat de ele, au fost dați în judecată. Totuși, dacă pierderea suferită din cauza tutelei nu
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este imputabilă celor care au desfășurat afacerea, ci s-a produs din cauza neglijenței tuturor; atunci răspunderea va fi atribuită
în mod egal tuturor, fără a lua în considerare vreo ordine de substituire.
297. Anumiți tutori, după ce pupila lor a ajuns la pubertate, datorită familiarității lor cu faptele cauzei, au continuat un recurs
care fusese început prin ordinul consulilor. În cazul în care aceștia nu vor putea obține executarea hotărârii, nu vor fi
răspunzători pentru neglijență.
298. În cazul în care un tutore nu poate beneficia de beneficiul restituirii, creanța sa bazată pe pretinsa neglijență a tutorelui
său poate fi eliberată prin acord; și acest lucru nu este considerat a fi o donație, ci o tranzacție comercială.
299. În cazul în care pierderea anumitor creanțe purtătoare de o rată ridicată a dobânzii, și care au fost obținute de un tată,
este imputată neglijenței tutorilor, o tutelată va fi obligată să le cedeze drepturile sale de acțiune; dar ea poate păstra, fără
nicio compensație, toate dobânzile care ar fi putut fi încasate în timpul termenului de tutelă.
300. Atunci când un minor, după ce și-a dat în judecată tutorii, nu a putut încasa de la aceștia tot ceea ce i se cuvenea, el va
avea un drept de acțiune pentru întreaga sumă împotriva curatorilor care, din neglijență, nu și-au transferat tutelă; și nici nu se
va considera că dreptul a fost stins prin hotărârea de tutelă, pentru motivul că tutorele are o cauză de acțiune împotriva celor
care dețin o altă funcție.
301. Un tutore care refuză să intenteze o acțiune în numele tutelatului său împotriva moștenitorului unui fost tutore, care era
solvabil, va fi considerat responsabil pentru orice pierdere; la fel ca și atunci când cineva neglijează să denunțe ca suspect pe
colegul său tutore care a devenit insolvabil.
302. Executarea unei hotărâri de tutelă nu trebuie, prin urmare, să fie amânată pentru motivul că același tutore administrează,
în același timp, tutela fratelui și coerede al tutorelui.
303. Valoarea peculium-ului unui sclav care acționează ca agent și pe care un minor l-a mantuit și l-a păstrat sau ar fi putut
să-l păstreze după ce a început administrarea afacerilor sale, trebuie să fie contabilizată de către curator atunci când declarația
sa este depusă în instanță.
304. The Same, Opinii, Cartea a VI-a.
Un centurion a numit un curator pentru fiul său care era minor, dar numirea sa nu a fost confirmată printr-un decret al
pretorului. Dacă curatorul nu a încheiat nicio afacere, el nu poate fi tras la răspundere nici pentru contumacie, nici pentru
neglijență; deoarece privilegiul soldaților nu se extinde la greșelile comise împotriva altuia, iar ignoranța cu referire la alții nu
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este iertabilă atunci când este vorba de ultimele testamente, cu excepția cazului în care este vorba de proprietatea soldaților.
Tutela copiilor este, de fapt, guvernată de dreptul de control patern și nu de avantajul legat de serviciul militar.
305. Același, Opinii, Cartea a VIII-a.
În cazul în care un tutore, care are mai mulți tutori, îi interzice unuia dintre ei, care este insolvabil, să dea socoteală; acest
lucru nu acționează ca o eliberare a celorlalți cu privire la ceea ce el, în mod fraudulos, ar fi putut încasa sau contracta în
timpul tutelei, iar ceilalți tutori care au neglijat să-l denunțe ca fiind suspect pot fi legal dați în judecată pe motiv de
neglijență; căci un tutore testamentar nu este răspunzător pentru o neglijență de care a fost eliberat prin testament.
306. Același, Definiții, Cartea I.
Un judecător a decis că un tutore din mai mulți era răspunzător pentru întreaga sumă. Cel care a făcut obiectul decretului
poate acționa ca avocat cu referire la propriile sale afaceri, dar nu va avea dreptul la privilegiul de tutore, deoarece acesta nu
este conferit nici măcar moștenitorului unui tutore, iar ușurarea este dată nu cauzei, ci persoanei tutorelui, care merită o
favoare specială.
307. Paulus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Un tutore este exonerat de răspundere în cazul în care o creanță rămâne neîncasată după decesul tutorelui.
308. Un bărbat care era curatorul fiicei fratelui său a promis să dea patruzeci de aurei cu titlu de zestre soțului ei. Întreb dacă
el ar avea dreptul la scutire, dacă ulterior s-ar descoperi datoriile pupilei, iar zestrea promisă s-ar dovedi a fi mai mare decât
valoarea averii ei; deoarece în document se preciza că So-and-So, unchi și curator, a promis o anumită sumă stipulantului?
Dificultatea rezultă din faptul că curatorul nu se aștepta să dea zestrea din averea sa, ci a făcut promisiunea într-un moment în
care credea că mijloacele pupilei sunt suficiente pentru a se putea dispensa de ea. În plus, se poate analiza dacă, dacă
curatorul a făcut promisiunea în timp ce era conștient de faptul că bunurile ei nu erau suficiente, ar trebui să se considere că a
donat suma; sau, întrucât a acționat în mod fraudulos, dacă are dreptul la scutire. Am răspuns că nu cred că, din moment ce
curatorul, ieșind din îndatoririle sale, s-a făcut răspunzător în mod voluntar, ar trebui să i se acorde ușurare de către pretor,
mai mult decât dacă ar fi promis să plătească bani creditorului fetei. Dar dacă partea care face obiectul discuției a promis
zestrea, nu cu intenția de a o face cadou, ci doar ca o chestiune de afaceri, el ar putea să o considere pe femeie răspunzătoare;
și s-ar putea spune că ea ar fi obligată pe durata căsătoriei, cât timp are zestrea, așa cum se întâmplă în cazul contribuției de
proprietate; și cu siguranță ar fi obligată după divorț, indiferent dacă zestrea a fost plătită sau dacă cererea pentru ea încă mai
există; pentru că, în acest caz, rezultatul ar fi exonerarea sa de răspundere pentru aceasta. Dar dacă femeia nu este în măsură
să ramburseze curatorului său ceea ce acesta a promis să dea, cu titlu de zestre, în plus față de bunurile din averea sa,
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curatorul poate fi eliberat de răspundere pentru suma în exces, prin intermediul unei excepții; iar femeia ar trebui să dea o
garanție soțului său pentru această sumă, astfel încât, dacă devine mai bogată în timpul căsătoriei, să poată plăti restul zestrei
soțului său.
309. Același, Întrebări, Cartea a XIII-a.
Cei care acceptă creanțe care au fost aprobate de către foștii curatori sau tutori, își asumă răspunderea pentru plata lor.
310. Atunci când un tutore primește contul tutorelui său după ce a ajuns la pubertate și, după ce l-a dat în judecată pentru un
sold, acceptă dobânda, el nu-și pierde dreptul la orice proprietate a tutorelui său care ar fi putut fi vândută, deoarece pretorul
trebuie să păstreze acest drept pentru el.
311. Același, Întrebări, Cartea a XIV-a.
Atunci când un tutore, după ce a ajuns la pubertate, l-a eliberat pe unul dintre tutorii săi, el se va face vinovat de un act
dezonorant dacă va încerca să-i ceară socoteală celuilalt pentru actele primului pe care l-a eliberat. Spunem că aceeași regulă
se aplică și în cazul a doi magistrați care sunt colegi, iar guvernul se îndreaptă împotriva unuia dintre ei. Mă refer, în acest
caz, la cazul în care doi magistrați sunt răspunzători în solidar, deoarece principiul nu este întotdeauna aplicabil, deoarece
dacă ambii sunt solvabili, nu există niciun motiv de alegere în ceea ce privește intentarea acțiunii. O parte care se eliberează
prin trecerea timpului nu este ca una care nu are nimic, pentru că are mijloacele de a se opune celui care introduce acțiunea în
revendicare.
312. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
Lucius Titius, curatorul lui Gaius Seius, în timpul curatoratului său, a închiriat moșia Cornești lui Sempronius, care nu a plătit
chiria. Minorul, ajuns la majorat, l-a numit pe Sempronius, fostul locatar, mandatarul său. Vă întreb dacă, pentru că a acționat
în calitate de agent, se consideră că minorul și-a asumat întreaga datorie și, prin urmare, și-a eliberat curatorul. Paulus a
răspuns că, pentru motivul că partea, după ce a atins vârsta majoratului, a dorit ca fostul său chiriaș să acționeze în calitate de
agent, nu ar trebui să se considere că l-a eliberat pe acesta de răspunderea pentru soldul datorat la chirie.
313. Statul, prin ordinul guvernatorului, a intrat în posesia bunurilor lui Sempronius, care, din cauza unei promisiuni,
devenise debitor al orașului său natal, iar magistrații acestuia au numit trei curatori, numiți de greci epimelytai, care, ulterior,
pe propria răspundere și fără acordul municipalității, și-au împărțit între ei administrarea bunurilor lui Sempronius. Unul
dintre ei a devenit insolvabil, iar ceilalți, care erau solvabili, au renunțat în același timp la administrarea fondului. Ulterior,
moștenitorul lui Sempronius, care era minor și care respinsese averea, a obținut de la împărat restituirea bunurilor tatălui său.
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Întreb dacă minorul ar trebui să fie despăgubit din averea curatorilor care erau solvabili, întrucât responsabilitatea individuală
pentru curatelă le fusese impusă de magistrați. Paulus a răspuns că, dacă se va decide că se poate acorda o acțiune a tutorelui
împotriva curatorilor, el trebuie să îi dea în judecată pe magistrați pentru partea curatorului care nu era solvabil, deoarece
administrația curatorilor este una, iar cea a celor care se ocupă de afacerile guvernului este alta.
314. Un tutore care a împrumutat banii pupilei sale, chiar dacă o face în nume propriu, nu este considerat că a acționat în
opoziție cu constituțiile care interzic ca banii pupilei să fie convertiți în folosul unui tutore.
315. S-a pus problema dacă un tutore ar trebui să fie obligat să plătească dobândă pentru banii pupilei sale, pe care i-a folosit
după încetarea tutelei sale până în ziua în care s-a pronunțat o hotărâre împotriva sa. Paulus a răspuns că, după ce
administrația sa a luat sfârșit, dobânda ar trebui calculată în același mod ca și în cazul unei hotărâri privind tutelă.
316. De asemenea, Paulus a dat ca opinie că, atunci când o garanție a fost dată de către un tutore pentru păstrarea proprietății
tutorelui său, el nu ar fi răspunzător pentru orice acte efectuate de către tutore după ce tutorele a ajuns la pubertate, care nu se
datorează necesității, ci alegerii.
317. Un tutore, care a fost dat în judecată într-o acțiune de tutelă, și-a prezentat contul, iar hotărârea fiind pronunțată
împotriva sa, el a efectuat plata în conformitate cu termenii acesteia; și ulterior, când pupila a dorit să încaseze banii datorați
de anumiți debitori ai tatălui său, ale căror nume nu figurau în cartea de conturi, chitanțele tutorelui au fost prezentate de
către debitorii respectivi. S-a pus întrebarea dacă o acțiune ar putea fi intentată în favoarea sa împotriva tutorelui sau
împotriva debitorilor. Paulus a răspuns că, dacă debitorii l-au plătit pe tutore în perioada în care acesta a administrat trustul, ei
ar fi fost exonerați de răspundere față de tutore prin efectul legii; dar dacă o acțiune a fost introdusă împotriva tutorelui,
tutorele ar putea, de asemenea, să introducă o acțiune pe tutelă împotriva acestuia și să se folosească de un răspuns pe motiv
de fraudă, în opoziție cu o excepție bazată pe o decizie anterioară a cauzei.
318. În cazul în care au fost numiți doi tutori testamentari pentru un tutore, iar unul dintre ei a murit, la cererea mamei
tutorelui, un altul a fost numit în locul său de către magistrați, sub conducerea guvernatorului provinciei, iar de la acest din
urmă tutore magistratul a cerut o garanție pentru conservarea bunurilor. Gardianul testamentar l-a denunțat pe celălalt, numit
ulterior, ca fiind suspect. S-a pus atunci problema în ce măsură acesta putea fi tras la răspundere. Paulus a răspuns că tutorele
testamentar ar trebui să fie acționat în justiție pentru partea de bunuri pe care a administrat-o. În ceea ce privește partea
colegului său tutore, ar trebui să se deschidă mai întâi o acțiune împotriva celor care au devenit garanții, iar apoi împotriva
magistraților care l-au numit. Apoi, în cazul în care tutorele nu a reușit să obțină tot ceea ce i se cuvenea, ar trebui să se facă o
anchetă cu privire la comportamentul celuilalt tutore, cu scopul de a stabili dacă acesta ar trebui să fie declarat suspect, mai
ales că se spune că l-a acuzat pe cel de-al doilea tutore că ar fi acționat în mod suspect. Cu toate acestea, în alte circumstanțe,
atunci când magistrații numesc mai mulți tutori, un tutore nu are nicio cale de atac împotriva lor, înainte de epuizarea
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bunurilor tuturor tutorilor. În cazul expus, în care un singur tutore a fost numit de magistrați, nu se consideră că este
recomandabil ca tutorele testamentar care l-a acuzat pe celălalt de suspiciune să fie acționat în justiție înaintea colegului său;
prin urmare, se consideră că fiecare dintre ei a fost numit tutore pentru administrarea a jumătate din avere.
319. Gardienii sunt autorizați să colecteze banii datorați de către debitorii pupilelor lor, pentru ca aceștia să poată fi achitați în
mod legal; dar nu le pot prezenta creanțele lor și nici nu pot face vreun aranjament cu aceștia în scopul diminuării lor. Prin
urmare, în cazul în care un debitor plătește tutorelui o sumă mai mică decât cea datorată, el poate fi dat în judecată de către
tutelat pentru diferența.
320. Scaevola, Opinii, Cartea a II-a.
Un oarecare om i-a numit tutori pe Titius și Maevius și a adăugat următoarea dispoziție: "Doresc și cer ca totul să se facă cu
sfatul fratelui meu Maevius, iar tot ceea ce se face fără el să fie nul". Doar Titius a încasat datoriile de la debitori; aceștia din
urmă au fost eliberați de răspundere? Am răspuns că, dacă testatorul a încredințat întreaga administrare lui Maevius, plata nu
a fost făcută în mod legal.
321. "Marina și Januaria vor stabili o sumă care va fi suficientă pentru cheltuielile zilnice ale fiului meu". Am întrebat dacă
tutorii ar trebui să fie mulțumiți de hotărârea acestor două femei. Le-am răspuns că suma cheltuielilor trebuie stabilită prin
judecata unui bun cetățean.
322. Gardienii numiți pentru administrarea unei moșii în Italia au găsit la Roma anumite obligații ale unor debitori rezidenți
în provincie, pentru plata banilor la Roma, sau oriunde altundeva unde ar putea fi ceruți. Întrucât debitorii nu se aflau în Italia
și nici unul dintre terenurile lor nu era situat în Italia, întreb dacă încasarea acestor creanțe făcea parte din îndatoririle
gardienilor moșiei din Italia. Am răspuns că, dacă contractul a fost încheiat în provincie, ei nu erau implicați în el; dar că
făcea parte din datoria lor să nu permită celor însărcinați cu administrarea bunurilor în provincie să rămână în necunoștință de
cauză cu privire la existența creanțelor respective.
323. În cazul în care un tutore testamentar, numit de către o mamă, considerându-se un tutore autentic, a vândut atât
proprietatea maternă, cât și cea paternă a tutorelui și a murit în insolvență, s-a pus întrebarea dacă tutorele putea intenta o
acțiune pentru recuperarea bunurilor. Am răspuns că, în cazul în care bunurile mai aparțineau tutorelui, acestea puteau fi
recuperate de către acesta.
324. Prefectul unei legiuni a inserat următoarea dispoziție în testamentul său: "Doresc să se lase la discreția tutorelui fiului
meu să stabilească dacă se va plăti doar o dobândă de unu la sută pe an pentru banii care aparțin averii mele, pentru a
împiedica risipirea lor". Întreb, în cazul în care se va constata că banii au fost împrumutați cu dobândă de către tutorii
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menționați, dacă aceștia vor fi răspunzători, în cadrul unei acțiuni în tutelă, doar pentru dobânda de un procent sau pentru rata
pe care au stabilit-o. Am răspuns că, dacă au ales să plătească suma dobânzii în conformitate cu voința defunctului și nu au
împrumutat banii cu dobândă în numele tutorelui, ei ar fi răspunzători doar pentru suma menționată de testator.
325. Lucius Titius a împrumutat bani de la un tutore și i-a dat în gaj bunuri la care avea dreptul prin moștenire, iar trei ani
mai târziu, pupila, a cărei tutelă era administrată, ajungând la pubertate, averea defunctului a fost confiscată, deoarece
moștenitorul său nu i-a răzbunat moartea. S-a pus întrebarea dacă tutorele putea refuza să ia în considerare cererea
menționată mai sus. Am răspuns că, în conformitate cu faptele prezentate, răspunderea pentru respectiva creanță nu îi revine
tutorelui.
326. Unul dintre cei doi frați, asociați în societate de proprietate și afaceri, murind, l-a lăsat moștenitor pe fiul său; iar unchiul
acestuia din urmă, care era tutorele său, după ce a vândut toată marfa aparținând firmei, a cumpărat-o el însuși și a condus
afacerea în nume propriu. S-a pus întrebarea dacă acesta va fi obligat să îi restituie tutorelui partea sa din profiturile afacerii
sau doar dobânda la bani. Am răspuns că, în conformitate cu faptele prezentate, el trebuie să îi plătească tutorelui dobânda și
nu ar fi obligat să îi dea acestuia o parte din profituri.
327. Gardianul unei moșteniri în Italia, fiind dat în judecată de un creditor din provincie, l-a plătit pe acesta în locul unde
pupila avea proprietăți. S-a pus întrebarea dacă el putea include acest lucru într-o acțiune în tutelă. Am răspuns că nu există
nimic în faptele prezentate care să-l împiedice să facă acest lucru.
328. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
Există o mare diferență între curatorul unui bun fără proprietar și al unui copil nenăscut și curatorul unui nebun, al unui
cheltuitor sau al unui pupilaș, deoarece în ceea ce privește acesta din urmă este evident că există o administrare efectivă; dar
primelor două le este încredințată doar custodia și vânzarea bunurilor care sunt susceptibile de a se deteriora.
329. Paulus, Opinii, Cartea a II-a.
În cazul în care un tutore nu este în măsură să repare prejudiciul suferit din cauza încăpățânării sale de a nu plasa banii
pupilei sale la dobândă sau din cauza faptului că nu a cumpărat terenuri, el va fi pedepsit cu o severitate neobișnuită.
330. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
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În cazul în care bunurile unui tutelat se pierd în urma unui atac al tâlharilor sau în cazul în care un bancher, căruia tutorele i-a
încredințat bani într-o perioadă în care acesta avea o reputație deosebită, nu poate restitui toți banii, tutorele nu va fi tras la
răspundere pentru nimic în aceste circumstanțe.
331. Venuleius, Stipulații, Cartea a VI-a.
Atunci când doi sau mai mulți tutori administrează o tutelă, stipulația fideiusorului fiecăruia îl va face răspunzător pentru
întreaga sumă. Dar dacă tutela este împărțită între ei pe districte, ceea ce se face în general, și unul dintre ei se ocupă de
afacerile din oraș, iar celălalt de cele din afara acestuia, atunci stipulația va lega sau nu va lega pe oricare dintre fideiusori, în
funcție de răspunderea oricăruia dintre mandanți; căci, deși toți sunt tutori și administrează tutela, totuși, dacă unul dintre ei
este dat în judecată cu referire la bunuri care se află în afara districtului său sau este adus în instanță, stipulația nu îl va lega
decât dacă administrarea tutelei i-a fost încredințată în întregime. În cazul în care administrarea întregului trust nu a fost
încredințată unui tutore, efectul este același ca și cum nu i-ar fi fost încredințată cu referire la bunurile în cauză.
332. Neratius, Opinii, Cartea I.
Un curator nu numai că trebuie să dea o zestre pentru un minor, dar trebuie să plătească și cheltuielile ocazionate de
căsătorie.
333. Paulus, Decrete, Cartea a II-a.
Aemilius Dexter a neglijat să ceară garanții de la tutorii numiți în timpul magistraturii sale, iar unii dintre ei fiind scuzați,
Dexter însuși a fost numit tutore de către alți magistrați care i-au succedat. După numirea sa, a fost intentată o acțiune
împotriva sa pentru întreaga sumă, din două motive: în primul rând, pentru că el a numit tutori în timpul în care era magistrat
și, în al doilea rând, pentru că nu a cerut garanții de la aceștia. Pe de altă parte, s-a spus că, deși nu a fost cerută o garanție,
totuși, tutorii erau solvabili la momentul în care tutela a fost încheiată și că neglijența curatorilor nu ar trebui să fie o sursă de
prejudiciu pentru tutori. S-a considerat că, dacă tutorele era solvabil la momentul în care tutela a luat sfârșit, chiar dacă nu s-a
cerut garanția, răspunderea va fi a curatorilor, în caz contrar, va fi a tutorilor și a magistraților; adică va fi răspunzător cel
care nu și-a denunțat colegul ca fiind suspect sau nu a cerut garanția atunci când, la expirarea tutelei, s-a constatat că tutorele
era insolvabil.
334. Tryphoninus, Disputații, Cartea II.
Nu cred că un tutore ar trebui să fie răspunzător pentru o rată mai mare a dobânzii, care a împrumutat bani aparținând pupilei
sale de la colegul său tutore și a dat o garanție, și a promis o rată a dobânzii pe care alți debitori o plătesc de obicei pupilelor,
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pentru că el nu și-a însușit banii pentru uzul propriu și nu a risipit în secret sau cu prodigalitate banii respectivi ca și cum ar fi
fost ai săi, iar dacă împrumutul nu i-ar fi fost făcut la această rată de către colegul său tutore, ar fi putut să-l obțină în altă
parte. Este o mare diferență între cazul în care un tutore se face public și deschis debitor al tutorelui său, așa cum ar face orice
străin, și cazul în care, sub pretextul că administrează tutela în beneficiul tutorelui său, profită în secret de banii acestuia din
urmă.
335. Același, Disputații, Cartea XLII.
Trei tutori au fost numiți pentru un pupilaș; unul dintre ei a administrat tutela și a devenit insolvabil; al doilea a încredințat-o
în grija lui Titius, care s-a ocupat de o parte din afaceri; iar al treilea nu s-a ocupat, în niciun fel, de administrare. S-a pus
întrebarea în ce măsură era răspunzător fiecare dintre ei. Întrucât tutorele are o răspundere comună în ceea ce privește
administrarea fiduciei lor, toți aceștia ar fi răspunzători pentru întreaga sumă. Este clar că, dacă banii aparținând tutorelui au
fost distribuiți între ei, fiecare nu va fi responsabil pentru o sumă mai mare decât cea pe care a primit-o.
336. În cazul în care, totuși, tutorele însuși a furat bunurile pupilei, să analizăm dacă fiecare dintre ei va fi responsabil pentru
întreaga sumă, în cadrul acțiunii pentru daune duble stabilite de Legea celor douăsprezece table. Și, chiar dacă unul dintre ei
ar fi plătit dublul valorii bunului, totuși și ceilalți vor fi răspunzători; căci atunci când sunt mai mulți hoți care au furat același
obiect, ceilalți nu sunt scutiți de pedeapsă pe motiv că aceasta a fost cerută de la unul dintre ei. Cu toate acestea, gardienii,
din cauza faptului că au fost însărcinați cu administrarea, sunt considerați mai degrabă că au acționat cu perfidie decât că au
luat bunul fără consimțământul proprietarului. În cele din urmă, nimeni nu poate spune că un tutore este răspunzător de daune
duble într-o acțiune de acest fel și, ca să spunem așa, printr-o specie de acțiune de recuperare, să fie obligat fie să predea
bunul în sine, fie să plătească valoarea acestuia.
337. Prin urmare, se consideră că un tutore nu este considerat că a administrat tutela doar atunci când a dat instrucțiuni altuia
să facă acest lucru în locul său, ci și atunci când a luat garanții de la colegul său tutore pentru conservarea bunurilor și i-a
încredințat apoi administrarea întregii tutele. De asemenea, nu se poate apăra nici prin intermediul constituției care prevede
că cel care a administrat tutela trebuie să fie acționat în justiție primul.
338. Mai mult, atunci când nimeni nu s-a ocupat de o parte din afacerile administrației, cel care a administrat alte afaceri
referitoare la aceasta nu va fi răspunzător pentru ceea ce a fost neglijat, ci răspunderea pentru toate va fi atribuită tutorilor în
comun. Răspunderea pentru alte lucruri de care nu s-a ocupat nu poate fi totuși cerută unui singur om, cu excepția cazului în
care acestea sunt de așa natură încât, după ce au fost începute, ar fi trebuit să fie terminate de el, sau când au fost atât de
legate de cele de care s-a ocupat încât nu ar fi trebuit să fie separate de acestea.
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339. Dar atunci când se spune că tutorele este responsabil atunci când un coleg tutore devine insolvabil sau nu era solvabil la
momentul numirii sale, să vedem cum trebuie înțeles acest lucru; adică dacă va fi suficient dacă resursele colegului lor tutore
nu s-au diminuat în nici o măsură de la momentul numirii sale, dar valoarea averii sale paterne a rămas aceeași? Sau, chiar
dacă nu s-a întâmplat nimic ulterior care să determine în mod evident o diminuare a patrimoniului, ar trebui totuși un tutore
să cerceteze bunurile colegului său tutore? Totuși, acest lucru ar trebui să primească o altă interpretare, în funcție de statutul
persoanei și de timpul care a trecut de la executarea testamentului; pentru că, în cazul în care partea este un cheltuitor notoriu
sau unul ale cărui bunuri au fost vândute, nu ar trebui să i se permită de către colegul său tutore să administreze trustul, chiar
dacă, după ce l-a luat pe nepregătite pe pretor, acesta din urmă l-a numit printr-un decret, iar tatăl său a ignorat orice accident
care i s-ar fi putut întâmpla după executarea testamentului sau a intenționat să își schimbe testamentul, dar nu a făcut-o.
340. Scaevola, Digest, Cartea a IV-a.
Un tutore a vândut bunuri și animale aparținând pupilei sale, dar a reținut și a păstrat în posesia sa unele dintre animale,
pentru că cumpărătorii nu le-au plătit; și a înregistrat prețul plătit în conturile tutorelui. Alte animale au fost produse de
aceștia, iar tutorele murind, moștenitorul său a administrat aceeași tutelă și a păstrat animalele în posesia sa timp de mai mulți
ani. S-a pus întrebarea dacă minorul, a cărui tutelă a făcut obiectul administrării, putea să revendice în mod legal animalele
menționate după ce a împlinit paisprezece ani? Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, tutorele nu le putea
revendica.
341. Același, Digest, Cartea a X-a.
Obligațiile scrise ale unor debitori fiind distruse de un incendiu, pot tutorii să îi acționeze în justiție pe acești debitori pentru
plata banilor pe motiv că aceste obligații au fost menționate în inventar; sau îi pot obliga să le reînnoiască, chiar dacă au făcut
acest lucru în circumstanțe similare cu alți debitori, dar au neglijat să facă acest lucru cu privire la cele ale tutorelui, iar dacă
l-au prejudiciat în vreun fel pe acesta din urmă, din cauza acestei omisiuni, se poate acționa împotriva lor în cadrul unei
acțiuni în tutelă? Răspunsul a fost că, în cazul în care se dovedește că tutorele a omis să acționeze prin fraudă sau neglijență,
acesta va fi responsabil față de tutore în acest sens.
342. Un tutore, cu autoritatea tutorilor săi, a cumpărat o suprafață de teren de la o parte care fusese exilată și a cărei
proprietate fusese confiscată printr-un decret al guvernatorului, iar el obținând permisiunea împăratului de a face apel,
judecătorul a refuzat să primească apelul, iar acesta fiind declarat neîntemeiat, a fost privat de teren. S-a pus întrebarea dacă
tutorele ar putea recupera prețul terenului de la tutorii săi în cadrul unei acțiuni în tutelă. Răspunsul a fost că, în cazul în care
aceștia au cumpărat cu bună știință de la o persoană care se afla într-o astfel de situație încât să fie pasibilă de decretul
anterior, ei pot fi trași la răspundere în cadrul unei acțiuni în tutelă.
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343. The Same, Digest, Cartea XI.
Un anumit om și-a desfășurat afacerile prin intermediul lui Pamphilus și Diphilus, foștii săi sclavi, iar mai apoi oamenii săi
eliberați, și prin testamentul său i-a numit tutori ai fiului său, prevăzând ca afacerile să fie desfășurate în același mod în care
fuseseră făcute în timpul vieții sale; iar acești tutori au administrat trustul, nu numai în timpul minorității fiului patronului lor,
ci și după ce acesta a ajuns la pubertate. Diphilus și-a prezentat socoteala împreună cu o declarație a profiturilor afacerii;
Pamphilus, însă, a considerat că nu era necesar să prezinte o socoteală a profiturilor, ci doar să calculeze valoarea dobânzii
recuperate în mod obișnuit într-o acțiune în tutelă. S-a pus întrebarea dacă Pamphilus ar fi trebuit să își prezinte contul în
același mod ca și Diphilus, pentru a respecta intenția testatorului. Răspunsul a fost că ar fi trebuit să facă acest lucru.
Claudius Tryphoninus spune că ar fi trebuit să facă acest lucru pentru a nu obține niciun avantaj pecuniar din tutelă.
344. Unul dintre cei doi tutori murind înainte ca tutorele său să fi ajuns la pubertate, celălalt, după ce a intentat o acțiune
împotriva moștenitorului său în numele tutorelui, a recuperat cu dobândă tot ceea ce a ajuns în mâinile tutorelui decedat din
tutelă. S-a pus întrebarea dacă, într-o acțiune de tutelă introdusă de către tutore după ce a ajuns la vârsta pubertății, ar trebui
să se plătească dobândă doar pentru acea parte a banilor care au ajuns în mâinile tutorelui decedat prin intermediul tutelei, de
la început; sau dacă ar trebui să se plătească, de asemenea, dobândă pentru principal, precum și pentru dobânda care s-a
acumulat în mâinile supraviețuitorului, după moartea primului, și să fie transferată împreună cu principalul. Răspunsul a fost
că, dacă tutorele a folosit banii în beneficiul propriu, ar trebui plătită dobânda pentru întreaga sumă; dar dacă banii au rămas
în conturile din creditul tutorelui, ar trebui plătită doar suma pe care a colectat-o sau ar fi putut-o colecta cu bună credință și,
având posibilitatea de a o împrumuta cu dobândă, a neglijat să o facă; deoarece, dacă tutorele ar fi primit principalul și
dobânda de la orice alt debitor, toate ar fi constituit sau ar trebui să constituie principalul în mâinile sale.
345. Într-un caz în care testamentul părea să fi fost încălcat, tutorii testamentari au încetat să mai acționeze în administrarea
trustului, iar un tutore pentru tutelat a fost numit de guvernator. Cu toate acestea, tutorii numiți prin testament au fost obligați
să administreze tutela împreună cu cel care a fost ales de guvernator pentru a acționa în această calitate. S-a pus întrebarea
dacă aceiași tutori testamentari ar fi responsabili în timpul perioadei care a precedat numirea celuilalt tutore, din ziua în care a
fost deschis testamentul sau de la data la care li s-a ordonat să participe la administrare. Răspunsul a fost că aceștia nu sunt în
niciun caz răspunzători pentru actele efectuate în perioada anterioară numirii menționate.
346. Un tată, după ce și-a numit moștenitor pe fiul său, care era minor, a lăsat moștenire două mii de aurei fiicei sale
dezmoștenite și a numit aceiași tutori pentru amândoi. S-a pus întrebarea dacă tutorele tutorelui fetei ar fi fost răspunzător, în
cadrul unei acțiuni în tutelă, pentru dobânzi asupra sumei începând cu ziua în care cele două mii de aurei ar fi putut fi
separate de celelalte bunuri ale moștenirii, în cazul în care ar fi neglijat să le investească. Răspunsul a fost că aceștia ar fi
responsabili.
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347. S-a pus întrebarea dacă dobânzile la banii aparținând unui tutore, care sunt datorate de tutori, ar trebui să fie considerate
drept principal atunci când sunt transferate unui curator și dacă curatorul ar fi responsabil pentru dobânda la întreaga sumă.
Răspunsul a fost că toți banii care ajung în mâinile curatorilor sunt supuși aceleiași reguli, deoarece toți banii devin principal.
348. Același, Digest, cartea XXVII.
În cazul în care averea unui tată era împovărată de datorii, iar bunurile păreau a fi într-o astfel de stare încât o pupila de sex
feminin ar trebui să refuze să accepte succesiunea; unul dintre curatori a încheiat o înțelegere cu mai mulți creditori, conform
căreia aceștia vor fi mulțumiți cu o anumită sumă din ceea ce li se datora, pe care au primit-o. Curatorii fetei, după ce aceasta
a ajuns la pubertate, au făcut același aranjament cu anumiți creditori, care au primit, de asemenea, banii. S-a pus întrebarea
dacă, în cazul în care unul dintre tutori se întâmpla să fie creditor sau tatăl fetei și își plătea el însuși întreaga sumă care i se
cuvenea cu dobândă din bunurile fetei, putea fi obligat de către curatorii minorei să contribuie în aceeași proporție ca și
ceilalți creditori. Răspunsul a fost că un tutore care i-a determinat pe ceilalți să își diminueze creanțele, ar trebui să fie
mulțumit cu același procent al său.
349. Pomponius, Epistole, Cartea a VIII-a.
În cazul în care moștenitorul unui tutore a încheiat o tranzacție începută de acesta din urmă, el va fi pasibil de o acțiune în
tutelă din acest motiv.
350. Același, Epistole, Cartea XX.
Se afirmă de către Aristo că, atunci când un tutore pierde posesia unei părți dintr-o moștenire din vina tutorelui său, nu există
nicio îndoială că acesta va fi răspunzător pentru suma respectivă într-o acțiune asupra moștenirii, dacă i s-a dat o garanție.
Mai mult, se consideră că garanția a fost constituită, chiar dacă tutorele este solvabil, astfel încât pupila poate recupera de la
acesta suma pentru care s-a pronunțat o hotărâre împotriva sa în cadrul unei acțiuni. Cu toate acestea, în cazul în care tutorele
nu este solvabil, ar trebui să se analizeze dacă prejudiciul va fi suferit de către tutore sau de către reclamantul succesiunii;
prin urmare, trebuie să se considere că este ca și cum bunul ar fi fost pierdut din întâmplare și ca și cum tutorele însuși, care
este liber de orice vină, ar fi diminuat, distrus sau pierdut orice bun aparținând succesiunii. Ancheta poate fi făcută și cu
referire la un posesor care este nebun, în cazul în care orice bun este pierdut din cauza nebuniei sale. Care este părerea
dumneavoastră în această privință? Pomponius spune: "Cred că opinia lui Aristo este corectă. Dar de ce ai îndoieli cu privire
la cine ar trebui să sufere pierderea, dacă tutorele se dovedește insolvabil; pentru că, așa cum se poate spune foarte corect că
tutorele nu poate fi obligat să cedeze drepturile de acțiune pe care le are împotriva tutorelui decât vânzătorului bunului, tot
așa și moștenitorul sau posesorul moștenirii, dacă, fără vina sa (de exemplu, dacă ar fi alungat cu forța de pe un teren
aparținând moștenirii, sau dacă un sclav care face parte din ea ar fi rănit de cineva fără vina posesorului), ar fi obligat să
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cedeze drepturile de acțiune la care ar avea dreptul din acest motiv. Trebuie spus că aceeași regulă se va aplica în cazul în
care orice pierdere are loc din cauza neglijenței sau a fraudei tutorelui unei persoane nebune, la fel ca în cazul în care un
tutore sau un curator a încheiat o stipulație sau a vândut bunuri aparținând unei moșii. De asemenea, cred că ar trebui să se
admită că orice lucru care se întâmplă prin nebunia cuiva, ar trebui să rămână nepedepsit; la fel ca și cum ar fi fost cauzat de
un accident și fără fapta părții acționate în judecată."

Tit. 8. Cu privire la autoritatea și consimțământul tutorilor și curatorilor.

351. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
Deși este o regulă a legii civile că un tutore nu poate fi numit pentru a face afaceri proprii, totuși, un tutore poate să își
folosească autoritatea pentru a-și determina pupila să accepte o moștenire care îi este dator; chiar dacă, făcând acest lucru,
pupila va deveni debitorul său. Pentru că primul motiv pentru exercitarea autorității sale, în acest caz, este acela că tutorele
său poate deveni moștenitor și, în consecință, va deveni dator față de el. Cu toate acestea, prin exercitarea autorității sale, el
nu își poate constrânge pupila să încheie o stipulație cu el. În cazul în care cineva își folosește autoritatea pentru a-și
determina pupila să facă o stipulație cu sclavul său, Divinul Antoninus Pius a declarat într-un Rescript că pupila nu va fi
răspunzătoare din punct de vedere legal, dar se va acorda o acțiune împotriva ei pentru suma de care a profitat în urma
tranzacției. Dacă tutorele face ca ceva să fie dat de către tutore fiului său, o astfel de exercitare a autorității sale va fi nulă,
deoarece este evident că el dobândește proprietatea prin propriul său act.
352. În cazul în care un tutore este constrâns cu forța și împotriva voinței sale să rămână, orice act pe care îl va îndeplini nu
va fi valabil, deoarece simpla sa prezență corporală nu este suficientă, deoarece se poate considera că și-a dat consimțământul
în cazul în care a tăcut din cauza somnului sau pentru că a fost atacat de epilepsie.
353. Același, Despre Sabinus, Cartea XXIV.
Nu există nicio diferență între cazurile în care autoritatea tutorelui nu este interpusă și cele în care este exercitată în mod
abuziv.
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354. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VIII-a.
În cazul în care un tutore îndeplinește un act fără să i se ceară acest lucru, exercitarea autorității sale va fi valabilă, dacă el
spune că aprobă ceea ce are loc, căci aceasta înseamnă a împuternici să fie făcut.
355. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XVII-a.
Deși acolo unde există mai mulți tutori, autorizația unuia dintre ei este suficientă; totuși, dacă ea ar fi acordată de unul care
nu a fost însărcinat cu administrarea tutelei, nu trebuie ratificată de pretor. Prin urmare, cred că cea mai bună este opinia lui
Ofilius, care a susținut că, dacă fac o achiziție de la un tutore cu autoritatea tutorelui care nu administrează tutela, știind că un
altul o administrează, nu pot deveni proprietarul obiectului vândut. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care aș face o astfel
de achiziție cu autoritatea unui tutore care a fost revocat din funcție, deoarece o astfel de tranzacție nu ar trebui să fie
ratificată.
356. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XL.
Un tutore nu se poate lega legal de tutorele său prin autoritatea acestuia din urmă. Este clar că, atunci când există mai mulți
tutori, trebuie să se considere că autoritatea unuia dintre ei este suficientă pentru a permite pupilei să se lege de un altul, fie că
îi împrumută bani, fie că încheie o stipulație cu el. Cu toate acestea, în cazul în care există un singur tutore și acesta îi
împrumută bani pupilei sale sau încheie o convenție cu el, aceasta nu va fi obligat față de tutore, dar va fi în mod natural
răspunzător față de acesta pentru suma de care a beneficiat pecuniar. Căci Divinul Pius a declarat într-un Rescript că o
acțiune ar trebui să fie acordată în favoarea tutorelui împotriva tutorelui și chiar împotriva oricărei alte persoane, pentru suma
cu care s-a îmbogățit pe cheltuiala sa prin tranzacție.
357. Un tutore care face o achiziție sau o vânzare fără autoritatea tutorelui său va fi răspunzător doar pentru suma cu care a
profitat pecuniar.
358. În plus, un tutore nu poate contracta cu pupila sa obligația de cumpărător sau de vânzător. Cu toate acestea, în cazul în
care acesta are un coleg tutore, autoritatea acestuia din urmă va fi, fără îndoială, suficientă pentru a-l împuternici să facă o
achiziție. Dar dacă tranzacția este frauduloasă, aceasta nu va avea niciun efect și, prin urmare, proprietatea nu poate fi
dobândită prin uzucapiune. Cu toate acestea, dacă tutorele, după ce a atins vârsta majoratului, confirmă cumpărarea,
contractul va fi valabil.
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359. În cazul în care un tutore cumpără un bun al tutorelui său prin mijlocirea unui terț, cumpărarea făcută în astfel de
circumstanțe va fi nulă, deoarece tranzacția nu pare să fi fost încheiată cu bună-credință. Acest lucru a fost afirmat și într-un
Rescript al Divinității Severus și Antoninus.
360. Dacă, totuși, el va face cumpărarea în mod deschis și va da un alt nume, nu în mod fraudulos, ci fără ascundere, așa cum
obișnuiesc să facă persoanele de rang care nu doresc ca numele lor să apară în registre, cumpărarea va fi validă. Dar în cazul
în care face achiziția în mod viclean, aceasta va fi la fel ca și cum ar fi făcut-o prin intermediul unei alte persoane.
361. Dacă creditorul tutorelui vinde bunurile sale, tutorele său le poate cumpăra cu bună-credință.
362. Dacă fiul unui tutore sau orice altă persoană aflată sub controlul său ar cumpăra proprietatea, va fi la fel ca și cum ar fi
cumpărat-o el însuși.
363. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XVII.
S-a hotărât că tutorele căruia nu i s-a conferit administrarea printr-un decret, poate cumpăra în mod legal bunuri de la un
tutore, la fel ca și străinii.
364. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XL.
Atunci când spunem că un tutore nu poate acorda autoritate pupilei sale pentru a face afaceri cu el; acest lucru este adevărat
doar atunci când stipulația este dobândită de el sau de persoane aflate sub controlul său. Dar nimic nu împiedică ca
autoritatea sa să fie exercitată în tranzacționarea oricărei afaceri de care va beneficia pupila sa.
365. Atunci când există doi creditori și unul dintre ei stipulează plata datoriei de către un tutore, sub autoritatea unui tutore,
iar celălalt stipulează plata ei de către tutore cu autoritatea unui alt tutore, trebuie să se considere că stipulația este valabilă, cu
condiția ca autoritatea unui tutore să fie suficientă; dar dacă nu este suficientă, trebuie spus că stipulația este nulă.
366. În cazul în care un tată și fiul său, care se află sub controlul său, sunt amândoi tutori, iar tatăl stipulează cu autoritatea
fiului, stipulația nu va avea niciun efect, și aceasta deoarece fiul nu poate autoriza nicio tranzacție în care este implicat tatăl
său.
367. Același, Despre Sabinus, cartea XLVIII.
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Chiar și în cazul în care contractul cu un tutore este condiționat, consimțământul tutorelui trebuie să fie absolut; căci
autoritatea sa nu trebuie să se interpună condiționat, ci absolut, pentru ca un contract condiționat să poată fi confirmat.
368. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XII.
Un tutore nu poate fi făcut responsabil prin niciun contract fără autoritatea tutorelui său; el poate, totuși, să dobândească
bunuri pentru sine prin stipulație, precum și prin livrare, fără autoritatea tutorelui său, dar nu se poate obliga prin
împrumuturi de bani, deoarece nu poate înstrăina nimic fără autoritatea tutorelui său.
369. În ceea ce privește regula conform căreia un tutore nu poate înstrăina niciun bun fără autoritatea tutorelui său, este
evident că el nu poate mantui sclavii săi fără consimțământul acestuia și chiar dacă ar mantui un sclav cu autoritatea tutorelui
său, el trebuie, în conformitate cu Lex Aelia Sentia, să dea un motiv întemeiat pentru a face acest lucru, în prezența
Consiliului.
370. În cazul în care un tutore, din orice motiv, face o plată fără autoritatea tutorelui său, actul său este nul, deoarece el nu
poate transfera proprietatea asupra unui lucru. Dacă, însă, creditorul, cu bună credință, cheltuiește banii plătiți de către tutore,
acesta din urmă va fi eliberat.
371. Un pupilaș nu poate intra pe o moștenire fără consimțământul tutorelui său, chiar dacă acest lucru îi poate fi avantajos și
nu suferă nicio pierdere prin aceasta.
372. În conformitate cu decretul Trebellian al Senatului, un tutore nu poate primi o moștenire fără consimțământul tutorelui
său.
373. Tutorele trebuie să fie prezent și să autorizeze tranzacția, iar consimțământul său nu va avea niciun efect dacă este dat
ulterior sau comunicat prin scrisoare.
374. Chiar dacă partea care încheie un contract cu un tutore nu știe că a fost acordată autoritatea tutorelui, totuși, dacă acest
lucru poate fi dovedit prin dovezi scrise, tranzacția va fi valabilă; de exemplu, dacă vând sau închiriez ceva prin scrisoare
unui tutore care este absent, iar acesta își dă consimțământul, după ce a fost autorizat de tutorele său.
375. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIV.
Un tutore care, din cauza bolii, a absenței sau a oricărui alt motiv întemeiat, nu-și poate autoriza pupila să îndeplinească un
anumit act, nu va fi responsabil.
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376. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a XV-a.
În cazul în care un tutore sau un nebun are dreptul de a intra în posesia unei proprietăți în scopul de a grăbi lucrurile, este
stabilit că dorința tutorelui sau a curatorului trebuie să fie consultată în acceptarea sau respingerea proprietății; și este clar că,
dacă el face ceva contrar interesului respectivului tutore sau nebun, el va fi răspunzător de o acțiune în tutelă sau curatelă.
377. Julianus, Digest, Cartea XXI.
În cazul în care un sclav deținut în comun de tine și Titius ar trebui să primească vreun bun prin livrare de la tutorele tău, cu
acordul tău, Marcellus afirmă că proprietatea acestuia va reveni exclusiv lui Titius; căci atunci când ceva nu poate fi dobândit
de toți proprietarii unui sclav, autoritățile antice au considerat că va aparține în întregime celui de către care poate fi dobândit.
378. Același, Digest, Cartea XXI.
Minorii sunt legați de autoritatea tutorilor lor, chiar dacă ei înșiși rămân tăcuți. Căci atunci când împrumută bani, chiar dacă
nu spun nimic, ei vor fi răspunzători, dacă se va interpune autoritatea tutorelui lor. Prin urmare, în cazul în care se plătesc
bani care nu sunt datorate unor astfel de persoane, chiar dacă ei ar păstra tăcerea, intervenția autorității tutorelui lor va fi
suficientă pentru a-i face responsabili de o acțiune personală pentru recuperarea lor.
379. The Same, Digest, Cartea XXXI.
Nu contează prea mult dacă un tutore este absent atunci când se tranzacționează orice afacere cu pupila sa sau dacă, dacă este
prezent, nu este conștient de ceea ce se face.
380. Marcianus, Rules, Book II.
Același tutore își poate acorda autoritatea la doi pupili într-o cauză în care unul este reclamant și celălalt pârât. În cazul în
care, totuși, el ar trebui să acționeze în această dublă calitate, o singură autorizație va fi suficientă, în aceste condiții, pentru
ambii pupili? Pomponius are îndoieli în această privință, dar se poate susține cu tărie că o singură autorizație va fi suficientă.
381. Paulus, Despre Lex Aelia Sentia.
Chiar dacă un tutore ar deveni orb, el poate autoriza îndeplinirea unor acte de către tutorele său.
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382. Același, Despre Edict, Cartea a VI-a.
În cazul în care un tutore nu este dispus să acorde autoritate pupilei sale, pretorul nu ar trebui să-l oblige să facă acest lucru;
în primul rând, pentru că ar fi nedrept, chiar dacă nu ar fi oportun, să-l forțeze să-și dea consimțământul; apoi, chiar dacă ar fi
oportun, pupila poate intenta o acțiune în tutelă pentru pierderea suferită.
383. Același, Despre Plautius, Cartea I.
Un tutore, cu consimțământul tutorelui său, își poate transfera debitorul la Titius. Totuși, în cazul în care tutorele este
îndatorat față de tutorele său, trebuie spus că nu poate fi transferat și nici nu poate fi numit un agent care să acționeze
împotriva tutorelui, cu autoritatea acestuia din urmă; altfel, tutorele ar fi eliberat de răspundere prin propriul său act.
384. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
Un curator poate fi numit chiar și pentru orice persoană care nu a împlinit vârsta pubertății, dar un tutore este necesar pentru
rezolvarea tuturor chestiunilor care implică formalitățile legii.
385. Scaevola, Digest, Cartea a X-a.
Un partaj al averii tatălui lor a fost făcut de către anumiți pupili în prezența tutorelui lor, care însă nu a semnat actul de partaj.
S-a pus întrebarea dacă ei trebuie să se supună acestuia. Răspunsul a fost că, în cazul în care tutorele a autorizat acest lucru,
partajul trebuie să fie valabil, chiar dacă acesta nu a semnat actul.
386. The Same, Digest, Cartea XXVI.
Un tutelat, căruia i s-a pronunțat o hotărâre judecătorească împotriva sa în urma unui contract încheiat cu tatăl său, după ce a
fost apărat de tutorele său, a primit un curator, între care și creditor a avut loc următoarea tranzacție în prezența intendentului
împăratului: Priscus, intendentul imperial, a spus: "Să se execute hotărârea"; Novellius, curatorul, a spus: "Să se execute
hotărârea": "Dau ordin ca tutorele să respingă moștenirea"; Priscus, intendentul împăratului, a spus: "Ți s-a răspuns, știi ce ai
de făcut". S-a pus întrebarea dacă, în urma acestei proceduri, ar trebui să se considere că minorul a respins averea tatălui său.
Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, ar trebui să se considere că a respins-o.
387. Labeo, Probabilități, Cartea a V-a.
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Dacă orice lucru pe care îl face tutorele ar tinde să-l elibereze pe tutorele său de răspunderea față de el, tutorele nu poate
consimți legal ca el să facă acest lucru.

Tit. 9. Când minorii pot da în judecată sau pot fi dați în judecată din cauza actelor tutorilor sau curatorilor lor.

388. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXIX.
Aristo spune că un tutore care se află în posesie poate fi judecat pentru fraudă sau neglijență a tutorelui său; dar nu cred că
daunele ar trebui să fie stabilite la suma la care reclamantul va depune jurământ în instanță. Cu toate acestea, acesta ar fi
cazul dacă tutorele poate recupera valoarea proprietății de la tutorele său.
389. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
În cazul în care un tutore sau un curator împrumută banii minorului ale cărui afaceri le administrează, iar el însuși face
stipulația sau cumpără un teren în nume propriu, o acțiune în echitate va fi acordată părții căreia îi aparțin banii, pentru
recuperarea acestora sau pentru încasarea împrumutului.
390. Papinianus, Întrebări, Cartea XX.
Actele frauduloase ale tutorilor nu pot nici să prejudicieze, nici să profite pupilelor lor. Atunci când se spune în mod obișnuit
că frauda unui tutore nu poate prejudicia un tutore, aceasta înseamnă în cazul în care acesta din urmă nu este avantajat
pecuniar de comportamentul înșelător al tutorelui. Prin urmare, Sabinus consideră în mod foarte rezonabil că tutorele poate fi
acționat în justiție în cadrul unei acțiuni tributariene din cauza fraudei comise de tutorele său; de exemplu, dacă acesta ar
favoriza interesele tutorelui său prin intermediul unei distribuiri nedrepte a bunurilor. Aceeași regulă se aplică și în cazul unei
acțiuni de depozit, precum și în cazul unei acțiuni în revendicare a unei moșteniri, cu condiția să se dovedească faptul că ceea
ce reclamantul a pierdut prin frauda tutorelui a fost creditat în contul tutorelui.
391. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIV.
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Dacă, totuși, tutorele ar comite vreun act fraudulos cu referire la chestiuni exterioare, pupila nu ar suferi niciun prejudiciu.
392. Papinianus, Opinii, Cartea a V-a.
După moartea unui nebun, o acțiune pentru executarea unei hotărâri nu va fi acordată împotriva unui curator care i-a
administrat afacerile, la fel ca împotriva unui tutore; cu condiția ca, după ce funcția sa a fost abandonată, să se stabilească
faptul că nu s-a făcut nicio reînnoire cu acordul său și că obligația a fost transferată fie curatorului, fie tutorelui.
393. Un tutore care se obligă să plătească o sumă de bani pentru care a fost pronunțată o hotărâre împotriva tatălui pupilei
sale, poate refuza în mod legal să o facă, dacă o acțiune este introdusă împotriva sa după încetarea tutelei sale. S-a hotărât că
aceeași regulă nu se aplică în cazul în care un tutore a împrumutat bani în nume propriu și a plătit cu aceștia o hotărâre
judecătorească pentru tutorele său, cu excepția cazului în care creditorul a încheiat contractul pentru ca banii să poată fi
folosiți pentru a satisface hotărârea judecătorească.
394. The Same, Definiții, Cartea a II-a.
Un tutore, în conformitate cu un decret al pretorului, a lăsat un agent pentru administrarea afacerilor pupilei sale. Dacă
hotărârea este pronunțată în favoarea acestui agent, o acțiune pentru executarea ei va fi transferată pupilei, la fel ca și cum
tutorele însuși ar fi obținut-o.
395. Scaevola, Întrebări, cartea XIII.
Se acordă scutire tutorelui care apără un copil mic, pentru ca o acțiune de executare a hotărârii să fie acordată împotriva
pupilei.
396. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Un tutore, care era în același timp co-moștenitor al pupilei sale, a avut o acțiune în justiție împotriva sa pentru executarea
unui trust și s-a obligat la plata integrală a acestuia. S-a pus întrebarea dacă ar trebui să se acorde o acțiune echitabilă
împotriva tutorelui, după ce acesta a atins vârsta pubertății, pentru recuperarea părții sale din sumă. Răspunsul a fost că ar
trebui să fie acordată.
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Tit. 10. Cu privire la tutorii și curatorii suspecți.

397. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Subiectul pe care urmează să îl discutăm este unul frecvent și extrem de important, deoarece gardienii sunt acuzați în fiecare
zi că sunt suspecți.
398. Prin urmare, să examinăm, în primul rând, cum ia naștere această acuzație de a fi suspect; în fața cui poate fi acuzat un
tutore sau un curator de a fi suspect; în sfârșit, cine poate fi îndepărtat, de către cine și pentru ce motive; și care este pedeapsa
unui tutore suspectat.
399. Trebuie amintit faptul că acuzația de suspiciune provine din Legea celor douăsprezece table.
400. Dăm dreptul de a îndepărta tutorii suspecți pretorilor, la Roma, iar în provincii, guvernatorilor acestora.
401. Înainte existau unele îndoieli cu privire la faptul că un tutore suspectat putea fi acuzat în fața adjunctului proconsulului.
Împăratul Antoninus, împreună cu Divinul Severus, a declarat într-un Rescript către Braduas Mauricus, Proconsulul Africii,
că acest lucru se putea face, deoarece atunci când jurisdicția Proconsulului a fost delegată, întreaga îndatorire de a face
dreptate a trecut la el. Prin urmare, dacă pretorul își deleagă jurisdicția, trebuie spus că un tutore suspectat poate fi, de
asemenea, acuzat în fața celui căruia i-a fost transferată autoritatea; pentru că, deși acest rescript se referă doar la provincii, și
cel căruia i-a fost delegată jurisdicția de către pretor poate lua cunoștință de cazul unui tutore suspectat.
402. Am arătat cine poate lua cunoștință de o acuzație de suspiciune; acum să vedem ce tutori pot fi suspectați. Și, de fapt,
toți tutorii pot fi denunțați ca fiind suspecți, fie că sunt testamentari, fie că nu sunt, fie că sunt de alt fel. Așadar, un tutore
legal poate fi acuzat, dar ce se întâmplă dacă este un patron? Aceeași regulă se va aplica în continuare, cu condiția să ne
amintim că favoarea trebuie arătată unui patron.
403. Următorul lucru în ordine de idei este să vedem cine poate acuza un patron ca fiind suspicios. Și trebuie amintit că
aceasta este o acțiune publică, adică este deschisă tuturor.
404. Mai mult, chiar și femeilor le este permis să aducă o astfel de acuzație, dar nu o pot face decât cele care sunt în mod
necesar induse să procedeze prin afecțiune, cum ar fi, de exemplu, o mamă, o infirmieră și o bunică. O soră, de asemenea,
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poate denunța un tutore ca fiind suspect (căci există un Rescript al Divinului Severus cu referire la o soră). Și, într-adevăr,
Pretorul va permite oricărei alte femei să aducă o astfel de acuzație, a cărei afecțiune sinceră știe că există, care nu încalcă
modestia sexului ei și care are o asemenea considerație pentru tutore încât nu poate suporta să i se facă rău.
405. În cazul în care cineva de rang plebeu este acuzat în fața pretorului de fapte atroce comise în timpul tutelei sale, el va fi
trimis la prefectul orașului pentru a fi pedepsit aspru.
406. Același, Despre toate tribunalele, Cartea I.
De asemenea, un libert va fi trimis la prefectul orașului pentru a fi pedepsit, dacă se dovedește că a administrat în mod
fraudulos tutela copiilor patronului său.
407. Același, Despre Edict, Cartea XXXV.
Un tutore poate, de asemenea, să-și acuze colegul de suspiciune, fie în timpul mandatului său, fie după ce a renunțat la el și în
timp ce colegul său continuă încă administrarea acestuia. Acest lucru l-a afirmat Divinul Severus într-un Rescript. Divinul
Pius a mers și mai departe într-un Rescript adresat lui Caecilius Petinus, și a susținut că un tutore care a fost înlăturat pentru
că a fost suspicios, poate aduce aceeași acuzație împotriva colegilor săi tutori.
408. Eliberatorii de pupile vor acționa cu recunoștință dacă îi vor denunța ca fiind suspecți pe tutorii sau curatorii acestor
pupile, atunci când aceștia conduc în mod necorespunzător afacerile patronilor lor sau ale copiilor acestora din urmă. Dar
dacă vor să-l acuze pe propriul lor patron de a fi suspect în gestionarea tutelei, este un plan mai bun să respingă acuzația lor,
de teamă că ceva mai grav ar putea fi divulgat în timpul anchetei; deoarece dreptul de a aduce o astfel de acuzație este
deschis tuturor persoanelor.
409. Nu numai curatorul unui minor, ci și cel al unui nebun sau al unui cheltuitor, poate fi înlăturat pe motiv de suspiciune.
410. Mai mult, oricine are supravegherea intereselor unui copil nenăscut sau a unui bun fără proprietar nu este scutit de
pericolul de a fi tras la răspundere prin această procedură.
411. Din nou, să vedem dacă un tutore suspectat poate fi eliberat din funcție fără nicio acuzație. Cea mai bună opinie este că
el trebuie să fie eliberat, dacă i se pare pretorului, din probe concludente ale faptelor, că este suspect. Acest lucru trebuie
înțeles ca fiind în beneficiul tutorelui.
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412. Să analizăm acum pentru ce motive pot fi îndepărtați tutorii suspecți. Și trebuie remarcat faptul că este permis să se
acuze un tutore că este suspect, dacă, pe motiv că a comis fraude în timpul tutelei sale, și-a neglijat îndatoririle, sau a acționat
cu josnicie, sau în orice mod dăunător pentru tutorele său; sau, în timp ce administra încrederea, și-a însușit în mod necuvenit
vreun bun al acestuia. Cu toate acestea, dacă a făcut ceva de acest gen înainte de a prelua funcția, chiar dacă a avut legătură
cu bunurile tutelarului sau cu administrarea tutelei, nu poate fi acuzat de suspiciune, deoarece infracțiunea a avut loc înainte
de numirea sa. Prin urmare, dacă ar fi furat vreun bun al tutorelui înainte de a deveni tutorele acestuia, ar trebui să fie acuzat
de infracțiunea de furt de bunuri, altfel de furt.
413. Se poate pune întrebarea dacă cineva care a fost tutorele unui pupilaș și care ulterior a fost numit curatorul acestuia
poate fi acuzat de suspiciune, din cauza infracțiunilor comise în timpul tutelei. Și, cum o acțiune în tutelă poate fi intentată
împotriva lui de către colegii săi, rezultă că trebuie să se considere că nu poate fi intentată o acuzație de suspiciune, pentru
motivul că o acțiune în tutelă se va intenta după ce această funcție a fost abandonată și au fost preluate atribuțiile celuilalt.
414. Aceeași problemă poate apărea atunci când se afirmă că cineva care a încetat să fie tutore își reia funcția; ca, de
exemplu, atunci când a fost numit pentru un anumit timp sau sub anumite condiții și este numit a doua oară, fie la
îndeplinirea unor condiții testamentare, fie de către pretor; căci atunci poate fi denunțat ca suspect? Și din moment ce există
două tutelă, dacă există cineva care poate intenta o acțiune tutelară împotriva lui, ar fi perfect potrivit să se considere că nu va
exista o acuzație pentru suspiciune.
415. Dacă, însă, nu există decât un singur tutore, întrucât nu se poate face o anchetă asupra administrării sale, ar trebui ca el
să fie înlăturat de la administrarea fiduciei, ca fiind suspect, deoarece s-a făcut vinovat de o conduită necorespunzătoare în
timpul tutelei sale anterioare. Prin urmare, se poate spune că aceeași regulă se aplică și în cazul în care un singur curator a
fost numit după încetarea tutelei.
416. În cazul în care un curator ar fi numit pentru a-și exercita funcția atâta timp cât rămâne în Italia, sau atâta timp cât nu
pleacă dincolo de mare, poate fi acuzat că este suspect din cauza unui act pe care l-a săvârșit înainte de a pleca dincolo de
mare? Cea mai bună opinie este că poate fi acuzat, deoarece tutela rămâne aceeași acolo unde are intervale.
417. Atunci când cineva, care urmează să lipsească pentru afaceri pentru stat, cere ca un alt tutore să fie numit în locul său,
poate fi acuzat, după întoarcerea sa, că este suspect, din cauza vreunui act care a avut loc înainte de plecare? Din moment ce
el poate fi acționat în judecată într-o acțiune pretoriană din cauza administrației sale anterioare, acuzația nu poate fi adusă.
418. În cazul în care o parte care a fost numită curator al unui copil nenăscut sau al unui bun neocupat, s-a făcut vinovată de o
conduită frauduloasă, iar ulterior devine tutore al respectivului copil, există vreun dubiu că poate fi acuzat de suspiciune din
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cauza fraudei pe care a comis-o în timpul curatoratului său? Dacă, într-adevăr, are colegi tutori, nu poate fi acuzat, pentru că
se poate intenta o acțiune împotriva sa, dar dacă nu are niciunul, poate fi revocat din funcție.
419. În cazul în care un tutore este dușmanul tutorelui sau al rudelor sale și, în general, dacă există vreun motiv întemeiat care
să-l determine pe pretor să nu-i permită să administreze tutela, acesta trebuie să-l respingă.
420. Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript către Epicurius că: "În cazul în care nu este posibil să fie un tutore,
trebuie să fie o persoană care să aibă un rol de tutore: "Dacă tutorele ar vinde bunuri de care este interzis să dispună fără un
decret, vânzarea va fi nulă; dar dacă înstrăinează în mod fraudulos aceste bunuri, trebuie să fie îndepărtat".
421. Un tutore care nu-și demonstrează capacitatea de a-și întreține pupila este suspect și poate fi înlăturat.
422. Dacă, totuși, nu se ascunde, ci, fiind prezent, susține că nu se poate pronunța nicio hotărâre împotriva sa, deoarece
pupilații sunt săraci; și dacă, după ce au fost numiți avocați pentru pupila, tutorele este condamnat pentru falsitate, el trebuie
trimis în fața prefectului orașului; nici nu contează dacă cineva face acest lucru pentru ca el însuși să fie numit tutore prin
intermediul unui examen fraudulos sau dacă, după ce a fost numit cu bună credință, intenționează să jefuiască proprietatea
altuia. Prin urmare, el nu ar trebui să fie îndepărtat pe motiv de suspiciune, ci ar trebui trimis la magistrat pentru a suferi
pedeapsa care este impusă în mod obișnuit celor care cumpără o tutelă, prin faptul că au corupt ofițerii pretorului.
423. Gardienii care nu au făcut un inventar sau care refuză cu obstinație să folosească banii tutelatului în cumpărarea de
terenuri sau să-i depoziteze până când se va găsi o ocazie pentru investirea lor, primesc ordin să fie închiși și, în plus, ar
trebui să fie considerați ca fiind suspecți. Trebuie reținut, totuși, că nu toți ar trebui să fie tratați cu această severitate, ci doar
cei de rang inferior; pentru că nu cred că persoanele cu o poziție înaltă ar trebui să fie ținute în închisoare din acest motiv.
424. Un tutore care, fără o considerație adecvată sau prin fraudă, îl determină pe tutorele său să respingă o moștenire, poate fi
acuzat ca fiind suspect.
425. În cazul în care un tutore este înlăturat din cauza lenei, lenei, prostiei sau incompetenței, el renunță la tutelă sau curatelă,
fără a i se putea aduce vreo acuzație împotriva integrității sale. Când, însă, el nu este destituit din funcție din cauza unei
fraude, ci numai pentru ca un curator să i se alăture, el nu va avea o reputație proastă, pentru motivul că nu i s-a ordonat să
renunțe la tutelă.
426. Același, Despre toate tribunalele, cartea I.
Există motive pentru care oricine poate renunța la o tutelă sau la o curatelă și își poate păstra reputația.
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427. De aceea, cauza înlăturării sale trebuie menționată în hotărâre, pentru ca să se știe că reputația tutorelui nu are de suferit.
428. Dar ce se întâmplă dacă magistratul nu a indicat, în decretul său, cauza îndepărtării? Papinianus spune că acest lucru nu
ar trebui să afecteze bunul nume al tutorelui; ceea ce este corect.
429. Dacă pretorul, prin decizia sa, nu îl destituie pe tutore, dar îi interzice să se achite de îndatoririle sale, trebuie spus că cea
mai bună opinie este că el încetează să mai fie tutore.
430. Cei care nu au administrat niciuna dintre afacerile trustului nu pot fi acuzați de suspiciune; ei pot fi însă înlăturați pe
motiv de trândăvie, neglijență sau fraudă, dacă au acționat necinstit.
431. Același, Disputații, Cartea a III-a.
De asemenea, poate fi denunțat ca suspect cel care a dat o garanție sau care se oferă să o dea; căci este mai avantajos pentru
tutore să aibă bunurile sale în siguranță decât să dețină instrumente care doar asigură conservarea lor. Nu poate fi tolerat nici
un coleg gardian care nu și-a denunțat colegul ca fiind suspect, pentru că acesta a dat o garanție pupilei sale,
432. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a IV-a.
Din motivul că garanția nu schimbă dispoziția rea a tutorelui, ci îi dă ocazia să jefuiască mai ușor bunurile pupilei.
433. Ulpianus, Despre toate tribunalele, Cartea I.
Copiilor sub vârsta pubertății nu le este permis să-și denunțe tutorele ca fiind suspect; dar este clar că minorilor le este permis
să-și denunțe curatorii în acest mod, dacă doresc să o facă; cu condiția să acționeze sub sfatul rudelor lor apropiate.
434. În cazul în care nu frauda, ci neglijența gravă care seamănă foarte mult cu frauda, a fost comisă de un tutore, acesta
trebuie îndepărtat, ca fiind suspect.
435. În considerarea acestui subiect, anumite prevederi suplimentare au fost făcute printr-un Rescript al Împăratului nostru și
al Divinului Severus, adresat lui Atrius Clonius; pentru că ei au decretat că, în cazul în care tutorii nu se prezentau în cazurile
care implicau distribuirea de provizii către pupilele lor, aceștia ar trebui să fie privați de bunurile lor, iar pupila ar trebui să fie
pusă în posesia efectelor celui care fusese declarat suspect prin decret, în scopul conservării acestora, iar dacă erau perisabile
sau susceptibile de a fi diminuate în valoare prin întârziere, s-a ordonat ca acestea să fie vândute, după numirea unui curator.
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436. Mai mult, dacă un tutore nu se prezintă după ce a fost numit, se obișnuiește să fie convocat prin mai multe proclamații
și, în cele din urmă, dacă nu se prezintă, să fie destituit din funcție, din cauza neprezentării sale. La această procedură nu
trebuie să se recurgă decât foarte rar și după ce s-a făcut o anchetă atentă.
437. Același, Despre Edict, Cartea LXI.
Considerăm suspect un tutore al cărui comportament este de natură să facă din el un obiect de neîncredere; pentru că un
tutore, oricât de sărac ar fi, nu ar trebui să fie înlăturat pe motiv de suspiciune, dacă este demn de încredere și sârguincios.
438. Modestinus, Invenții.
În cazul în care un tutore este legat de tutorele său prin vreo legătură de rudenie sau afinitate, sau în cazul în care un patron
administrează tutela tutorelui său împuternicit și este pe cale să fie înlăturat din această funcție, cea mai bună soluție este ca
un curator să i se alăture, mai degrabă decât să fie înlăturat cu un caracter și o reputație pătate.
439. Papinianus, Întrebări, Cartea a XII-a.
Atunci când un tutore este înlăturat din cauza unei suspiciuni, printr-un decret al pretorului, el nu trebuie să aibă nici o teamă
de răspundere pentru perioada următoare, deoarece ar fi nedrept ca cineva să fie înlăturat de la tutelă sau de la curatelă, și
totuși să nu fie asigurat pentru viitor.
440. Același, Opinii, Cartea a V-a.
După ce o tutelă a încetat să mai existe, ancheta unui tutore suspectat se încheie și ea, chiar dacă tutelă a fost prima care a
încetat.
441. Julius Aquila, Opinii.
Într-o anchetă de suspiciune nu există nimic în faptele declarate, prin care un curator să poată împiedica pretorul să se
folosească de un sclav al tutorelui pentru a descoperi frauda curatorului.
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Cartea XXVII
1. Cu privire la scuzele tutorilor și curatorilor.
2. Unde ar trebui să fie crescut un tutore sau să locuiască (..)
3. Cu privire la acțiunea de obligare la ținerea unui cont pentru tutelă (...)
4. Cu privire la acțiunea reconvențională privind tutela și la acțiunea pretoriană.
5. Cu privire la cel care face afaceri în calitate de tutore sau curator interimar.
6. Cu privire la afacerile efectuate sub autoritatea unui tutore fals.
7. Cu privire la garanțiile tutorilor și curatorilor și la cei care le-au oferit (..)
8. Cu privire la acțiunile împotriva magistraților.
9. Cu privire la bunurile celor aflați sub tutelă sau curatelă (..)
10. Cu privire la numirea curatorilor pentru nebuni și pentru alte persoane care nu sunt minore.
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Tit. 1. Cu privire la scuzele tutorilor și curatorilor.

1. Modestinus, Despre scuze, Cartea I.
2. Herennius Modestinus către Ignatius Dexter, Salutare. Am compus o carte pe care am intitulat-o "Despre scuzele tutorilor
și curatorilor", care mi se pare foarte utilă și pe care v-o trimit.
(1) Voi face tot ceea ce este posibil pentru a clarifica învățătura acestor chestiuni, traducând totodată termenii juridici în
limba grecilor, deși sunt conștient că ei nu se adaptează ușor la traducere.
(2) Voi adăuga, de asemenea, la relatarea chestiunilor ce urmează a fi discutate, frazeologia identică a legilor, acolo unde este
necesar, pentru ca, prin posesia în același timp a doctrinelor juridice și a comentariilor acestora, cei care le solicită să poată
avea legile în toată integritatea și utilitatea lor.
(3) De aceea, în primul rând, trebuie să se precizeze ce persoane nu trebuie să fie numite.
(4) Gardienii nu trebuie să numească tutori sau curatori născuți liberi pentru minorii care sunt liberți, decât dacă există o lipsă
totală de liberți în locul în care urmează să se facă numirea; pentru că un Rescript al Divinului Marcus dispune ca numai
liberții să fie numiți tutori pentru pupilele emancipate, care sunt rezidenți în aceeași localitate. Acolo unde, totuși, este numit
un altul, Divinul Severus, atent la interesul minorilor, a precizat într-un Rescript că partea va fi răspunzătoare sub tutelă, dacă
nu va putea da motive pentru a nu o accepta în conformitate cu legea.
(5) Un soț nu poate acționa ca tutore al soției sale (așa cum a decretat Senatul), iar dacă acesta ar fi numit, el va fi eliberat din
funcție.
2. Același, Scuze, Cartea a II-a.
Persoanele care au împlinit vârsta de șaptezeci de ani sunt scutite de îndatoririle de tutelă și curatelă. Este însă necesar ca ele
să fi depășit vârsta de șaptezeci de ani în momentul numirii lor, fie când moștenitorul a intrat în posesiune, fie când a fost
îndeplinită o condiție prevăzută de lege, și nu în timpul stabilit pentru ca scuza să fie valabilă.
1. De altfel, vârsta se stabilește fie prin certificatul de naștere, fie prin alte dovezi legale.
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2. Un număr mare de copii este o bună scuză pentru eliberarea de obligațiile de tutelă sau de curatelă.
3. Cu toate acestea, toți copiii trebuie să fie legitimi, chiar dacă nu se află sub controlul paternal.
4. Este necesar ca copiii să fie în viață în momentul în care tații lor sunt numiți tutori, deoarece cei care au murit anterior nu
sunt incluși printre cei care au dreptul de a fi scutiți; pe de altă parte, nici cei care mor ulterior nu aduc atingere drepturilor
părintelui lor. Acest lucru este, de asemenea, stabilit într-o Constituție a Divinității Severus.
5. Deși, într-adevăr, aceasta pare să aibă o referire specială la un tutore testamentar, este, totuși, aplicabilă tuturor celorlalți.
6. În timp ce un copil în pântecele mamei sale este, prin multe prevederi ale legii, considerat ca fiind deja născut, totuși, nici
în cazul de față, nici cu referire la alte angajări civile, acest lucru nu poate opera pentru a elibera tatăl. Această regulă a fost
enunțată și într-o Constituție a Divinității Severus.
7. Din nou, nu numai fiii și fiicele efectuează eliberarea tatălui lor de sub tutelă, ci și nepoții, atât bărbați cât și femei, care
sunt urmașii fiilor. Mai mult, numai atunci când tatăl lor a murit, ei pot suplini locul lui cu bunicul lor. Atunci, oricât de mulți
nepoți s-ar naște dintr-un singur fiu, ei sunt socotiți ca fiind un singur copil. Acest lucru poate fi constatat și din constituțiile
care tratează despre copii; căci nu este niciodată ușor de constatat unde o constituție se referă la fii, dar acest lucru se poate
face cu ușurință acolo unde se referă la copii, căci această denumire include și nepoții.
8. Este necesar ca partea care este numită să aibă, la momentul respectiv, numărul de copii prevăzut de constituții, căci dacă
aceștia vor fi născuți după numirea sa, acest lucru nu îi va aduce niciun beneficiu ca scuză, așa cum stabilește constituția lui
Severus și Antoninus.
9. Persoanele care sunt chemate la o tutelă sau la o curatelă pot fi scuzate atunci când au deja în grijă trei tutelă sau curatelă;
sau atunci când trei tutelă și trei curatelă sunt unite și sunt încă în vigoare, adică atunci când minorii nu au atins încă vârsta
majoratului. Cu toate acestea, în cazul în care cineva este curatorul, nu al unui minor, ci al unui nebun sau al unui cheltuitor,
o astfel de curatelă va fi inclusă în numărul celor care permit scutirea, așa cum se precizează în Constituția lui Severus și
Antoninus. Distinsul Ulpianus dă aceeași opinie în cazul persoanelor care au administrarea a trei tutele.
(3) Ulpianus, Despre îndatoririle pretorului care are jurisdicție asupra tutelilor.
Administrarea a trei tutelă oferă o bună scuză. Prin trei tutelă se înțelege nu că numărul de pupili dă naștere la tutelă distinctă,
ci că averile sunt separate și distincte. Prin urmare, atunci când un tutore este numit pentru trei frați care au dreptul la o
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moștenire indivizibilă, sau atunci când un tutore este numit pentru doi dintre ei și un curator pentru ceilalți, se consideră că
acesta nu și-a asumat decât o singură tutelă.
4. Modestinus, Excuses, Cartea a II-a.
Am afirmat că părțile însărcinate cu administrarea a trei tutelă nu sunt obligate să accepte o a patra tutelă. Prin urmare, se
pune întrebarea, în cazul în care cineva administrează două tutelă și, după ce a fost chemat să accepte o a treia, face apel și, în
timp ce apelul este în curs de desfășurare, este numit la o a patra tutelă, dacă se poate scuza de cea de-a patra menționând-o
pe cea de-a treia sau dacă poate renunța cu totul la ea. Aflu că a fost stabilit de către Divinii Severus și Antoninus că o parte
care a făcut apel de la numirea unei a treia tutelă nu poate fi acuzată de o a patra; dar că, în timp ce cererea sa de a fi scuzat
de a treia numire este în curs de soluționare, el trebuie să aștepte hotărârea acesteia pentru a stabili dacă va fi acuzat de o a
patra numire sau nu. Există un motiv întemeiat pentru acest lucru, deoarece dacă cineva ar trebui să se angajeze în
administrarea celei de-a patra tutelă și s-ar întâmpla ca apelul său de la numirea la a treia să fi fost luat în mod
necorespunzător, iar numirea să se mențină, ar fi acuzat de administrarea a patru tutelă, ceea ce este contrar legii.
1. Atunci când un tată are administrarea a trei tutelă sau curatelă, fiul său nu trebuie să fie supărat cu administrarea unei alte
tutelă, așa cum au hotărât Divinii Severus și Antoninus. Această regulă se aplică și în cazul fiului, căci tutela fiului va
produce eliberarea tatălui său, și aceasta în cazul în care tutelile sunt administrate în comun, de amândoi, adică atunci când
una este administrată de fiu și două de tată, sau invers. Aceeași regulă se aplică atunci când sarcinile de administrare sunt
îndeplinite de o singură gospodărie, și nu de gospodării separate. Distinsul Ulpianus a susținut, de asemenea, aceeași opinie.
(5) Ulpianus, Despre îndatoririle pretorului care are jurisdicție asupra tutelelor.
Este suficient ca părțile însărcinate cu trei tutele să aparțină aceleiași familii. Prin urmare, dacă tatăl, fiul sau fratele oricărei
persoane care se află sub același control, este însărcinat cu administrarea a trei tutele, tatăl va fi responsabil pentru motivul că
acestea sunt administrate cu acordul său. Aceasta va fi o bună scuză pentru ca toți aceștia să fie eliberați de orice altă tutelă.
Cu toate acestea, în cazul în care nu administrează tutelile cu consimțământul tatălui, s-a afirmat frecvent în rescripturi că
acest lucru nu va putea fi folosit ca scuză.
6. Modestinus, Scuze, Cartea II.
Dacă cuiva deja însărcinat cu administrarea a două tutele i se impun simultan alte două, cea care este a treia în ordine îi va fi
disponibilă pentru a obține o eliberare de cea de-a patra; chiar dacă împăratul însuși ar fi putut face numirea celei de-a patra,
sau a celei de-a treia, dacă, înainte de a avea cunoștință de ordinul împăratului, el a fost numit la administrarea celeilalte
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tutele. În cazul în care, totuși, nu s-a respectat nici un ordin, dar cele două numiri au fost făcute prin scrisori diferite în
aceeași zi, cel care a făcut numirea, și nu cel numit, va alege ce tutelă trebuie să administreze.
(1) Gramaticienii, sofiștii, retoricii și medicii în activitate au dreptul de a fi scutiți de tutelă și curatelă, la fel ca și de alte
slujbe publice.
(2) Din nou, în fiecare oraș există un număr de retorici, precum și anumiți filozofi menționați în legi, care sunt scutiți de
exercitarea îndatoririlor publice, lucru care este menționat într-un Rescript al lui Antoninus Pius scris pentru provincia Asia,
dar care este de asemenea aplicabil întregii lumi, și al cărui conținut este următorul: "Orașele mici au dreptul la cinci medici,
trei sofiști și același număr de gramaticieni, care vor fi scutiți de îndatoririle de tutelă; orașele mai mari vor avea dreptul la
șapte care practică arta vindecării și câte patru din fiecare dintre cei care dau lecții în ambele ramuri de învățătură menționate
mai sus. Cele mai mari orașe vor avea dreptul la zece medici, cinci retori și același număr de gramaticieni. Cel mai mare oraș
nu poate, totuși, să acorde scutire unui număr mai mare. Se cuvine ca capitalele țărilor să fie incluse în numărul celor mai
mari orașe; cele care au fie un tribunal, fie un loc unde se aud și se hotărăsc cauze să fie cuprinse în a doua clasă; iar toate
celelalte în a treia."
(3) Nu este legal ca acest număr de excepții să fie depășit nici printr-un Decret al Senatului, nici pentru orice alt motiv;
numărul poate fi însă diminuat, deoarece este evident că această măsură a fost luată în beneficiul funcției publice.
(4) De altfel, aceste persoane nu beneficiază de această excepție decât dacă au fost înregistrate în mod regulat printr-un
Decret al Senatului și dacă nu sunt neglijente în exercitarea lor.
(5) Paulus afirmă că filosofii sunt, de asemenea, scutiți de tutelă; căci el spune că filosofii, oratorii, gramaticienii și cei care
instruiesc public tinerii sunt scutiți de exercitarea îndatoririlor sale. Ulpianus face și el o afirmație similară în Cartea a patra
despre funcția de proconsul.
(6) Împăratul nostru și tatăl său au afirmat într-un Rescript adresat lui Laelius Bassus că un medic poate fi respins de o
municipalitate chiar dacă a fost deja licențiat.
(7) Aceeași Constituție a Divinului Pius afirmă, cu referire la filosofi, că numărul lor nu a fost determinat în mod oficial,
deoarece foarte puțini aparțin cu adevărat acestei profesii. Cred, totuși, că cei care sunt înzestrați cu o mare bogăție vor
contribui voluntar cu bunurile lor în beneficiul țării lor. Dar acolo unde ei vorbesc în principal despre bunurile lor lumești,
este evident din acest fapt că nu sunt adevărați filosofi.
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(8) Există o secțiune dintr-o Constituție a împăratului Commodus, menționată într-un Rescript al lui Antoninus Pius, în care
se pare că filosofii se bucură de scutire de îndatoririle de tutelă. Ea este exprimată în următorii termeni: "Mai mult, în
conformitate cu toate aceste lucruri, de îndată ce Divinul meu Părinte a urcat pe tron, el a confirmat printr-o Constituție toate
onorurile și imunitățile existente, declarând că filosofii, retoricii, gramaticienii și medicii erau scutiți, în timp ce conduceau
școlile preoției, și că ei nu pot fi forțați să furnizeze provizii de porumb, vin sau ulei, sau să le cumpere; că nu pot fi obligați
să prezideze un tribunal, să acționeze ca deputați, să fie înrolați în armată sau, împotriva consimțământului lor, să fie supuși
oricărui alt serviciu public. "
(9) De asemenea, trebuie amintit faptul că oricine care oferă instruire în țara sa sau practică medicina are dreptul la această
scutire, căci dacă un om din Comana predă sau practică medicina în Cezareea, nu va fi scutit la Comana. Această regulă a
fost promulgată și de către Divinii Severus și Antoninus.
(10) Într-adevăr, Paulus scrie că Divinul Pius și Antoninus au ordonat ca persoanele distinse pentru învățătură să fie scutite,
chiar dacă depășesc numărul celor deja înregistrați; în cazul în care își stabilesc reședința într-un alt district.
(11) Divinul Severus și Antoninus au promulgat ca oricine care preda filozofie la Roma, fie cu sau fără salariu, să se bucure
de aceeași scutire ca și cum ar fi predat în propria țară. Se poate invoca ca motiv pentru un astfel de decret faptul că, întrucât
orașul imperial este considerat a fi țara comună a întregului popor, cel care se face util în mod onorabil ar trebui să se bucure
de scutire acolo, nu mai puțin decât în locul nașterii sau al reședinței sale.
(12) De fapt, profesorii care predau cursuri în orice district nu au dreptul la scutire, dar cei care predau la Roma sunt scutiți
de tutelă și curatelă.
(13) Ulpianus, în cartea sa despre îndatoririle pretorului care are jurisdicția tutelei, scrie următoarele: "În cazul în care un
pretor are jurisdicția tutelei, el nu poate fi scutit de această obligație: "Sportivii au dreptul de a fi scutiți de tutelă, dar numai
cei care au fost încoronați la Jocurile Sacre".
(14) Guvernarea provinciilor, ca, de exemplu, a Asiei, Bitiniei, Capadociei, conferă scutire de tutelă, adică atâta timp cât
părțile dețin această funcție.
(15) Tutela nu este o slujbă publică și nici una la care este atașat un salariu, ci o funcție civilă; și se consideră că
administrarea unei tutele nu poate fi exercitată în afara provinciei.
(16) Magistrații din orașe sunt scutiți de tutelă și curatelă.
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(17) Dușmănia rezultată din acuzația de crimă capitală, manifestată de cel numit împotriva tatălui pupilei, oferă, de
asemenea, o eliberare de tutelă, cu excepția cazului în care se dovedește că tutorele a fost numit ulterior prin testament, sau
după ce testamentul a fost întocmit, conflictul datorat acuzației capitale nu a mai existat; sau dușmănia a precedat executarea
testamentului; și este clar că tutorele a fost numit cu scopul de a fi supus responsabilității și supărării care decurg din
desfășurarea afacerilor. Acest lucru este pus în evidență și de un rescript al împăratului Severus.
(18) Mai mult, oricine poate fi eliberat de îndatoririle tutelei atunci când se ridică o întrebare cu referire la starea tutorelui, și
se pare că acest lucru nu a fost făcut din răutate, ci din motive de bună credință. Această regulă a fost promulgată de către
Divinii Marcus și Severus.
(19) Paulus scrie următoarele cu referire la persoanele care locuiesc la țară, care sunt de rang umil și analfabete: "Rangul
inferior și rusticitatea pot fi uneori invocate ca scuză, conform Rescripturilor Divinului Hadrian și Antoninus". Scuza unei
părți care declară că nu are cunoștințe de litere nu ar trebui să fie acceptată decât dacă este lipsită de experiență în afaceri.
7. Ulpianus, Despre scuze.
Sărăcia, într-adevăr, oferă o scuză bună, atunci când cineva poate dovedi că nu este la înălțimea sarcinii care îi este impusă; și
acest lucru este conținut într-un Rescript al Divinelor Frați.
8. Modestinus, Scuze, Cartea a III-a.
Totuși, soldații care și-au servit onorabil timpul de înrolare au în prezent dreptul de a fi scutiți de tutela oricărei alte persoane,
oricare ar fi ea. Dar în ceea ce privește tutela copiilor celor care au servit în același grad sau a celor care au fost soldați,
camarazii acestora din urmă vor fi scutiți în primul an de la eliberare. Dar, după această perioadă, ei nu vor avea dreptul la
scutire, deoarece egalitatea distincției militare pare întotdeauna mai puternică decât privilegiul legat de serviciu, cu excepția
cazului în care ar trebui să aibă alte motive întemeiate pentru a fi scutiți de tutelă, cum ar fi, de exemplu, numărul de ani sau
orice altceva de acest fel pentru care se obișnuiește ca persoanele private să fie scutite de toate obligațiile similare. Totuși,
această regulă se aplică fiilor, dar nu și nepoților celor care au fost în trecut soldați, deoarece nepoții veteranilor sunt
considerați ca ocupând aceeași poziție ca și alte persoane private.
1. Cei care, într-adevăr, au fost concediați în mod rușinos, sunt considerați ca fiind la fel ca persoanele care nu au fost
niciodată în armată și, din acest motiv, ei înșiși nu au dreptul la privilegiul de soldat; iar dacă alții care au fost anterior în
serviciu ar fi numiți tutori ai copiilor lor, aceștia nu vor fi obligați să servească.
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2. Uneori, totuși, soldații nu-și termină mandatul de serviciu și totuși au dreptul la scutire de tutelă; dar aceasta nu este
aceeași scutire la care au dreptul cei care au servit tot timpul. Cel care a fost mai mult de douăzeci de ani în serviciul militar
este considerat a fi în aceeași situație ca și cel care a servit ca soldat pentru întreaga perioadă de timp.
3. Oricine a fost lăsat la vatră în acest interval de timp nu are dreptul la scutire perpetuă de tutelă, ci doar la scutire pentru o
anumită perioadă; la fel ca și în cazul altor slujbe civile. În cazul în care cineva este eliberat din serviciul militar în decurs de
cinci ani, el nu va pretinde nici o scutire pentru el însuși; iar cel care a servit cinci ani va avea dreptul la scutire pentru un an;
cel care a servit opt ani, va fi scutit pentru doi ani; cel care a servit doisprezece ani, pentru trei ani; cel care a servit
șaisprezece ani, pentru patru ani; iar cel care a servit douăzeci de ani va fi, așa cum am spus mai sus, scutit întotdeauna.
4. Oricine a servit în Rondul de noapte al Romei va avea dreptul la scutire doar pentru un an.
5. Ceea ce am afirmat se aplică și persoanelor care au fost eliberate în mod onorabil sau care au primit o eliberare pe motiv de
boală, deoarece și aceasta este o scuză onorabilă; dar cel care a fost eliberat în mod rușinos nu are dreptul la scutire.
6. Un veteran este considerat a fi cel care nu numai că a servit într-o legiune, dar a servit în orice calitate militară, cu condiția
să fi fost eliberat în mod onorabil. Cu toate acestea, el poate fi numit tutore al copiilor unui alt soldat; pentru că unul care a
servit într-o legiune poate fi numit tutore al copiilor altuia care a servit în Rondul de noapte.
7. De asemenea, un fost soldat poate fi numit curator pentru un minor aflat în serviciu, în cazul în care tatăl acestuia din urmă
este mort sau chiar dacă a fost emancipat.
8. Există constituții care stabilesc toate aceste reguli.
9. Ulpianus afirmă și el aceleași lucruri. Cei care au fost concediați cu dezonoare sunt evident excluși de la tutela în cetate,
pentru că este ilegal ca ei să intre în ea. Oricine a servit în cohortele orășenești, chiar dacă a fost lăsat la vatră înainte de
trecerea a douăzeci de ani, are totuși dreptul la scutire perpetuă de tutelă.
10. Cu toate acestea, s-a pus întrebarea dacă foștii soldați ar trebui să accepte o tutelă de îndată sau dacă, în același timp, ei
nu ar putea să se achite de mai multe ori de îndatoririle funcției, astfel încât, după ce prima tutelă ar fi încetat, ei ar putea din
nou să-și revendice privilegiul într-un mod diferit de cel al persoanelor particulare, care și-au executat încrederea. Acest lucru
nu îi va avantaja pe cei care nu au dreptul la acest privilegiu și nici nu poate fi socotit printre cele trei care permit scutirea; la
fel cum în cazul celor care au fost anterior în serviciul militar nu este un avantaj să fi fost numiți tutori. Acest lucru a fost
promulgat în Curiae, după cum arată o Constituție a Divinității Severus și Antoninus.
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11. Nu contează din ce motiv copiii unui consătean au nevoie de un tutore sau de un curator; fie pentru că sunt emancipați, fie
pentru că tatăl lor a murit. Centurionii din prima companie de triarii, sunt, conform Constituțiilor imperiale, îndreptățiți să fie
scutiți de orice altă tutelă, deoarece acești căpitani trebuie să servească drept tutori ai copiilor altora. Cu toate acestea, vor fi
considerați centurioni ai primei companii de triarii cei care îndeplinesc funcțiile acestei funcții. Totuși, dacă unul dintre ei
moare fără să-și îndeplinească îndatoririle militare, un alt ofițer de acest fel nu va fi numit tutore al copiilor săi.
9. Ulpianus, Despre îndatoririle pretorului care are jurisdicție de tutelă.
După ce un tribun a servit în cohortele pretoriene, el va fi scutit de tutela copiilor colegilor săi, în virtutea unui privilegiu
acordat de divinul Severus și de împăratul nostru.
10. Modestinus, Scuze, Cartea a III-a.
Cu toate acestea, nu numai cei care au servit în rândurile, precum și în celelalte divizii ale triarii, ci și cei care, din cauza unei
anumite necesități, au fost absenți pentru treburi publice în beneficiul poporului roman, vor avea dreptul la scutire pe durata
unui an de la întoarcere.
1. Acest termen de un an este acordat nu numai celor care și-au îndeplinit timpul obișnuit de serviciu militar în timp ce erau
angajați în treburi pentru stat, ci și celor care s-au achitat de îndatoriri de orice fel cerute de serviciul public și s-au întors,
chiar dacă, în acest fel, au consumat mai puțin timp decât cel alocat.
2. În cazul în care, cu toate acestea, astfel de persoane administrau tutelă înainte de plecarea lor și, din acest motiv, au
renunțat la ea, deoarece au fost absenți pentru treburi publice; după ce s-au întors, trebuie să își reia imediat atribuțiile fără a
beneficia de anul de scutire, deoarece acest an se aplică tutelilor viitoare și noi, și nu celor care ar trebui reluate.
3. Anul de zile împlinite se socotește din momentul în care cel care se întoarce ia sau ar trebui să aleagă calea cea mai directă,
și nu una ocolitoare.
4. Mai mult, tutorii care sunt numiți prin testament pot refuza în mod legal să își asume administrarea bunurilor situate într-o
altă provincie; așa cum arată următoarea Constituție a Divinului Severus: "Divinul Severus și Antoninus, împărați, către
Valerius. Dacă ai fost numit tutore testamentar, trebuie să te prezinți în termenul stabilit și să ceri să fii eliberat de
administrarea bunurilor situate într-o altă provincie."
5. În cazul în care cineva care și-a încheiat serviciul ca prim centurion al triarii, și-a asumat tutela fiului unuia dintre colegii
săi de armată și a fost repus în funcție prin necesități militare, trebuie să renunțe la grija tutelei.
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6. În mod similar, un curator va fi numit pentru minori în locul tutorelui, atunci când acesta din urmă a devenit colegul tatălui
respectivilor minori; așa cum este prevăzut într-o Constituție a Divinității Severus; și acest lucru este aplicabil tuturor
cazurilor similare, astfel încât un curator poate fi numit în locul unui astfel de tutore atunci când acesta este eliberat temporar.
7. În cazul în care un libert, care nu a ajuns la pubertate, este numit de către patronul său tutore al copiilor săi, sau în cazul în
care este numit orice minor sub douăzeci și cinci de ani, atâta timp cât acesta nu a ajuns la vârsta pubertății, el nu va fi obligat
să își îndeplinească îndatoririle, ci între timp un curator va fi numit în locul său. Regula este aceeași și în cazul în care
tutorele legal se întâmplă să fie minor, căci între timp se numește un curator în locul său.
8. În cazul în care tutorele este bolnav, dar nu este necesar ca acesta să fie eliberat definitiv de sub tutelă, în locul său este
numit, pentru moment, un curator, iar când acesta se însănătoșește, își reia din nou exercitarea atribuțiilor. O regulă similară
se aplică în cazul în care un tutore devine nebun. Referitor la acest lucru, Ulpianus scrie următoarele: "În cazul în care un
tutore este nebun, el trebuie să se întoarcă la el: "Boala este o scuză valabilă, dar trebuie să fie un impediment de așa natură
încât să împiedice pe cineva să se ocupe de treburile sale"; ceea ce împăratul nostru, împreună cu tatăl său, a afirmat și el
într-un Rescript.
11. Paulus, Despre scuzele tutorilor.
Această regulă nu numai că îi împiedică să își asume îndatoririle unei tutele, dar ar trebui să provoace și eliberarea lor din
funcție acolo unde aceste îndatoriri au fost deja asumate.
12. Modestinus, Excuses, Cartea a III-a.
Ulpianus a spus același lucru. Dar se adaugă în acest Rescript că se obișnuiește ca tutorii să fie eliberați temporar sau
definitiv, în funcție de caracterul bolii de care sunt afectați. Mai mult, nebunia nu atrage după sine o eliberare absolută, ci
determină numirea temporară a unui curator.
1. Există și alții care, deși acționează deja ca tutori sau curatori, pot fi totuși eliberați instantaneu de orice responsabilitate
rămasă; ca, de exemplu, cei care, în urma unei rescrieri a împăratului, și-au schimbat reședința, acesta fiind conștient că erau
tutori și dându-și permisiunea expresă ca schimbarea să fie făcută, acest fapt fiind menționat în scrisorile imperiale.
(13) Același, Scuze, Cartea IV.
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Trebuie remarcat faptul că nici tutorii numiți de o autoritate proprie, nici tutorii testamentari nu sunt obligați să facă apel, așa
cum se precizează în Constituția Divinelor Severus și Antoninus. Această regulă trebuie respectată și în ceea ce privește
numirea unui curator, deoarece curatorii diferă în foarte puține privințe de tutori. Aceștia au însă permisiunea de a face apel
la deciziile luate împotriva lor atunci când oferă scuze.
1. Cu toate acestea, este necesar să se respecte numeroase formalități pentru ca tutorele și curatorul să poată prezenta motive
întemeiate pentru eliberarea lor din funcție. Ei sunt obligați, în primul rând, să depună o cerere la tribunal în termenul
prevăzut de lege, care este următorul. Cel care se află în același oraș în care a fost numit, sau la o sută de kilometri de acest
oraș, trebuie să-și prezinte scuza în termen de cincizeci de zile, căci după acest termen nu va mai avea voie să facă acest
lucru, ci va fi obligat să se achite de îndatoririle sale; iar dacă nu respectă nici una dintre aceste cerințe, se va afla în aceeași
situație ca și cum ar fi fost vinovat de neglijență și nu-i va mai rămâne nici o cale de a-și prezenta scuza. Dacă, totuși, se află
la o distanță mai mare de o sută de mile de oraș, va avea dreptul la douăzeci de mile pentru fiecare zi de la cea în care a
primit notificarea numirii sale (iar această notificare trebuie să îi fie comunicată de guvernator, fie personal, fie la reședința
sa) și, pe lângă cele douăzeci de zile menționate mai sus, va avea dreptul la încă treizeci în scopul de a-și oferi scuza. Această
regulă se aplică, de asemenea, tuturor celor desemnați prin testament, fie că sunt tutori sau curatori, ale căror numiri se
obișnuiește să fie confirmate de un magistrat.
2. Găsim, de asemenea, o altă prevedere în Decretul Divinului Marcus, care merită să fie examinată. Într-adevăr, legiuitorul
acordă tutorelui care se află în orașul în care a fost numit sau care se află la o distanță de o sută de mile de acesta, termenul de
cincizeci de zile, dar celui care locuiește dincolo de distanța de o sută de mile îi acordă o zi pentru fiecare douăzeci de mile
și, pe lângă acestea, acordă treizeci de zile pentru prezentarea scuzelor sale. Rezultă că, dacă reședința persoanei se află la o
distanță de o sută șaizeci de mile, aceasta ar avea dreptul la un termen de treizeci și opt de zile, adică opt zile pentru cele o
sută șaizeci de mile, sau o zi pentru fiecare douăzeci de mile, și treizeci de zile în plus, pentru a depune cererea de scuză. Prin
urmare, cel care își are reședința mai departe se află într-o situație mai proastă decât cel care locuiește la mai puțin de o sută
de mile sau în orașul însuși; într-adevăr, termenul de cincizeci de zile este întotdeauna acordat celui din urmă, dar celui dintâi
i se acordă un termen mai scurt. Dar, deși termenii legii, dacă sunt interpretați strict, ar trebui înțeleși în acest fel, totuși,
intenția legiuitorului a fost cu totul alta; căci Cerbidius Scaevola, Julius Paulus și Domitius Ulpianus, autoritățile cele mai
eminente și mai erudite în drept, au susținut că așa stau lucrurile, afirmând că trebuie respectată regula conform căreia nimeni
nu are dreptul la un termen mai mic de cincizeci de zile, atunci când timpul calculat pentru călătorie, adăugat la cele treizeci
de zile pe care legea le permite pentru oferirea de scuze, depășește cincizeci de zile; de exemplu, dacă spunem că cineva
locuiește la patru sute patruzeci de mile de oraș, va avea dreptul la douăzeci și două de zile pentru a face călătoria și încă
treizeci de zile pentru a-și prezenta cererea de scutire.
3. Toți trebuie să respecte această regulă în ceea ce privește timpul care, din orice motiv, doresc, în totalitate sau în parte, să
fie scutiți de îndatoririle de tutelă sau curatelă.
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4. Ca urmare a acestui fapt, s-a hotărât ca, atunci când cineva dorește să se folosească de orice fel de scuză, să nu fie ascultat,
dacă nu-și depune cererea în termenul prevăzut; cu excepția cazului în care, într-adevăr, ar fi cetățean al unui alt stat.
5. Este atât de necesar ca timpul prescris să fie respectat, încât, dacă acest lucru nu se face, iar partea care și-a prezentat scuza
ar trebui să fie eliberată, nu va fi eliberată; așa cum afirmă Divinii Severus și Antoninus într-una din Constituțiile lor care
dispune ca cel care a fost numit în locul unui tutore să nu fie menținut în funcție, pe motiv că nu este legal ca un al doilea
tutore să fie numit acolo unde există deja unul.
6. Va fi suficient ca tutorele să ceară să fie scutit în termenul prevăzut; căci dacă ulterior, răzgândindu-se, se va dezice, nu i
se va aduce niciun prejudiciu. Prin urmare, dacă cineva se prezintă pur și simplu și nu rămâne ulterior pentru a-și prezenta
scuzele, după ce a trecut timpul prevăzut, va fi împiedicat de o excepție. Acest lucru este afirmat într-o Constituție a
împăraților Severus și Antoninus.
7. În cazul în care cineva, din cauza unei boli sau a oricărei alte necesități (de exemplu, din cauza pericolelor de pe mare, a
asprimei iernii, a atacurilor tâlharilor sau a oricărui alt impediment asemănător), nu se poate prezenta în timpul prescris, ar
trebui să i se acorde indulgență, deoarece buna sa credință este suficient de bine stabilită de justiția naturală; după cum se
arată în Constituția împăraților Severus și Antoninus.
8. Din nou, trebuie amintit că nu este suficient ca tutorele să se prezinte pur și simplu în instanță, ci el este obligat să depună
mărturie cu referire la motivul pentru care cere descărcarea de gestiune, iar dacă are mai multe motive de invocat care ar
putea să o faciliteze, el trebuie să le enumere pe toate; iar dacă nu face acest lucru, el se va asemăna cu o parte care nu s-a
prezentat niciodată sau, dacă s-a prezentat, nu a prezentat un motiv întemeiat pentru descărcarea sa de gestiune.
9. Cele cincizeci de zile menționate mai sus se socotesc în mod continuu, începând de la momentul notificării părții care a
fost numită.
10. Este necesar ca motivele de eliberare din funcție să fie prezentate oral în instanță sau printr-o petiție. Partea poate, de
asemenea, să-și reducă motivele la scris, după cum declară aceiași împărați.
11. Acestea sunt regulile care au referire la termenul prevăzut de lege și care trebuie respectate. Să ne gândim acum la cei
care nu sunt obligați să respecte aceste reguli. Gardienii care nu au fost numiți în mod legal (adică care au fost numiți de părți
care nu au dreptul să facă acest lucru; sau în cazul în care nu erau eligibili; sau în cazul în care pupilele au fost responsabile
de ilegalitate; sau în cazul în care nu au fost respectate formalitățile legale corespunzătoare), și care nu au fost confirmați și
nu au administrat trustul, vor fi eliberați și nimeni nu poate ridica obiecția că, în cererea lor de scutire, nu au respectat
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termenul prevăzut de lege, deoarece nu sunt obligați să facă o astfel de cerere, după cum o dovedesc constituțiile menționate
în continuare, pe care le-am prezentat cu titlu de exemplu și care, într-adevăr, sunt aplicabile în toate cazurile. "Divinii
împărați Severus și Antoninus către Narcis: "După ce ai fost numit tutore de către bunicul matern al tutorelui, nu ești obligat
să faci cerere pentru a fi scuzat, deoarece nu ești răspunzător din punct de vedere legal și, prin urmare, dacă nu intervii în
administrarea averii, vei fi în siguranță." Din nou, în mod similar, în cazul în care magistrații numesc un tutore sau un curator
care nu este supus jurisdicției lor, acesta nu va fi obligat să respecte termenul prevăzut de lege, în măsura în care nu este nici
cetățean, nici locuitor al orașului.
(14) Același, Scuze, Cartea a V-a.
Acolo unde, în materie de scuze ale tutorilor și curatorilor, se face referire la un libert, trebuie să se observe că se înțelege nu
numai libertul tatălui pupilei, ci și libertul mamei sale.
1. Și pentru că este vorba de copiii unui patron, trebuie să se observe că acest termen nu se aplică numai descendenților de
gradul întâi, adică fiilor și fiicelor, ci și nepoților de ambele părți, precum și celor care le succed.
2. Și chiar dacă un libert poate obține dreptul de a purta un inel de aur, el își păstrează totuși rangul de libert, în conformitate
cu ceea ce a fost decretat de Marcus Antoninus.
3. În cazul în care un sclav se cumpără cu banii săi și este manumit, el nu va fi niciodată inclus printre ceilalți liberți.
4. În cazul în care există mai mulți liberți, unul dintre ei va fi numit tutore pentru toți copiii patronului său și nu va fi eliberat
chiar dacă administrează deja trei tutele.
(15) Același, Scuze, Cartea a VI-a.
Un eunuc poate fi numit și el tutore și nu poate invoca ca scuză infirmitatea sa, după cum se arată într-o Constituție a
împăraților Severus și Antoninus.
1. Cel care a promis să acționeze ca tutore al copiilor cuiva nu poate fi scuzat de tutelă, chiar dacă altfel ar avea un motiv
legal pentru eliberarea sa.
2. Trebuie reținut că ocuparea unei funcții nu este o scuză rezonabilă pentru nimeni. Prin urmare, dacă o parte este senator,
poate fi tutore al persoanelor de rang inferior, precum și al copiilor unui senator, așa cum au afirmat Divinii Marcus și
Commodus într-un Rescript.
1537

3. Dacă, totuși, cineva este tutore sau curator al unui tutore care nu este de rang senatorial sau de alt rang distins, iar acesta
devine ulterior senator, va fi imediat eliberat din funcție. Eliberarea sa din funcție, însă, nu va avea loc în cazul în care copiii
a căror tutelă sau curatelă o administrează sunt de rang senatorial.
4. În mod similar, orice persoană care are un rang inferior nu va fi scutită de tutela sau curatelă pentru pupilele care ocupă o
poziție mai înaltă decât a sa.
5. Constituțiile împăraților precizează că nici cântăreții, nici contabilii (pe care noi îi desemnăm de obicei drept
aritmeticieni), nu au dreptul la scutire.
6. Mai mult, evreii pot fi tutorii unor pupili care nu sunt evrei, la fel cum pot administra bunuri aparținând altor trusturi; căci
constituțiile prescriu că ei trebuie să rămână nestingheriți, cu excepția circumstanțelor în care cultul public poate fi
contaminat.
7. Un cont datorat unei municipalități nu este clasificat ca o singură tutelă într-o cerere de scutire.
8. Eliberatele soțiilor de senatori nu sunt scutite de îndatoririle de tutelă, chiar dacă pot face afaceri cu patroanele lor; căci
acest privilegiu este acordat doar liberților bărbaților de rang senatorial.
9. Dacă guvernatorul unui oraș, adică un magistrat, își asumă răspunderea tutelei printr-o numire, el nu o poate include cu
alte tutele în scopul de a fi eliberat; la fel cum nu au voie să facă acest lucru nici fideiusorii unui tutore sau cei care sunt
numiți tutori onorifici prin testament.
10. Cel care colectează impozite pentru stat nu poate fi scutit de curatelă.
11. A fost întrebat dacă poate fi scuzat cel care este în măsură să invoce mai multe motive pentru care ar trebui să fie eliberat,
dintre care oricare dintre ele nu este suficient în sine. De exemplu, în cazul în care un om nu a împlinit vârsta de șaptezeci de
ani, nu administrează trei tutelă și nu are cinci copii sau nu poate invoca niciun alt motiv legal pentru a fi eliberat, dar
administrează două tutelă, are doi copii și are șaizeci de ani; sau în cazul în care invocă mai multe alte motive care, prin ele
însele, nu constituie o cauză absolută de eliberare, dar care, în ansamblu, par a fi suficiente pentru a-i permite să fie scutit, s-a
considerat că nu poate fi eliberat.
12. În cazul în care o persoană primește sau are dreptul de a fi scutită de o slujbă civilă sau publică, ea nu va fi, din acest
motiv, scutită de tutelă sau curatelă.
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13. În cazul în care cineva a fost eliberat de tutelă sau de curatelă, nu poate, în niciun caz, să se folosească de cauzele
prevăzute în acte pentru a obține eliberarea de o altă tutelă sau curatelă, dacă nu invocă alte motive pentru această eliberare.
14. Oricine declară că nu a fost cunoscut de tatăl sau de mama tutelatului nu poate fi exonerat din acest motiv.
15. Mai mult, atunci când cineva are administrarea a trei tutelă sau curatelă, nu are dreptul să fie scutit de administrarea unei
a patra; de exemplu, dacă și-a manifestat dorința de a o accepta. Cu toate acestea, se consideră că a manifestat o astfel de
dorință doar tutorele care administrează un patrimoniu moderat.
16. Ulpianus afirmă în lucrarea sa despre Excepții, că atunci când o parte administrează ca una dintre cele trei tutelă, pe cea a
fiului său emancipat: "Știu că a apărut o îndoială cu privire la faptul dacă acest lucru poate fi afirmat în favoarea sa atunci
când solicită să fie scutit de o a patra". Cu toate acestea, constat că există un Rescript în care se permite ca tutela unei fiice
emancipate să fie inclusă printre alte tutele în acest scop.
17. În cazul în care cineva aflat sub control patern este numit tutore, iar tatăl său refuză să devină garantul său, legile dispun
ca tatăl însuși să fie făcut tutore și ca securitatea tutelei să nu fie în nici un fel afectată, așa cum se afirmă într-o Constituție a
Divinului Hadrian, care este următoarea "Împăratul Hadrian către Bitrasius Pollio, deputat la Lyon. Dacă Claudius Macer,
deși este un fiu aflat sub controlul paternal, pare a fi o persoană potrivită pentru a fi tutore, iar tatăl său nu este dispus să îi
asigure securitatea, pentru a-și putea priva fiul de tutelă, și continuă să manifeste acest spirit perfid, cred că poți contracara în
mod corespunzător această fraudă, obligându-l atât pe fiul său, cât și pe el însuși, să administreze tutela copiilor lui Clement."
16. Același, Opinii, Cartea a II-a.
Gaius, prin testamentul său, l-a numit pe Nigidius tutore al fiului său și, de asemenea, l-a numit curator până când fiul său a
împlinit douăzeci și cinci de ani. Întreb, din moment ce este legal ca Nigidius să fie scutit de curatelă fără apel, din ce zi se va
socoti timpul stabilit de Marcus Divin pentru a fi respectat în cererea de eliberare; dacă acest lucru se va face din ziua în care
se deschide testamentul sau din cea în care tutorele este chemat să facă afaceri; adică după ce tutorele a împlinit paisprezece
ani? Modestinus a răspuns că cererea pentru a fi scutit de curatelă trebuie să fie făcută din momentul în care curatorul a fost
confirmat prin decretul pretorului sau guvernatorului.
17. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a IV-a.
Trebuie să se ia în considerare nu numai valoarea bunurilor care urmează să fie introduse, a căror administrare trebuie să fie
întreprinsă în cazul a trei tutele deja existente, ci și vârsta pupilelor. Căci dacă vârstele primilor pupili se apropie de
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pubertate, astfel încât nu mai rămâne decât un termen de șase luni, sau dacă vârsta celor a căror preluare a tutelei este
implicată nu este departe de pubertate, nu va fi permisă o scuză. Această chestiune este prevăzută de Constituțiile imperiale.
1. O scutire completă a fost acordată de mult timp troienilor, atât prin Decrete ale Senatului, cât și prin Constituții ale
împăraților, din cauza nobilimii renumite a orașului lor și a legăturii lor cu originea Romei, atunci când este vorba de pupili
care nu sunt troieni. Acest lucru l-a declarat Divinul Pius într-un Rescript.
2. Cei care aparțin anumitor asociații, ca de exemplu, celei a artizanilor, declarăm că au dreptul la scutire, deoarece ei pot fi
scutiți de administrarea tutelei persoanelor care nu sunt membre ale organizației lor, pentru a-i obliga să se angajeze în alte
slujbe publice, chiar dacă averea lor a fost mărită ulterior. Acest lucru este prevăzut, de asemenea, în Constituțiile imperiale.
3. Cu toate acestea, toate organismele sau asociațiile nu au dreptul de a fi eliberate de îndatoririle de tutelă, deși nu pot fi
obligate să își asume funcții municipale, cu excepția cazului în care acest privilegiu le-a fost acordat în mod expres.
4. Cel care îndeplinește îndatoririle de edil poate fi numit tutore; căci funcția de edil este inclusă printre acele magistraturi ai
căror titulari sunt scutiți de ocupații private, conform unui Rescript al Divinului Marcus.
5. Trebuie, într-adevăr, remarcat faptul că s-a stabilit că cei investiți cu funcții publice sunt scutiți de îndatoririle de tutelă.
Sunt scutiți cei care, fiind deja în funcție, sunt chemați să se ocupe de îndatoririle de tutelă; dar trebuie remarcat și faptul că
cei care au fost deja implicați în administrarea îndatoririlor acesteia nu sunt scutiți, nici măcar în timpul magistraturii lor.
6. Comandanții de corăbii, printre alte privilegii ale lor, nu par să se bucure de acela de a fi scutiți de tutelă. Acest lucru l-a
afirmat divinul Traian într-un rescript.
7. Cei care locuiesc în tabere sunt, de obicei, scutiți de tutelă, cu excepția celor care se referă la cea a părților care locuiesc
ele însele în aceeași tabără și sunt de aceeași condiție.
18. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XX.
În cazul în care copiii sunt pierduți în război, acest fapt oferă o scuză valabilă pentru scutirea de tutelă. A apărut însă o
întrebare cu privire la cine sunt acești copii, dacă sunt cei uciși în luptă sau dacă îi includ pe toți cei care sunt luați de la
părinții lor din cauza războiului; ca, de exemplu, cei pierduți într-un asediu. Opinia preferabilă este că numai cei care sunt
uciși în luptă, fără a se ține cont de sex sau vârstă, ar trebui să ofere un motiv valabil de eliberare, deoarece aceștia și-au
pierdut viața pentru țara lor.
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19. Același, Despre Edict, Cartea XXXV.
Se obișnuiește ca acei gardieni care își au reședința în Italia să fie scutiți de administrarea chestiunilor provinciale.
(20) Julianus, Digest, Cartea XX.
Atunci când unchiul unui tutore susține că acesta din urmă a fost dezmoștenit și că el însuși a fost numit moștenitor, nu este
decât corect ca scuza unchiului să fie acceptată și să se numească un tutore pentru tutore; sau, dacă nu este dispus să ceară să
fie eliberat, să fie înlăturat de la tutelă, pentru ca disputa cu privire la moștenire să fie accelerată.
21. Marcianus, Institutes, Cartea a II-a.
Nimeni nu poate fi scutit de tutelă din cauza unui proces pe care îl are cu tutorele său, cu excepția cazului în care toate
bunurile acestuia din urmă, sau cea mai mare parte a lor, sunt implicate în controversă.
1. Atunci când o parte dorește să fie scutită și are mai multe motive de invocat în acest scop și nu poate dovedi unele dintre
ele, nu i se interzice să se folosească de celelalte în termenul prevăzut de lege.
2. Chiar dacă un tutore a fost numit pentru administrarea întregii averi a tutorelui, el poate, totuși, să facă o cerere pentru a fi
scutit de administrarea tutelei bunurilor situate dincolo de jalonul 100; cu excepția cazului în care averea tutorelui se află în
întregime în respectiva provincie. Din acest motiv, guvernatorul provinciei va numi un tutore pentru aceste bunuri.
3. Nici senatorii nu pot fi obligați să administreze o tutelă dincolo de cea de-a suta bornă.
4. Un tutore poate fi numit pentru un tutore care are deja unul, dar acesta trebuie să fie pentru administrarea altor bunuri.
22. Scaevola, Reguli, Cartea I.
Măsurătorii nu sunt scutiți de îndatoririle de tutelă.
1. 2. Cei cărora împăratul le-a încredințat rezolvarea oricărei afaceri pot fi scutiți de tutelă atâta timp cât o rezolvă.
(23) Ulpianus, Opinii, Cartea II.
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Am afirmat deja că o persoană nu are o scuză valabilă pentru eliberarea de sub tutelă din cauza vreunei funcții magisteriale,
ale cărei îndatoriri ar trebui să le îndeplinească într-o municipalitate.
1. 2. Am dat ca opinie că, în cazul în care un soldat servește în tabără, are dreptul de a fi scutit dacă este numit tutore pentru
cineva care nu servește în aceeași tabără.
24. Papinianus, Întrebări, Cartea a XI-a.
Nu trebuie în niciun caz să se creadă că este privat de privilegiul de a fi scuzat cel care și-a obținut libertatea prin intermediul
unui trust; deoarece în aproape toate cazurile de acest fel, partea care manumitează un sclav nu obține niciun drept de patron
împotriva persoanei celui eliberat, cu excepția faptului că acesta din urmă nu îl poate chema în instanță fără ordinul
pretorului.
25. Ulpianus, Despre funcția de proconsul, Cartea a II-a.
Un tutore nu poate să-și expună motivele pentru a fi scutit într-o petiție.
26. Paulus, Despre scuze.
27. Dintr-un rescript al Divinității Marcus și Antoninus, adresat prefectului de subzistență, reiese că măsuratorii de cereale au
dreptul de a fi scutiți de tutelă.
27. Marcianus, Reguli, Cartea a V-a.
În cazul în care un legatar este însărcinat să predea întreaga sa moștenire altuia și dorește să fie scutit de responsabilitatea
tutelei, el va obține moștenirea sa în scopul de a o preda beneficiarului; acest caz este similar cu cel al unui moștenitor care
introduce o acțiune în care pretinde că testamentul este nul și pierde procesul.
28. Papinianus, Opinii, Cartea a V-a.
În cazul în care un tutore solicită confirmarea și, înainte de ziua decretului, obține vreun privilegiu care acordă scutire, el nu
poate retrage în mod legal cererea pe care a depus-o deja.
1. În cazul în care proprietatea este lăsată de către un părinte unor tutori cu titlu de remunerație pentru buna lor credință, s-a
considerat că aceasta poate fi reținută de către moștenitori, chiar dacă sunt străini, după ce respectivii tutori au fost scutiți.
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Totuși, acest lucru nu se va aplica unui fiu pe care doamna tată l-a numit coerede și tutore al fratelui său minor, deoarece fiul
are dreptul la moștenirea tatălui în virtutea relației sale, și nu în calitate de tutore.
2. În cazul în care un tutore a fost exilat pentru o anumită perioadă de timp, el nu poate invoca acest lucru ca scuză, ci un
curator ar trebui să fie numit în locul său în timpul exilului.
29. Marcianus, Institutes, Cartea a II-a.
Este evident că, dacă tutorele este condamnat la exil perpetuu, el poate fi eliberat.
(1) În plus, ignoranța unui exilat va fi cu atât mai ușor de iertat, cu cât el nu ar fi putut stabili caracterul suspect al colegului
său tutore.
30. Papinianus, Opinii, Cartea a V-a.
Nobilii și iluștrii noștri împărați au hotărât ca persoanele învățate în drept, care și-au asumat administrarea tutelei, să fie
scuzate acolo unde au devenit membri ai Consiliului imperial, deoarece trebuie să fie mereu în prezența lor, iar onoarea care
li se acordă nu va fi limitată nici de timp, nici de loc.
(1) În cazul în care nativul unei provincii își stabilește reședința la Roma, curatorul său, numit printr-un decret al
guvernatorului și al pretorului, își va asuma administrarea bunurilor sale în ambele locuri. S-a considerat că nu se va
considera că el administrează două curatele, deoarece este evident că nu trebuie să se considere că două averi sunt învestite în
aceeași persoană.
(2) Cel care se bucură de beneficiul scutirii nu poate fi obligat să întreprindă curatelia fratelui său.
(3) Un patron a numit prin testamentul său anumiți liberți ai săi ca tutori ai unui alt libert, care nu ajunsese încă la pubertate.
Deși se poate stabili că aceste părți sunt solvabile, ele pot totuși, în conformitate cu dreptul public, să fie scutite de a fi
confirmate printr-un decret.
31. Paulus, Întrebări, Cartea a VI-a.
Dacă un om, în timp ce administrează trei tutelă, este numit prin decrete diferite tutore al altor doi pupili, el poate fi scuzat;
iar dacă, înainte de a expune motivele pentru care ar trebui să fie scuzat, unul dintre pupili a căror tutelă o administra moare,
din acest moment scuza sa nu va mai fi disponibilă, iar el va fi, de îndată, obligat de primul decret; ceea ce este ca și cum a
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patra tutelă ar fi fost înlocuită cu a treia, deoarece el era tutore în conformitate cu legea înainte de a fi scuzat. Prin urmare, el
poate fi scutit de tutelă de cel care ocupă acum al patrulea loc și, întrucât nu a fost scutit, trebuie în mod necesar să își asume
și responsabilitățile celeilalte, adică a celei de-a treia tutelă. Nu ridică nicio dificultate în mintea mea, dacă cineva ar spune că
tutorele nu este obligat să administreze această tutelă, deoarece problema care trebuie luată în considerare este dacă
administrarea ei încetează prin moartea tutorelui. Mai mult, cred că acesta va fi, de asemenea, răspunzător pentru tutelă, dacă
își asumă responsabilitatea de a nu o administra.
1. Acest lucru se poate întâmpla și în cazul în care un tutore este numit prin două testamente diferite, în momentul în care el
administrează deja alte trei tutelă; și, în acest caz, nu momentul deschiderii testamentelor este cel care trebuie luat în
considerare, atunci când se pune problema de a ști care tutelă a fost conferită prima dată, ci momentul în care s-a intrat în
patrimoniu sau când a fost îndeplinită condiția de care a depins numirea.
2. Această diferență există și între tutelile de care am tratat, atunci când sunt făcute a treia și a patra numire, deși tutorele este
considerat mai întâi răspunzător pentru administrarea celei de-a patra, pentru că aceasta, adică a patra, este cea pe care i s-a
ordonat să o administreze, iar el trebuie să poarte răspunderea celeilalte din ziua în care a fost numit.
3. Cred că un tutore care și-a determinat pupila să respingă averea tatălui său ar trebui să fie menținut în cea de-a patra tutelă,
cea anterioară fiind, ca să zicem așa, respinsă.
4. Mai mult, cred că pretorul va acționa în conformitate cu legea, atunci când va considera că o singură tutelă va fi suficientă;
dacă aceasta este atât de extinsă și implică atât de multe cerințe de afaceri încât este egală cu mai multe. Prin urmare, frații
care au dreptul la părți egale dintr-o moștenire nu ar trebui să fie considerați ca fiind supuși la mai multe tutelă; sau chiar
dacă pupilații nu sunt frați, atunci când au același patrimoniu și un singur cont de administrare trebuie să fie redat de către
tutore, se va aplica aceeași regulă. Pe de altă parte, în cazul în care există două averi distincte aparținând unor frați, trebuie
stabilite două tutele; deoarece, după cum am precizat deja, nu numărul de pupili, ci dificultatea de a întocmi și de a da
socoteală trebuie luată în considerare.
32. Același, Întrebări, Cartea a VII-a.
Nesennius Apollinaris către Julius Paulus. O mamă și-a numit moștenitor pe fiul ei minor sau un străin a numit moștenitor pe
un minor, de asemenea străin, prin testament, și a lăsat o moștenire lui Titius, numindu-l tutore al respectivului pupilaș.
Titius, după ce a fost confirmat, a fost scutit de tutelă. Întreb dacă își va pierde moștenirea. Și care ar fi cazul în care un tutore
nu a fost numit prin testament, ci a acceptat o moștenire și, după ce a fost numit tutore de către pretor, este scutit; poate fi el
privat pe bună dreptate de moștenire; sau este vreo diferență în cazul în care un tutore este numit pentru un minor care a fost
emancipat, sau un curator pentru un copil ajuns la pubertate, de către tatăl său? Am răspuns că, în cazul în care un tutore sau
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un curator a fost numit în mod ilegal de către tată și a fost confirmat de pretor, el va fi privat de moștenire, dacă preferă să se
folosească de privilegiul de a fi scuzat, iar acest lucru a fost susținut și de Scaevola; pentru că, de fapt, pretorul care a
confirmat tutorele nu a făcut decât să îndeplinească dorințele defunctului. Aceeași regulă trebuie să se considere că se aplică
și în cazul testamentului mamei. Următorul caz este asemănător cu cel al mamei, și anume, atunci când un străin numește un
minor moștenitor al său și dorește să prevadă numirea unui tutore pentru el, așa cum se întâmplă în cazul copiilor pe care iam crescut. Prin urmare, s-a considerat foarte corect că cel care refuză să facă ceea ce a cerut testatorul ar trebui să fie privat
de ceea ce acesta i-a dat. Nu cred, totuși, că cel care a renunțat la responsabilitățile de tutelă poate fi întotdeauna privat de
moștenirea sa, ci doar atunci când este evident că moștenirea i-a fost lăsată pentru că partea l-a însărcinat cu tutela copiilor
săi, și nu atunci când i-ar fi dat-o în orice caz, chiar și fără tutelă. Acest lucru poate fi stabilit dacă introduceți moștenirea în
testament și, ulterior, numiți un tutore printr-un codicil; pentru că, în acest caz, nu se poate spune că moștenirea i-a fost lăsată
pentru că testatorul a dorit ca el să acționeze ca tutore.
(33) Același, Întrebări, Cartea XXIII.
Această distincție, totuși, pare a fi prea fină și nu ar trebui să fie admisă, cu excepția cazului în care tatăl a declarat în mod
clar că a dorit să lase moștenirea, chiar dacă legatarul nu ar trebui să administreze tutela; pentru că se presupune întotdeauna
că o moștenire a fost dată în acest scop, indiferent dacă precede sau urmează numirii unui tutore.
34. Același, Întrebări, Cartea a VII-a.
De aici reiese că cel pe care pretorul îl numește tutore nu trebuie inclus în aceeași clasă cu acești legatarii; deoarece el se
poate folosi de dreptul său de a fi scuzat, întrucât nu face nimic care să contravină voinței testatorului, căci, din moment ce
acesta nu l-a numit tutore, nu putem spune că a vrut ca el să administreze tutela fiului său.
35. Același, Întrebări, cartea XXIII.
Dar dacă tutorele nu a fost scuzat, ci a refuzat să administreze bunurile, susținând că ceilalți tutori sunt solvabili? Un proces
poate fi intentat împotriva lui dacă tutorele nu se poate recupera de la ceilalți. El nu ar trebui, totuși, să obțină moștenirea, iar
încăpățânarea sa ar trebui pedepsită, deoarece într-o anumită măsură a încercat să se scuze. Cu atât mai mult ar trebui să fie
declarat nedemn de mărinimia tatălui, cineva care a fost înlăturat de la tutelă pentru că a fost bănuit.
(36) Același, Opinii, Cartea a IX-a.
Părinții obișnuiesc să își aleagă cei mai dragi și mai adevărați prieteni ca tutori pentru copiii lor și, din acest motiv, le acordă
moșteniri, pentru a-i determina să își asume povara tutelei. Dar, în cazul în care o astfel de persoană a obținut un legat prin
1545

testament și a fost, de asemenea, substituită pentru tutore, nu este probabil ca testatorul să fi intenționat ca ea să fie
substituită, în cazul în care ar trebui să își asume tutela, și, prin urmare, partea în cauză ar trebui să fie privată de legat dacă
tutorele trăiește; dar nu poate fi exclusă de la substituire, deoarece, în acest caz, chiar dacă tutela este asumată, ea ar fi
încetată.
1. Lucius Titius, din trei fii, avea unul emancipat și de o vârstă care îi dădea dreptul de a avea un curator. Întreb dacă Titius,
atunci când acest fiu emancipat a cerut ca tatăl său să fie numit curator de către pretor, poate recurge la dreptul public și să
ceară o scutire în numele celor trei fii ai săi. I-am răspuns că acest privilegiu nu poate fi refuzat tatălui, pentru că are dreptul
la el din cauza numărului de copii; dar că atunci când i se cere să fie curatorul fiului său, va acționa contrar instinctelor
naturii, dacă va încerca să se folosească de o scuză de acest fel.
37. Scaevola, Opinii, Cartea II.
Un tutore testamentar a declarat în prezența pretorului că avea trei copii; și a adăugat că minorul avea un unchi care era
tutorele său legal și că el însuși fusese numit în mod necorespunzător. Decretul pretorului a fost următorul: "Dacă ați fost
numit tutore pentru un minor care are un tutore legal, nu este necesar să solicitați să fiți scuzat." Întreb, atunci când întradevăr nu există un astfel de unchi care să poată fi tutorele minorului, dacă numirea tutorelui testamentar va rămâne totuși
valabilă. Am răspuns că, potrivit cazului expus, deși partea poate avea motive întemeiate pentru a fi scutit, totuși, nu poate fi
eliberat din cauza neregularității numirii sale.
1. Întreb, de asemenea, dacă tutorele consimte la hotărâre, dacă se poate acorda o acțiune în echitate împotriva sa, pentru
motivul că nu a îndeplinit treburile tutelei. Am răspuns că, dacă nu a administrat tutela, mai degrabă din greșeală, pentru că a
pretins că este scutit legal din cauza celor trei copii ai săi și a crezut că ar trebui să fie scutit, decât din răutate, o acțiune în
echitate nu ar trebui să fie acordată.
38. Paulus, Opinii, Cartea a II-a.
Termenul de cincizeci de zile menționat anterior se referă doar la contestarea motivelor invocate pentru scutire, deoarece sunt
permise patru luni continue pentru soluționarea cauzei.
39. Tryphoninus, Dispute, Cartea a XIII-a.
În cazul în care tutorele însuși elaborează și aduce scuze, iar eliberarea sa de către pretor este împiedicată de întârzierea
cauzată de contradicție, motivele sale de scuză pot fi stabilite în mod legal.
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40. Paulus, Opinii, Cartea a II-a.
Dacă, după ce și-a asumat tutela, tutorele devine orb, surd, mut, nebun sau invalid cronic, el poate renunța la tutelă.
1. Sărăcia, care îl face pe tutore neadaptat la munca și povara tutelei, permite de obicei scutirea.
41. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
2. Persoanele care se ocupă de afaceri publice prin favoarea împăratului sunt scutite de tutelă, precum și de curatelă, în timpul
administrării lor, chiar dacă nu au fost emise scrisori speciale în acest scop.
(1) Aceeași regulă se aplică și celor care au în grijă Prefectura de subzistență sau comandă Garda de noapte.
(2) Persoanele absente pentru treburi publice, care fac parte din numărul prescris, sunt scutite de tutelile la care ar fi fost
numite, fie în timpul absenței, fie înainte de plecare; dar nu pot renunța la o tutelă atunci când aceasta a fost deja asumată.
(3) Persoanele care au dreptul la scutire din cauza legăturii lor cu o anumită corporație sau asociație din care fac parte nu sunt
scutite de tutela colegilor lor sau a copiilor lor, cu excepția celor cărora li se acordă în mod expres acest privilegiu.
(42) Paulus, Cu privire la anchetele judiciare.
Este clar că ei nu sunt obligați să accepte tutela copiilor colegilor lor, dacă aceștia locuiesc la mai mult de o sută de mile de
oraș.
43. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Libertul unui senator care administrează tutela copiilor acestuia din urmă nu va fi scutit de alte tutele.
44. Tryphoninus, Disputații, Cartea a II-a.
În conformitate cu un decret al Divinului Marcus, în care un om liber născut era numit tutore al unui emancipat avea dreptul
de a fi scutit, împăratul nostru, împreună cu tatăl său, Divinul Severus, a declarat într-un rescript că aceeași cauză de eliberare
poate fi invocată și de oricine a obținut dreptul de a purta un inel de aur.
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1. Prin urmare, dacă un tutore sau un curator născut liber este numit pentru un tutore emancipat, care are dreptul de a purta un
inel de aur, rezultă că o cerere de scutire oferită de acesta din cauza unei diferențe de condiție nu ar trebui să fie acceptată.
2. Dacă, totuși, înainte ca pupila sau minorul în vârstă de mai puțin de douăzeci și cinci de ani să fi dobândit dreptul de a
purta un inel de aur, Lucius Titius, după ce a fost numit tutorele său, ar trebui să fie scuzat din cauza faptului că este născut
liber, el poate fi numit a doua oară tutore sau curator al respectivului minor, după ce acesta a obținut acest privilegiu; pentru
același motiv pentru care s-a decis și s-a precizat într-un Rescript că va fi scutit de această obligație un tutore care a fost
numit în termen de un an de la întoarcerea sa de la angajarea în serviciul public, iar această perioadă fiind trecută, el poate fi
numit în locul său.
3. Și, deși un libert care acționează ca agent pentru tranzacționarea afacerilor patronului său, un senator, are o scuză valabilă
pentru a nu-și asuma tutela altora, totuși, cel care a dobândit dreptul de a purta un inel de aur și prin acest mijloc trece în
rândul persoanelor născute libere nu se poate prevala de o scuză de acest fel.
45. Același, Disputații, Cartea a III-a.
"Îl numesc pe Titius tutorele copiilor mei atâta timp cât nu lipsește pentru afaceri pentru stat". Titius administrează tutela
conferită prin testament, iar după aceea pleacă în interes de serviciu pentru stat și încetează să mai îndeplinească aceste
îndatoriri. Va fi el scuzat din cauza absenței sale pentru afaceri publice, ca și cum i s-ar fi conferit acum o nouă tutelă? Sau
nu ar trebui să fie scuzat pentru că testamentul a precedat absența sa în serviciul guvernului, iar tutela a fost deja parțial
administrată de el? Dar dacă, între timp, i se vor naște copii în număr suficient de mare pentru ca el să pretindă un alt drept de
eliberare? Cea mai bună opinie este că aceasta nu este decât o singură tutelă și, prin urmare, el nu are dreptul de a fi exonerat;
și că o acțiune de tutelă nu poate fi intentată împotriva lui din cauza timpului anterior al administrării sale.
1. În cazul în care, totuși, următoarea clauză a apărut în testament: "Îl numesc pe Titius tutore și, atâta timp cât este absent în
serviciul guvernului, el nu va fi tutore, dar după ce se va întoarce, va fi". Să vedem ce trebuie să se rețină cu referire la
absența sa din cauza treburilor publice, sau în sprijinul oricărei alte scuze care ar putea apărea ulterior. O altă chestiune, însă,
vine mai întâi în ordine, și anume dacă tutorii testamentari care au fost numiți într-o anumită zi sau sub o anumită condiție,
trebuie să-și prezinte scuzele înainte de expirarea timpului sau de îndeplinirea condiției; și mai ales dacă termenul de
cincizeci de zile în care trebuie să-și expună motivele pentru a fi scuzați începe să curgă de îndată. Este adevărat că o parte nu
devine tutore înainte de expirarea termenului, deoarece nu poate îndeplini atribuțiile sale înainte de intrarea în posesie. Prin
urmare, pentru motivul că tutela a fost administrată în conformitate cu termenii aceluiași testament, iar tutorele a fost scuzat
pentru că urma să lipsească pentru afaceri publice; după ce s-a întors, el devine instantaneu preocupat de administrarea tutelei
asumate anterior, chiar dacă aceasta ar trebui să fie în termen de un an. Cu toate acestea, în acest caz, el încetează să mai fie
tutore în temeiul aceluiași testament și, prin urmare, poate fi scutit de o a doua tutelă.
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2. În cazul în care un curator este numit de pretor pentru un nebun sau un mut sau pentru un copil nenăscut, el poate fi scutit
pe motiv că are mai mulți copii.
3. Ar trebui să înțelegem ca fiind numiți la Roma doar curatorii care sunt numiți fie de către prefectul orașului, fie de către
pretor, fie într-un testament executat la Roma, fie în casele adiacente orașului.
4. În cazul în care un libert este împiedicat de o boală corporală sau mentală să facă afaceri, astfel încât nu se poate ocupa de
propriile afaceri, trebuie să se ia în considerare necesitatea cazului, pentru a se evita ca îndatoririle de tutore care nu pot fi
îndeplinite să fie impuse libertului, spre neplăcerea și dezavantajul tutorelui.
46. Paulus, On Judicial Inquiries (Despre anchetele judiciare).
Membrii breslei morarilor sunt scutiți de îndatoririle de tutelă, cu condiția ca ei să se ocupe efectiv de această activitate; dar
nu cred că ar trebui să fie scutiți cei care sunt doar incluși în numărul lor.
1. Morarii care locuiesc în oraș sunt scutiți de a acționa ca tutori, chiar și pentru copiii colegilor lor.
2. În cazul în care cineva declară că reședința sa nu se află în locul în care a fost numit tutore, acest lucru poate fi, de
asemenea, invocat ca o scuză valabilă. Atenția a fost atrasă asupra acestui aspect de către împăratul Antoninus și de către
Divinul său Părinte.

Tit. 2. Unde trebuie să fie crescut sau unde trebuie să locuiască un tutore și cu privire la sprijinul care trebuie să i se asigure.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
Pretorul este chemat frecvent să stabilească unde trebuie întreținuți sau unde trebuie să locuiască copiii, nu numai cei post
mortem, ci și toate tipurile de copii.
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1. Se obișnuiește ca el să decidă, după ce ia în considerare persoanele, poziția lor și durata tutelei, unde pot fi întreținuți cel
mai bine pupilații, iar uneori pretorul merge împotriva voinței tatălui. De aceea, atunci când un anumit om prevede în
testamentul său ca fiul său să fie crescut de o parte pe care el a înlocuit-o, împăratul Severus a declarat într-un Rescript că
pretorul ar trebui să stabilească în prezența rudelor apropiate ale copilului dacă acest lucru ar trebui să se facă; deoarece
pretorul ar trebui să acționeze astfel încât pupila să poată fi susținută și crescută de cineva căruia nu i se poate atașa nicio
suspiciune rea.
2. Deși Pretorul nu promite că oricine refuză să crească un tutore în casa sa va fi obligat să facă acest lucru, totuși, se pune
întrebarea dacă, dacă nu dorește, poate fi obligat; ca de exemplu, atunci când a fost desemnat un libert, un părinte sau oricare
dintre legăturile sau rudele tutorelui. Cea mai bună opinie este că uneori acest lucru ar trebui să se facă.
3. Nu se consideră în mod necorespunzător că, în cazul în care un legatar sau un moștenitor refuză să crească un tutore, așa
cum a fost însărcinat să facă prin testament, i se refuză dreptul la acțiune; la fel ca în cazul unui tutore testamentar. Totuși,
acest lucru este valabil numai în cazul în care legatul a fost făcut cu această înțelegere, deoarece dacă testatorul știa în
momentul în care a făcut legatul că legatarii vor refuza să îl crească pe tutore, dreptul la acțiune nu îi va fi refuzat. Această
regulă a fost frecvent enunțată de Divanul Severus.
2. Același, Despre Edict, Cartea XXXVI.
Este de datoria judecătorului care are jurisdicție asupra tutelei să admită cheltuielile tutorelui, atunci când acestea nu sunt
excesive; ca, de exemplu, atunci când acesta susține că le-a făcut pentru întreținerea sau instruirea tutorelui.
1. Valoarea cheltuielilor permise de pretor trebuie să fie respectată în conformitate cu decretul său; dar dacă acesta nu o
stabilește, ea trebuie să fie decisă de judecător în proporție cu mijloacele tutorelui; căci tutorelui nu trebuie să i se permită să
prezinte o cerere pentru ceea ce a cheltuit, dacă aceasta este mai mult decât ceea ce este just.
2. Și, în plus, chiar și atunci când pretorul a stabilit suma care trebuie cheltuită pentru întreținere, iar aceasta este peste
mijloacele tutorelui, dacă tutorele nu l-a informat pe pretor cu privire la valoarea bunurilor aparținând tutorelui, nu ar trebui
să fie admisă socoteala pentru întreaga sumă cheltuită pentru întreținerea lui; pentru că, dacă l-ar fi informat pe pretor, fie
suma admisă ar fi fost diminuată, fie o sumă atât de mare nu ar fi fost autorizată prin decret.
3. În cazul în care tatăl însuși a prescris suma care trebuie cheltuită pentru întreținerea copiilor săi, pe care i-a numit
moștenitorii săi în momentul în care a făcut acest lucru, tutorele poate da socoteală de aceasta, cu excepția cazului în care
suma indicată de testator depășește mijloacele moștenitorilor; pentru că atunci tutorele va fi responsabil pentru că nu s-a
adresat pretorului pentru ca alocația să fie diminuată.
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3. Același lucru, pe toate tribunalele.
Pretorul are dreptul de a stabili suma care trebuie alocată pentru întreținerea pupilelor; și el însuși trebuie să repartizeze suma
pe care tutorii sau curatorii o vor cheltui pentru întreținerea pupilelor sau a minorilor.
(1) Atunci când pretorul ia o decizie cu privire la întreținere, el trebuie să ia în considerare valoarea averii și să acorde
alocația cu un asemenea grad de moderație încât să nu permită ca întregul venit al averii să fie cheltuit pentru întreținerea
tutorelui; dar alocația trebuie să fie întotdeauna făcută în așa fel încât să rămână un sold al venitului.
(2) În luarea deciziei sale, el trebuie să țină seama de sclavii care trebuie să servească pupilele, de venitul acestora, precum și
de cheltuielile de îmbrăcăminte și de cazare a acestora; de asemenea, trebuie să se țină seama de vârsta celor cărora li se
acordă întreținerea.
(3) Tot așa, în cazul marilor proprietăți, nu întreaga valoare a acestora, ci ceea ce va fi suficient pentru a permite pupilei să
trăiască într-un mod economic, ar trebui să reglementeze măsura alocației.
(4) Cu toate acestea, în cazul în care tutorele și cel care dorește să i se acorde o alocație pentru întreținerea sa nu sunt de
acord în ceea ce privește mijloacele acestuia din urmă, ar trebui să se facă o anchetă și întreținerea nu ar trebui să fie acordată
în mod pripit, pentru a nu se face o nedreptate uneia sau alteia dintre părți. Totuși, mai întâi, pretorul ar trebui să îi ceară
tutorelui să dezvăluie cât de mult se află în mâinile sale și să îl avertizeze că va fi obligat să plătească o dobândă mare pentru
tot ceea ce depășește suma menționată în această declarație.
(5) Pretorul obișnuiește, de asemenea, să aloce o anumită sumă pentru educația pupilelor de sex masculin și feminin, sau a
minorilor, care au mai puțin de douăzeci de ani; aceasta trebuie să fie reglementată în funcție de valoarea mijloacelor lor și de
vârsta celor care urmează să primească instruire.
(6) Cu toate acestea, în cazul în care pupilații sunt săraci, tutorele nu este obligat să îi întrețină din propriile sale bunuri, iar
dacă un pupilaș este redus la lipsă după ce i s-a acordat întreținere, aceasta din urmă ar trebui să fie diminuată, așa cum se
obișnuiește să fie crescută, atunci când averea a fost sporită în valoare.
4. Julianus, Digest, Cartea XXI.
Un anumit om și-a numit fiul moștenitor și i-a lăsat fiicei sale două sute de aurei, cu titlu de zestre, atunci când aceasta se va
căsători; dar nu i-a lăsat nimic altceva și l-a numit pe Sempronius tutore al copiilor menționați. Acesta din urmă, după ce a
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fost chemat în fața unui magistrat de către rudele și apropiații fetei sub tutela sa, i s-a ordonat să îi asigure întreținere și bani,
pentru ca aceasta să fie instruită în artele liberale, acești bani urmând să fie plătiți profesorilor ei în contul respectivei tute.
Puiul de sex masculin, ajuns la pubertate, a plătit surorii sale, care atinsese deja această vârstă, două sute de aurei ca achitare
a moștenirii. S-a pus întrebarea dacă el putea recupera, în cadrul unei acțiuni în tutelă, ceea ce fusese cheltuit pentru
întreținerea ei și suma plătită de tutore în contul tutelei. Am răspuns: Cred că, deși tutorele ar fi putut să asigure întreținerea
surorii pupilei sale fără un decret al magistratului și, de asemenea, să asigure instruirea ei în domeniul artelor liberale,
deoarece nu putea face altfel, nu ar trebui, în cadrul unei acțiuni în tutelă, să fie obligat să plătească ceva din acest motiv nici
pupilei sale de sex masculin, nici unei persoane care l-a înlocuit.
5. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a III-a.
În cazul în care apare o dispută cu privire la locul în care un tutore ar trebui să locuiască sau să fie crescut, după ce a fost
inițiată o anchetă judiciară, autoritatea competentă ar trebui să decidă problema. Într-o anchetă de acest fel trebuie evitate
acele părți care pot profita de poziția lor pentru a încălca castitatea minorului.
6. Tryphoninus, Disputații, Cartea XIV.
Atunci când un tutore este absent, iar un tutelat solicită întreținere, iar neglijența și lipsa de grijă îi sunt imputate primului în
administrarea încrederii sale, iar în sprijinul acestei afirmații se dovedește că, din cauza absenței sale, afacerile tutorelui au
fost neglijate și abandonate, rudele și prietenii tutorelui au fost convocați, iar o anchetă judiciară a fost inițiată chiar și în
absența tutorelui, pretorul va emite un decret prin care cel care pare a fi demn de un astfel de semn de ignominie va fi
îndepărtat sau un curator va fi alăturat acestuia; iar cel care este numit trebuie să asigure întreținerea tutorelui. Când, totuși,
absența tutorelui era necesară și se întâmpla din întâmplare (de exemplu, atunci când acesta făcea brusc o călătorie pentru a fi
prezent la o anchetă judiciară în numele împăratului; și nu a fost în măsură să se ocupe de îngrijirea propriilor sale bunuri sau
să se ocupe de interesele tutorelui său), iar întoarcerea sa este așteptată, iar el este solvabil, nu este oportun ca un altul să i se
alăture în calitate de curator; dar dacă tutorele cere întreținere din propriile sale bunuri, un curator poate fi numit în mod legal
în acest singur scop, și anume, pentru a asigura întreținerea tutorelui din propriile sale bunuri.

Tit. 3. Cu privire la acțiunea de constrângere a contabilității pentru tutelă și la acțiunea echitabilă bazată pe curatelă.
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(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVI.
În această acțiune, un tutore trebuie să dea socoteală de tot ceea ce a făcut, de fiecare act pe care nu ar fi trebuit să-l comită,
precum și de cele pe care nu le-a îndeplinit; și va fi responsabil pentru răutate, neglijență și lipsa unei diligențe pe care ar fi
folosit-o în propriile afaceri.
1. Din acest motiv, întrebarea este pusă de Julianus, în Cartea a douăzeci și una a Digestului, dacă un tutore este pasibil de o
acțiune în tutelă în cazul în care și-a autorizat tutorele să facă o donație mortis causa. El afirmă că va fi răspunzător, deoarece
spune că acest lucru seamănă cu executarea unui testament, un drept care nu este acordat pupilelor și, prin urmare, nu ar
trebui să li se permită să facă donații mortis causa.
2. Dar în cazul în care un tutore permite pupilei sale să facă o donație care nu este mortis causa, Julianus afirmă că există
multe autorități care susțin că donația nu este validă, iar acest lucru este în general adevărat, dar pot apărea unele cazuri în
care un tutore poate, fără să fie învinuit, să permită pupilei sale să își diminueze averea; de exemplu, atunci când un decret al
pretorului a autorizat acest lucru, ca și atunci când tutorele a oferit sprijin mamei sau surorii pupilei care nu au alte mijloace
de subzistență. Pentru că, spune el, cum hotărârea într-un caz de acest fel este pronunțată cu bună credință, nimeni nu poate
tolera ca fie tutorele, fie înlocuitorul său să se plângă pentru că persoane atât de apropiate de el au fost asigurate cu hrană. Pe
de altă parte, el crede că o acțiune în tutelă poate fi introdusă împotriva tutorelui, dacă acesta neglijează îndeplinirea unei
îndatoriri atât de simple.
3. Un tutore este obligat să țină o evidență a administrării sale și să o prezinte tutorelui său. Căci dacă nu face acest lucru sau
nu le prezintă după ce au fost întocmite, el va fi pasibil, din acest motiv, de o acțiune în tutelă. S-a stabilit că sclavii pot fi
interogați și puși la întrebări pentru a obține informații, iar acest lucru face parte din îndatorirea judecătorului; căci Divanul
Severus a decretat că, în cazul în care nu se prezintă nici un inventar și nici o socoteală a vânzărilor, să se folosească această
cale de atac pentru a se obține conturi de la sclavii care au făcut afacerea; iar dacă tutorele susține că aceste conturi au fost
întocmite în mod fraudulos de către sclavi, aceștia din urmă pot fi de asemenea interogați, după ce au fost supuși la tortură.
4. Mai mult, în cazul în care un tutore a oferit sprijin mamei unui tutelat, Labeo crede că nu va fi responsabil. Opinia mai
bună, însă, este că, dacă nu a întreținut-o când aceasta se afla în lipsă absolută, el nu va fi răspunzător atunci când averea
tutorelui este mare. Prin urmare, ambele condiții trebuie să existe, și anume, mama trebuie să fie în nevoie, iar fiul să fie în
posesia unor bunuri considerabile.
5. Dar dacă tutorele ar da un cadou de nuntă mamei la momentul celei de-a doua căsătorii, Labeo afirmă că nu va fi
responsabil față de tutore pentru acesta. Și totuși, un astfel de cadou nu este nicidecum unul necesar.
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6. În cazul în care un tată numește mai mulți tutori pentru copiii săi, iar printre ei se află și unul dintre liberții săi, și dorește
ca tutela să fie administrată de acesta, iar ceilalți tutori sunt de acord ca o anumită sumă să îi fie plătită, deoarece altfel nu ar
putea să se întrețină, Mela este de părere că trebuie să se dea socoteală de ceea ce s-a permis.
7. Prin urmare, în cazul în care un tutore a fost numit în urma unui examen instituit pentru a stabili starea bunurilor
tutelatului, iar ceilalți tutori i-au permis să îl întrețină, ei ar trebui să dea socoteală de acest lucru, deoarece există un motiv
întemeiat pentru a face acest lucru.
8. Dar dacă tutorele a dat provizii sclavilor sau liberților, care au fost efectiv necesare pentru desfășurarea afacerilor
tutelatului, trebuie spus că trebuie să se dea socoteală de aceasta. Aceeași regulă se aplică și în cazul liberților, dacă există un
motiv întemeiat pentru a da socoteală.
9. În plus, tutorele trebuie să dea socoteală pentru costurile unei acțiuni în justiție și pentru cheltuielile de deplasare dacă, în
exercitarea atribuțiilor sale, a fost necesar să se deplaseze undeva sau să facă o călătorie.
10. Trebuie să analizăm acum cazurile în care mai mulți tutori administrează afacerile unui tutore și pentru ce proporție ar
trebui să fie dat în judecată fiecare dintre ei.
11. Și, într-adevăr, în cazul în care toți au administrat tutela în același timp și toți sunt solvabili, este perfect corect ca
acțiunea să fie împărțită între ei în mod egal, la fel ca în cazul fideiusorilor.
12. În cazul în care, însă, nu sunt toți solvabili, acțiunea trebuie împărțită între cei care sunt solvabili, iar fiecare dintre ei
poate fi acționat în justiție proporțional cu responsabilitatea sa pecuniară.
13. În cazul în care un tutore, după ce a fost considerat responsabil pentru un act al colegului său, face plata, sau în cazul în
care face acest lucru în cazul unei administrații în comun, iar drepturile de acțiune nu i-au fost atribuite, a fost decretat de
către Divinul Pius, precum și de către împăratul nostru și tatăl său, că o acțiune pretoriană ar trebui să fie acordată acestui
tutore împotriva colegului său.
14. Este evident că, în cazul în care un tutore, care a fost dat în judecată din cauza unei fraude comise de el însuși și de
colegii săi tutori, face plata, drepturile de acțiune nu ar trebui să fie cesionate și nici nu va exista o acțiune pretoriană,
deoarece el suferă pedeapsa pentru propria infracțiune, ceea ce îl face nedemn de a recupera ceva de la ceilalți participanți la
fraudă. Pentru că legea nu recunoaște nicio asociere de rău-platnici și nici nu poate rezulta din săvârșirea unei infracțiuni vreo
contribuție juridică pentru prejudiciu.
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15. Prin urmare, în cazul în care tutorii sunt solvabili, nu se poate recurge la colegii lor tutori, deoarece în primul rând ar
trebui să se facă o cerere către magistrații care i-au numit sau către garanțiile lor; și această regulă a fost enunțată de
împăratul nostru într-un Rescript către Ulpius Proculus. Căci Marcellus spune, în Cartea a opta a Digestului, ceea ce fusese
foarte des expus în Rescripte, și anume că atunci când unul dintre cei doi tutori este solvabil, nu se poate recurge la
magistratul care i-a numit; dar aceasta trebuie înțeles că se aplică doar atunci când colegul tutore nu a fost înlăturat pentru că
s-a făcut suspect sau când celălalt nu i-a cerut să dea garanții.
16. Este stabilit că această acțiune se va îndrepta, de asemenea, împotriva moștenitorului unui tutore.
17. Ea poate fi introdusă și de moștenitorul unui tutore, precum și de persoane similare.
18. Un tutore poate cere ca drepturile de acțiune împotriva colegului său de tutelă, pe seama căruia a fost pronunțată o
hotărâre împotriva sa, să îi poată fi cesionate, nu numai înainte, ci chiar și după condamnarea sa.
19. Într-o acțiune pentru a cere socoteală, nu numai tutorele de drept este răspunzător, ci și toți cei care administrează legal
succesiunea în această calitate.
20. În această acțiune, trebuie să se ia în considerare dacă trebuie plătite numai daunele duble sau și suma în care este
interesat tutorele, în plus? Cred că cea mai bună opinie este că în această acțiune nu este vorba de interesul tutorelui, ci doar
de valoarea bunurilor.
21. Este stabilit că, în cadrul unei tutele, există două drepturi de acțiune care decurg dintr-o singură obligație și, prin urmare,
în cazul în care se introduce o acțiune în tutelă, una pentru a solicita o contabilitate nu va fi admisă; dar, pe de altă parte,
dreptul de acțiune în tutelă care se referă la această chestiune se stinge.
22. Papinianus spune însă că un tutore care și-a însușit banii tutorelui său este de asemenea pasibil de o acțiune de furt. Iar
dacă, fiind acționat în justiție în această acțiune, el va fi declarat responsabil pentru furt, nu va fi exonerat de răspundere față
de o acțiune pentru furt, pentru că răspunderile asumate prin furt și tutelă nu sunt identice; astfel încât se poate spune că pot fi
intentate două acțiuni pentru același act și, de asemenea, există două obligații, deoarece răspunderea rezultă atât din tutelă,
cât și din furt.
23. Trebuie remarcat faptul că această acțiune este una perpetuă și este acordată moștenitorului și succesorilor săi, pentru a
recupera ceea ce a fost furat de la tutore în timpul vieții acestuia. Cu toate acestea, ea nu se acordă împotriva moștenitorului
și a succesorilor săi, deoarece este una penală.
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24. Această acțiune poate fi, așadar, introdusă ori de câte ori există o acțiune în tutelă, adică atunci când tutela a încetat.
2. Paulus, Despre Sabinus, cartea VIII.
25. Nimeni nu este pasibil de o acțiune în răspundere pentru însușirea unui bun, cu excepția cazului în care tutorele l-a sustras
în timpul administrării tutelei.
1. În cazul în care a acționat cu intenția de a fura, el va fi, de asemenea, pasibil de acțiunea penală pentru furt. Prin urmare, el
este răspunzător în același timp de ambele acțiuni, iar una dintre ele nu îl eliberează de cealaltă. De asemenea, va exista și o
acțiune pentru recuperarea bunului pe motiv de furt, iar dacă prin intermediul acesteia, tutorele va recupera bunurile furate,
acest drept de acțiune se va stinge, pentru că tutorele nu a pierdut nimic.
2. Deși această acțiune este formulată pentru dublul sumei, recuperarea bunului este doar pe jumătate și, prin urmare,
sancțiunea nu este dublă.
3. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Atunci când se introduce o acțiune în tutelă, bazată pe un mandat voluntar, iar suma datorată tutorelui sau curatorului de către
adversarul său este nesigură, trebuie să se dea o garanție prin ordinul judecătorului pentru a repara pierderea suferită din acest
motiv.
4. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Acțiunea în tutelă nu poate fi introdusă decât după ce aceasta din urmă a încetat. Ea încetează nu numai prin pubertate, ci și
prin moartea tutorelui sau a tutelatului.
1. Julianus consideră că un fiu emancipat poate fi tras la răspundere directă, dacă a administrat tutela.
2. Dacă el este încă sub vârsta pubertății, în timp ce administrează tutela, actele sale sunt nule.
3. O acțiune în tutelă nu va putea fi intentată împotriva curatorului unei persoane nebune, ci trebuie să fie introdusă o acțiune
pe motiv de mandat voluntar, care va putea fi intentată în timp ce el încă mai exercită această activitate; deoarece în această
acțiune nu se aplică aceeași regulă ca în cazul unei acțiuni în tutelă, atât timp cât cel a cărui tutelă este administrată nu a atins
vârsta pubertății.
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5. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLIII.
În cazul în care un tutore nu restituie bunurile depuse sau împrumutate pentru uzul său de către tată, el este pasibil de o
acțiune nu numai asupra împrumutului sau depozitului, ci și asupra tutelei; iar dacă a primit bani pentru a-l determina să
restituie bunurile, se consideră de către multe autorități că banii respectivi pot fi recuperați fie printr-o acțiune asupra
depozitului sau împrumutului, fie printr-o acțiune personală. Această opinie este rezonabilă, deoarece proprietatea a fost
dobândită în mod necinstit.
6. Același, Despre Edict, Cartea XXXI.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal a administrat o tutelă și, după ce a fost eliberat, se face vinovat de o
conduită frauduloasă; se pune întrebarea dacă o acțiune în tutelă pe acest motiv va fi îndreptată împotriva tatălui. Este just ca
tatăl să fie răspunzător pentru frauda fiului său doar în cazul în care acesta din urmă a comis-o înainte de a fi emancipat.
7. Același, Despre Edict, Cartea XXXV.
Atunci când un tutelat devine moștenitorul al altuia al cărui trust a fost administrat de propriul său tutore, el va avea dreptul la
o acțiune împotriva tutorelui său pe motiv de moștenire.
1. Atunci când un tutore cade în mâinile dușmanului, pentru motivul că tutela se înțelege terminată, o acțiune poate fi
intentată în mod legal împotriva fideiusorilor săi care s-au făcut răspunzători pentru conservarea bunurilor, precum și
împotriva oricui se prezintă ca apărător al său și este gata să conducă procesul, oricine ar fi numit curator al averii sale;
8. Papinianus, Întrebări, cartea XXVIII.
Chiar dacă tutorele poate fi repus în fosta sa tutelă prin dreptul de postliminium.
9. Ulpianus, Despre edict, Cartea XXV.
În cazul în care un tutore este plecat în serviciul statului și, din acest motiv, a fost scuzat în timpul absenței sale, există un
motiv pentru o acțiune în tutelă. Dacă, însă, el încetează să mai fie în serviciul guvernului și este eliberat din funcție în
consecință, oricine este numit în locul său poate fi acționat în justiție printr-o acțiune în tutelă.
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(1) În cazul în care un tutore a fost numit pentru doi frați care nu au ajuns la pubertate, iar unul dintre ei intră sub tutela legală
a unui frate care a atins vârsta majoratului, Neratius spune că tutorele care a fost numit încetează să mai fie în funcție. Prin
urmare, pentru motivul că nu mai este tutore, acțiunea privind tutela se va îndrepta împotriva lui în numele tutorelui, deși,
dacă a fost numit prin testament, el nu ar înceta să fie tutorele minorului care este încă puber, deoarece tutela testamentară se
bucură întotdeauna de preferință față de tutela legală.
(2) În cazul în care un tutore este numit prin testament, sub o anumită condiție, și, între timp, un altul este numit în urma unei
anchete, trebuie să se considere că există temei pentru o acțiune în tutelă, atunci când condiția a fost îndeplinită, pentru
motivul că tutorele încetează să mai fie astfel.
(3) Aceeași regulă trebuie să se considere că se aplică în cazul în care un tutore testamentar a fost numit pentru o anumită
perioadă de timp.
(4) Și, în general, ceea ce s-a statuat, și anume că un tutore nu poate intenta o acțiune tutelară împotriva tutorelui său, este
valabil numai atunci când există aceeași tutelă; pentru că ar fi absurd să se ceară socoteală pentru administrarea afacerilor
unui tutore, atunci când tutorele le desfășoară în continuare; totuși, în cazul în care tutorele a încetat să mai facă acest lucru,
dar își asumă pentru a doua oară administrarea trustului, el va fi responsabil față de tutore pentru comportamentul său
anterior în timpul tutelei, la fel ca și cum ar fi împrumutat bani de la tatăl său. Să analizăm care ar fi rezultatul acestei opinii.
Este evident că, dacă nu există decât un singur tutore, acesta nu poate acționa împotriva lui însuși și trebuie să fie acționat în
judecată de un curator numit în acest scop; dar, să presupunem că ar exista deja un alt tutore, cine ar putea intenta o acțiune în
tutelă împotriva colegului său și să o conducă? Nu numai că este cazul, dar dacă între timp el ar înceta să mai fie solvabil,
colegul său tutore poate fi tras la răspundere, pentru că nu a intentat o acțiune împotriva lui în primul rând.
(5) În cazul în care un curator se adaugă unui tutore, chiar dacă acesta din urmă a fost denunțat ca fiind suspect, el nu va fi
obligat să apere o acțiune în tutelă, deoarece tutorele este încă în funcție.
(6) Atunci când, totuși, bunurile unui tutore au fost confiscate, se stabilește că ar trebui să se acorde o acțiune împotriva
Trezoreriei celui care a fost numit curator în locul său sau colegilor săi tutori.
(7) Celelalte acțiuni, cu excepția celei de tutelă, vor fi îndreptate împotriva tutorelui, chiar dacă acesta administrează în
continuare trustul; cum ar fi, de exemplu, cele de furt, de deteriorare, de prejudiciu și pentru recuperarea unor bunuri
specifice.
10. Paulus, Despre prescurtarea Edictului, cartea VIII.
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Aceste acțiuni nu sunt acordate tutorelui atâta timp cât tutorele administrează tutela, deși ele se sting prin moartea acestuia.
Cu toate acestea, tutorele va avea în continuare dreptul la acțiunea sa împotriva moștenitorului, deoarece este obligat să îl
plătească.
11. Ulpianus, Despre edict, cartea XXXV.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul părinților administrează o tutelă, iar apoi este emancipat; Julianus spune că el
rămâne în continuare gardian, iar atunci când pupila sa crește, o acțiune poate fi intentată împotriva lui pentru tot ceea ce a
putut plăti în timpul perioadei de dinainte de a fi emancipat, iar după emancipare pentru întreaga sumă; dar tatăl său poate fi
acționat în judecată doar în măsura peculiumului. Căci acțiunea de peculio va putea fi exercitată împotriva lui și după ce a
atins pubertatea; deoarece anul de la emancipare în care se acordă o acțiune de peculio nu va începe să curgă înainte de
încetarea tutelei.
12. Paulus, Despre prescurtarea Edictului, cartea VIII.
Cu toate acestea, un fiu care este tutore, nu poate, din acest motiv, să introducă o acțiune împotriva tatălui său înainte de a
ajunge la pubertate; pentru că acest lucru nu poate fi cerut de el, chiar și după încetarea tutelei.
13. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXV.
În cazul în care un tutore administrează afacerile tutorelui său după pubertate, el va fi răspunzător de o acțiune în tutelă doar
pentru suma fără de care administrația sa nu ar putea fi condusă. Cu toate acestea, în cazul în care tutorele unui tutore după
pubertate vinde bunurile sale sau cumpără sclavi și terenuri, o explicație a acestei vânzări sau achiziții nu va fi inclusă în
acțiunea de tutelă; și este adevărat că numai acele chestiuni care sunt legate de tutelă sunt incluse într-o procedură de acest
tip. De asemenea, este adevărat că, în cazul în care tutorele continuă să administreze afacerile trustului după ce acesta din
urmă a încetat, acțiunea în tutelă se contopește cu cea de agenție voluntară; deoarece devine necesar ca tutorele să ceară de la
el însuși ceea ce este datorat în temeiul tutelei. Cu toate acestea, în cazul în care, după administrarea tutelei, oricine este
numit curator al unui minor, trebuie spus că acesta poate fi acționat în justiție pe motiv de mandat voluntar.
14. Gaius, Despre edictul provincial. Cartea a XII-a.
Dacă, după ce pupila a ajuns la pubertate, tutorele renunță la administrare, chiar și pentru o perioadă foarte scurtă de timp, iar
după aceea o reia, nu încape îndoială că poate fi acționat în justiție atât în cadrul unei acțiuni pe bază de tutelă, cât și în cadrul
uneia pe bază de mandat voluntar.
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(15) Ulpianus, Disputații, Cartea I.
În cazul în care un tutore face afaceri cu unul dintre cei doi tutori ai săi, iar acest lucru are ca rezultat pierderea sa, tranzacția
nu va aduce beneficii celuilalt tutore, în cazul în care ambii sunt vinovați de fraudă; nici acest lucru nu este nerezonabil,
deoarece fiecare dintre ei trebuie să plătească pedeapsa pentru comportamentul său fraudulos. Dar dacă unul dintre ei, după
ce a fost dat în judecată, îi plătește tutorelui ceea ce i se cuvine, acest lucru îl va elibera pe celălalt tutore împotriva căruia nu
a fost intentat proces; deoarece, chiar dacă amândoi sunt vinovați de fraudă, totuși, este suficient ca unul dintre ei să facă
plata; și aceeași regulă se aplică și în cazul în care bunurile sunt împrumutate sau depozitate la două persoane, cărora le-a fost
încredințat.
16. Același, Despre Edict, Cartea LXXIV.
Dacă acțiunea pe stipulație este introdusă împotriva unui tutore în timp ce acesta administrează încă trustul sau împotriva
celor care îl reprezintă, se va ridica o îndoială dacă nu se poate introduce o acțiune pe tutelă și dacă nu se poate introduce una
pe stipulație. Multe autorități consideră că și această acțiune ar trebui amânată, din motive de comoditate.
1. Acțiunea poate fi introdusă și împotriva curatorului unui tutelat sau al unui minor, chiar și atunci când curatelă este încă în
vigoare.
(17) Același, Despre îndatoririle consulului, Cartea a III-a.
Împărații Severus și Antoninus au afirmat următoarele într-un rescript: "Din moment ce se pune problema dacă vi se cuvine
ceva de la tutori sau curatori, petiția dumneavoastră este nerezonabilă, deoarece doriți ca ei să vă furnizeze banii pentru
cheltuielile de judecată."
18. Papinianus, Întrebări, Cartea XXV.
În cazul în care un tutore care administrează afacerile unui tutore care nu a ajuns încă la pubertate îl determină pe acesta să
respingă averea tatălui său, de obicei apare o discuție dacă se poate acorda o acțiune echitabilă unui tutore după ce bunurile
tatălui său au fost vândute. Se consideră că acțiunea ar trebui împărțită între tutore și creditorii tatălui, astfel încât orice
deficiență în contul bunurilor datorată agenției tutorelui să fie compensată de creditor. Dar orice pierdere care a rezultat, fie
prin frauda sau neglijența tutorelui, care l-a determinat pe tutorele său să respingă în mod abuziv averea, va fi lăsată băiatului
pentru a fi recuperată printr-o acțiune. Fără îndoială, acțiunea menționată mai sus nu se va exercita înainte ca tutorele să fi
ajuns la pubertate, ci se acordă imediat creditorilor.
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19. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
În cazul în care o creanță datorată de un debitor a fost aprobată de ultimul curator, tutorele nu poate fi acționat în justiție
pentru această creanță.
20. Papinianus, Opinii, Cartea a II-a.
S-a hotărât că moștenitorul minor al unuia dintre cei doi curatori are dreptul la restituirea integrală atunci când hotărârea a
fost pentru întreaga sumă. Această procedură nu va oferi un motiv de acțiune de recuperare împotriva celuilalt curator, ca
fiind obligat să plătească o sumă de bani mai mică decât ar fi trebuit să plătească, în cazul în care reclamantul nu are vârsta la
care poate obține o reparație prin lege; dar, din motive de echitate, ar trebui să i se acorde o reparație prin intermediul unei
acțiuni pretoriene în măsura în care celălalt curator a fost eliberat de răspundere.
(1) Prin urmare, acțiunea care se acordă, după vârsta de douăzeci și cinci de ani, în termenul fixat de lege, pentru restituirea
împotriva unui curator care a fost condamnat printr-o acțiune în tutelă, nu va fi inutilă; pentru motivul că, din cauza acestei
neglijențe, curatorii minori au fost condamnați prin hotărâre judecătorească. Prin urmare, dacă sentința nu a fost satisfăcută
de către curatori, aceștia din urmă pot, prin intermediul unei excepții pe motiv de fraudă, să oblige ca drepturile de acțiune ale
tutorelui să le fie atribuite.
21. Același, Definiții, Cartea I.
Atunci când un tutelat cedează dreptul său de acțiune în tutelă tutorelui împotriva căruia s-a pronunțat o hotărâre
judecătorească integrală, pentru a fi executată împotriva colegului său tutore, dreptul de acțiune nu se stinge, chiar dacă acest
lucru se face după ce hotărârea judecătorească a fost satisfăcută, deoarece se consideră că nu se dă socoteală pentru partea
tutorelui învins, ci că s-a plătit suma creanței.
22. Paulus, Întrebări, cartea XIII.
Atunci când apărătorul unui tutore pierde procesul, el nu îl privează pe tutore de privilegiul său, deoarece acesta din urmă nu
a contractat de bunăvoie cu el.
(23) Același, Opinii, Cartea IX.
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Atunci când moștenitorul unui tutore a fost chemat în judecată într-o acțiune în tutelă, curatorul său nu este considerat ca
fiind eliberat de drept și nici nu i se va acorda o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat. Aceeași regulă se va
respecta și în ceea ce privește moștenitorii magistraților.
24. Același, Decizii, Cartea a II-a.
În cazul în care un tutore este numit pentru un copil postum, care este încă nenăscut, nu se va putea intenta o acțiune în tutelă,
pentru că nu există un tutore, și nici nu va putea fi tras la răspundere în calitate de parte care acționează ca tutore, deoarece o
astfel de procedură nu are nicio semnificație, și nici nu poate fi acționat în justiție pe motiv de mandat voluntar, deoarece nu
se consideră că a administrat afacerile unui individ nenăscut, și, prin urmare, se va acorda o acțiune în echitate împotriva sa.
25. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a V-a.
Nu numai că privilegiul tutelei este acordat în favoarea unui tutore împotriva bunurilor tutorelui, ci și împotriva celor ale
celui care a acționat în locul său, precum și în cazul curatelei unui tutore de sex masculin sau feminin, sau a unui bărbat sau a
unei femei nebune, atunci când nu a fost furnizată o garanție în acest sens.

Tit. 4. Cu privire la acțiunea reconvențională asupra tutelei și la acțiunea pretoriană.

(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVI.
Pretorul a acordat o contra-acțiune asupra tutelei și a introdus-o pentru ca tutorele să accepte mai ușor administrarea trustului;
fiind conștient că și pupilele vor fi legate de ei ca rezultat al administrării lor. Căci, deși pupilații nu sunt răspunzători fără
consimțământul tutorelui lor, și nici tutorele nu poate obliga pe pupila sa să greveze bunurile sale în favoarea sa; totuși, se
admite că un pupilaș poate fi responsabil civil față de tutorele său ca urmare a administrării sale. Căci tutorii trebuie să fie
îndemnați pentru a-i determina să plătească ceva din bunurile lor proprii în beneficiul pupilelor lor, deși știu că vor fi
rambursați pentru ceea ce au cheltuit.
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1. Această acțiune se va îndrepta nu numai împotriva tutorelui, ci și împotriva oricărei persoane care face afaceri în numele
său.
2. Trebuie spus, în plus, că atunci când există un curator, fie al unui tutore, fie al unui minor, fie al unui nebun sau al unui
cheltuitor, acțiunea reconvențională trebuie să îi fie acordată și lui. Aceeași regulă a fost stabilită cu referire la curatorul unui
copil nenăscut. Aceasta a fost opinia lui Sabinus, care a susținut că acțiunea reconvențională ar trebui să fie acordată și altor
curatori din aceleași motive.
3. Noi considerăm că această acțiune este disponibilă de către un curator după ce mandatul său a expirat, dar atâta timp cât
durează nu va fi admisă. Cu toate acestea, în cazul în care o parte face afaceri în numele unui tutore sau chiar administrează o
curatelă, există un motiv pentru această acțiune fără întârziere, deoarece, în acest caz, o acțiune poate fi introdusă imediat și
împotriva sa.
4. Mai mult, atunci când cineva este acționat în justiție în cadrul unei acțiuni în tutelă, el poate include în contul său tot ceea
ce a cheltuit în numele tutorelui său. Prin urmare, va fi la alegerea sa să stabilească dacă va cere o compensare sau va intenta
o acțiune în justiție pentru cheltuielile sale. Dar dacă judecătorul nu este dispus să accepte contul său de compensare, poate el
să se folosească de acțiunea reconvențională? Fără îndoială că poate face acest lucru. Cu toate acestea, în cazul în care contul
său a fost respins, iar el a acceptat, dacă introduce acțiunea reconvențională, judecătorul nu ar trebui să decidă că i se va
rambursa ceea ce a cheltuit.
5. Se pune întrebarea dacă, într-o procedură de acest tip, trebuie incluse nu numai cheltuielile efectuate în beneficiul tutorelui
sau al bunurilor sale, ci și ceea ce este datorat tutorelui din alte motive (ca, de exemplu, de către tatăl tutorelui, în cazul în
care ar fi ceva datorat). Cred că cea mai bună opinie este că, întrucât acțiunea intentată de tutore este necontestată, acțiunea
reconvențională nu trebuie luată în considerare.
6. Să vedem, totuși, ce ar trebui să se facă în cazul în care tutorele a amânat să se ramburseze în contul funcției sale și, prin
urmare, nu a încasat ceea ce i se cuvenea. Poate fi el despăgubit prin intermediul unei acțiuni reconvenționale în materie de
tutelă? Aceasta din urmă pare a fi cea mai bună opinie, deoarece, așa cum tot ceea ce tutorele a cheltuit în beneficiul tutorelui
său poate fi recuperat prin acțiunea reconvențională, tot așa ar trebui să recupereze ceea ce i se cuvine sau să obțină o garanție
suficientă pentru această creanță.
7. Consider că, dacă o obligație ia naștere pentru o cauză care este prescrisă prin trecerea timpului, acțiunea reconvențională
pe tutelă va fi admisă.
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8. Se consideră că această acțiune ar trebui să fie admisă chiar dacă acțiunea nu este introdusă în cadrul unei acțiuni în tutelă,
deoarece, uneori, tutorele nu este dispus să inițieze o acțiune în tutelă, pe motiv că nu i se datorează nimic; sau, pe de altă
parte, au fost efectuate mai multe cheltuieli în favoarea sa decât ar fi trebuit; în acest caz, tutorele nu ar trebui să fie
împiedicat să introducă acțiunea reconvențională.
(2) Julianus, Digest, Cartea XXI.
Există încă un motiv în plus pentru a acorda această acțiune, atunci când acțiunea este intentată pentru deturnarea de bunuri
de către tutore.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVI.
Dar dacă tutorele cheltuiește pentru tutelat mai mulți bani decât valoarea bunurilor acestuia din urmă? Să vedem dacă el
poate recupera acest lucru. Labeo afirmă că poate. Totuși, această opinie trebuie adoptată doar atunci când este în interesul
tutelarului ca tutela să fie administrată în acest mod. Dacă nu este oportun ca acest lucru să fie făcut, trebuie spus că tutorele
pupilei trebuie eliberat, deoarece tutela nu trebuie administrată în așa fel încât să ruineze pupila. Prin urmare, judecătorul care
are cunoștință de acțiunea reconvențională trebuie să ia în considerare avantajul pentru tutelat și dacă tutorele a efectuat
cheltuiala în conformitate cu îndatoririle funcției sale.
(1) Ar trebui să se analizeze dacă acțiunea reconvențională pentru a permite tutorelui să obțină o eliberare a tutorelui va fi
admisă. Nimeni nu a susținut că un tutore poate introduce acțiunea reconvențională pentru a-i permite să fie eliberat de
acțiunea în tutelă; dar numai cu referire la o exonerare de răspundere pentru tot ceea ce ar fi putut pierde din cauza
îndeplinirii mandatului său. Cu toate acestea, el poate recupera banii, în cazul în care a folosit banii proprii în acest scop,
împreună cu dobânda, dar numai la trei procente sau la rata care este obișnuită în acea parte a țării; sau la dobânda la care au
fost împrumutați banii, dacă a fost necesar să îi împrumute pentru a elibera tutorele dintr-un motiv întemeiat; sau pentru
dobânda de a cărei plată l-a eliberat pe tutore; sau pentru dobânda la care tutorele are dreptul, în cazul în care a fost un mare
avantaj pentru tutore să fie eliberat de obligațiile sale.
(2) Este clar că, dacă tutorele este obligat să împrumute cu dobândă anumite sume de bani aparținând pupilei sale și are de
asemenea o sumă de plătit pentru el, el nu poate percepe el însuși dobânzi de la acesta din urmă și nici nu va fi obligat să-i
plătească dobânzi.
(3) Prin urmare, dacă el și-a însușit pentru uzul propriu o sumă de bani aparținând tutorelui său și, ulterior, cheltuiește o sumă
egală pentru bunurile tutorelui său, el încetează să mai fi folosit acei bani în folosul său propriu și nu va fi obligat să plătească
dobândă pentru aceștia. În cazul în care a cheltuit anterior bani pentru bunuri aparținând pupilei sale și, ulterior, folosește
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pentru uz propriu o parte din fondurile acesteia din urmă, nu se va considera că a folosit în beneficiul pupilei sale o sumă
egală cu cea care i se cuvine și nu va fi obligat să plătească dobânzi pentru suma respectivă.
(4) Să vedem dacă un tutore poate recupera dobânda pentru banii avansați în timpul tutelei sale, sau chiar după încetarea
acesteia, sau dacă o poate recupera doar după ce nu a plătit. Cea mai bună opinie este că el poate recupera suma care i se
cuvine, deoarece banii săi nu ar trebui să fie inactivi.
(5) Cu toate acestea, trebuie să se considere că, în cazul în care suma care urmează să fie recuperată trebuie să fie luată din
averea tutorelui, el nu poate percepe dobânzi de la acesta din urmă.
(6) Dar ce se întâmplă dacă tutorele nu ar putea să se ramburseze din bunurile tutorelui său, deoarece banii au fost depozitați
pentru a fi folosiți la cumpărarea unui teren? Dacă, totuși, tutorele nu a solicitat pretorului plata banilor sau permisiunea de ași rezerva ceea ce i se cuvenea din suma ce urma să fie depusă, și dacă a cerut acest lucru, dar nu a reușit să îl obțină, trebuie
să se considere că nu își va pierde dobânda dacă introduce acțiunea reconvențională.
(7) Este suficient ca tutorele să fi administrat corect și cu diligență afacerile trustului său, chiar dacă tranzacțiile sale s-au
încheiat în mod negativ.
(8) În acțiunea reconvențională privind tutela este inclus tot ceea ce a fost cheltuit în beneficiul bunurilor tutelarului, atât
înainte, cât și după instituirea tutelei; dacă se dovedește că aceste cheltuieli au fost legate de afacerile trustului pe durata
acestuia, indiferent dacă partea a acționat doar ca tutore și a fost numită ulterior tutore sau dacă a fost curatorul unui copil
nenăscut. Cu toate acestea, în cazul în care nu a desfășurat activități în calitate de tutore în exercițiu, acesta poate obține ceea
ce a cheltuit anterior, deoarece orice cheltuieli pe care le-a făcut cu privire la bunurile tutorelui trebuie să fie deduse din
valoarea hotărârii judecătorești într-o acțiune în tutelă, cu condiția, totuși, ca aceste cheltuieli să fi fost făcute cu bună
credință.
(9) Este evident că această acțiune este una perpetuă și că este acordată atât în favoarea și împotriva unui moștenitor, cât și în
favoarea și împotriva oricăror alți succesori care sunt interesați în această chestiune.
4. Julianus, Digest, Cartea XXI.
Un tutore care a fost destituit din funcție trebuie considerat ca fiind în aceeași situație ca și cel a cărui tutelă a încetat și, prin
urmare, el este pasibil de acțiuni în același mod ca și cum tutorele ar fi ajuns la pubertate; astfel, în cadrul acțiunii
reconvenționale, dacă a pierdut ceva, el are dreptul să intenteze o acțiune în justiție pentru a-l recupera, deoarece nimic nu
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împiedică un tutore bănuit să recupereze ceea ce a avansat și pe care nu trebuie să-l piardă, chiar dacă a cheltuit o sumă prea
mare în beneficiul tutorelui său.
5. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
Am dat ca părere că moștenitorul unui tutore, în cazul în care a plătit o sumă pentru care pupilele sale erau răspunzătoare, are
dreptul la contraacțiune împotriva lor.
6. Paulus, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Dacă un tutore se obligă pentru pupila sa, el are dreptul la contraacțiune, chiar înainte de a plăti datoria.

Tit. 5. Cu privire la cel care face afaceri ca tutore sau curator interimar.

1. Ulpianus, Despre edict, cartea XXXVI.
2. Pretorul, din necesitate, a instituit o acțiune care să țină loc de cea de tutelă. Pentru că de foarte multe ori nu se știe dacă o
parte a administrat tutela ca un tutore real sau doar ca unul care îi ocupă locul și, prin urmare, el a prescris o acțiune
disponibilă în ambele cazuri; astfel încât, indiferent dacă tutorele a fost unul real care a participat la afaceri sau dacă nu a
fost, el va fi totuși răspunzător pentru acțiune. Pentru că apare frecvent o mare incertitudine, astfel încât nu se poate stabili cu
ușurință dacă cel care a administrat fondul fiduciar a fost cu adevărat un tutore sau dacă nu a fost, ci doar a îndeplinit
îndatoririle funcției în această calitate.
1. Un om face afaceri ca un tutore care își îndeplinește îndatoririle unui tutore în ceea ce privește afacerile minorilor, fie că se
consideră tutore, fie că, știind că nu este, pretinde totuși că este unul.
2. Prin urmare, dacă un sclav acționează în calitate de tutore, Divinul Severus a declarat într-un Rescript că o acțiune
echitabilă ar trebui să fie acordată împotriva stăpânului său din cauza actelor sclavului.
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3. Nu există nicio îndoială că o acțiune poate fi intentată împotriva unei părți care a desfășurat afaceri cu un minor în calitate
de tutore, chiar înainte ca acesta să ajungă la pubertate, pentru motivul că nu este cu adevărat tutore.
4. Prin urmare, dacă cineva care acționează în calitate de tutore tranzacționează afacerile unui minor după încetarea tutelei
sale, acesta va fi răspunzător.
5. Dacă cineva administrează o tutelă în calitate de tutore prefăcut înainte de numirea sa, iar ulterior ca tutore real, el va fi, de
asemenea, răspunzător pentru actele efectuate în timp ce administra tutela fără autoritate legală, deși aceste acte vor fi incluse
într-o acțiune în tutelă.
6. În cazul în care cineva îndeplinește atribuțiile unui tutore cu referire la afacerile unui minor care a atins deja vârsta
pubertății și care, prin urmare, nu poate avea un tutore, o acțiune de acest tip nu va fi admisă. Aceeași regulă se aplică și în
cazul unui copil nenăscut, deoarece, atunci când cineva acționează în calitate de tutore, este necesar ca persoana pe care o
reprezintă să aibă vârsta necesară pentru a avea unul, adică să nu fi împlinit vârsta pubertății. Cu toate acestea, în acest caz va
exista o acțiune pe motiv de reprezentare voluntară.
7. În cazul în care un curator desemnat pentru un minor de către pretor încheie afacerea, se pune întrebarea dacă acesta va fi
responsabil ca unul care ocupă locul unui tutore. Cea mai bună opinie este că această acțiune nu va fi admisă, deoarece partea
a îndeplinit atribuțiile unui curator. Cu toate acestea, în cazul în care nu există un tutore, iar cineva este obligat, fie de pretor,
fie de guvernator, să acționeze ca atare și, crezându-se tutore, administrează tutela, ar trebui să se stabilească dacă acesta este
responsabil pentru actele sale în calitate de tutore. Cea mai bună opinie este că el ar trebui să fie totuși responsabil, chiar dacă
a acționat sub constrângere, pentru motivul că a desfășurat activitatea cu intenția de tutore, chiar dacă în realitate nu era unul.
Cu toate acestea, curatorul menționat mai sus nu a desfășurat activitatea în calitate de tutore, ci de curator.
8. În acțiunea împotriva unei persoane care a acționat în calitate de tutore este inclus și interesul.
9. Cel care a acționat în calitate de tutore trebuie să răspundă numai pentru afacerile pe care le-a încheiat sau și pentru cele de
care ar fi trebuit să se ocupe? Și, într-adevăr, el nu va fi răspunzător pentru ceea ce nu privea tutela și nici pentru orice
chestiune care nu ar fi trebuit să aibă legătură cu aceasta, în timp ce a acționat în calitate de tutore. În cazul în care el a tratat
anumite afaceri, trebuie să se analizeze dacă poate fi considerat responsabil pentru ceea ce nu a avut grijă, iar el va fi
responsabil în măsura în care un altul ar fi fost dacă ar fi tratat aceste afaceri. Dar dacă, știind că nu era tutore, s-a abținut de
la administrarea fiduciei, să vedem dacă poate fi tras la răspundere, dacă nu a anunțat rudele apropiate ale tutorelui pentru a fi
numit un tutore pentru acesta din urmă. Cea mai bună opinie este că el va fi responsabil.
(2) Celsus, Digest, Cartea XXV.
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În cazul în care cineva face afaceri în calitate de tutore în timp ce nu ocupă această funcție și vinde bunuri ale tutorelui care
nu sunt dobândite ulterior prin uzucapiune; acesta din urmă poate intenta o acțiune în justiție pentru aceste bunuri, chiar dacă
i s-a dat o garanție, pentru motivul că administrarea afacerilor unui tutore de către o persoană care acționează ca tutore nu
este aceeași cu cea a unui tutore real.
3. Javolenus, Epistole, Cartea a V-a.
Întreb dacă cel care a fost numit tutore prin testament, dar care ignoră acest lucru, poate fi considerat răspunzător pentru a se
ocupa de afacerile pupilei ca un tutore real sau pentru a trata aceste afaceri ca unul care acționează în calitate de tutore. Am
răspuns că nu cred că poate fi tras la răspundere în calitate de tutore real, deoarece trebuie să știe că este tutore, pentru a se
achita de îndatoririle funcției cu același spirit cu care ar trebui să acționeze un tutore.
(4) Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea XVI.
Cel care face afaceri în calitate de tutore interimar trebuie să dea dovadă de aceeași bună-credință și diligență ca și un tutore
adevărat.
5. 5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Cel care a tranzacționat afaceri în timp ce a acționat ca tutore are dreptul la contra-acțiune.

Tit. 6. Cu privire la afacerile făcute sub autoritatea unui tutore fals.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
Dreptatea acestui Edict nu este în nici un caz ambiguă, deoarece a fost elaborat pentru a împiedica părțile contractante să fie
înșelate prin intervenția unui tutore fals.
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1. Iată care sunt termenii edictului: "Ceea ce se face prin autoritatea (spune pretorul) unuia care nu a fost tutore".
2. Multe lucruri lipsesc din termenii edictului. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă cel care a fost tutore nu ar avea dreptul să-și
exercite autoritatea, de exemplu, dacă ar fi nebun, sau dacă ar fi fost numit pentru o altă provincie.
3. Cu toate acestea, Pomponius afirmă în Cartea a Treizecea că, uneori, deși afacerea a fost încheiată sub autoritatea cuiva
care nu era tutore, această parte a Edictului nu va fi aplicabilă. Căci dacă ar exista doi tutori, dintre care unul este fals, iar
celălalt autentic, și dacă ar trebui să autorizeze un act, ar fi valabilă tranzacția?
4. Pomponius spune în Cartea a Treizecea că, chiar dacă acest Edict nu menționează în mod specific mai mult de un tutore
fals, el se aplică totuși actelor mai multor tutori.
5. Pomponius spune, de asemenea, că, chiar dacă un tutore tranzacționează afaceri sub autoritatea unei persoane care
acționează ca tutore, acest Edict se va aplica totuși, cu excepția cazului în care Pretorul va fi decretat că va ratifica ceea ce a
fost făcut sub o astfel de autoritate, pentru că atunci actul va fi valabil, din cauza sprijinului Pretorului, și nu prin efectul legii.
6. Pretorul spune: "Dacă un tutore nu știe că tutorele său nu este autentic, îi voi acorda restituirea completă". El nu acordă
scutire unui tutore care era conștient de acest fapt, ceea ce este rezonabil, pentru că se înșală în mod voluntar.
2. Paulus, Despre Edict, Cartea XII.
"Dacă tutorele ar ignora că tutorele său nu este autentic", Labeo susține că acest lucru se aplică atunci când tutorele a fost
informat despre acest fapt și, cu bună credință, a refuzat să-l creadă.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
Este evident că o astfel de cunoaștere nu prejudiciază o parte care nu are nevoie de asistență; ca, de exemplu, în cazul în care
un tutore face afaceri cu un alt tutore, deoarece, întrucât actul este nul, cunoașterea sa nu îl prejudiciază.
(4) Paulus, Despre Edict, Cartea XII.
Ajutorul este acordat unui minor sub douăzeci și cinci de ani care a avut cunoștință.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
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Uneori, totuși, deși cunoașterea poate cauza prejudicii, restituirea ar trebui să fie acordată atunci când o parte a fost obligată
să se alăture problemei prin ordinul pretorului.
6. Paulus, Despre Edict, Cartea XII.
În orice tranzacție, nu trebuie să se ia în considerare cunoașterea unui tutore, ci doar pe cea a tutorelui său. De aceea, chiar
dacă a fost furnizată o garanție pentru tutore, se consideră că este mai bine ca proprietatea acestuia să îi fie restituită, decât să
depindă de rezultatul incert al garanției. Aceasta este opinia lui Julianus în orice caz în care un tutore a fost înșelat.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
În cele din urmă, pretorul spune: "Voi acorda o acțiune împotriva unei părți care, nefiind tutore, se spune că a autorizat în
mod fraudulos actul unui tutore; și se va judeca împotriva lui pentru valoarea bunurilor în cauză".
1. Un tutore nu poate fi întotdeauna dat în judecată și nici nu este suficient ca el să fi autorizat în cunoștință de cauză o
tranzacție, ci trebuie, de asemenea, să fi acționat cu rea-credință. Care ar fi rezultatul dacă el ar fi fost forțat să își acorde
autoritatea sau dacă ar fi fost determinat să o facă prin teamă: nu ar trebui să fie scuzat în astfel de circumstanțe?
2. În cazul în care pretorul spune: "Valoarea proprietății în cauză". Nu cred că se face referire la pedeapsă, ci doar la
adevărata sumă pierdută.
3. Pomponius afirmă foarte corect în Cartea a Treizecea că în hotărâre ar trebui să fie inclusă și socoteala cheltuielilor pe care
reclamantul a fost nevoit să le facă prin introducerea acestei acțiuni.
4. În cazul în care există mai mulți falși tutori, iar restituirea este făcută de unul dintre ei, ceilalți vor fi eliberați, dar acest
lucru nu se realizează prin simpla alegere a unuia de către reclamant.
8. Paulus, Despre edict, cartea XII.
De aceea Sabinus spune că, în cazul în care reclamantul nu a recuperat întreaga sumă de la unul dintre ei, nu trebuie să i se
refuze recursul împotriva celorlalți pentru deficitul respectiv.
(9) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
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Referitor la această acțiune, Pomponius afirmă, în Cartea a XXXI-a, că ea poate fi acordată împotriva oricui acționează cu
rea-credință, pentru a-l determina pe un altul, care nu știe de fapt, să autorizeze o tranzacție prin pupila sa.
1. Labeo spune că acțiunile de acest fel in factum pot fi intentate de moștenitori și de succesorii lor, dar că nu vor putea fi
intentate împotriva lor și nici nu pot fi intentate după expirarea unui an, deoarece pedepsesc un act și se bazează pe fraudă; și
că ele devin acțiuni noxale atunci când sunt intentate împotriva părților care sunt supuse autorității altora.
10. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a IV-a.
În cazul în care o acțiune este intentată împotriva unui tutore din cauza unui tutore fals și, între timp, termenul prevăzut de
lege s-a scurs sau bunurile au fost dobândite prin uzucapiune, partea vinovată trebuie să suporte toate inconvenientele care
pot apărea, la fel ca și cum ar fi fost un tutore autentic și acțiunea ar fi fost intentată împotriva lui în termenul prevăzut.
(11) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Un tutore fals care acordă autoritatea unui minor de doisprezece sau paisprezece ani de a încheia un contract este pasibil de o
acțiune in factum pe motiv de fraudă, indiferent de condiția sa, indiferent dacă este propriul său stăpân sau dacă se află sub
controlul altuia.
1. Cel care acordă în mod fraudulos autoritate unui minor va fi răspunzător în temeiul prezentului Edict.
2. Mai mult, oricine autorizează o fiică aflată sub control paternal să încheie un contract este răspunzător. 3. Aceeași regulă
de drept se aplică în cazul în care cineva care acționează în calitate de tutore autorizează o sclavă să împrumute bani; pentru
că în toate aceste cazuri partea contractantă este înșelată de agenția tutorelui, pentru că nu ar fi încheiat un contract cu minora
fără intervenția autorității tutorelui.
3. Julianus, în Cartea a douăzeci și una a Digestului, discută problema dacă această acțiune ar trebui să fie acordată împotriva
unui tată care și-a dat fiica în căsătorie, în timp ce aceasta avea mai puțin de doisprezece ani. Ponderea autorității este că
trebuie să fie scuzat un tată care a dorit să-și introducă fiica prea devreme în familia soțului ei, pentru că în acest sens se
consideră că a acționat mai degrabă dintr-un exces de afecțiune, decât din răutate.
4. Julianus consideră totuși că, dacă fiica moare înainte de a împlini vârsta de doisprezece ani, după ce a primit zestrea, iar cel
care avea dreptul la ea a acționat cu rea-credință, soțul poate fi împiedicat de o excepție pe motiv de fraudă atunci când dă în
judecată pentru zestre, în cazurile în care ar fi fost avantajat în măsura întregii zestre sau a unei părți din ea, dacă căsătoria ar
fi fost validă.
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12. Același, Opinii, Cartea XII.
Atunci când o parte, fiind interogată în instanță, răspunde că este tutore, nu va fi pasibilă de nici o acțiune pentru că a făcut
această declarație. Cu toate acestea, în cazul în care nu era tutore, iar minorul a fost fraudat în vreun fel prin răspunsul său, o
acțiune în echitate ar trebui să fie acordată împotriva sa.

Tit. 7. Cu privire la garanțiile tutorilor și curatorilor și la cei care le-au oferit, precum și la moștenitorii celor dintâi.

(1) Pomponius, Despre Sabinus, cartea XVII.
Deși moștenitorul unui tutore nu succede în funcția acestuia, afacerile defunctului rămase neterminate trebuie să fie rezolvate
de către moștenitor, dacă acesta este bărbat și are vârsta legală, iar în aceste condiții poate săvârși o fraudă.
1. Moștenitorul trebuie să predea tutorelui tot ceea ce se afla în mâinile tutorelui. Dacă moștenitorul își însușește ceva lăsat de
defunct în mâinile tutorelui, nu va fi liber de răspundere penală, deoarece acest lucru nu are nimic de-a face cu tutela și poate
fi obligat printr-o acțiune pretoriană să predea acest lucru.
2. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXIX.
O cerere pentru un tutore este considerată ca fiind făcută chiar și atunci când aceasta este făcută prin intermediul altuia; și
aceeași regulă se aplică și în cazul numirii unuia, căci cel care o face prin intermediul altuia face același lucru.
(3) Același, Despre Edict, Cartea XXXV.
S-a stabilit că atât fideiusorul, cât și moștenitorii săi sunt obligați să plătească aceeași sumă de dobândă ca și cea care se cere
tutorelui însuși.
4. The Same, On the Edict, Book XXXVI.
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Întrucât am arătat că și un moștenitor poate fi acționat în justiție în cadrul unei acțiuni în tutelă, ar trebui să ne întrebăm dacă
poate fi inclusă în cauză frauda comisă de moștenitorul însuși sau doar modul în care acesta a administrat încrederea. Există o
opinie a lui Servius, în care acesta a susținut că, dacă moștenitorul a continuat să se ocupe de afacerile tutorelui după moartea
tutorelui sau dacă a cheltuit banii tutorelui pe care i-a găsit în cufărul tutorelui sau dacă a încasat bani pentru care tutorele a
încheiat un contract, poate fi tras la răspundere în nume propriu în cadrul unei acțiuni în tutelă; deoarece, din moment ce este
permisă depunerea unui jurământ împotriva moștenitorului cu privire la valoarea bunurilor pe care le-a pierdut prin propriile
sale acte frauduloase, este evident că acesta poate fi tras la răspundere în cadrul unei acțiuni în tutelă pentru rea-credință din
partea sa.
1. Este evident că un moștenitor nu va fi responsabil pentru propria neglijență.
2. Moștenitorul unui tutore trebuie să plătească dobânzi pentru banii tutelatului pe care i-a investit, iar judecătorul va decide,
conform principiilor de drept și de justiție, cu privire la cuantumul dobânzilor și la timpul pentru care acestea trebuie plătite.
3. În cazul în care garanții care au fost numiți de tutori se prezintă și nu se opun, iar numele lor este permis să fie înscris în
registrele publice, este just ca ei să fie considerați responsabili în aceeași măsură ca și cum o stipulație ar fi fost încheiată în
mod legal. Aceeași regulă pare să se aplice și celor care garantează pentru tutori, adică celor care declară că sunt solvabili,
deoarece aceștia ocupă locul fideiusorilor.
(5) Paulus, Despre Edict, cartea XXXVIII.
În cazul în care împotriva fideiusorilor unui tutore este intentat un proces bazat pe stipularea că bunurile tutelatului vor fi
asigurate, aceștia au dreptul de a lua aceleași măsuri pentru apărarea lor pe care le are tutorele.
6. Papinianus, Opinii, Cartea a II-a.
Un pupilaș a intentat proces împotriva tutorilor săi și a garanțiilor acestora. Judecătorul care a avut cunoștință de caz a murit
înainte ca acesta să ajungă în fața lui pentru a fi audiat, iar un alt judecător a fost numit împotriva doar a fideiusorilor.
Judecătorul competent are datoria de a-i trage la răspundere personal pe tutori pentru cea mai mare parte a hotărârii, în cazul
în care aceștia sunt solvabili, iar administrarea fiduciei nu a fost separată, ci comună.
(7) Același, Opinii, Cartea III.
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Atunci când fideiusorii, care s-au obligat să vegheze ca bunurile pupilei să rămână în siguranță, cer ca acesta din urmă să
deschidă o acțiune împotriva tutorelui său, înainte de a recurge la ei, și promit că, dacă face acest lucru, îl vor despăgubi
pentru ceea ce nu poate recupera de la tutore, se consideră că o acțiune de recuperare a soldului va fi împărțită între
fideiusorii care sunt solvabili; deoarece se consideră că obligația a fost asumată de aceștia, ca și atunci când banii sunt
împrumutați sub conducerea mai multor persoane, acțiunea este împărțită în mod egal între ele. Căci atunci când ceea ce a
fost dat de unul este folosit pentru eliberarea altuia, de ce ar trebui ca natura particulară a acțiunii să excludă o împărțire
echitabilă?
8. Paulus, Opinii, Cartea a IX-a.
Moștenitorii unei persoane care nu a fost numită în mod regulat tutore sau curator și care nu și-a asumat administrarea
fiduciei, nu sunt răspunzători nici pentru rea-credință, nici pentru neglijență.
1. Paulus este de părere că o acțiune de acest fel ar trebui să fie intentată împotriva moștenitorului unui tutore, așa cum ar fi
fost supus defunctul. Acest lucru este aplicabil în măsura în care moștenitorul nu va fi scuzat dacă va invoca faptul că nu a
găsit documentele referitoare la tutelă; deoarece, așa cum moștenitorul în toate acțiunile de bună-credință este răspunzător
pentru reaua-credință a defunctului, cred că aceeași regulă ar trebui să fie respectată într-o acțiune în tutelă. Cu toate acestea,
Constituția imperială acordă scutiri din cauza ignoranței moștenitorilor. Această regulă trebuie respectată și atunci când un
moștenitor este acționat în judecată după moartea tutorelui, dar nu și atunci când acesta a murit după ce s-a unit urmașul;
deoarece prin unirea urmașilor se transmit acțiuni penale pentru și împotriva moștenitorilor ambelor părți, iar drepturile de
acțiune care se sting în mod normal prin timp se perpetuează.

Tit. 8. Cu privire la acțiunile împotriva magistraților.

1. Ulpianus, Despre Edict, cartea XXXVI.
Acțiunile subsidiare nu sunt acordate împotriva Ordinului în general, ci împotriva magistraților în particular, și nu pot fi
intentate împotriva fideiusorilor acestora din urmă, deoarece aceștia s-au obligat pentru siguranța bunurilor guvernului, și nu
pentru cea a pupilei. Prin urmare, nu cei care au numit magistrații vor fi răspunzători din acest motiv, ci doar magistrații. Cu
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toate acestea, în cazul în care ordinul însuși și-a asumat responsabilitatea, trebuie să se considere că sunt răspunzători cei care
au fost prezenți, deoarece nu contează prea mult dacă aceștia au nominalizat tutorele sau au devenit garanți pentru el, sau
dacă și-au asumat ei înșiși responsabilitatea. Prin urmare, o acțiune pretoriană se va îndrepta împotriva lor. Cu toate acestea,
în cazul în care un tutore este numit de magistrații municipali, nu se consideră că a fost ales de întregul ordin.
1. Nici pretorul, nici oricine altcineva investit cu dreptul de a numi un tutore, nu va fi responsabil în cadrul acestei acțiuni.
2. Dacă guvernatorul unei provincii dorește ca magistrații să se limiteze la a furniza o declarație privind mijloacele unui
tutore, pentru ca el însuși să poată face numirea, să vedem în ce măsură sunt responsabili, dacă sunt responsabili. Există un
Rescript al Divinului Marcus prin care el decide că cei care depun un raport la Guvernator cu referire la această chestiune nu
sunt răspunzători ca și cum ei înșiși ar fi făcut numirea; dar dacă s-au făcut vinovați de înșelăciune, făcând declarații false
prin intermediul unor stimulente fie de favoare, fie de bani, ei vor fi responsabili. Este clar că, dacă guvernatorul provinciei le
ordonă să ceară o garanție, nu avem nicio îndoială că vor fi răspunzători, chiar dacă el a numit un tutore.
3. În cazul în care guvernatorul unei provincii, după ce a primit de la alții numele părților care urmează să fie numite tutori,
trimite aceste nume magistraților municipali, pentru ca aceștia să obțină informații cu privire la acestea, iar el, după ce le-a
primit, numește tutorii; se pune întrebarea dacă magistrații ar trebui să fie considerați responsabili în același mod ca și cei
care furnizează informații unui pretor. Se pune întrebarea dacă este vreo diferență dacă magistrații înșiși dau numele care sunt
selectate guvernatorului sau dacă acesta le primește de la altcineva? Cred că în ambele cazuri magistrații vor fi răspunzători,
dacă s-au făcut vinovați de fraudă sau de neglijență gravă.
4. Nu numai pupilații, ci și succesorii lor legali, se pot prevala de acțiunile subsidiare.
5. În cazul în care au fost numiți curatori, care nu sunt în întregime solvabili, trebuie spus că magistrații sunt răspunzători
dacă guvernatorul a făcut numirea la sugestia lor, sau dintre numele aprobate de ei. Dacă, totuși, guvernatorul le trimite
numele pentru numire sau face acest lucru după numire pentru a le cere să ia garanții, responsabilitatea revine magistraților.
6. Magistrații sunt responsabili și în cazul în care nu se numește niciun tutore sau curator, dar vor fi răspunzători numai în
cazul în care, după ce au fost notificați, ei nu fac numirea. Prin urmare, magistrații vor fi fără îndoială responsabili pentru
orice prejudiciu pe care fie minorii, fie tinerii îl pot suferi între timp, atunci când nu și-au îndeplinit atribuțiile după ce au fost
îndrumați să o facă.
7. Din nou, trebuie remarcat faptul că, dacă magistrații municipali amână în mod intenționat numirea unui tutore până la
expirarea mandatului lor sau dacă întârzie în mod intenționat constituirea garanției până când succesorii lor intră în atribuțiile
funcției lor, acest lucru nu va fi în niciun avantaj pentru ei.
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8. Divinul Hadrian a afirmat într-un Rescript că o acțiune ar trebui să fie acordată chiar și împotriva părții care a fost selectată
pentru a examina valoarea garanțiilor oferite de un tutore.
9. În cazul în care exista o înțelegere între magistrați ca tutorii să fie numiți doar pe riscul unuia dintre ei, Divinul Hadrian a
declarat într-un Rescript că un astfel de contract nu ar trebui să aducă atingere drepturilor tutorelui; deoarece dreptul public
nu poate fi schimbat printr-o simplă înțelegere a duhovnicilor; Eu cred însă că ar trebui să se recurgă mai întâi la cel care și-a
asumat răspunderea și că, de îndată ce mijloacele sale s-au epuizat, colegul său ar trebui să fie tras la răspundere, așa cum în
cazul în care unul singur a făcut numirea am considera că mai întâi ar trebui să se apeleze la el, iar apoi la asociatul său.
10. În cazul în care persoanele care par a fi solvabile nu se găsesc în orașul în care s-au născut pupilele, este de datoria
magistraților să caute câteva persoane complet cinstite în orașele învecinate și să trimită numele lor guvernatorului
provinciei, dar ei înșiși nu pot pretinde dreptul de numire.
11. În cazul în care un magistrat numește un tutore care era solvabil la momentul respectiv și nu cere garanții de la acesta,
acest lucru nu va fi suficient; dar dacă el cere garanții, iar partea este solvabilă, chiar dacă ulterior tutorele sau garanții săi
devin insolvabili, nicio responsabilitate nu poate fi atribuită celui care a făcut numirea; căci magistrații nu trebuie să fie
responsabili față de un tutore pentru evenimente și accidente viitoare.
12. În cazul în care magistratul nu a cerut garanții, iar tutorele era solvabil în momentul în care acțiunea în tutelă a putut fi
introdusă, acest lucru va fi suficient.
13. Nu este necesară dovada din partea tutorelui că garanțiile nu erau solvabile atunci când au fost acceptate; dar magistrații
trebuie să demonstreze că erau solvabile la acel moment.
14. Un tutore nu este un creditor privilegiat în ceea ce privește bunurile unui magistrat, dar el va avea dreptul de a împărți cu
ceilalți creditori.
15. Un magistrat trebuie să ceară garanții în așa fel încât sclavul pupilei, sau acesta însuși, dacă are dreptul să facă acest lucru
și este prezent, să poată stipula cu tutorii, precum și cu garanțiile acestora, că proprietatea sa va fi în siguranță; sau dacă nu
există nimeni care să încheie o astfel de stipulație, un sclav public trebuie să stipuleze pentru siguranța proprietății pupilei,
sau magistratul însuși trebuie să facă acest lucru.
16. În cazul în care un sclav public, sau magistratul însuși, face o astfel de stipulație, este clar că trebuie să se considere că o
acțiune echitabilă ar trebui să fie acordată pupilei.
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17. Se pune întrebarea, atunci când magistratul este un fiu aflat sub controlul paternal și nu ia măsuri pentru a asigura o
garanție pentru pupila sa sau atunci când, din vina sa, nu este furnizată o garanție adecvată; ar trebui să se acorde o acțiune
împotriva tatălui său și, dacă da, pentru ce sumă? Julianus spune că acțiunea ar trebui să fie acordată împotriva tatălui pentru
suma de peculium, indiferent dacă fiul a devenit Decurion cu acordul său sau nu; pentru că, chiar dacă a administrat
magistratura cu acordul tatălui său, totuși, acesta din urmă nu ar trebui să fie dat în judecată pentru o sumă mai mare decât
peculium-ul, din motivul că un om care își dă acordul ca fiul său să devină Decurion, nu face decât să se oblige prin aceasta
ca proprietatea guvernului să rămână în siguranță.
2. Același, Disputații, Cartea a III-a.
A fost propus un caz în care doi tutori, după ce au fost numiți de magistrații municipali fără a li se cere o garanție, unul dintre
ei a murit în sărăcie, iar celălalt, după ce a fost dat în judecată de către tutore, a plătit întreaga sumă. S-a pus întrebarea dacă
acest tutore ar fi îndreptățit la o acțiune împotriva magistraților municipali, atunci când știa că nu se cerea o garanție de la
colegul său tutore. Am declarat că, după părerea mea, din moment ce creanța tutorelui împotriva tutorelui a fost satisfăcută de
acesta din urmă, nici tutorele, nici tutorele nu mai aveau nici o altă cale de atac împotriva magistraților, deoarece un tutore nu
are niciodată dreptul de a acționa împotriva unui magistrat, deoarece un decret al Senatului îi acordă ajutor tutorelui; și mai
ales în cazul în care tutorelui i se reproșează că nu a cerut o garanție colegului său sau că nu l-a denunțat ca suspect, dacă,
conform faptelor expuse, știa că acesta nu a dat o garanție din ordinul magistraților.
3. Julianus, Digest, Cartea XXI.
Dacă nici o vină nu i se atribuie tutorelui din acest motiv, nu va fi nedrept ca lui să i se acorde o acțiune împotriva
magistraților.
4. Ulpianus, Disputații, Cartea a III-a.
Moștenitorii magistraților nu răspund în același mod ca aceștia din urmă, căci moștenitorul unui tutore nu este răspunzător
din cauza neglijenței celui decedat, deoarece magistratul își asumă într-adevăr toată răspunderea, iar moștenitorul său este
răspunzător doar în caz de fraudă sau de neglijență asemănătoare fraudei.
5. Julianus, Digest, Cartea XXI.
Doi tutori și-au împărțit între ei administrarea tutelei, iar unul dintre ei a murit fără să lase moștenitor. S-a pus problema dacă
ar trebui să se acorde o acțiune în justiție tutorelui împotriva magistratului care nu a vegheat ca garanția să fie dată, sau
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împotriva celuilalt tutore. Am răspuns că este mai echitabil să se acorde o acțiune împotriva celuilalt tutore decât împotriva
magistratului; deoarece primul, atunci când a fost conștient de faptul că nu a fost furnizată garanția pentru tutore, ar fi trebuit
să se ocupe de întreaga administrare; iar în ceea ce privește partea pe care a încredințat-o celeilalte tutele, el seamănă cu unul
care nu a participat la rezolvarea anumitor probleme ale tutorelui său. Pentru că, deși ar fi putut să se ocupe de o anumită
parte din afacerile tutorelui său, el va fi totuși răspunzător pentru că a neglijat ceea ce ar fi trebuit să facă.
6. Ulpianus, Despre Edict, Cartea I.
Există un Rescript al Divinului Pius care se referă la moștenitorul unui magistrat și afirmă că, după ce se prezintă o cauză
adecvată, ar trebui să se acorde o acțiune împotriva lui; căci dacă neglijența unui magistrat ar fi atât de mare încât să îl facă să
nu ia nicio garanție, nu este decât corect ca el să fie considerat ca ocupând poziția de garant, astfel încât moștenitorul său să
poată fi, de asemenea, răspunzător. Cu toate acestea, în cazul în care el a luat o garanție, iar garanțiile erau solvabile la
momentul respectiv, dar ulterior au încetat să mai fie; la fel cum magistratul însuși poate refuza în mod corect să răspundă
într-o astfel de acțiune, la fel și moștenitorul său poate refuza cu și mai multă dreptate. În cele din urmă, o acțiune nu ar trebui
să fie acordată împotriva moștenitorului unui magistrat, cu excepția cazului în care este evident că acesta din urmă a acceptat
garanții care nu erau perfect solvabile.
7. Celsus, Digest, Cartea XI.
Vă rog să observați cu atenție, în cazul magistraților care și-au desemnat un tutore, dacă ar trebui să se acorde o acțiune
împotriva lor pentru sume egale sau dacă va fi facultativ pentru tutore să dea în judecată pe oricare dintre ei pe care îl dorește.
Răspunsul a fost că, dacă magistrații au acționat în mod fraudulos, astfel încât nu a fost dată o garanție suficientă pupilei, o
acțiune pentru întreaga sumă ar trebui să fie acordată acesteia din urmă împotriva oricui ar alege; dar dacă acest lucru s-a
întâmplat doar din neglijența lor și nu a rezultat din rea credință, cred că ar fi mai echitabil ca fiecare dintre ei să fie dat în
judecată pentru partea sa, cu condiția ca, în acest fel, proprietatea pupilei să fie păstrată.
8. Modestinus, Opinii, Cartea a VI-a.
Magistrații au cerut garanții de la curatorii unui minor pentru conservarea bunurilor acestuia, iar unul dintre ei a murit fără să
lase un moștenitor. Întreb dacă colegul său va fi obligat să-l despăgubească pe tutore de întreaga sumă. Modestinus a răspuns
că nu există nici un motiv pentru care să nu i se ceară acest lucru.
9. Același, Pandectele, Cartea a IV-a.
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S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care se acordă o acțiune împotriva magistraților, principalul trebuie să fie încasat
împreună cu dobânzile, sau dacă nu se pot cere dobânzile, întrucât s-a decis că dobânzile la penalități nu pot fi recuperate. S-a
afirmat într-un Rescript al Divinității Severus și Antoninus, că dobânda poate fi colectată, deoarece împotriva magistraților se
acordă aceeași acțiune care se află împotriva tutorilor.

Tit. 9. Cu privire la bunurile celor care sunt sub tutelă sau curatelă și cu referire la înstrăinarea sau grevarea bunurilor lor fără
un decret.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Gardienilor și curatorilor le este interzis, printr-un decret al împăratului Severus, să înstrăineze pământurile pupilelor și ale
altor persoane aflate în grija lor, fie că sunt situate la țară, fie într-un oraș.
(1) Acest decret a fost publicat în Senat în timpul consulatului lui Tertyllus și Clement.
(2) Dispozițiile sale sunt următoarele: "Mai mult, părinți consăteni, le interzic tutorilor și curatorilor să vândă fie proprietățile
rustice, fie cele urbane, cu excepția cazului în care părinții au prevăzut prin testament sau prin codicil ca acest lucru să poată
fi făcut. Dacă, totuși, există datorii de o asemenea valoare încât nu pot fi plătite din veniturile altor bunuri, atunci se poate
face o cerere către ilustrul pretor urban, care, la discreția sa, va stabili ce terenuri pot fi înstrăinate sau grevate, iar dreptul la
acțiune va fi rezervat pentru tutore, dacă ulterior se va stabili că pretorul a fost impus. În cazul în care proprietatea este
deținută în comun cu o altă persoană, iar coproprietarul solicită partajul, sau dacă un creditor care a primit un teren cu titlu de
gaj de la tatăl pupilei își cere drepturile, consider că nu trebuie emis un nou decret."
(3) Atunci când defunctul a avut bunuri care ar fi putut fi vândute în timpul vieții sale, dar nu a prevăzut prin testament ca
acest lucru să se facă, vânzarea acestora nu ar trebui să se facă; deoarece, chiar dacă testatorul a dorit să vândă bunurile, este
posibil să nu se fi gândit că ar trebui să dispună de ele după moartea sa.

1579

(4) În cazul în care un minor sub douăzeci și cinci de ani cumpără un teren cu condiția ca acesta să fie gajat în favoarea
vânzătorului, până la plata prețului acestuia, nu cred că gajul este valabil, deoarece ori de câte ori proprietatea unui bun este
dobândită de un minor, acesta încetează să mai fie răspunzător.
2. Paulus, Despre decretul divinului Severus.
Dar aici apare o dificultate, pentru că gajul devine operațional în același timp cu dobândirea proprietății, iar obligația devine
parte a tranzacției încă de la început. Dar ce se întâmplă dacă minorul a făcut achiziția de la Trezorerie? În acest caz, nu
există nicio îndoială că dreptul de gaj ar rămâne intact. Prin urmare, în cazul în care apare un caz de acest gen într-o vânzare
către un vânzător privat, trebuie să se facă o cerere către împărat pentru ca gajul să fie confirmat printr-un rescript.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Dar, dacă un tutelat ar cumpăra un teren cu banii altuia, iar acesta a fost livrat tutelatului sau minorului, cel cu banii căruia a
fost cumpărat respectivul teren are dreptul la obligație sau gaj? Cea mai bună opinie este că dreptul de gaj rămâne nealterat,
în conformitate cu Constituția Împăratului nostru și a Divinului său Părinte, în favoarea pupilei cu ai cărei bani a fost
cumpărat terenul.
(1) Terenul aparținând unui pupilaș poate fi, totuși, confiscat și vândut prin ordinul unui magistrat, al unui guvernator sau al
oricărui alt funcționar care are jurisdicție. Din nou, oricine poate fi pus în posesia proprietății unui pupilaș de către Pretor; iar
dreptul de gaj poate fi contractat fie în scopul de a păstra o moștenire, fie pentru a se asigura împotriva unei amenințări de
prejudiciu, iar Pretorul poate ordona ca proprietatea să fie pusă în posesie așa cum va dispune. Aceste obligații sau înstrăinări
sunt efectuate prin autoritatea magistraților, și nu cu acordul unui tutore sau al unui curator.
(2) De asemenea, se poate pune întrebarea, atunci când restituirea unei suprafețe de teren aparținând unui tutore este cerută de
un tutore, dacă oferirea valorii sale în instanță operează ca o înstrăinare. Cea mai bună opinie este că aceasta operează,
deoarece o astfel de înstrăinare nu depinde de voința tutorelui.
(3) Același lucru trebuie spus și în cazul în care este cerut un teren care a aparținut tutorelui, iar tutorele îl restituie în opoziție
cu tutorele; pentru că, în acest caz, înstrăinarea va fi valabilă datorită autorității hotărârii pronunțate.
(4) În cazul în care tutelatul se bucură de un drept de arendă perpetuă sau de posesie, să vedem dacă acesta poate fi înstrăinat
de către tutorii săi. Cea mai bună opinie este că nu se poate, chiar dacă titlul de proprietate al celeilalte părți asupra terenului
poate fi mai bun.
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(5) Nici uzufructul nu poate fi înstrăinat, chiar dacă numai uzufructul aparține tutorelui. Prin urmare, trebuie să se presupună
că dreptul se pierde prin nefolosire, dacă tutorele a dat prilej pentru aceasta? Este clar că acesta ar trebui să fie restabilit. Cu
toate acestea, în cazul în care tutorele este proprietarul bunului, acesta nu poate înstrăina nici uzufructul, nici folosința
acestuia, deși hotărârea nu precizează nimic cu privire la uzufruct. În mod similar, se poate spune că o servitute nu poate fi
impusă pe terenul unui tutore sau al unui minor și nici nu poate fi stinsă. Această regulă este, de asemenea, stabilită cu
referire la terenurile dotale.
(6) În cazul în care un ward are mine de alun, sau de metal, sau de orice altă substanță, sau gropi de cretă, sau mine de argint,
sau orice altceva de acest fel,
4. Paulus, Despre decretul Divinului Severus. Pe care particulari au dreptul să le posede:
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Cred că cea mai bună opinie este că înstrăinarea nu poate fi făcută în conformitate cu spiritul decretului.
(1) Trebuie să se considere că aceeași regulă se va aplica și în cazul în care parohul deține saline.
(2) În cazul în care tutorele posedă, cu bună-credință, un teren care aparține altuia, cred că trebuie să se considere că tutorele
său nu îl poate înstrăina; pentru că atunci când se vinde ceva care pare să aparțină unui tutore, vânzarea nu va fi valabilă.
(3) În cazul în care o suprafață de teren a fost gajată în favoarea unui tutore, pot tutorele acestuia să o vândă? Cred că pot,
deoarece aceasta este, ca să spunem așa, proprietatea debitorului, adică vând ceea ce aparține altuia. În cazul în care, totuși,
tutorele sau tatăl său dobândește dreptul de a poseda bunul pe motiv de proprietate, trebuie spus, în consecință, că acesta nu
poate fi vândut, deoarece este considerat ca fiind un teren care aparține tutorelui. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care
tutorelui i s-a ordonat să intre în posesia unui bun pentru a preveni o amenințare de prejudiciu.
(4) În cazul în care un teren a fost donat sau a fost lăsat prin încredințare unui ward care a fost numit moștenitor, pentru a fi
transferat lui Seius, pot tutorele său să predea "respectivul teren fără autoritatea pretorului? Cred că, dacă testatorul și-a donat
propria proprietate, decretul nu se va aplica; dar dacă legatul se referă la proprietatea pupilei, ar trebui să se considere că intră
în termenii decretului și că nu poate fi înstrăinat fără consimțământul pretorului.
(5) În cazul în care un ward ar trebui să încheie o stipulație, poate el să plătească banii împrumutați fără autoritatea pretorului.
Cea mai bună opinie este că nu poate face acest lucru; în caz contrar, s-ar obține un pretext pentru a înstrăina proprietatea
pupilei.
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(6) Dar dacă un tată ar promite un teren printr-o stipulație, iar pupila i-ar succeda în asumarea obligației sale, se poate spune
mai pozitiv că el poate renunța la teren fără autoritatea pretorului. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care pupila, prin
drept ereditar, succede altuia care s-a obligat.
(7) Pe baza aceluiași principiu, în cazul în care un tată, sau oricine altcineva căruia i-a succedat pupila, ar fi fost de acord să
vândă o suprafață de teren, se poate spune că pupila poate încheia toate celelalte condiții ale vânzării fără a se adresa
pretorului.
(8) Un pupilaș nu poate respinge testamentul unei suprafețe de teren fără autoritatea pretorului; pentru că nimeni nu se
îndoiește că acesta este un caz de înstrăinare, deoarece proprietatea aparține pupilei.
(9) Gardienilor nu ar trebui să li se acorde dreptul de a vinde fără discernământ bunurile pupilei, sub pretextul plății
datoriilor; căci această metodă de a dispune de astfel de bunuri nu ar trebui să fie permisă. Prin urmare, Senatul a lăsat
determinarea acestei chestiuni în seama pretorului, a cărui datorie, în primul rând, era să o examineze și să verifice dacă nu se
pot obține în altă parte bani pentru achitarea datoriei. Prin urmare, el ar trebui să se intereseze dacă pupila are resurse, fie în
numerar, fie în bancnote, pe baza cărora să poată fi intentat un proces, sau un interes în culturi care au fost depozitate, sau
dacă are așteptarea de a primi vreun venit sau alte bunuri. De asemenea, el trebuie să verifice dacă există altceva în afară de
teren care poate fi vândut și din veniturile căruia poate fi satisfăcută creanța. Apoi, în cazul în care constată că datoria nu
poate fi achitată decât prin vânzarea terenului, trebuie să permită acest lucru, cu condiția ca creditorul să insiste asupra plății
sau ca rata dobânzii la care a fost contractată datoria să constituie un stimulent pentru achitarea acesteia.
(10) Pretorul trebuie, de asemenea, să decidă dacă va fi mai avantajos pentru el să permită vânzarea terenului sau să fie grevat
de sarcini. De asemenea, el trebuie să aibă mare grijă să împiedice ca prin grevarea terenului să se împrumute o sumă mai
mare decât cea pe care o consideră necesară pentru plata datoriei; sau, dacă terenul este vândut, ca o parte considerabilă din el
să nu fie înstrăinată pentru a achita o obligație moderată. Cu toate acestea, în cazul în care pupila este proprietarul unei
suprafețe de valoare mai mică sau care îi este mai puțin utilă, este preferabil ca pretorul să ordone ca aceasta să fie vândută,
mai degrabă decât cea mai mare și mai utilă.
(11) Așadar, în primul rând, ori de câte ori pretorul este solicitat de o parte pentru a obține permisiunea de a dispune de un
teren, ar trebui să i se ceară să se informeze cu privire la averea pupilei și să nu se încreadă prea mult în declarațiile tutorilor
sau curatorilor, care, uneori, pentru propriul lor avantaj, obișnuiesc să îl asigure pe pretor că este necesar să vândă sau să
greveze terenul unei pupile. Prin urmare, el trebuie să se intereseze de rudele apropiate ale tutorelui sau de părinții acestuia,
sau de oricare dintre liberții săi credincioși, sau de oricine altcineva care este familiarizat cu proprietatea tutorelui, iar în cazul
în care nu poate fi găsit nimeni de acest fel, sau în cazul în care cei care au fost găsiți sunt susceptibili de suspiciune, el
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trebuie să ordone să se facă socotelile și, de asemenea, să se depună un memoriu al proprietății tutorelui și să numească un
avocat pentru acesta din urmă, care îl poate sfătui pe pretor dacă ar trebui să consimtă la vânzarea sau grevarea proprietății.
(12) Se poate pune întrebarea, în cazul în care pretorul, după ce a fost solicitat, permite ca o proprietate situată în provincie să
fie vândută, dacă acest act este valabil. Cred că este valabil, cu condiția ca tutela să fie administrată la Roma, iar tutorele să se
ocupe de administrarea proprietății.
(13) Cu toate acestea, pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a banilor pe care tutorii i-au împrumutat în contul unei
presupuse datorii a tutorelui, este necesar ca pretorul să vegheze ca banii împrumutați să fie plătiți creditorilor și, cu referire
la aceasta, să dea un decret și să numească un ofițer judiciar, care să îi raporteze că banii au fost folosiți în scopul pentru care
s-a cerut înstrăinarea sau grevarea cu sarcini.
(14) În cazul în care nu există nicio datorie care trebuie plătită, dar tutorele susține că este oportun ca anumite terenuri să fie
vândute, sau altele să fie cumpărate, sau să se scape de altele, ar trebui să se analizeze dacă pretorul ar trebui să permită acest
lucru. Cea mai bună opinie este că el nu poate face acest lucru, deoarece pretorului nu i se acordă autoritate deplină pentru a
dispune de bunurile aparținând unui tutore, ci doar în cazul în care trebuie plătită o datorie. Prin urmare, în cazul în care nu
este vorba de nicio datorie, dacă el ar permite ca terenul să fie vândut, noi considerăm în consecință că nu există nicio
vânzare și că decretul este nul, deoarece pretorului nu i se acordă permisiunea de a dispune de proprietatea unui consiliu fără
discriminare, ci doar în cazul în care cererea de plată a datoriilor este urgentă.
(15) Un tutore își păstrează dreptul la acțiune dacă poate dovedi ulterior că pretorul a fost înșelat. Ar trebui, totuși, să ne
gândim dacă ar trebui să-i acordăm o acțiune reală sau personală. Cea mai bună opinie este că ar trebui să se acorde o acțiune
reală, precum și una personală împotriva tutorilor sau curatorilor săi.
(16) Prin terenuri deținute în comun ar trebui să înțelegem acele terenuri care sunt deținute în comun și indivizibile. În cazul
în care, totuși, acestea sunt deținute în comun, dar părțile sunt separate, există un motiv pentru o decizie judiciară, deoarece
decretul nu se aplică.
6. Același lucru, Despre toate tribunalele, Cartea a II-a.
În cazul în care o persoană se bucură de proprietatea unui teren, iar alta de uzufructul acestuia, cea mai bună opinie este că
acea parte a decretului care se referă la împărțirea bunurilor nu se aplică, deoarece nu există o adevărată comunitate de
interese.
7. Același, Despre edict, cartea XXXV.
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În cazul în care terenurile sunt deținute în comun de către pupili care au tutori diferiți, să vedem dacă dreptul de înstrăinare
aparține fiecăruia. Și, cum este necesară o cerere de permisiune în acest sens, cred că înstrăinarea va fi împiedicată, deoarece
niciuna dintre părți nu o poate cere și fiecare trebuie să aștepte cererea celeilalte. Din nou, dacă au aceiași tutori, există un
motiv și mai mare pentru a afirma că înstrăinarea nu poate avea loc.
(1) În cazul în care un tutore dă un teren prin gaj cu permisiunea pretorului, nu există nicio îndoială că înstrăinarea terenului
respectiv poate fi împiedicată. Trebuie spus, totuși, că creditorul își poate exercita dreptul, dar va fi mai sigur dacă va face
mai întâi o cerere la pretor.
(2) În cazul în care un tată sau o rudă este tutorele unui copil, trebuie să se adreseze pretorului, dacă acesta dorește să greveze
proprietatea? Cea mai bună opinie este că acest lucru ar trebui făcut; totuși, pretorul ar trebui să fie mai înclinat să consimtă
la cererile tatălui decât la cele ale oricărei alte persoane.
(3) În cazul în care pretorul permite tutorilor să vândă terenul, iar aceștia îl grevează, sau invers, o astfel de acțiune va fi
valabilă? Părerea mea este că, atunci când o parte face ceva diferit de ceea ce a fost autorizat de pretor, actul este nul.
(4) Dar ce se întâmplă dacă pretorul ar decreta după cum urmează: "Autorizez ca proprietatea să fie vândută sau grevată de
sarcini"? Va avea tutorele dreptul de a face ceea ce dorește? Cea mai bună opinie este că da, cu condiția să ținem cont de
faptul că pretorul nu și-a îndeplinit în mod corespunzător datoria, deoarece el ar trebui să determine și să aleagă dacă este mai
bine pentru el să permită ca proprietatea să fie grevată, sau vândută.
(5) În cazul în care un tutore grevează o proprietate fără un decret, deși obligația nu este valabilă, va exista totuși un motiv de
excepție bazat pe fraudă, dacă tutorele ar trebui să plătească banii împrumutați lui unui creditor care deține terenul în gaj.
(6) Ar trebui, de asemenea, să se analizeze dacă tutorele poate greva proprietatea care îi revine. Trebuie spus că, dacă el
primește același capital, iar rata dobânzii nu este mai mare, obligația va fi valabilă, iar drepturile primului creditor trec la cel
de-al doilea.
8. Același, Despre toate tribunalele, Cartea a II-a.
Nu există nicio îndoială că persoanele care nu sunt tutori sau curatori legali, dar care desfășoară afaceri în timp ce acționează
ca atare, nu pot dispune în această calitate de bunurile pupilelor sau ale minorilor.
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(1) Ar trebui să se analizeze dacă o vânzare va fi valabilă prin legea veche în aceste circumstanțe sau dacă acest decret este
aplicabil în cazul unui curator al unui nebun sau al oricărei alte persoane care nu este minor. Deoarece Împăratul se referă la
curatori, iar îndatoririle curatorilor sunt înțelese ca fiind legate de cele ale tutorilor, cred că aceeași regulă trebuie să fie
considerată ca fiind aplicabilă tuturor acestora, în conformitate cu intenția decretului.
(2) Se pune întrebarea dacă bunurile comune, în care pupila are un interes, pot fi grevate. Și nu cred că acest lucru poate fi
făcut fără o decizie judiciară; deoarece ceea ce este exceptat în decret se referă doar la stingerea proprietății comune, și nu la
creșterea dificultăților acesteia.
9. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Chiar dacă un fost guvernator ar fi putut autoriza vânzarea unui teren aparținând unui tutore, iar tutorele acestuia ar fi
cumpărat apoi terenul pentru el însuși, prin intermediul unui alt cumpărător; totuși, dacă succesorul respectivului guvernator
ar constata că frauda și reaua-credință au fost comise de tutore, încălcând decretul Senatului, el trebuie să stabilească în ce
măsură va pedepsi un astfel de act fraudulos, cu titlu de exemplu.
10. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
În cazul în care terenul unui tutore sau al unui minor a fost vândut în mod ilegal și cu încălcarea Decretului Senatului, iar din
acest motiv se face o evaluare a daunelor într-o acțiune de tutelă sau într-o acțiune în echitate, iar suma evaluată a fost plătită,
recuperarea terenului este interzisă de principiile de echitate.
11. Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a III-a.
În cazul în care se va face o cerere de vânzare a unui teren aparținând unui minor de douăzeci și cinci de ani, după o
investigație adecvată, guvernatorul provinciei trebuie să permită acest lucru. Aceeași regulă ar trebui să fie respectată în ceea
ce privește proprietatea unui nebun, a unui cheltuitor sau a oricărei alte persoane ale cărei terenuri curatorii săi doresc să le
înstrăineze.
12. Marcianus, Despre formula ipotecară.
Decretul Senatului nu este încălcat în cazul în care tutorele unui tutelat plătește creditorul tatălui acestuia din urmă, pentru ca
acesta să se subroge față de el.
13. Paulus, Despre decretul Divinului Severus.
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În cazul în care un teren aparținând unui tutore este fie steril, fie pietros, fie pestilențial, trebuie să se analizeze dacă tutorele
îl poate sau nu înstrăina. Împăratul Antoninus și Divinul său Părinte au afirmat următoarele într-un Rescript cu referire la
acest subiect: "Faptul că susțineți că pământul pe care doriți să-l vindeți este infructuos nu are nicio greutate pentru noi,
deoarece nu se poate obține un preț pentru acesta decât proporțional cu recoltele pe care le va produce."
(1) Deși un tutore nu poate nici să vândă, nici să greveze terenurile aparținând pupilei sale, totuși Papinianus afirmă în Cartea
a cincea a opiniilor că un tutore nu poate dispune în mod legal de terenul pupilei fără un decret al pretorului. Cu toate acestea,
el spune că, în cazul în care tutorele, din ignoranță, vinde proprietatea și plătește prețul primit pentru aceasta creditorilor
tatălui minorului, iar acesta din urmă intentează ulterior o acțiune în justiție pentru recuperarea terenului, cu profiturile, de la
proprietar; o excepție pe motiv de fraudă poate fi invocată în mod corespunzător, dacă minorul nu oferă prețul și dobânda
pentru perioada intermediară, care era datorată creditorului, dacă datoria nu ar fi putut fi plătită din proprietatea aparținând
tutorelui. Cu privire la acest punct, am afirmat că, chiar dacă tutorele ar fi putut plăti datoria din alte bunuri, iar acestea din
urmă au fost salvate, trebuie spus că o excepție pe motiv de fraudă poate fi invocată, dacă tutorele a încercat să profite de pe
urma pierderii altuia.
14. Același, Opinii, Cartea IX.
Paulus a dat ca opinie că, chiar dacă testamentul unui tată ar fi fost considerat ulterior nul, totuși, se consideră că tutorii sau
curatorii fiului său nu au comis niciun act împotriva Decretului Divinilor Împărați, atunci când, în conformitate cu dorința
defunctului exprimată în testamentul său, a fost vândut un teren aparținând pupilei care era situat la țară.

Tit. 10. Despre numirea curatorilor pentru nebuni și pentru alții care nu sunt minori.

1. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
Prin Legea celor douăsprezece table, administrarea propriilor bunuri este interzisă unui cheltuitor. Această prevedere fusese
introdusă anterior prin cutumă. În zilele noastre însă, atunci când pretorii sau guvernatorii întâlnesc un astfel de om, care nu
ține cont nici de timp, nici de limite, în ceea ce privește cheltuielile, ci își risipește bunurile risipindu-le și risipindu-le, ei
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numesc un curator pentru el, așa cum fac pentru un nebun, și amândoi continuă sub curatelă, până când nebunul își revine în
simțiri sau cheltuitorul se conduce cum trebuie. Ori de câte ori se întâmplă acest lucru, părțile, prin efectul legii, încetează să
se mai afle sub supravegherea curatorilor lor.
(1) Curatoria celui căruia îi era interzis să dispună de bunurile sale era refuzată anterior fiului său. Cu toate acestea, există un
Rescript al Divinului Pius în care acesta declară că curatoria ar trebui să fie acordată de preferință unui fiu, în cazul în care
tatăl său este nebun, cu condiția ca primul să fie un om integru.
2. Paulus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea I.
Proconsulul trebuie să numească sau să ordone să fie numiți curatori pentru alte persoane care nu se pot ocupa de propriile
afaceri; și nu va ezita să numească un fiu curator al tatălui său.
3. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXI.
Pretorul numește un curator pentru o moștenire în timp ce moștenitorii desemnați deliberează dacă vor accepta sau nu.
4. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXVIII.
Curatoria unei mame nebune aparține fiului ei, căci o afecțiune filială egală se datorează ambilor părinți, deși autoritatea lor
nu este aceeași.
5. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a IX-a.
Un curator este numit în temeiul Decretului Senatului atunci când persoana este ilustră, ca în cazul unui senator sau al soției
sale; și există motive pentru ca bunurile lor să fie vândute pentru ca creditorii lor să fie plătiți cinstit din ele, pe cât posibil; și
un curator este numit fie de către pretor, fie de către guvernatorul provinciei în scopul de a dispune de aceste bunuri.
6. Ulpianus, Despre toate tribunalele, Cartea I.
Pretorul trebuie să fie atent să nu numească un curator în mod pripit și fără o cercetare cât mai amănunțită a cazului, deoarece
multe persoane se prefac că sunt nebune sau nebunești pentru ca, prin numirea unui curator, să se sustragă mai ușor de la
obligațiile lor civile.
7. Julianus, Digest, Cartea XXI.
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Nu numai averea, ci și persoana și siguranța celui care este nebun trebuie să fie protejate prin sfaturile și eforturile curatorului
său.
(1) Un curator a fost numit pentru un nebun și a fost emis un decret prin care i se cerea să dea garanții, ceea ce nu a făcut, și,
cu toate acestea, a înstrăinat anumite bunuri ale nebunului în conformitate cu formalitățile legale. Moștenitorii respectivului
nebun au intentat o acțiune în justiție pentru a recupera bunurile înstrăinate de curator și s-a invocat o excepție pe motiv că
acesta nu a vândut bunurile. În acest caz, ar trebui să se acorde o replică conform căreia acesta a vândut bunurile fără a
constitui o garanție în conformitate cu decretul. Cu toate acestea, dacă curatorul a plătit creditorilor nebunului prețul primit
pentru proprietate, o triplicare pe motiv de rea-credință îi va garanta pe posesori.
(2) În cazul în care proconsulul l-a înlăturat pe curatorul unui nebun de la administrarea bunurilor acestuia din urmă pe motiv
că nu a furnizat garanții și a desfășurat în mod necorespunzător activitatea fiduciară și a înlocuit un alt curator în locul său,
acesta din urmă, care nu a furnizat el însuși garanții, a introdus o acțiune întemeiată pe mandatul voluntar împotriva
curatorului care a fost înlăturat, iar ulterior, atunci când moștenitorii respectivului nebun au intentat o acțiune în justiție pe
baza mandatului voluntar împotriva celui de-al doilea curator, acesta din urmă a invocat o excepție bazată pe soluționarea
cazului între ei și predecesorul său, moștenitorilor ar trebui să li se acorde dreptul de a răspunde că el însuși nu a oferit
garanții atunci când a intentat acțiunea. Cu toate acestea, judecătorul trebuie să stabilească dacă o astfel de replică ar fi de
vreun folos curatorului, deoarece dacă cel de-al doilea curator a folosit banii pe care i-a recuperat printr-o hotărâre împotriva
primului, în beneficiul bunurilor nebunului, se poate interveni o triplicare pe motiv de fraudă.
(3) S-a pus întrebarea dacă se poate face legal o plată către unul dintre curatorii unui nebun și dacă unul dintre ei poate
înstrăina bunurile acestuia. Am răspuns că o astfel de plată ar fi legală și că partea care a cumpărat, cu formalitățile
corespunzătoare, orice teren aparținând unei persoane nebune de la unul dintre mai mulți curatori, ar putea obține dreptul la
acesta prin prescripție; deoarece plata, vânzarea și livrarea sunt mai degrabă chestiuni de fapt decât de drept și, prin urmare,
actul unuia dintre curatori este suficient, pentru că se înțelege că celălalt este de acord. Prin urmare, dacă celălalt curator este
prezent și se opune plății sau livrării, debitorul nu este exonerat de răspundere și nici cumpărătorul nu poate obține bunul prin
prescripție.
8. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a VI-a.
Un curator trebuie să fie numit pentru proprietatea unui copil nenăscut, iar Proconsulul, pentru ca acesta să fie în siguranță, îi
cere să dea o garanție așa cum ar fi acceptată de un om de încredere. Acesta este cazul în care numirea nu se face în urma
unei investigații, căci dacă are loc o investigație, garanția nu va fi necesară.
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9. Neratius, Pergamente, Cartea I.
Atunci când Senatul permite numirea de curatori pentru vânzarea bunurilor, el nu autorizează creditorii să dispună de acestea,
chiar dacă preferă să le vândă după ce acest privilegiu a fost acordat; căci, deși aceștia au dreptul să aleagă pe cine doresc,
totuși, după ce au ales un curator, nu trebuie să se adreseze altuia. Este mult mai corect ca această regulă să fie respectată în
cazul în care curatorul, după ce a fost numit pentru vânzarea bunurilor, moare înainte de încheierea tranzacției; pentru că, în
acest caz, trebuie numit un alt curator pentru rezolvarea întregii afaceri, iar moștenitorul primului curator nu poate fi
însărcinat cu aceasta, deoarece se poate întâmpla ca moștenitorul să nu fie potrivit pentru această afacere, fie din cauza
sexului, fie din cauza infirmității vârstei, fie din cauza rangului mai mare sau mai mic, al fostului curator; și, în plus, pot
exista mai mulți moștenitori ai primului curator și poate că nu este oportun ca toți să se ocupe de această activitate sau poate
fi invocat un motiv pentru care unul dintre ei ar trebui să fie însărcinat cu această sarcină mai degrabă decât ceilalți.
10. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
Julianus spune că cei cărora pretorul le-a interzis administrarea bunurilor lor nu pot transfera nimic nimănui, pentru că nu au
niciun control asupra bunurilor, fiind excluși de la exercitarea drepturilor lor civile.
(1) Curatorul unui nebun poate în mod legal să își predea propria proprietate ca aparținând respectivului nebun și să transfere
proprietatea acesteia; dar dacă el ar trebui să predea proprietatea nebunului ca aparținând lui însuși, trebuie spus că nu
transferă proprietatea, deoarece nu a făcut acest lucru în timp ce tranzacționa afacerile nebunului.
11. Paulus, Despre Plautius, cartea VII.
Un gaj dat de curatorul unui nebun este valabil, dacă acest lucru a fost făcut pentru că beneficiul acestuia din urmă o cerea.
12. Marcellus, Digest, Cartea I.
Este stabilit că proprietatea unui nebun nu poate fi dedicată în scopuri religioase de către un agnat sau de către orice alt
curator al primului; deoarece agnatul unui nebun nu are un drept absolut de a înstrăina proprietatea sa, ci poate face acest
lucru doar atunci când administrarea afacerilor sale o cere.
13. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a III-a.
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Curatoria unui nebun sau a unui cheltuitor este, printr-o lege a celor Douăsprezece Table, adesea acordată unei alte persoane
decât o rudă, iar pretorul poate conferi administrarea averii sale unei alte persoane; și anume, atunci când partea specificată
de lege pare a fi nepotrivită pentru administrarea trustului.
14. Papinianus, Opinii, Cartea a V-a.
Un soț nu trebuie să fie numit curator al soției sale atunci când aceasta nu este în deplinătatea facultăților mintale.
15. Paulus, Sentințe, Cartea a III-a.
Administrarea bunurilor proprii poate fi interzisă unei femei care trăiește în mod extravagant.
(1) Un privilegiu asupra bunurilor curatorului este rezervat în beneficiul unei persoane nebune, indiferent de sex. Cheltuitorii
și toate celelalte persoane, chiar dacă nu sunt menționate în Edict, au dreptul, prin decret, la un privilegiu similar cu referire
la bunurile unui curator.
16. Tryphoninus, Disputații, Cartea XIII.
În cazul în care un tată, prin testamentul său, numește un curator pentru fiul său care este nebun, chiar dacă acesta are peste
douăzeci și cinci de ani, pretorul ar trebui să îl confirme în conformitate cu dorințele tatălui său; deoarece dreptul de a numi
un curator de acest fel este conferit pretorului, așa cum se afirmă într-un Rescript al Divinului Marcus.
(1) Rezultatul este că, atunci când un tată desemnează un curator pentru fiul său, care este cheltuitor, pretorul ar trebui să
respecte dorințele sale și să numească același curator. Există unele îndoieli cu privire la faptul dacă această regulă este
aplicabilă în toate cazurile; pentru că, în cazul în care tatăl nu a făcut nici o prevedere prin testament, ar trebui pretorul să
interzică respectivului fiu să administreze proprietatea sa, mai ales dacă acest cheltuitor are el însuși copii?
(2) Cu toate acestea, tatăl are totuși o altă modalitate de a se îngriji de nepoții săi, în cazul în care îi numește moștenitorii săi
și își dezmoștenește fiii; pentru că el le poate lăsa o anumită parte din averea sa care va fi suficientă pentru întreținerea fiilor
săi, precizând necesitatea și motivul care l-au împins să facă acest pas; sau, dacă nu are nepoți sub controlul său, deoarece
aceștia s-au născut după ce fiul a fost emancipat, îi poate numi moștenitori ai săi, cu condiția ca aceștia să fie emancipați de
tatăl lor cheltuitor.
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(3) Dar ce se întâmplă dacă tatăl cheltuitor nu își dă acordul pentru emanciparea lor? Voința testatorului trebuie, în orice caz,
respectată, pentru ca magistratul să nu creadă că cel pe care tatăl, după o reflecție adecvată, l-a considerat cheltuitor, este un
om cu o bună capacitate de afaceri, în ciuda faptului că a dat greș.
17. Gaius, Despre manumisiuni, Cartea I.
Curatorul unui nebun nu poate în niciun caz să acorde libertatea sclavului său, deoarece aceasta este o chestiune care nu este
inclusă în administrația sa; pentru că, atunci când dispune de bunurile nebunului, el nu le înstrăinează decât atunci când
acestea au legătură cu gestionarea afacerilor trustului său și, prin urmare, dacă înstrăinează vreun bun cu titlu de donație,
transferul nu va avea niciun efect, cu excepția cazului în care face acest lucru din cauza unui mare avantaj pe care îl oferă
nebunului, după ce a fost făcută o anchetă de către instanță.
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Cartea XXVIII
1. Cine poate face testamente și în ce mod trebuie să fie executate.
2. Cu privire la numirea și dezmoștenirea copiilor și a moștenitorilor post mortem.
3. Cu privire la testamentele ilegale, invalide și rupte.
4. În ceea ce privește ștersăturile, anulările sau adăugirile la un testament.
5. În ceea ce privește desemnarea moștenitorilor.
6. Cu privire la substituțiile ordinare și pupilare.
7. Cu privire la condițiile de numire.
8. Cu privire la dreptul de a delibera.

Tit. 1. Cine poate face testamente și în ce mod trebuie să fie executate.

Modestinus, Pandectele, Cartea a II-a.
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Testamentul este expresia legală a voinței noastre cu privire la ceea ce dorește cineva să se facă după moartea sa.
(23) Labeo, Abrevieri ale ultimelor lucrări ale lui Javolenus, Cartea I.
Sănătatea mintală este cerută unui testator în momentul în care face un testament, dar sănătatea corporală nu este necesară.
2. 2. Papinianus, Întrebări, Cartea XIV.
Executarea unui testament nu este un drept privat, ci o chestiune de drept public.
3. 3. Gaius, Institutes, Cartea II.
Dacă ne interesăm dacă un testament este valabil, trebuie mai întâi să verificăm dacă cel care l-a făcut avea dreptul să o facă,
iar apoi, dacă avea, trebuie să verificăm dacă a fost întocmit în conformitate cu normele dreptului civil.
(1) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Să ne gândim la ce vârstă pot face testament bărbații sau femeile. Cea mai bună opinie este că bărbații trebuie să fi împlinit
vârsta de paisprezece ani, iar femeile pe cea de doisprezece ani, pentru a îndeplini cerințele legale. Pentru a face un
testament, este suficient ca o parte să fi împlinit vârsta de paisprezece ani sau trebuie să fi depășit această vârstă? Să
presupunem că o persoană născută la sfârșitul lunii ianuarie își face testamentul la împlinirea vârstei de paisprezece ani, un
astfel de testament va fi valabil? Eu susțin că va fi valabil, și merg chiar mai departe, spunând că dacă își va face testamentul
în ziua precedentă sfârșitului lunii ianuarie, după ora șase a nopții, testamentul său va fi valabil, deoarece, conform lui
Marcianus, se consideră că atunci a împlinit paisprezece ani.
4. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea LXX.
În cazul în care un individ se află sub controlul tatălui său, el nu are dreptul de a face un testament; și în așa măsură acest
lucru este adevărat încât, chiar dacă tatăl i-ar acorda permisiunea, el, cu toate acestea, nu poate executa legal un testament.
5. Persoanele care sunt surdo-mute nu pot face un testament, dar în cazul în care cineva devine mut sau surd din cauza unei
boli sau a oricărui alt accident, după ce testamentul a fost executat, acesta va fi totuși valabil.
(0) Aemilius Macer, Despre legea de douăzeci la sută a moștenirii, Cartea I.
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În cazul în care o persoană mută sau surdă obține permisiunea împăratului de a face un testament, acesta va fi valabil.
5120. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Un testament executat de o persoană în timp ce se află în puterea dușmanului nu este valabil, chiar dacă s-ar întoarce.
(23) Acolo unde focul și apa au fost interzise cuiva, nici un testament pe care l-a făcut anterior sau ulterior nu va fi valabil și
orice proprietate pe care o deținea în momentul condamnării sale va fi confiscată; sau, dacă nu pare a fi suficient de valoroasă
pentru ca acest lucru să fie făcut, va fi abandonată creditorilor săi.
(24) Persoanele care au fost deportate pe o insulă se află în aceeași situație.
(25) Cu toate acestea, cei care au fost repuși pe o insulă, precum și cei cărora li s-a interzis să rămână în Italia sau în propria
lor provincie, își păstrează dreptul de a face un testament.
(26) Mai mult, cei care au fost condamnați să lupte în arenă, să fie aruncați la fiare sălbatice sau să lucreze în mine își pierd
libertatea, iar bunurile lor sunt confiscate; de unde este evident că își pierd dreptul de a face un testament.
0. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLV.
Dacă cineva acuzat de crimă moare în închisoare înainte de a fi condamnat, testamentul său va fi valabil.
23. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
În cazul în care un om și-a pierdut mâinile, el poate face un testament, chiar dacă nu știe să scrie.
9. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Ostașii nu pot executa un testament, decât dacă li se acordă permisiunea de a face acest lucru.
10. Julianus, Digest, Cartea XLII.
Conform Lex Cornelia, testamentele celor care mor în timp ce se află în puterea inamicului sunt confirmate, la fel ca și cum
cei care le-au executat nu ar fi fost niciodată în mâinile inamicului, iar proprietățile lor trec la cei care au dreptul la ele în
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conformitate cu dispozițiile testamentare. Prin urmare, în cazul în care un sclav este numit moștenitor de către o persoană
care moare în timp ce se află sub puterea dușmanului, el va deveni liber și moștenitor al testatorului, fie că este de bunăvoie
sau nu; deși se spune în mod impropriu că este un moștenitor necesar, deoarece fiul unui om care moare în timp ce se află în
mâinile dușmanului trebuie să își asume obligația de moștenire, chiar dacă nu dorește să facă acest lucru, deși nu se poate
spune că este moștenitorul său, deoarece nu se afla sub controlul său la momentul morții.
11. Marcianus, Institutes, Cartea a IV-a.
Cei care au fost capturați de tâlhari, întrucât au rămas liberi, pot face testament.
0. Mai mult, cei care îndeplinesc îndatoririle de trimiși în țări străine pot face un testament.
1. În cazul în care cineva condamnat pentru o crimă capitală face apel și face un testament între timp, în timp ce apelul este în
curs, iar apoi moare, testamentul său este valabil.
13. Paulus, Reguli, Cartea a II-a.
2. Atunci când un sclav manumit prin testamentul stăpânului său nu știe că acesta din urmă a murit și că moștenitorul a intrat
în proprietatea sa, el nu poate face un testament, chiar dacă este deja tată de familie și propriul său stăpân, deoarece cel care
nu este sigur de propria sa condiție nu poate face o dispoziție testamentară absolută a bunurilor.
14. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
Cei care au îndoieli cu privire la condiția lor sau care se înșală în privința acesteia nu pot executa un testament; așa cum a
afirmat divinul Pius într-un Rescript.
15. Pomponius, Reguli.
Se consideră că un fiu aflat sub controlul paternal, sclavul altuia, un copil postum și o persoană surdă au dreptul de a lua în
baza unui testament; căci, deși nu pot executa unul, totuși pot dobândi bunuri prin testament, fie pentru ei înșiși, fie pentru
alții.
(1) Marcellus observă că și un nebun are dreptul de a lua în temeiul unui testament, deși nu poate executa unul; prin urmare,
se înțelege că o parte posedă acest drept, deoarece poate dobândi pentru sine fie un legat, fie un trust, căci dreptul de a intenta
o acțiune personală este dobândit și de părțile care nu sunt conștiente de acest fapt, dar care sunt sănătoase la minte.
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16. Paulus, Sentințe, Cartea a III-a.
În cazul în care o parte își pierde mințile din cauza unei boli trupești, ea nu poate face un testament atâta timp cât există
această condiție.
(1) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
Cel căruia îi este interzis prin lege să își administreze bunurile proprii nu poate face un testament, iar dacă ar face unul, acesta
nu va fi valabil din punct de vedere juridic. În cazul în care, cu toate acestea, el a executat un testament înainte de interdicția
sa, acesta va fi valabil. Prin urmare, este rezonabil ca el să nu poată fi oferit ca martor la un testament, deoarece nu are
dreptul de a face el însuși unul.
0. În cazul în care cineva a fost condamnat pentru calomnie publică, se precizează în decretul Senatului că el nu poate face un
testament; prin urmare, nu poate nici să execute unul, nici să fie oferit ca martor pentru a dovedi testamentul unui alt testator.
(1) Modestinus, Pandects, Cartea a V-a.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal, un pupila sau un sclav întocmește un testament și îl sigilează, posesia
bunurilor menționate în acesta nu poate fi acordată legatarilor, chiar dacă testatorul ar fi un fiu independent, sau un pupila
care a atins vârsta pubertății, sau un sclav care ar deveni liber, în momentul morții sale; pentru motivul că un testament
întocmit de cineva care nu are dreptul de a face acest lucru este nul.
18. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
În cazul în care un moștenitor este desemnat prin testament, el nu poate fi martor al acestuia. Regula contrară se aplică
legatarului și celui care este numit tutore, deoarece astfel de persoane pot acționa ca martori, dacă nu există niciun alt
impediment; ca, de exemplu, atunci când partea nu a ajuns la pubertate sau se afla sub controlul testatorului.
0. Termenul "control" nu se aplică numai copiilor care se află sub puterea tatălui lor, ci și celui pe care testatorul l-a
răscumpărat din mâinile dușmanului, deși este stabilit că o astfel de persoană nu va fi sclav, ci va fi doar ținută sub control
până când va plăti suma răscumpărării.
1. Pe de altă parte, se poate pune întrebarea dacă un tată poate fi oferit ca martor la un testament prin care fiul său dispune de
peculium castrense. Iar Marcellus afirmă în Cartea a X-a a Digestului că poate fi martor și că și fratele său poate fi unul.
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2. În plus, ceea ce am afirmat cu referire la faptul că mărturia celor care se află sub controlul unui testator este împiedicată să
fie martori la un testament este aplicabil în toate cazurile în care se tranzacționează orice fel de afacere prin intermediul
căreia se dobândesc bunuri.
3. Nici o persoană nebună nu poate fi oferită ca martor, deoarece nu este sănătoasă la cap. Cu toate acestea, dacă are intervale
de luciditate, poate depune mărturie pe durata acestora; un testament pe care l-a încheiat înainte de a deveni nebun va fi
valabil; și ar trebui să aibă dreptul de a intra în posesia bunurilor în conformitate cu termenii testamentului.
4. Consider că oricine a fost condamnat pentru delapidare nu poate fi martor la un testament, deoarece mărturia sa în instanță
este interzisă.
5. O femeie nu poate acționa ca martor la un testament, deși poate fi martoră în instanță; așa cum stabilește Lex Julia de
Adulteriis, care interzice unui martor care a fost condamnat pentru adulter să depună mărturie sau să facă o depoziție.
6. Un sclav nu poate participa la formalitățile legate de executarea unui testament, și pe bună dreptate, deoarece nu are nicio
participare la drepturile conferite de legea civilă sau chiar la cele acordate prin Edictul pretorian.
7. Autoritățile antice considerau că cei care sunt chemați să ia parte la formalitățile solemne ale unui testament trebuie să
rămână până la încheierea ultimei atestări.
8. Cu toate acestea, noi nu cerem ca un martor să înțeleagă limba testatorului; pentru că Divinul Marcus, într-un Rescript
adresat lui Didius Julianus, a afirmat acest lucru cu referire la un martor care nu cunoștea limba latină; pentru că este
suficient dacă martorul percepe prin simțurile sale în ce scop a fost convocat.
9. În cazul în care martorii sunt reținuți împotriva consimțământului lor, autoritățile consideră că testamentul nu este valabil.
23. Același, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
10. Numele moștenitorului trebuie rostit clar, pentru a fi auzit. Prin urmare, testatorului îi este permis fie să menționeze pe
nume moștenitorii, fie să le scrie numele, dar dacă îi menționează trebuie să o facă în mod distinct. Ce înseamnă termenul "în
mod distinct"? Nu înseamnă că acest lucru trebuie făcut în mod public, ci în așa fel încât numele să poată fi auzite, nu, întradevăr, de toată lumea, ci de martorii testamentului; iar în cazul în care există mai mulți martori, va fi suficient ca aceștia să
fie auziți de numărul specificat de lege.
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23. În cazul în care testatorul dorește să își modifice testamentul, se stabilește că totul trebuie refăcut de la început. Cu toate
acestea, se pune întrebarea dacă, după ce formalitățile legale au fost îndeplinite, el poate să explice tot ceea ce se întâmplă să
fie obscur în testamentul său, fie în cuvinte, fie în scris. Ca, de exemplu, atunci când face un legat lui Stichus, când are mai
mulți sclavi cu acest nume și nu a menționat la care dintre ei se referă; sau când face un legat lui Titius, când are mai mulți
prieteni care se numesc Titius; sau când a făcut o greșeală fie în ceea ce privește numele, titlul sau numele de familie al unei
părți, dar nu a greșit în ceea ce privește articolul lăsat moștenire; poate el să precizeze ulterior ce a vrut să spună? Cred că da,
deoarece nu dă nimic prin aceasta, ci doar indică ceea ce a fost dat. Dar dacă, ulterior, el ar adăuga o notă la un legat, fie
verbal, fie în scris, sau ar adăuga o anumită sumă, sau ar introduce numele legatarului pe care nu l-a completat încă, sau ar
menționa tipul de bani cu care urmează să fie plătit legatul, va acționa în conformitate cu legea? Cred că până și tipul de bani
care trebuie plătiți poate fi desemnat ulterior, căci acolo unde nu a făcut acest lucru, va trebui să se stabilească acest lucru în
raport cu legatul, fie din documentele întocmite în același timp, fie în conformitate cu obiceiul familiei sale sau al provinciei.
24. În cazul testamentelor, când martorii sunt chemați să fie prezenți pentru a atesta testamentul, se consideră că, dacă au fost
citați în alt scop, ei nu vor fi competenți; și trebuie să se înțeleagă în acest caz că, chiar dacă au fost solicitați să se prezinte
sau au fost adunați în alt scop și, înainte de a acționa ca martori, sunt informați că vor fi angajați în acest scop, ei pot acționa
în mod legal ca atare.
25. Testamentul trebuie să fie întocmit cu referire numai la el însuși, ceea ce se face atunci când nu se introduce nimic străin
de scopul actului; dar dacă se face orice act legat de testament, validitatea acestuia nu va fi afectată.
23. Același, Despre edict, cartea XXXIX.
Pentru a obține în același timp numărul legal de martori, pot fi chemați tatăl, fiul și orice alte persoane care se află sub
controlul său.
23. Pentru a stabili condiția martorilor, trebuie să luăm în considerare momentul în care aceștia și-au pus sigiliile pe
testament, și nu momentul în care a murit testatorul. Prin urmare, dacă în momentul în care și-au atașat sigiliile aveau
capacitatea de a face acest lucru, validitatea testamentului nu poate fi pusă la îndoială dacă martorilor li se întâmplă ceva
ulterior.
24. Dacă iau un inel de la însuși testatorul și mă folosesc de el pentru a sigila testamentul său, acesta din urmă va fi valabil, la
fel ca și cum l-aș fi sigilat cu un alt inel.
25. Dacă sigiliile vor fi rupte de însuși testatorul, testamentul nu va fi considerat ca fiind sigilat.
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26. În cazul în care unul dintre martori nu a semnat cu numele său, dar, cu toate acestea, și-a atașat sigiliul, este la fel ca și
cum nu ar fi fost prezent; iar dacă a semnat (așa cum fac mulți) fără a-și atașa sigiliul, considerăm că se aplică aceeași regulă.
27. Putem atașa sigiliile noastre doar cu ajutorul unui inel sau, dacă nu folosim un inel, putem face acest lucru cu orice alt
articol, așa cum fac frecvent oamenii? Cea mai bună opinie este că sigiliul nu poate fi imprimat decât prin intermediul unui
inel, deoarece acesta trebuie să aibă o formă și să fie gravat cu un dispozitiv.
28. Nu există nicio îndoială că un testament poate fi sigilat noaptea.
29. Un testament trebuie să fie considerat ca fiind sigilat atunci când sigiliile au fost imprimate pe pânza în care este
înfășurat.
(1) Același, Disputații, cartea IV.
Dacă sigiliile unui testament au fost rupte de către testator, iar testamentul a fost sigilat a doua oară de el însuși și de șapte
martori, el nu va fi nul, ci va fi valabil atât de legea pretoriană, cât și de cea civilă.
0. Florentinus, Institutes, Cartea a X-a.
Oricine poate face mai multe copii ale aceluiași testament și, într-adevăr, acest lucru este uneori necesar; de exemplu, atunci
când testatorul urmează să plece într-o călătorie pe mare și dorește să lase testamentul în urma sa și să ia cu el o copie.
23. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a V-a.
În cazul în care cineva care face un testament după ce i-a menționat pe primii moștenitori își pierde puterea de a vorbi înainte
de a-i putea menționa pe cei de al doilea, cea mai bună opinie este că a început să facă un testament, mai degrabă decât că l-a
făcut; această opinie Verus a declarat, în Cartea întâi a Digestului, că a fost susținută de Servius; prin urmare, primii
moștenitori numiți nu pot lua în temeiul unui astfel de testament. Prin urmare, Labeo crede că acest lucru este corect, dacă se
va stabili că testatorul care a executat testamentul a intenționat să numească mai mulți moștenitori. Eu nu cred că Servius a
avut altă intenție.
23. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXII.
Ori de câte ori cineva este declarat prin lege ca fiind incapabil să devină martor, aceasta înseamnă că mărturia sa nu poate fi
primită și, mai mult decât atât (așa cum susțin anumite autorități), că nu poate fi introdusă nicio mărturie în favoarea sa.
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3584. Celsus, Digest, Cartea XV.
"Domitius Labeo către prietenul său Celsus, Salutare. Întreb dacă el trebuie inclus în numărul martorilor care, după ce a fost
rugat să scrie un testament, și-a atașat sigiliul la acesta după ce a făcut-o." "Jubentius Celsus, către prietenul său, Labeo,
Salutare. Fie nu înțeleg punctul cu privire la care dorești să mă consulți, fie cererea ta de sfat este cu siguranță o prostie, căci
este ridicol să te îndoiești că o astfel de persoană poate acționa ca martor, din moment ce el însuși a redactat testamentul."
(1) Modestinus, Reguli, Cartea a IX-a.
Unui sclav, chiar dacă aparține unei alte persoane, nu îi este interzis să întocmească un testament din ordinul testatorului.
0. Paulus, Opinii, Cartea a XIV-a.
Nu se poate pretinde nimic în temeiul unui act scris care a fost întocmit ca testament, atunci când acesta nu a fost completat
legal, nici măcar atunci când s-a lăsat ceva cu titlu de încredere.
29. Prin următoarele cuvinte pe care capul unei gospodării le-a adăugat la un act scris, și anume "Doresc ca acest testament să
fie valabil în măsura posibilităților"; se pare că el a intenționat ca fiecare moștenire pe care a lăsat-o prin documentul
respectiv să fie valabilă, chiar dacă ar putea muri fără testament.
0. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Se cuvine ca fiecare martor la un testament să își semneze numele cu mâna sa, precum și pe cel al părții la al cărei testament
și-a atașat sigiliul.
23. Același lucru, Opinii, Cartea a V-a.
Trezoreria nu poate pune sechestru pe bunurile celui care anunță public că îl va face moștenitor pe împărat.

Tit. 2. Despre numirea și dezmoștenirea copiilor și a moștenitorilor post mortem.
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0. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
Să analizăm ce se înțelege prin termenul "dezmoștenire specifică". Trebuie menționate numele, titlul și numele de familie,
sau va fi suficient să se menționeze oricare dintre ele? S-a stabilit că este suficient ca unul dintre ele să fie menționat.
33. Același, Reguli, Cartea a VI-a.
Se consideră că un fiu este dezmoștenit în mod specific prin următoarele cuvinte: "Să fie dezmoștenit fiul meu", chiar dacă
numele său nu este menționat în mod expres, atunci când testatorul are un singur fiu; căci atunci când are mai mulți, opinia
este susținută de majoritatea autorităților, în conformitate cu interpretarea mai benefică, că niciunul dintre fii nu va fi
dezmoștenit.
34. Același, Despre Sabinus, Cartea I.
Atunci când testatorul nu-și menționează numele fiului său, ci doar precizează că s-a născut din Seia, el îl dezmoștenește în
mod legal. Iar dacă se va referi la el în termeni de reprobare, ca de exemplu "Cel care nu trebuie să fie pomenit de mine"; sau
"Cel care nu este fiul meu, care este un tâlhar și un gladiator"; cea mai bună opinie este că fiul este dezmoștenit legal.
Aceeași regulă se aplică atunci când se referă la el ca fiind născut din relații adulterine.
35. Julianus consideră că un fiu ar trebui dezmoștenit necondiționat, opinie pe care am adoptat-o.
36. Fiul poate fi dezmoștenit în mod legal între numirile separate a doi moștenitori și, în acest caz, el va fi înlăturat de la orice
grad de moștenire, cu excepția cazului în care testatorul l-ar fi dezmoștenit ca fiind doar unul dintre moștenitorii săi; pentru
că, dacă face acest lucru, dezmoștenirea va fi defectuoasă, la fel ca și cum s-ar fi exprimat în următorii termeni: "Oricare va fi
fiul meu, îl dezmoștenesc". Căci (după cum spune Julianus) o dezmoștenire de acest fel este defectuoasă, deoarece testatorul
dorește ca fiul său să fie exclus după ce a intrat în moștenire, ceea ce este imposibil.
37. Un fiu care este dezmoștenit înainte de desemnarea unui moștenitor este exclus din toate gradele.
38. Conform opiniei lui Scaevola, pe care o consider corectă, atunci când un fiu este dezmoștenit între două grade de
moștenire, el este exclus din ambele.
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39. Mauricianus consideră în mod corect că, atunci când două grade de succesiune sunt amestecate, actul de dezmoștenire va
fi valabil, de exemplu: "Îl desemnez pe primul moștenitor pentru jumătate din averea mea; dacă nu există un prim moștenitor,
al doilea moștenitor va moșteni jumătate din averea mea, iar al treilea cealaltă jumătate. Îl dezmoștenesc pe fiul meu dacă nu
există un al treilea moștenitor, și îl numesc pe al patrulea în locul lui"; pentru că fiul este, în acest caz, exclus din orice grad.
40. În cazul în care un tată execută un testament în așa fel încât să treacă peste fiul său în primul grad și îl dezmoștenește doar
în al doilea, Sabinus, Cassius și Julianus susțin că, după ce primul grad a fost eliminat, testamentul începe să fie operațional
de la acel grad de la care fiul a fost dezmoștenit. Această opinie ar trebui să fie aprobată.
(0) Același, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Este stabilit că orice om poate numi moștenitor un copil postum, indiferent dacă este căsătorit sau nu. Pentru că, într-adevăr,
un soț își poate repudiat soția, iar unul care nu a contractat căsătoria poate face acest lucru ulterior; și în cazul în care un soț
numește un moștenitor postum, se consideră că acest lucru nu se aplică doar unui copil născut din actuala soție a testatorului,
ci și unuia care nu s-a născut, și într-adevăr poate fi născut din orice soție, oricare ar fi ea.
36. Javolenus, Despre Cassius, Cartea I.
Prin urmare, în cazul în care un bărbat a desemnat un moștenitor postum și, după executarea testamentului, se căsătorește din
nou, se consideră că a fost desemnat cel care este rezultatul căsătoriei ulterioare.
(1) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
S-a pus întrebarea dacă un bărbat care nu are puterea completă de reproducere poate numi un moștenitor postum. Cassius și
Javolenus spun că el poate face acest lucru, deoarece se poate căsători și poate adopta copii. Labeo și Cassius afirmă că și cel
care este temporar impotent poate numi un moștenitor postum, deoarece în acest caz nici vârsta și nici sterilitatea nu pot fi
considerate impedimente.
23. Cu toate acestea, în cazul în care individul în cauză a fost castrat, Julianus, urmând opinia lui Proculus, consideră că
acesta nu poate desemna un moștenitor postum. Aceasta este practica modernă.
24. Un hermafrodit poate numi un moștenitor postum, dacă organele masculine predomină în conformația sa fizică.
23. Paulus, Despre Sabinus, Cartea I.
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25. Dacă un fiu care se află sub controlul paternal este trecut în testamentul tatălui său și moare în timpul vieții acestuia din
urmă, testamentul nu este valabil, iar în cazul în care există un testament anterior, acesta nu va fi încălcat. Aceasta este regula
și în prezent.
23. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea I.
Dacă eu îl dezmoștenesc pe fiul meu prin numirea unui moștenitor de gradul întâi, dar nu îl dezmoștenesc de gradul al doilea
de substituire, și dacă, în timp ce primul moștenitor numit ezită dacă va intra sau nu în moștenire, fiul moare, cel de-al doilea
moștenitor, conform regulii pe care am adoptat-o, nu va avea niciun drept în baza testamentului pe motiv că a fost numit în
mod necorespunzător la început, deoarece fiul nu a fost dezmoștenit de gradul al doilea. Dacă acest lucru s-ar întâmpla în
cazul unui copil postum, astfel încât acesta să se nască în timpul vieții tatălui, de către care a fost dezmoștenit, și să moară
ulterior, trebuie să se considere că aceeași regulă se aplică în ceea ce privește moștenitorul substituit, deoarece atunci când
acest copil s-a născut el a ocupat locul celui care a supraviețuit.
(23) Paulus, Despre Sabinus, cartea VII.
În cazul în care cineva care, din cauza vârstei sau a sănătății precare, nu poate avea copii, desemnează moștenitori post
mortem, se încalcă un testament anterior, deoarece trebuie să se țină seama mai degrabă de natura omului și de capacitatea de
procreare decât de un defect sau de o boală temporară, din cauza căreia omul este lipsit de puterea de a genera.
40. În cazul în care, totuși, un bărbat desemnează ca moștenitor al său un copil postum care se va naște din soția altuia,
această desemnare nu va fi valabilă din punct de vedere juridic, pentru că este dezonorantă.
41. Dacă îmi dezmoștenesc fiul și îl trec pe nepotul meu născut din fiul respectiv, și numesc o altă persoană moștenitorul
meu, iar fiul meu supraviețuiește, chiar dacă ar muri înainte ca averea mea să fie intrată în posesie, nepotul meu nu poate,
totuși, să încalce testamentul meu; așa susțin Julianus, Pomponius și Marcellus. Cazul este diferit în cazul în care fiul meu se
află în mâinile dușmanului și moare acolo, pentru că nepotul meu, în acest caz, poate încălca testamentul meu, deoarece,
atunci când bunicul său a murit, dreptul fiului a fost în suspensie și nu s-a stins, ca în cazul anterior. În cazul în care, totuși,
moștenitorul desemnat refuză moștenirea, nepotul va fi moștenitorul de drept, deoarece aceste cuvinte, "dacă moare intestat",
se referă la momentul în care testamentul a încetat să mai fie valabil, și nu la cel în care partea a murit.
42. Dar în cazul în care numesc un moștenitor postum care se va naște dintr-o femeie cu care este greșit să se căsătorească,
Pomponius nu crede că testamentul este încălcat.
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43. Dacă am o soră adoptivă, pot numi moștenitor pe copilul ei postum, pentru că, dacă adopția este anulată, mă pot căsători
cu ea.
41. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea I.
Un copil care nu s-a născut încă poate fi numit moștenitor foarte convenabil, în următorii termeni: "Dacă, în timpul vieții
mele sau după moartea mea, mi se va naște un copil, îl numesc moștenitorul meu"; sau acest lucru poate fi făcut în mod
absolut, fără a se menționa nici un moment. Dacă se omite una dintre aceste eventualități, iar copilul se naște, în ceea ce o
privește pe cea care a fost omisă, testamentul va fi încălcat, deoarece nu se înțelege că respectivul copil s-a născut sub rezerva
condiției sub care a fost numit moștenitor prin testament.
(1) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
În cazul moștenitorilor propriu-ziși, este perfect evident că rămâne o continuare a proprietății din punct de vedere juridic,
astfel încât pare să nu existe o succesiune; deoarece ar trebui să fie considerați proprietari ai moștenirii cei care, în timpul
vieții tatălui lor, erau deja considerați ca ocupând această poziție. De aceea, fiul unei familii este numit astfel, așa cum tatăl
este numit tatăl unei familii, astfel încât numai prin prefixul de care se distinge părintele de copil. Prin urmare, după moartea
tatălui, nu se consideră că copiii au obținut moștenirea, ci mai degrabă că au dobândit libera administrare a bunurilor. Din
acest motiv, ei sunt proprietari, chiar dacă nu au fost numiți moștenitori, căci nu există niciun motiv pentru care să nu posede
dreptul de a-i dezmoșteni pe cei pe care anterior a avut dreptul de a-i pune la moarte.
0. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Atunci când se spune că nașterea unui copil rupe un testament, trebuie să se înțeleagă că termenul "naștere" se aplică și în
cazul în care acesta a fost scos din pântecele mamei sale prin intermediul unei operații chirurgicale. Căci în acest caz, un
copil rupe o voință, cu condiția să se nască sub controlul paternal.
0. Dar dacă copilul s-ar naște diform, dar totuși sănătos la minte; în acest caz ar fi rupt testamentul? Trebuie să se considere
că da.
0. Julianus, Digest, Cartea XXIX.
Într-un testament a fost stabilit următorul lucru: "Dacă mi se va naște un copil, îl numesc moștenitor a două treimi din averea
mea, iar pe soția mea o numesc moștenitoare a treia parte rămasă; dacă însă mi se va naște o fiică, o numesc moștenitoare a
unei treimi din averea mea, iar pe soția mea a două treimi rămase." În cazul în care se nasc atât un fiu, cât și o fiică, trebuie să
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se considere că averea ar trebui împărțită în șapte părți, din care fiul ar trebui să aibă dreptul la patru, soția la două, iar fiica la
o porțiune. Astfel, în conformitate cu voința testatorului, fiul ar trebui să aibă de două ori mai mult decât soția, iar soția de
două ori mai mult decât fiica și, deși, conform regulilor stricte ale legii, s-ar putea considera că testamentul a fost încălcat;
totuși, deoarece testatorul a dorit ca soția sa să aibă ceva în cazul în care se va naște oricare dintre copiii menționați, s-a
recurs la această interpretare din motive de umanitate, iar aceasta a fost acceptată în mod clar și de Juventius Celsus.
45. S-a stabilit printr-o normă a dreptului civil că o moștenire odată acordată nu poate fi retrasă; prin urmare, în cazul în care
un sclav este îndrumat să devină liber și moștenitor, chiar dacă stăpânul său îl privează de libertate prin același testament, el
va avea totuși dreptul atât la libertate, cât și la moștenire.
46. Atunci când un testament este formulat în următorii termeni: "Lasă-l pe Titius să fie moștenitorul meu, după moartea
fiului meu, iar eu îl dezmoștenesc pe fiul meu", acesta nu are niciun efect, deoarece fiul este dezmoștenit după moartea
testatorului și, din acest motiv, el poate obține posesia moștenirii în opoziție cu testamentele liberților tatălui său.
46. Africanus, Întrebări, Cartea a IV-a.
În cazul în care un copil postum a fost dezmoștenit în primul grad și a trecut în al doilea grad, deși s-a născut în momentul în
care moștenirea aparținea unor moștenitori numiți în primul grad, se consideră că testamentul este rupt cu referire la al doilea
grad, astfel încât, dacă moștenitorii care au fost numiți nu reușesc să intre în posesia moștenirii, el însuși va deveni
moștenitor. Ba mai mult, dacă moștenitorii care au fost numiți nu reușesc să intre în moștenire după moartea acestuia,
moștenitorii substituiți nu o pot face. Așadar, dacă copilul postum care a fost dezmoștenit în primul grad, trecut în al doilea și
dezmoștenit în al treilea grad, moare în timp ce primii moștenitori deliberează dacă vor accepta sau nu moștenirea, se poate
pune întrebarea dacă primii resping moștenirea, dacă aceasta va aparține celor care au fost numiți în al treilea grad sau
moștenitorilor de drept. Și în acest caz se consideră că este mai echitabil ca aceasta să aparțină moștenitorilor de drept. Întradevăr, în cazul în care au fost numiți doi moștenitori și a fost făcută o substituire pentru fiecare dintre ei, iar copilul postum
a fost dezmoștenit în primul grad și a fost trecut în al doilea grad, dacă unul dintre moștenitorii numiți nu acceptă succesiunea
- chiar dacă copilul postum a fost exclus -, moștenitorul substituit nu poate fi admis.
47. Deși se afirmă în mod obișnuit că regula care se referă la gradul în care un copil este trecut la moștenire nu este valabilă,
acest lucru nu este adevărat în toate cazurile; pentru că, dacă un fiu a fost desemnat moștenitor în primul grad, el nu ar trebui
să fie dezmoștenit în substituire. Prin urmare, în cazul în care un fiu și Titius au fost numiți moștenitori, iar Maevius a fost
substituit pentru Titius, Titius refuzând moștenirea, Maevius poate intra în ea, chiar dacă fiul nu a fost dezmoștenit în al
doilea grad.
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48. Dacă cineva ar face următoarea declarație în testamentul său: "Dacă cineva ar face următoarea declarație în testament: "Îl
dezmoștenesc pe Unu-și-unu, despre care știu că nu este fiul meu"; o astfel de clauză nu va avea nicio forță sau efect, dacă se
dovedește că partea la care se face referire este fiul testatorului; deoarece nu se consideră că un fiu a fost dezmoștenit doar
pentru că tatăl său a vorbit în mod disprețuitor despre el la momentul respectiv și a adăugat că l-a dezmoștenit din acest motiv
și se dovedește că tatăl s-a înșelat în ceea ce privește motivul pentru care l-a dezmoștenit.
48. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care testatorul ar fi spus: "Îl dezmoștenesc pe So-and-So, fiul lui So-and-So,"
atribuindu-i din greșeală un tată adulterin.
49. Africanus, Întrebări, Cartea a IV-a.
În cazul în care un fiu este numit moștenitor de către tatăl său, care transmite un copil postum, iar nepotul său, care este fiul
respectivului moștenitor, îi este ulterior substituit, iar fiul, între timp, moare, iar copilul postum nu ar trebui să se nască,
respectivul nepot va fi moștenitorul atât al tatălui, cât și al bunicului său. În cazul în care, totuși, nimeni nu este înlocuit de fiu
și numai el este desemnat moștenitor, atunci, pentru că, în momentul în care fiul a murit, începe să fie sigur că nu va exista
niciun moștenitor în temeiul testamentului, fiul însuși va deveni moștenitorul tatălui său dacă acesta din urmă moare intestat;
la fel cum se întâmplă frecvent atunci când un fiu care se află sub controlul tatălui său este desemnat moștenitor sub o
anumită condiție și moare înainte de a o fi respectat.
(1) Florentinus, Institutes, cartea X.
Fiii pot fi, de asemenea, dezmoșteniți în următoarele condiții: "Fiul meu să fie dezmoștenit"; "Fiul meu va fi dezmoștenit".
(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVII.
Mulți tați își dezmoștenesc copiii nu din cauza vreunei rușini sau pentru a le face un rău, ci în vederea bunăstării lor (ca, de
exemplu, cei care nu au ajuns la pubertate), și le lasă moștenirea lor în încredere.
51. Paulus, Despre Vitellius, Cartea I.
Un anumit bărbat și-a numit fiica drept unică moștenitoare a averii sale și a lăsat moștenire zece aurei fiului său, care se afla
sub controlul său, și a adăugat: "Fiul meu va fi dezmoștenit în ceea ce privește restul averii mele". S-a pus întrebarea dacă se
1606

poate considera că a fost dezmoștenit în mod legal. Scaevola a răspuns că nu părea să fie dezmoștenit în mod corespunzător
și, în timp ce discuta acest aspect, a adăugat că dezmoștenirea era nulă, deoarece un copil nu putea fi dezmoștenit în mod
legal atunci când acest lucru se referea doar la o anumită suprafață de teren; și că cazul era diferit atunci când oricine este
numit moștenitor, din motivul că se înțelege că numirile sunt supuse celei mai liberale interpretări, dar nu ar trebui să se
încurajeze dezmoștenirile.
52. Modestinus, Pandectele, Cartea a II-a.
În cazul în care un fiu este numit moștenitor sub o anumită condiție și, în timp ce condiția este în curs de îndeplinire, se dă pe
sine însuși drept arogant, el va înceta să mai fie un moștenitor necesar.
53. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a II-a.
Dacă îl dezmoștenesc pe fiul meu cu numele și după aceea îl numesc moștenitor, el va fi moștenitorul meu.
54. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XVII.
Atunci când un copil postum este numit moștenitor sub o anumită condiție, iar condiția este îndeplinită înainte de a se naște,
testamentul nu va fi rupt prin nașterea respectivului copil postum.
55. Papinianus, Întrebări, Cartea a XII-a.
În cazul în care un tată, după emanciparea acordată de el fiului său, reia din nou controlul asupra lui prin aroganță, am afirmat
că dezmoștenirea făcută anterior de tatăl său îi va prejudicia drepturile; deoarece se cuvine să se observe în aproape toate
legile că un fiu adoptat nu poate fi niciodată înțeles ca având această relație față de tatăl său real, pentru a preveni ca adevărul
naturii să fie întunecat de o simplă formalitate; astfel încât fiul nu este considerat ca fiind adus sub îngrijirea tatălui său, ci ca
fiind readus sub controlul acestuia. În cazul sugerat, nu cred că are prea mare importanță dacă tatăl și-a arogat fiul
dezmoștenit fie ca fiu, fie ca nepot.
56. În cazul în care Titius este desemnat moștenitor și adoptat în locul unui nepot, iar ulterior fiul care era considerat tatăl
respectivului nepot moare, testamentul nu este rupt prin succesiunea nepotului, în ceea ce îl privește pe cel care a fost
desemnat moștenitor.
57. Paulus, Întrebări, Cartea a IX-a.
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În cazul în care un copil postum numit moștenitor sub o anumită condiție se naște în timp ce această condiție este în curs de
executare și în timpul vieții tatălui său, acest lucru rupe testamentul.
58. Același, Opinii, Cartea a XII-a.
Titius a numit un moștenitor prin testament și, având un fiu, l-a dezmoștenit, după cum urmează: "Să fie dezmoșteniți toți
ceilalți fii și fiice ale mele". Paulus era de părere că fiul părea să fi fost dezmoștenit în mod legal. Ulterior, fiind întrebat dacă
un fiu despre care tatăl credea că este mort ar fi putut fi considerat dezmoștenit, el a răspuns că, în conformitate cu cazul
expus, fiii și fiicele au fost în mod specific dezmoșteniți, dar, în ceea ce privește cazul tatălui care s-a înșelat cu privire la
moartea fiului său, acest aspect ar trebui să fie stabilit în instanță.
59. Lucius Titius, în timp ce își redacta ultimul testament în oraș, o nepoată a fiicei sale, care se afla în acel moment la țară și
era însărcinată, a declarat că copilul ei nenăscut ar trebui să fie moștenitorul unei părți din averea sa. Întreb, dacă chiar în ziua
în care Titius și-a redactat testamentul în oraș, în jurul orei a șasea, nepoata sa, Maevia, a născut un copil de sex masculin la
țară; dacă o astfel de desemnare era valabilă, întrucât la momentul redactării testamentului copilul era deja născut? Paulus a
răspuns că termenii testamentului păreau să se refere la un strănepot care urma să se nască după executarea testamentului; dar
dacă, așa cum se întâmplă în cazul menționat, nepoata testatorului s-a născut în aceeași zi în care a fost executat testamentul
și înainte ca acesta să fie întocmit, chiar dacă testatorul ar fi putut ignora acest fapt, totuși, numirea trebuie considerată ca
fiind făcută în mod legal; și această opinie este în conformitate cu legea.
60. Paulus, Decizii, Cartea a III-a.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal servește în armată, el ar trebui, la fel ca orice civil, să fie numit moștenitor
sau să fie dezmoștenit de tatăl său cu numele; deoarece Edictul Divinului Augustus, prin care se prevedea că un tată nu
trebuie să-și dezmoștenească fiul în timp ce se află în armată, a fost abrogat.
61. Același, Despre Neratius, Cartea a III-a.
Un tată poate numi ca moștenitor un copil postum pe urmașul lui și al oricărei văduve, oricare ar fi ea.
62. Tryphoninus, Disputații, Cartea XX.
Un fiu care a fost numit moștenitor de către tatăl său în timp ce se afla sub controlul acestuia din urmă, depinzând de o
anumită condiție cu care el nu avea nimic de-a face, și care a fost dezmoștenit atunci când condiția nu a fost îndeplinită, a
murit în timp ce condiția numirii sale, precum și a dezmoștenirii sale, era încă în curs. Am considerat că fiul, atunci când a
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murit, a fost moștenitorul tatălui său ab intestat, deoarece în timpul vieții acestuia nu a fost nici moștenitor conform
testamentului său, nici dezmoștenit. În cazul în care un fiu este desemnat moștenitor al unei anumite părți dintr-o moștenire,
coeredele său poate fi desemnat după decesul fiului.
(1) Un fiu aflat sub controlul paternal, care se afla în serviciul militar, a făcut un testament prin care a dispus de peculium
castrense, având în același timp un fiu sub controlul său. După ce acesta a părăsit serviciul militar, iar tatăl său, care era de
asemenea bunic, a murit; s-a pus întrebarea dacă testamentul său a fost încălcat. De fapt, el nu a adoptat pe nimeni, nici nu i
se născuse recent vreun fiu și nici cel mai apropiat moștenitor al său nu a fost înlăturat de sub controlul său, astfel încât
următorul în ordine să-i ia locul; totuși, a început să aibă sub controlul său o persoană care nu se afla anterior în această
poziție și, în același timp, a devenit capul unei familii, iar propriul său fiu a devenit supus autorității sale. Prin urmare, voința
sa este încălcată. Cu toate acestea, dacă fiul său ar fi fost numit sau dezmoștenit prin voința sa, aceasta nu ar fi fost ruptă,
deoarece el a obținut puterea nu prin vreo inovație din partea sa, ci în cursul natural al lucrurilor.
(2) În cazul în care o parte desemnează un moștenitor care să se nască dintr-o anumită soție a sa, ea riscă să își rupă
testamentul dacă i se nasc copii de la o altă femeie.
(3) În cazul în care un testator desemnează ca moștenitor un copil care se va naște dintr-o anumită femeie care, la acel
moment, nu putea fi soția sa, iar ulterior a putut să se căsătorească în mod legal cu ea; se pune întrebarea dacă un copil născut
în astfel de circumstanțe poate fi moștenitor în temeiul testamentului. De exemplu, dacă astăzi numiți ca moștenitor un copil
născut de dvs. și de Titia, iar Titia este în acel moment o femeie sclavă sau o minoră cu vârsta sub douăzeci și cinci de ani,
sau pentru că tatăl dvs. i-a administrat tutela, sau dvs. însuși ați administrat-o, iar Titia ar deveni ulterior soția dvs. legală, fie
pentru că și-a obținut libertatea, fie pentru că a împlinit vârsta de douăzeci și cinci de ani, majoratul legal, fie pentru că au
fost date socotelile dvs. ca tutore; copilul născut din ea ar fi moștenitorul dvs. Cu siguranță, nimeni nu se va îndoi că un astfel
de copil născut după ce v-ați căsătorit cu ea ar fi moștenitorul dumneavoastră, chiar dacă din cauza vârstei sale nu putea fi
căsătorită legal la momentul în care a fost executat testamentul. Și, în general, ori de câte ori un moștenitor desemnat prin
testament se naște după ce acesta a fost făcut, el are dreptul de a intra în moștenire, indiferent în ce stare s-ar fi aflat femeia
care s-a căsătorit ulterior cu testatorul la momentul executării testamentului.
(4) Dar ce s-ar fi întâmplat dacă testatorul i-ar fi numit moștenitori pe fiul și pe fiica care se vor naște după testamentul său,
fiul pentru două treimi, iar fiica pentru o treime din averea sa, fără a numi vreun coerede sau a înlocui unul cu altul? Copilul
care s-a născut ar fi fost singurul moștenitor conform testamentului.
63. Scaevola, Întrebări, Cartea a VI-a.
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Gallus a afirmat că nepoții post mortem pot fi numiți moștenitori în următorii termeni, și anume "Dacă fiul meu moare în
timpul vieții mele și, în termen de zece luni de la moartea mea, i se nasc nepoți, fie bărbați, fie femei, soției sale, aceștia să fie
moștenitorii mei".
64. Anumite autorități susțin că desemnarea moștenitorilor va fi legală, chiar dacă tatăl nu menționează moartea fiului, ci pur
și simplu își desemnează nepoții drept moștenitori; deoarece se poate deduce din cuvintele sale că, într-un astfel de caz,
desemnarea va fi valabilă.
65. De asemenea, trebuie să se creadă că Gallus a susținut aceeași opinie cu referire la nepoți, atunci când testatorul spune:
"Dacă nepotul meu moare în timpul vieții mele, atunci strănepotul meu care este urmașul lui" etc.
66. Dacă, totuși, nepotul moare în timpul vieții fiului, lăsând-o însărcinată pe soția acestuia, iar testatorul face testament; el
poate spune: "Dacă nepotul moare în timpul vieții fiului, atunci va fi un nepot de bunicuță: "Dacă fiul meu moare în timpul
vieții mele, atunci strănepotul meu născut din el va fi moștenitorul meu".
67. În timp ce fiul și nepotul testatorului sunt încă în viață, poate testatorul să prevadă succesiunea strănepotului său,
presupunând că ambii vor muri în timpul vieții sale? Trebuie admis și acest lucru, pentru a evita ca testamentul să fie rupt de
succesiune, dacă, de fapt, nepotul ar muri, iar apoi fiul după el.
68. Ce s-ar întâmpla dacă testatorul ar anticipa doar eventualitatea morții fiului său, și care ar fi rezultatul dacă testatorul ar
suferi interdicția apei și a focului? Ce s-ar întâmpla dacă nepotul, tatăl strănepotului desemnat moștenitor, așa cum am
afirmat, ar fi emancipat? Aceste cazuri, precum și oricare dintre cele în care un moștenitor legal se naște după moartea
bunicului său, nu au nicio legătură cu Lex Velleia. Dar, în conformitate cu spiritul Lex Velleia, toate aceste aspecte ar trebui
luate în considerare, la fel cum ar trebui admise și alte cazuri, de exemplu, în cazul în care survine un deces.
69. Ce curs trebuie urmat în cazul în care persoana care face testamentul are un fiu în mâinile dușmanului? De ce nu s-a
considerat că, dacă fiul moare înainte de a se întoarce din captivitate, dar după moartea tatălui său, atunci nepotul care s-a
născut în timpul vieții lor, sau chiar după moartea bunicului său, nu ar putea rupe testamentul? Acest caz nu are nicio legătură
cu Lex Velleia. Prin urmare, cea mai bună opinie este că, din motive de comoditate și mai ales după Lex Velleia, care a
eliminat multe cazuri în care un testament putea fi rupt, ar trebui adoptată interpretarea conform căreia, atunci când un
testator își numește nepotul care s-a născut după moartea sa, se va considera că l-a numit legal. Și indiferent de
circumstanțele în care nepotul născut după moartea testatorului poate deveni moștenitorul său, ori de câte ori a fost trecut în
testament, acesta îl poate rupe. Chiar dacă dispozițiile sale sunt enunțate în termeni generali, de exemplu: "Orice copil născut
după moartea mea, sau oricine se va naște după moartea mea, va fi numit moștenitorul meu"; cu condiția ca un astfel de copil
să se nască moștenitorul său.
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70. În cazul în care cineva are un fiu și își numește moștenitor pe nepotul său născut din acest fiu, iar nora sa, fiind
însărcinată, este capturată de inamic și, în timp ce se află în mâinile lor, și, în timpul vieții bunicului și a fiului său, naște un
copil, iar acesta din urmă, după moartea tatălui și a bunicului său se întoarce; este acest caz inclus în Lex Velleia, sau trebuie
să se recurgă la legea veche, astfel încât nepotul care este numit să nu poată încălca testamentul nici în temeiul legii vechi,
nici în temeiul Lex Velleia? Această întrebare poate fi ridicată, dacă, după moartea fiului, bunicul își numește nepotul
moștenitor, iar acesta din urmă revine după moartea bunicului său. Cu toate acestea, atunci când testamentul nu poate fi
încălcat de cel care a fost desemnat, nu contează dacă acesta este exclus de la succesiune prin legea veche sau prin Lex
Velleia.
71. Poate că cineva se poate îndoi dacă, în acest caz, dacă nepotul se naște după executarea testamentului și în timpul vieții
tatălui și bunicului său, el poate fi numit moștenitor pentru că tatăl său nu a fost numit legal. Nu ar trebui să existe nicio
temere din acest motiv, deoarece nepotul este născut de un moștenitor legal după moartea strămoșilor săi.
72. Prin urmare, dacă un strănepot, născut dintr-un nepot, poate fi admis la succesiune, dacă ulterior fiul său va trăi, un fiu
născut din el va avea și el dreptul la succesiune.
73. În toate aceste cazuri, trebuie observat că numai un fiu care se află sub controlul părinților poate fi numit moștenitor al
oricărei părți dintr-o moștenire, deoarece dezmoștenirea sa după moartea testatorului va fi nulă. Cu toate acestea, nu este
necesar ca fiul să fie dezmoștenit dacă se află în mâinile dușmanului și moare acolo; și, cu siguranță, în ceea ce privește
nepotul și strănepotul, nu solicităm niciodată desemnarea lor dacă copiii lor sunt desemnați moștenitori, deoarece pot fi
trecuți pe lângă.
74. Să examinăm acum Lex Velleia. Aceasta prescrie că copiii născuți în timpul vieții noastre, în mod similar, nu pot încălca
testamentele noastre.
75. Prima secțiune a legii se referă la cei care, după ce se vor naște, vor deveni moștenitori adecvați. Întreb: dacă ai avea un
fiu și îl numești moștenitor pe nepotul tău prin fiul respectiv, care nu s-a născut încă, iar fiul tău moare, iar nepotul tău se
naște în timpul vieții tale, care va fi rezultatul? Trebuie să se rețină din cuvintele legii că testamentul nu este încălcat,
deoarece nu numai că se precizează în prima secțiune dacă nepotul este numit în timpul în care fiul nu exista, ci și dacă acesta
se va naște în timpul vieții tatălui său. În acest caz, de ce ar fi necesar să se ia în considerare momentul în care a fost executat
testamentul, din moment ce este suficient să se observe momentul în care s-a născut nepotul? Pentru că, de fapt, următoarele
sunt cuvintele legii: "Cel care face un testament poate numi ca moștenitori pe toți acei copii de sex masculin care vor fi
moștenitorii săi corespunzători"; și, de asemenea, "chiar dacă aceștia s-au născut în timpul vieții tatălui lor".
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76. În următoarea secțiune a legii, nu se prevede că cei care succed în locul copiilor pot încălca testamentul; iar acest lucru
trebuie interpretat în așa fel încât, dacă ai un fiu, un nepot și un strănepot, iar după moartea primilor doi, nepotul tău fiind
desemnat și succedând moștenitor de drept, nu va încălca testamentul. S-a decis în mod foarte corect că cuvintele: "Nu există
nici un fel de lege care să se aplice în cazul unui moștenitor: "Dacă vreunul dintre moștenitorii săi ar înceta să mai fie
moștenitorul său"; se referă la toate cazurile la care am afirmat că formula lui Gallus Aquilius este aplicabilă; deoarece nu
numai în cazul în care un nepot moare în timpul vieții tatălui său, strănepotul care îi succede bunicului său decedat nu încalcă
testamentul, ci și în cazul în care acesta îi supraviețuiește tatălui său și apoi moare, cu condiția fie că a fost desemnat
moștenitor, fie că a fost dezmoștenit.
77. Ar trebui să se analizeze dacă prin cuvintele din această ultimă secțiune, și anume "Dacă vreunul dintre moștenitorii săi
încetează să mai fie moștenitor, copiii săi vor deveni moștenitori în locul lui", sunt susceptibile de a fi interpretate în sensul
că, dacă, având un fiu în mâinile dușmanului, îl numești moștenitor pe nepotul tău prin respectivul fiu, nu numai dacă fiul tău
moare în timpul vieții tale, ci chiar și după moartea ta și înainte de a se întoarce din captivitate, el nu încalcă testamentul prin
succesiune, căci testatorul nu a adăugat nimic prin care să se indice timpul, decât dacă nu poți considera mai degrabă în mod
pripit că el a încetat să mai fie moștenitor legal în timpul vieții tatălui său (deși a murit după moartea acestuia), pentru că nu
s-a întors și nu s-a putut întoarce.
78. Următorul caz este unul dificil. Dacă ai un fiu și îl numești moștenitor pe nepotul tău, care nu s-a născut încă, iar acesta
din urmă se naște în timpul vieții tatălui său, iar apoi tatăl său moare, el nu este moștenitorul său nici în momentul în care s-a
născut, nici după aceea, deoarece prin succesiunea sa, cel care s-a născut deja este considerat ca fiind interzis să încalce
testamentul. Prin urmare, prin prima secțiune a legii, este permisă numirea ca moștenitori a acelor copii care nu s-au născut
încă și care, după ce se vor naște, vor fi moștenitori corespunzători. Prin cea de-a doua secțiune, numirea lor nu este permisă,
dar legea le interzice să încalce testamentul; din acest motiv, nici cea de-a doua secțiune nu ar trebui să fie considerată de
importanță inferioară. Cu toate acestea, copilul care nu se născuse încă în momentul în care a fost numit ar trebui să ia locul
tatălui său (ceea ce, de fapt, nu putea face prin lege), la fel ca și cum ar fi fost numit în mod legal. Cu toate acestea, Julianus
susținea că cele două secțiuni confuze ale legii ar putea fi reconciliate în așa fel încât să împiedice încălcarea testamentelor.
79. După ce am adoptat opinia lui Julianus, să examinăm totuși dacă, dacă un nepot se naște în timpul vieții tatălui său și este
ulterior emancipat, poate intra voluntar în moștenire. Această opinie trebuie aprobată, deoarece o parte nu poate deveni
moștenitor propriu-zis prin emancipare.
65. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XVII.
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Printre alte lucruri care sunt în mod necesar prevăzute în executarea testamentelor, unul dintre cele mai importante se referă
la numirea sau dezmoștenirea copiilor ca moștenitori; pentru ca nu cumva, aceștia fiind trecuți la moștenire, testamentul să
fie încălcat; căci un testament este nul în cazul în care este trecut la moștenire un fiu care se află sub controlul paternal.
(1) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
În cazul în care un fiu este captiv în mâinile dușmanului, tatăl său poate în mod legal să facă un testament și să îl treacă pe
acesta; dar dacă fiul se afla sub control paternal, testamentul va fi nul.
66. Marcianus, Reguli, Cartea a II-a.
În cazul în care un fiu a fost dezmoștenit după emanciparea sa, iar un altul, care se află sub controlul tatălui, este trecut pe
lângă el, iar cel emancipat contestă testamentul, actul său va fi nul; căci atât moștenitorul propriu-zis, cât și fiul emancipat
vor avea dreptul la succesiunea ab intestato.

Tit. 3. Cu privire la testamentele ilegale, nevalabile și rupte.

67. Papinianus, Definiții, Cartea I.
Se spune că un testament nu a fost executat în conformitate cu legea, atunci când lipsesc formalitățile legale; sau că este lipsit
de putere și de efect, atunci când un fiu care se află sub controlul tatălui său este trecut pe lângă el; sau că este rupt de un alt
testament ulterior, atunci când, în conformitate cu prevederile acestuia din urmă, este creat un moștenitor sau are loc nașterea
unui moștenitor propriu-zis; sau când nu devine operațional pentru că nu se intră în posesia moștenirii.
68. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Prin urmare, un prim testament este rupt atunci când un al doilea este executat în mod corespunzător, cu excepția cazului în
care acesta din urmă a fost executat în conformitate cu legea militară, sau atunci când testatorul a declarat în el cine ar avea
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dreptul să succeadă ab intestato; pentru că, în acest caz, primul testament este rupt de cel de-al doilea, chiar dacă acesta nu
este perfect.
69. Același, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Copiii post mortemi care descind prin sexul masculin sunt dezmoșteniți prin nume, la fel ca și copiii vii ai testatorului, dacă
nu rup testamentul prin nașterea lor.
70. Noi stilizăm doar acei copii "postumi" care se nasc după moartea tatălui lor; celor care se nasc după executarea
testamentului le este interzis, conform Lex Velleia, să rupă testamentul, unde sunt dezmoșteniți prin nume.
71. Prin urmare, copiii pot fi, de asemenea, dezmoșteniți fie înainte de desemnarea unui moștenitor, fie între desemnarea mai
multor moștenitori, fie între diferitele grade de moștenire; căci Marcus Divin a decretat ca aceeași regulă să fie respectată cu
referire la un copil postum, ca și în cazul unui copil viu, deoarece nu se poate da niciun motiv pentru a stabili o diferență.
72. Din aceste chestiuni reiese că există o diferență între copiii vii și cei născuți ulterior. Primii fac întotdeauna ca testamentul
să fie ilegal, cei din urmă îl încalcă, iar atunci când se nasc nu se găsesc dezmoșteniți.
73. În cazul în care există un testament anterior prin care un copil postum este dezmoștenit, se stabilește că acesta este rupt,
indiferent dacă copilul se naște după moartea testatorului sau în timpul vieții acestuia; primul este rupt de al doilea, iar al
doilea prin nașterea copilului postum.
74. De asemenea, se consideră că un copil postum este dezmoștenit în mod expres atunci când testatorul spune: "Orice copil
care mi se va naște să fie dezmoștenit, fie că a fost născut de Seia, fie că este încă nenăscut". Dacă, totuși, el ar spune: "Dacă
nu se poate: "Să fie dezmoștenit copilul meu postum", iar acesta se naște fie după moartea, fie în timpul vieții testatorului, nu
va încălca testamentul.
75. Cu toate acestea, chiar dacă un copil postum care a fost trecut în neființă rupe testamentul prin nașterea sa, totuși, se
întâmplă uneori ca doar o parte a testamentului să fie ruptă; ca, de exemplu, atunci când copilul postum a fost dezmoștenit în
primul grad și trecut în al doilea grad; căci în acest caz, numirea în primul grad va fi valabilă, dacă cea în al doilea grad este
nulă.
71. Același, Disputations, cartea IV.
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Apoi, dacă moștenitorii numiți în primul grad deliberează în ceea ce privește acceptarea moștenirii, cei numiți în al doilea
grad nu o pot obține, pentru că fiind rupt și slăbit al doilea grad, moștenirea nu mai poate fi dobândită din această sursă.
72. Același, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care cineva este numit moștenitor sub o anumită condiție, prin care un copil postum nu este dezmoștenit, totuși,
gradul este rupt cât timp condiția este în curs, așa cum a afirmat Julianus. Dar când cineva este substituit, chiar și atunci când
condiția de care depinde numirea în primul grad nu este îndeplinită, moștenitorul substituit nu va fi admis la succesiunea din
care moștenitorul postum nu a fost dezmoștenit. Prin urmare, cred că, dacă este îndeplinită condiția de numire în primul grad,
moștenitorul postum va avea prioritate. Cu toate acestea, nașterea copilului postum, după neîndeplinirea condiției, nu distruge
numirea în primul grad, deoarece aceasta din urmă devine nulă și neavenită. Prin încălcarea testamentului, copilul postum își
face loc, chiar dacă fiul face ca al doilea grad din care a fost dezmoștenit să devină valabil. În schimb, în cazul în care copilul
postum care a fost trecut în primul grad și dezmoștenit în cel de-al doilea se naște în momentul în care unul dintre
moștenitorii numiți este în viață, întregul testament este rupt, deoarece, prin distrugerea primului grad, el își face loc în
succesiune.
73. Același, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
În cazul în care cineva, după ce și-a dezmoștenit fiul, moare, lăsându-și nora însărcinată, și numește un străin ca moștenitor
sub anumite condiții, iar în timp ce condiția este în curs de îndeplinire și după moartea tatălui, sau în timp ce moștenitorul
deliberează dacă va intra sau nu în moștenire, fiul dezmoștenit moare și se naște un nepot, acest lucru va rupe testamentul?
Noi spunem că testamentul nu este rupt, deoarece un nepot nu ar trebui să fie dezmoștenit în acest fel de bunicul său, care l-a
precedat pe tatăl său în succesiune. Este clar că, dacă moștenitorul desemnat ar refuza să accepte succesiunea, nu există nicio
îndoială că acest moștenitor ar moșteni de la bunicul său ab intestato. Ambele cazuri sunt întemeiate pe motive bune și
suficiente, deoarece un copil postum rupe un testament prin nașterea sa, atunci când nimeni nu l-a precedat în momentul
decesului testatorului, iar el succede ab intestato atunci când succesiunea nu a fost acordată nimănui înainte de el. Este
evident că, în acest caz, succesiunea nu a fost acordată fiului, deoarece acesta a murit în timp ce moștenitorul desemnat
delibera cu privire la acceptarea succesiunii. Totuși, aceasta este regula doar în cazul în care nepotul era încă nenăscut la
momentul morții bunicului său; căci Marcellus spune că, dacă ar fi fost conceput după acel moment, el nu ar fi putut fi admis
la succesiune nici ca moștenitor propriu-zis, nici ca nepot, nici ca cognat, și nici nu ar fi avut dreptul la posesia pretoriană a
moșiei.
74. În cazul în care tatăl unui nepot care, în momentul morții bunicului, se afla în mâinile dușmanului și a murit în captivitate,
nepotul respectiv, obținând succesiunea după moartea bunicului său, încalcă testamentul, deoarece tatăl său mai sus
menționat nu era în calea lui; deoarece, întrucât a murit în timp ce era captiv, nu se consideră că era în viață când a murit
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bunicul său și chiar dacă tatăl captiv s-ar întoarce, acest lucru ar face ca testamentul tatălui său să fie ilegal, deoarece el a fost
trecut pe lângă acesta.
75. Dacă un nepot a fost conceput fie în țara sa, fie printre dușmani, deoarece dreptul de postliminium este acordat și copiilor
nenăscuți, testamentul va fi rupt prin nașterea sa.
76. Prin urmare, cei care succed la moștenitorii proprii nu rup testamentul, fie că sunt numiți moștenitori, fie că sunt
dezmoșteniți în gradul în care se acordă succesiunea, cu condiția ca aceasta să fie valabilă.
77. Cu toate acestea, indiferent de modul în care tații care se află pe primul loc în succesiune pot înceta să mai fie sub
controlul patern, fie prin captivitate, fie prin moarte, fie prin aplicarea unei anumite pedepse, copiii lor care le succed și care
sunt fie numiți moștenitori, fie dezmoșteniți prin testament, nu îl pot rupe.
78. Un testament devine nul ori de câte ori i se întâmplă ceva testatorului însuși; ca, de exemplu, atunci când își pierde
drepturile civile prin reducerea bruscă la sclavie, de exemplu, atunci când este capturat de inamic; sau atunci când, având
peste douăzeci de ani, permite să fie vândut pentru a încheia afacerea cumpărătorului său sau pentru a participa la propriul
preț.
79. Cu toate acestea, atunci când cineva condamnat pentru o crimă capitală este condamnat să fie aruncat fiarelor sălbatice,
sau să lupte ca gladiator, sau când i se impune o altă pedeapsă care îl va priva de viață, testamentul său devine nul, nu din
momentul în care a suferit pedeapsa, ci de la data sentinței sale, deoarece atunci devine imediat un sclav penal; cu excepția
cazului în care, fiind soldat, este condamnat pentru vreo infracțiune militară, căci în astfel de circumstanțe, este obișnuit să i
se permită să facă un testament, așa cum a afirmat Divinul Hadrian într-un Rescript; și cred că poate face unul în
conformitate cu legea militară. Prin urmare, pe baza acestui principiu, deoarece i se permite, după ce a fost condamnat, să
facă un testament, ar trebui ca unul pe care l-a executat anterior să fie considerat valabil, dacă i s-a permis să-l facă, sau ar
trebui să fie considerat nul din cauza pedepsei, după ce a fost făcut? Nu există nicio îndoială că, dacă are dreptul de a face un
testament în conformitate cu legea militară și dorește ca primul testament să fie valabil, se va considera că l-a executat.
80. Testamentul unei persoane care a fost deportată nu devine imediat nul, ci numai după ce împăratul a confirmat sentința,
căci atunci cel care a fost condamnat își pierde drepturile civile. Cu toate acestea, atunci când este vorba de pedeapsa unui
decurion, a fiului sau a nepotului său, iar guvernatorul trimite cazul împăratului, nu cred că cel condamnat devine imediat un
sclav penal, deși se obișnuiește să-l încarcereze pentru a fi păstrat în siguranță. Prin urmare, testamentul său nu devine nul
înainte ca Împăratul să emită decretul prin care acesta trebuie să sufere pedeapsa. Prin urmare, dacă el ar muri înainte ca acest
lucru să se facă, testamentul său va fi valabil, cu excepția cazului în care își va lua viața; căci, prin Constituțiile imperiale,
testamentele celor care sunt conștienți de vinovăția lor sunt nule, chiar dacă mor în timp ce se află în posesia drepturilor lor
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civile. Dar în cazul în care cineva, din cauza oboselii vieții, sau pentru că nu poate suporta suferințele bolii, sau din dorința de
notorietate se sinucide, așa cum fac unii filosofi, această regulă nu se aplică, deoarece testamentele acestor persoane sunt
valabile. Divinul Hadrian a făcut și el această distincție cu referire la testamentul unui soldat, într-o scrisoare adresată lui
Pomponius Falco, precizând că, dacă cineva aparținând armatei a preferat să se sinucidă pentru că se face vinovat de o
infracțiune militară, testamentul său va fi nul; dar dacă o face pentru că este obosit de viață sau din cauza suferințelor, va fi
valabil, iar dacă va muri intestat, bunurile sale vor putea fi revendicate de rudele sale sau, dacă nu are, de legiunea sa.
81. Toate acele persoane ale căror testamente, despre care am afirmat că devin nule din cauza condamnării lor, nu își pierd
drepturile civile dacă fac apel la decizia tribunalului; și, prin urmare, orice testament pe care l-ar fi putut executa anterior nu
devine nul, și foarte frecvent s-a decis că acestea pot face în continuare un testament. Aceștia nu sunt considerați ca fiind
asemănători cu cei care au îndoieli cu privire la starea lor și care nu au capacitate testamentară, deoarece sunt siguri de starea
lor și sunt nesiguri de ei înșiși doar în timp ce apelul este pendinte.
82. Dar dacă guvernatorul nu a primit apelul, ci a amânat aplicarea pedepsei până când aceasta a fost confirmată de împărat?
Cred că și partea în cauză și-ar păstra între timp starea și că testamentul său nu ar deveni nul. Pentru că (așa cum s-a afirmat
în Adresa Divinului Marcus), în cazul în care nu se primește un apel care a fost făcut de către partea direct sau de către cineva
care acționează în numele ei, aplicarea pedepsei trebuie să rămână în suspensie până când Împăratul răspunde la scrisoarea
guvernatorului și întoarce decizia sa împreună cu scrisoarea; cu excepția cazului în care acuzatul este un tâlhar notoriu, sau sa făcut vinovat de instigare la răzvrătire, sau a săvârșit acte de vărsare de sânge, sau în cazul în care există un alt motiv
întemeiat care poate fi prezentat de guvernator în scrisoarea sa și care nu admite amânare, nu în scopul de a grăbi pedeapsa,
ci pentru a se asigura împotriva pericolului pentru comunitate; căci, în astfel de circumstanțe, i se permite să aplice pedeapsa
și apoi să comunice faptele împăratului.
83. Să vedem în cazul în care cineva a fost condamnat în mod ilegal și pedeapsa nu a fost aplicată, dacă testamentul său va fi
invalid. Să presupunem, de exemplu, că un decurion a fost condamnat să fie aruncat la fiarele sălbatice, își va pierde
drepturile civile și testamentul său va deveni nul? Nu cred că acesta va fi cazul, deoarece sentința nu îl poate lega legal. Prin
urmare, în cazul în care un magistrat găsește vinovat pe cineva care nu este supus jurisdicției sale, testamentul său nu este
nul, așa cum s-a decis frecvent.
84. Testamentele celor a căror memorie este condamnată după moartea lor, de exemplu, din cauza unei înalte trădări sau a
unei infracțiuni similare, sunt invalide.
85. Referitor însă la ceea ce am afirmat, și anume că testamentul oricărei persoane capturate de inamic devine nul, trebuie
adăugat că testamentul își recapătă valabilitatea prin dreptul de postliminium, dacă testatorul se întoarce; sau dacă moare în
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timpul captivității, el este confirmat de Lex Cornelia. Prin urmare, în cazul în care cineva este condamnat pentru o crimă
capitală și este restabilit în drepturile sale civile prin indulgența împăratului, testamentul său devine din nou valabil.
86. S-a stabilit că testamentul unui fiu aflat sub controlul paternal care și-a făcut stagiul în armată și care a devenit propriul
stăpân prin moartea tatălui său nu este nul; deoarece atunci când un fiu dispune prin testament de peculium castrense, el
trebuie considerat ca fiind capul unei gospodării și, prin urmare, este sigur că testamentul unui soldat sau al unui veteran nu
devine nul prin emanciparea sa.
75. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Dacă un soldat ar face un testament în conformitate cu legea civilă și ar desemna un moștenitor în primul grad, ceea ce este
îndreptățit să facă în conformitate cu legea militară, iar în al doilea grad ar substitui pe cineva ca moștenitor, ceea ce poate
face în conformitate cu legea comună, și ar muri la un an după ce a fost eliberat, primul grad devine nul, iar testamentul
începe cu al doilea.
76. Același, Despre Sabinus, cartea XI.
Este adevărat că un testament este rupt fie prin adopția, fie prin aroganța unui fiu sau a unei fiice, așa cum în mod obișnuit
este rupt prin nașterea unui moștenitor.
(1) În cazul în care o fiică și un nepot sunt emancipați, acest lucru nu rupe un testament, deoarece ei sunt eliberați de sub
controlul paternal printr-o singură vânzare.
77. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Atunci când un tată este luat prizonier de către inamic, iar fiul său își păstrează cetățenia, testamentul tatălui nu este rupt prin
întoarcerea acestuia.
78. Același, Despre Vitellius, Cartea I.
Nici fiul care se întoarce din captivitate nu rupe voința tatălui său prin dreptul de postliminium, care este opinia susținută de
Sabinus.
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLVI.
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În cazul în care se prezintă două testamente executate în momente diferite, fiecare dintre ele fiind sigilat cu sigiliile a șapte
martori, iar ultimul, după ce a fost deschis, se constată că este în alb, adică fără nici un fel de scriere, primul testament nu este
rupt pentru motivul că al doilea este nul.
2. Același, Disputații, Cartea a IV-a.
Un copil postum, fiind trecut în neființă, s-a născut și a murit în timpul vieții testatorului. Deși, prin interpretarea strictă a
legii și prin folosirea unei subtilități excesive, se poate considera că testamentul este rupt, totuși, dacă a fost sigilat în mod
corespunzător, moștenitorul care avea dreptul la posesia bunurilor în conformitate cu termenii testamentului le va dobândi;
așa cum au afirmat Divinul Hadrian și Împăratul nostru în Rescripts. Din acest motiv, legatarii, precum și beneficiarii
fiduciei, vor fi în siguranță în posesia a ceea ce le-a fost lăsat. Același lucru trebuie spus cu referire la un testament executat
în mod necorespunzător sau nul, în cazul în care posesia bunurilor a fost acordată celui care ar fi putut să o obțină ab
intestato.
3. În cazul în care un civil care a făcut deja un testament face un altul și prevede în acesta din urmă că moștenitorul va fi
însărcinat cu executarea primului testament, primul este neîndoielnic încălcat. Fiind rupt, se poate pune întrebarea dacă acesta
nu ar trebui să fie valabil ca un codicil. Deoarece cuvintele testatorului din cel de-al doilea testament se referă la un trust, fără
îndoială că toate chestiunile conținute în acesta se referă la un trust, nu numai moștenirile și bunurile lăsate pentru a fi
administrate cu titlu fiduciar, ci și toate manumisiunile, precum și desemnarea unui moștenitor.
4. Gaius, Institutes, Cartea a II-a.
Printre copiii post mortemi se numără și cei care, succedând în locul moștenitorilor propriu-ziși, prin nașterea lor devin
moștenitorii legali ai părinților lor. De exemplu, dacă am un fiu și un nepot sau o nepoată născută din el, toți sub stăpânirea
mea, cum fiul are întâietate cu un grad în succesiune, numai el are dreptul de moștenitor direct, chiar dacă nepotul și nepoata,
care sunt copiii lui, sunt și ei sub stăpânirea mea. Cu toate acestea, dacă fiul meu va muri în timpul vieții mele sau, din orice
motiv, va fi eliberat de sub controlul meu, nepotul și nepoata menționată îi vor lua locul în succesiune și, în acest fel,
drepturile lor de moștenitori direcți vor fi dobândite, ca și cum ar fi prin naștere, dar testamentul meu nu va fi încălcat în acest
fel, la fel ca și în cazul în care l-aș desemna sau dezmoșteni pe fiul meu ca moștenitor; și nici nu pot face un testament legal
în așa fel încât să devin necesar să îl desemnez ca moștenitor sau să îl dezmoștenesc pe nepotul sau nepoata mea, cu excepția
cazului în care fiul meu a murit în timpul vieții mele, iar nepotul sau nepoata mea i-a luat locul în succesiune, ar trebui să
rupă testamentul, la fel ca prin naștere; iar acest lucru a fost prevăzut de Lex Julia Velleia.
5. 5. Paulus, Cu privire la atribuirea oamenilor liberi.
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Unde dezmoștenirea este exprimată astfel: "Dacă se va naște un copil de sex masculin sau feminin, să fie dezmoștenit"; și se
nasc amândoi, testamentul nu este rupt.
6. Javolenus, Epistole, Cartea a IV-a.
Un bărbat a cărui soție era însărcinată a căzut în mâinile dușmanului. Întreb unde s-a născut un fiu, în ce moment a fost rupt
testamentul executat de către testator, care se afla acolo în bucuria drepturilor sale civile, și dacă fiul va muri înaintea tatălui,
dacă moștenitorii testamentari vor avea dreptul la moștenire. 1 am răspuns că nu cred că ar putea exista vreo îndoială, în
conformitate cu legea corneliană, care a fost promulgată pentru confirmarea testamentelor celor care au murit în captivitate,
că, dacă se naște un fiu, testamentul testatorului care se afla în mâinile dușmanului va fi rupt. Rezultă, prin urmare, că
moștenirea nu va aparține nimănui prin acest testament.
7. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a II-a.
Atunci când în al doilea testament numim un moștenitor care este în viață, fie că acest lucru se face în mod absolut sau
condiționat, iar condiția poate fi îndeplinită chiar dacă acest lucru nu are loc, primul testament este rupt. Contează însă foarte
mult care a fost condiția impusă, căci toate cele care pot fi concepute se referă fie la trecut, fie la prezent, fie la viitor. Una
este impusă cu referire la trecut, de exemplu: "Dacă Titius a fost consul"; și dacă această condiție este adevărată (adică dacă
Titius a fost într-adevăr consul), moștenitorul va fi desemnat în așa fel încât primul testament va fi rupt, căci el devine
moștenitor din acest motiv. Dacă, însă, Titius nu a fost consul, primul testament nu va fi rupt. În cazul în care condiția impusă
cu referire la desemnarea unui moștenitor se referă la timpul prezent, ca de exemplu: "Dacă Titius este consul"; rezultatul va
fi același, astfel încât, dacă este consul, partea poate deveni moștenitor, iar testamentul anterior va fi rupt. Dar dacă nu este
consul, partea nu poate deveni moștenitor, iar testamentul anterior nu va fi rupt. În cazul în care condițiile sunt impuse cu
referire la un moment viitor, iar acestea sunt posibile și pot fi îndeplinite, chiar dacă este posibil să nu aibă loc, ele determină
ruperea testamentului anterior. Dacă, însă, sunt imposibile, ca de exemplu: "Lasă-l pe Titius să fie moștenitorul meu dacă a
atins cerul cu degetul", se consideră că această condiție este ca și cum nu ar fi fost prescrisă, deoarece este imposibilă.
8. Papinianus, Opinii, Cartea a V-a.
În cazul în care un fiu care se afla sub controlul tatălui său a fost trecut la cele veșnice, nu sunt valabile nici manumisiunile și
nici moștenirile acordate prin testament, dacă fiul care a fost trecut la cele veșnice nu revendică partea sa de moștenire de la
frații săi. Cu toate acestea, dacă acesta refuză să accepte orice parte din averea tatălui său, deși, în conformitate cu
interpretarea strictă a legii, testamentul poate fi considerat nul, totuși, dorințele testatorului vor fi respectate pe baza
principiilor de justiție și echitate.
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9. Scaevola, Întrebări, Cartea a V-a.
În cazul în care cineva care a fost desemnat moștenitor de către testator este arogat de către acesta, se poate spune că a făcut
destul pentru el, deoarece înainte de a-l adopta, numirea sa era doar cea a unui străin.
10. Același, Întrebări, Cartea a VI-a.
Dacă Titius și cu mine am fi numiți moștenitori și, prin numirea noastră, un copil postum este dezmoștenit sau unul nu este
dezmoștenit din cauza substituirii noastre ca moștenitori, iar Titius moare, eu nu pot intra în moștenire, deoarece testamentul
este rupt din cauza numirii unei persoane prin care copilul postum este dezmoștenit și care este chemat la succesiune ca
moștenitor substituit, prin care copilul postum nu este dezmoștenit.
11. Cu toate acestea, în cazul în care Titius și eu însumi suntem substituiți unul altuia, chiar dacă copilul postum nu a fost
dezmoștenit în acea parte a testamentului în care se menționează substituirea, iar Titius fie moare, fie refuză succesiunea,
cred că pot intra și deveni moștenitor al întregii succesiuni.
12. Cu toate acestea, în primul caz, chiar dacă Titius ar putea trăi, nu pot intra în moștenire fără el, nici el nu poate face acest
lucru fără mine, din motivul că nu se știe dacă testamentul nu poate fi rupt prin refuzul unuia dintre noi de a accepta și, prin
urmare, ar trebui să intrăm amândoi în moștenire împreună.
13. Același, Digest, cartea XIII.
Lucius Titius, în timp ce era sănătos la minte și avea o stare de sănătate bună, a făcut un testament în mod corespunzător, iar
după aceea s-a îmbolnăvit și, în timp ce era nebun, a mutilat actul. Întreb dacă moștenitorii desemnați prin testamentul
respectiv pot intra pe moștenire. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele declarate, aceștia vor fi împiedicați să facă
acest lucru.

Tit. 4. Cu privire la ștersături, anulări sau adăugiri la un testament.
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14. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XV.
Atunci când într-un testament au fost șterse sau șterse fără intenție unele cuvinte, astfel încât acestea să poată fi încă citite, ele
vor fi totuși valabile; dar nu este cazul când acest lucru a fost făcut intenționat. În cazul în care ceva a fost șters sau șters fără
ordinul testatorului, acesta nu are niciun efect. Termenul "citit" trebuie înțeles ca însemnând nu că sensul poate fi determinat,
ci că ceea ce a fost scris poate fi perceput de ochi. Dar, în cazul în care sensul poate fi obținut dintr-o altă sursă, cuvintele nu
sunt considerate a fi lizibile. Cu toate acestea, este suficient ca acestea să fie lizibile atunci când au fost șterse fără să se
gândească, fie de către testator, fie de către altcineva, împotriva voinței sale. Cuvântul "șters" trebuie înțeles ca însemnând că
cuvintele sunt întunecate.
15. Prin urmare, atunci când ceva de acest fel a fost făcut în mod neintenționat și scrisul poate fi citit, este ca și cum nu ar fi
fost făcut deloc. Prin urmare, dacă la sfârșitul testamentului (așa cum se obișnuiește) a fost scris: "Nu se poate scrie nimic:
"Eu, eu însumi, am făcut toate ștersăturile, inserțiile și modificările conținute în prezentul testament"; nu se consideră că acest
lucru se referă la ceva ce ar fi putut fi șters accidental; deoarece, dacă testatorul ar scrie că a făcut ștergerile în mod
neintenționat, cuvintele vor rămâne, iar dacă le-a făcut ilizibile, nu vor fi considerate ca atare.
16. În cazul în care cuvintele de acest fel nu pot fi citite și au fost șterse involuntar, trebuie să se considere că nu se acordă
nimic prin ele; cu condiția, însă, ca acest lucru să fi fost făcut înainte de încheierea testamentului.
17. Acolo unde, totuși, cuvintele au fost șterse intenționat, părțile care pretind în temeiul lor vor fi excluse prin excepție, dar
dacă acest lucru a fost făcut în mod neintenționat, ele nu vor fi excluse, indiferent dacă cuvintele pot sau nu pot fi citite;
deoarece dacă întregul testament nu există, se stabilește că tot ceea ce este conținut în el va fi valabil. Dacă într-adevăr
testatorul a mutilat testamentul, acțiunile vor fi refuzate părților menționate în el; acest lucru nu se va întâmpla însă în cazul
în care mutilările au fost făcute împotriva consimțământului testatorului.
18. Atunci când moștenitorul a fost lipsit de o parte din moștenire sau de întreaga moștenire și a fost numit un înlocuitor,
actul va fi considerat ca fiind legal îndeplinit; dar moștenirea nu va fi considerată ca fiind luată moștenitorului, ci ca nefiindui niciodată dată, deoarece, atunci când o moștenire a fost acordată odată, nu este ușor de luat.
19. În cazul în care cineva și-a confirmat codicilele prin testament și a adăugat ceva într-un codicil pe care ulterior l-a șters,
dar care este încă lizibil; va exista vreo obligație prin aceasta? Pomponius spune că un codicil care a fost șters este nul.
20. Același, Disputații, Cartea a IV-a.
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Un anumit individ și-a anulat testamentul, sau l-a șters, și a declarat că a făcut acest lucru din cauza unui anumit moștenitor,
iar același testament a fost ulterior pecetluit de martori. Întrebarea s-a ridicat cu referire la validitatea instrumentului și a
acelei părți din el pe care testatorul a spus că a anulat-o din cauza respectivului moștenitor. Am considerat că, în cazul în care
testatorul ar fi șters numele unuia dintre moștenitori, restul testamentului ar fi, fără îndoială, valabil, iar dreptul la acțiune ar
fi refuzat în mod absolut moștenitorului respectiv; însă, în cazul în care acesta a fost însărcinat în mod specific cu moșteniri,
acestea ar fi fost datorate, dacă intenția testatorului a fost ca doar numirea sa ca moștenitor să fie anulată. Cu toate acestea,
dacă a șters numele moștenitorului desemnat și l-a păstrat pe cel al moștenitorului substituit, cel care a fost desemnat nu ar
avea dreptul la nimic din moștenire. Dar dacă (așa cum se întâmplă în cazul menționat), testatorul ar șterge toate numele și ar
susține că a făcut acest lucru din cauza antipatiei sale față de un singur moștenitor, cred că este foarte important dacă a dorit
doar să-l priveze pe moștenitorul respectiv de moștenirea sa sau dacă, din cauza lui, a intenționat să invalideze întregul
testament; astfel încât, deși un singur moștenitor a fost cauza ștergerii, toți ar fi prejudiciați de aceasta. Cu toate acestea, dacă
el a dorit doar să priveze un singur moștenitor de partea sa de moștenire, ștergerea nu îi va prejudicia pe ceilalți, la fel ca și în
cazul în care testatorul, în timp ce intenționa să șteargă numele unui moștenitor, l-ar fi șters involuntar și pe cel al altui
moștenitor. Dacă testatorul a considerat că întregul său testament ar trebui să fie anulat pentru că unul dintre moștenitori era
nedreptățit, dreptul la acțiune va fi refuzat pentru toți aceștia. Dar se poate pune întrebarea dacă dreptul la acțiune ar trebui să
fie refuzat și legatarilor. În ceea ce privește această chestiune îndoielnică, ar trebui să se considere că moștenirile sunt
datorate și că numirea coeredului nu este invalidată.
21. Marcellus, Digest, Cartea XXIX.
Un caz a fost adus recent în atenția împăratului, în care un anumit testator a șters numele moștenitorilor, iar moștenirea a fost
revendicată ca fiind confiscată la Trezorerie. A existat o îndoială pentru o lungă perioadă de timp cu privire la ce dispoziție ar
trebui să se facă cu privire la moșteniri, și mai ales cu privire la cele care fuseseră lăsate moștenire celor a căror numire ca
moștenitori fusese ștearsă. Mai multe autorități au decis că legatarii ar trebui excluși, iar eu am crezut că acest lucru ar trebui
adoptat dacă testatorul și-a anulat întregul testament; alții au fost de părere că ceea ce a fost șters a fost abrogat prin efectul
legii, dar că tot restul era valabil. Ce ar trebui să se urmeze în acest caz? Nu se poate considera uneori că un testator care a
șters numele moștenitorilor săi era conștient că se va afla în aceeași situație ca și cum ar fi murit ab intestat? În cazul în care
există îndoieli, nu este mai puțin corect decât sigur să se urmeze interpretarea mai îngăduitoare. Iată decizia luată de
împăratul Antoninus Augustus, în timpul consulatului lui Pudens și Pollio: "Deoarece Valerius Nepos, care s-a răzgândit, și-a
mutilat testamentul și a șters numele moștenitorilor săi, averea sa, în conformitate cu Constituția Divinului meu Părinte, nu
pare să aparțină moștenitorilor menționați în el". De asemenea, el a declarat avocaților Trezoreriei: "Aveți judecătorii voștri".
Vivius Zeno a spus: "Te întreb, Doamne Împărate, ca să mă asculți cu răbdare, ce hotărăști cu referire la moșteniri?".
Împăratul Antoninus a răspuns: "Nu, nu, nu: "Ți se pare că un testator care a șters numele moștenitorilor săi a vrut ca
testamentul său să rămână valabil?". Cornelius Priscianus, avocatul lui Leo, a spus: "Nu, nu, nu: "Testatorul a șters doar
numele moștenitorilor săi". Calpernius Longinus, avocatul Trezoreriei, a răspuns: "Nu poate fi valabil niciun testament în
1623

care nu este desemnat un moștenitor". Priscianus a adăugat: "El a manuntit anumiți sclavi și a lăsat moșteniri". Împăratul
Antoninus, după ce a făcut ca toate părțile să se retragă în timp ce examina chestiunea, și după ce a ordonat ca acestea să fie
din nou admise, a spus "Cazul de față pare să admită o interpretare indulgentă, astfel încât credem că testatorul Nepos a vrut
doar ca acea parte a testamentului său pe care a șters-o să fie anulată". De fapt, el a șters numele unui sclav căruia îi ordonase
să fie liber. Antoninus a declarat într-un Rescript că sclavul va fi, totuși, eliberat. El a decis chestiunea în acest fel din cauza
favorului acordat libertății.
22. Papinianus, Opinii, Cartea a VII-a.
Un testator și-a indicat în mod solemn dorințele într-un testament, din care au fost făcute mai multe copii în același timp;
ulterior, el a îndepărtat și a șters unele dintre acestea care fuseseră depuse într-un loc public. Nu s-a considerat că au fost
anulate dispozițiile legale ale testamentului respectiv, care puteau fi stabilite prin celelalte copii ale acestuia pe care testatorul
nu le-a șters. Paulus afirmă că, dacă testatorul a defăimat testamentul pentru a putea muri ab intestato și dacă cei care doreau
să moștenească ab intestato au putut dovedi acest lucru, moștenitorii menționați în testament ar fi fost privați de bunuri.

Tit. 5. Cu privire la desemnarea moștenitorilor.

23. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
Cel care execută un testament trebuie să înceapă, în general, cu numirea unui moștenitor. De asemenea, el poate începe cu o
dezmoștenire făcută în mod special; căci Divinul Traian a afirmat într-un Rescript că un fiu poate fi dezmoștenit cu numele,
chiar înainte de desemnarea unui moștenitor.
24. Spunem, de asemenea, că a fost desemnat un moștenitor și acolo unde testatorul nu a scris, ci doar a menționat numele
său.
25. O persoană care este mută sau una care este surdă poate fi numită moștenitor în mod legal.
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26. În cazul în care un testator nu intenționează să lase moșteniri sau să dezmoștenească pe cineva, el poate face un testament
în cinci cuvinte, spunând: "Nu, nu, nu: "Lucius Titius să fie moștenitorul meu". Această formulă poate fi folosită și de o
persoană care nu-și consemnează testamentul în scris și care poate chiar să facă un testament în trei cuvinte, ca atunci când
spune: "Lucius să fie moștenitor"; căci cuvintele "al meu" și "Titius" sunt de prisos.
27. În cazul în care cineva este numit moștenitor unic al unei suprafețe de teren, numirea va fi valabilă, fără nicio mențiune
despre teren.
28. Dacă cineva ar scrie după cum urmează: "Lucius moștenitor", chiar dacă nu poate adăuga: "Să fie"; noi considerăm că
este vorba de un testament nuncupativ, mai degrabă decât de un testament scris. Iar dacă ar scrie: "Nu este un moștenitor":
"Să fie Lucius", considerăm că ar fi același lucru. Prin urmare, dacă ar trebui să scrie doar "Lucius", Marcellus crede, și nu
fără motiv, că această formă nu ar fi acceptată în prezent. Divinul Pius, totuși, în cazul în care un testator, care distribuia
anumite părți dintr-o moștenire între moștenitorii săi, a spus doar atât: "Așa și așa la toată partea aceasta, și așa și așa la toată
partea aceea"; dar nu a adăugat "Să fie el moștenitor", împăratul a declarat într-un Rescript că numirea era validă, iar această
opinie a fost adoptată și de Julianus.
29. "Să fie soția mea", chiar dacă lipsea cuvântul "moștenitor".
30. Julianus nu crede, că o numire făcută în felul următor: "Așa și așa să fie moștenitor", este validă, deoarece lipsește ceva.
Această numire, totuși, va fi validă, deoarece cuvintele, "eu ordon", sunt înțelese.
31. Același, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
În cazul în care un testator se folosește de cuvintele: "Îi numesc pe Ș-unu și pe Ș-unu și pe Ș-unu să fie moștenitorii mei,
potrivit cotelor lor"; cu referire la cei care sunt numiți moștenitori, Marcellus nu crede că ei devin astfel atunci când nu li s-au
atribuit cote, la fel ca și când ar fi fost desemnați în următorii termeni: "Dacă ar fi fost desemnați în următorii termeni: "Dacă
le voi preciza părțile lor". Cea mai bună opinie este că, atunci când nu se ignoră voința defunctului, fiecare desemnare trebuie
înțeleasă, de exemplu: "Nu este vorba de un moștenitor: "Îi numesc moștenitori pentru părțile de moștenire pe care le voi
atribui, dar nu la cote egale"; exact ca și cum ar fi fost făcută o dublă numire. Această opinie este aprobată de Celsus în
Cartea a 16-a a Digestului. Dar el este de altă părere în cazul în care se face o numire după cum urmează: "Seius să fie
moștenitorul meu pentru aceeași parte pentru care Titius m-a numit moștenitor"; căci dacă nu a fost numit de Titius, Seius nu
va fi numit de el. Această opinie nu este nerezonabilă, deoarece în acest caz este implicată o condiție. Marcellus, însă, crede
că cazurile sunt similare.
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32. Este o diferență atunci când o parte scrie: "Din acele acțiuni pe care i le-am atribuit" sau "Pe care i le voi atribui", pentru
că, în primul rând, se poate spune că, în cazul în care nu sunt desemnate acțiuni, nu există o numire; așa cum Marcellus a
decis într-un caz în care numirea a fost făcută după cum urmează: "Nu există numire: "Lasă-i pe Unu și Unu și Unu și Unu și
Unu să fie moștenitori ai acelor părți la care au fost numiți prin testamentul mamei lor", iar dacă mama lor moare intestat, ei
nu vor fi numiți legal.
33. Același, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Un sclav care aparține în întregime, sau parțial, altuia, poate fi numit moștenitor al testatorului, fără a i se acorda libertatea.
34. Dacă îl numesc pe sclavul meu ca moștenitor absolut al meu, dar îi acord libertatea sub o anumită condiție, numirea sa va
fi amânată până la momentul în care îi va fi acordată libertatea.
35. În cazul în care o parte a declarat în testamentul său: "Dacă Titius va fi moștenitorul meu, Seius va fi moștenitorul meu și
Titius va fi moștenitorul meu"; se așteaptă acceptarea lui Titius ca o condiție pentru ca Seius să devină moștenitor. Și, întradevăr, acest lucru este rezonabil și așa li se pare lui Julianus și Tertyllianus.
36. În cazul în care un moștenitor a acceptat un trust prin care libertatea este acordată condiționat unui sclav, sclavul
respectiv poate fi numit moștenitor de către primul, cu acordarea absolută a libertății sale, fără a aștepta îndeplinirea
condiției, și va obține atât libertatea sa, cât și moștenirea. Între timp, el va fi un moștenitor necesar și va deveni moștenitor
voluntar atunci când condiția va fi îndeplinită, astfel încât nu va înceta să fie moștenitor, dar dreptul de succesiune va fi
modificat în ceea ce îl privește.
37. Întârzierea deschiderii unui testament nu afectează drepturile unui moștenitor necesar, așa cum obișnuim să considerăm
atunci când cineva se substituie unui minor. Căci s-a stabilit că, dacă substitutul se dă arogat de minor, ca fiu al defunctului,
el va deveni moștenitorul necesar al acestuia.
38. Același, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Un moștenitor direct poate fi desemnat și sub condiție. Fiul testatorului trebuie însă exceptat, pentru că nu poate fi numit sub
nici un fel de condiție. El poate, într-adevăr, să fie numit sub o condiție pe care stă în puterea lui să o îndeplinească, și asupra
acestei opinii toate autoritățile sunt de acord; dar va avea efect numirea dacă el îndeplinește condiția, sau o va face dacă nu o
îndeplinește și moare? Julianus crede că, în cazul în care un fiu a fost desemnat moștenitor sub o astfel de condiție, el nu
poate fi înlăturat de la succesiune, chiar dacă nu ar trebui să îndeplinească condiția și, prin urmare, atunci când este desemnat
în acest mod și are un coerede, acesta din urmă nu este obligat să aștepte până când fiul îndeplinește condiția; deoarece, deși
1626

acesta din urmă, prin neîndeplinirea ei, îl poate face pe tatăl său intestat, nu există nicio îndoială că coeredele ar trebui să
aștepte. Această opinie mi se pare corectă, astfel încât, în cazul în care un fiu este desemnat sub o condiție a cărei respectare
depinde de voința sa, acesta nu poate, prin evitare, să îl facă pe tatăl său intestat.
39. Cred că, în general, o chestiune de fapt este implicată în cazul în care o condiție depinde, sau nu, de puterea fiului de a o
îndeplini. În cazul unei condiții de genul acesta: "Dacă ar trebui să meargă la Alexandria", nu depinde de voința fiului, dacă
vremea ar fi aspră, dar poate depinde de aceasta în cazul în care condiția a fost impusă unei persoane care locuia doar la o
milă de Alexandria. Următoarea condiție: "Dacă va plăti zece aurei lui Titius", prezintă o dificultate, dacă Titius va fi plecat
într-o călătorie lungă. Prin urmare, trebuie să se recurgă la definiția generală a unei condiții care poate fi respectată de partea
în cauză.
40. Dacă, totuși, după ce testatorul și-a desemnat fiul drept moștenitor, sub o condiție pe care acesta din urmă a putut să o
îndeplinească, sau în cazul în care a desemnat un străin, cred că înlocuitorul nu poate deveni moștenitor în timpul vieții fiului,
dar poate după moartea acestuia; și nu este necesar ca fiul să fie dezmoștenit prin desemnarea înlocuitorului. Și chiar dacă
dezmoștenirea ar fi făcută, ar fi nulă; pentru că am arătat în altă parte că, atunci când aceasta are loc după moartea fiului, este
nulă. Prin urmare, suntem de părere că, atunci când un fiu a fost numit într-o astfel de condiție și se află sub controlul tatălui
său, nu este necesar ca el să fie dezmoștenit din gradele următoare; în caz contrar, el trebuie să fie dezmoștenit și prin
numirea unui coerede.
41. Marcellus, Despre Iulianus, în Cartea a douăzeci și nouă a Digestului, observă că: "În cazul în care nu este vorba de un
moștenitor, nu este vorba de un moștenitor:
Dacă condiția în baza căreia fiul a fost numit moștenitor este de așa natură încât este sigur că în ultima clipă a vieții sale nu
poate fi îndeplinită și, în timp ce este în curs de îndeplinire, fiul moare, el va fi moștenitorul tatălui său la fel ca și în cazul în
care acesta din urmă ar fi fost ab intestat; de exemplu: "Dacă se va duce la Alexandria, să fie moștenitorul meu". Dacă, însă,
condiția poate fi îndeplinită în ultimele ore de viață, de exemplu: "Dacă plătește zece aurei lui Titius, să fie moștenitorul
meu", eu consider că este adevărat contrariul.
42. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Atunci când în condiție este menționată o anumită perioadă de timp, de exemplu: "Dacă urcă la Capitoliu în termen de
treizeci de zile", se poate spune că, dacă nu respectă condiția, fiul va fi exclus din succesiune, iar înlocuitorul va fi admis la
succesiune. Acesta este rezultatul opiniei lui Julianus și a mea.
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43. Nepoții și ceilalți succesori ai testatorului, care, atunci când sunt numiți, nu încalcă testamentul conform Lex Velleia, pot
fi numiți sub orice condiție, deși ocupă poziția de fiu.
44. Obișnuim să spunem că tot ceea ce se întâmplă în timpul intermediar nu afectează în mod prejudiciabil moștenitorul; de
exemplu, atunci când partea desemnată este cetățean roman și devine străin în timpul vieții testatorului, iar ulterior își
recapătă cetățenia romană, ceea ce i s-a întâmplat între timp nu-i aduce atingere drepturilor sale. În cazul în care un sclav
aparținând altuia este numit moștenitor și, ulterior, este predat unui alt sclav aparținând moștenirii, iar apoi este dobândit de
un străin prin uzucapiune, numirea sa ca moștenitor nu este anulată.
45. Atunci când un stăpân numește un sclav, deținut de el în comun cu un altul, moștenitorul său cu acordarea libertății sale,
și îl răscumpără de la coproprietar, acesta devine moștenitor necesar. Atunci când, însă, sclavul este înlocuit cu un minor, iar
acesta din urmă cumpără partea celuilalt coproprietar, Julianus spune că sclavul respectiv nu devine moștenitor necesar.
46. Este întrebat de Julianus dacă acest sclav, desemnat moștenitor cu acordarea libertății sale, poate fi ulterior privat de
aceasta prin intermediul unui codicil. El susține că, în cazul în care sclavul respectiv devine moștenitor necesar, orice privare
a libertății sale nu va fi valabilă, deoarece ar fi obligat să se priveze pe sine de ea; deoarece, în cazul în care un sclav este
numit moștenitor, el primește libertatea de la el însuși. Această opinie este rezonabilă, deoarece, așa cum nu-și poate lăsa
libertatea lui însuși, tot așa nu se poate priva de ea.
47. Julianus, Digest, Cartea XXX.
Atunci când un sclav deținut în comun este numit moștenitor sub o anumită condiție și își obține libertatea în timpul vieții
testatorului, el poate intra pe moștenire în timp ce condiția sub care urmează să obțină libertatea prin testament, este încă în
curs.
48. Din nou, el va avea dreptul de a intra în moștenire prin ordinul stăpânului său, chiar dacă testatorul l-a înstrăinat în timpul
vieții sale sau dacă moștenitorul a făcut acest lucru după moartea testatorului.
49. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea a II-a.
Doi asociați prin testamentul lor au poruncit ca un anumit sclav deținut în comun de ei să fie moștenitorul lor și liber, și
amândoi au pierit în același timp prin căderea unei case. Mai multe autorități au dat ca opinie că, în acest caz, sclavul a
devenit moștenitorul și și-a obținut libertatea de la amândoi; și această opinie este corectă.
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50. În cazul în care doi asociați direcționează un sclav deținut în comun de către ei să devină liber și moștenitorul lor, sub
aceeași condiție, iar condiția este respectată, se va aplica aceeași regulă de drept.
51. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Ori de câte ori un testator care dorește să numească un moștenitor numește o altă persoană printr-o greșeală a individului (ca
de exemplu: "Fratele meu, patronul meu"), se stabilește că niciunul dintre ei nu va fi moștenitorul său; nici cel care este
menționat, pentru că nu a fost intenția defunctului de a-l numi; nici cel pe care a intenționat să-l numească, pentru că nu a fost
menționat.
52. În mod similar, dacă testatorul face o greșeală cu privire la bunuri (de exemplu, dacă lasă o haină când intenționa să lase
o farfurie), el nu va fi dator nici unuia, nici altuia. Această regulă se aplică indiferent dacă testatorul și-a scris testamentul el
însuși sau a dictat să fie scris de altcineva.
53. În cazul în care, totuși, testatorul nu s-a înșelat cu privire la articolul în sine, ci doar cu privire la o parte din ceea ce urma
să fie lăsat moștenire (de exemplu, dacă, în timp ce dicta, a declarat că o anumită parte ar trebui să fie numită moștenitoare a
jumătate din averea sa, în timp ce, de fapt, a fost numită doar a patra parte), Celsus spune, în Cartea a douăsprezecea a
întrebărilor și în Cartea a unsprezecea a Digestului, că se poate susține că partea respectivă este moștenitoare a jumătate din
avere, deoarece suma mai mare a fost menționată, dar cea mai mică a fost scrisă; iar această opinie este susținută de anumite
rescrieri generale. Aceeași regulă se va aplica în cazul în care testatorul însuși scrie o sumă mai mică atunci când a
intenționat să scrie una mai mare.
54. Dar dacă persoana care a redactat testamentul a înscris suma mai mare sau (ceea ce este o chestiune mai greu de dovedit),
testatorul însuși a făcut acest lucru, ca, de exemplu, o jumătate în loc de un sfert, Proculus crede că moștenitorul va avea
dreptul doar la sfert, deoarece sfertul este conținut în jumătate. Această opinie este aprobată și de Celsus.
55. În cazul în care, totuși, testatorul scrie în cifre două sute pentru o sută, se va aplica aceeași regulă de drept, deoarece atât
suma pe care a intenționat-o, cât și ceea ce s-a adăugat la ea au fost scrise în același timp. Această opinie nu este
nerezonabilă.
56. Marcellus discută același punct cu referire la o parte care, intenționând să insereze o condiție în testamentul său, nu a
făcut-o. El consideră că moștenitorul nu trebuie considerat ca fiind desemnat în mod corespunzător. Dacă, totuși, a adăugat o
condiție fără să aibă intenția de a face acest lucru, aceasta va fi anulată, iar moștenitorul va fi admis la succesiune; deoarece
orice este scris contrar intenției testatorului nu este considerat ca fiind menționat de acesta. Această opinie este adoptată de
Marcellus, iar noi o aprobăm.
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57. De asemenea, el discută și faptul că, dacă cel care redactează testamentul a omis condiția împotriva voinței testatorului
sau a schimbat-o, moștenitorul nu va avea dreptul la succesiune și va fi considerat ca fiind nedesemnat.
58. Însă, în cazul în care testatorul care a intenționat să numească un singur moștenitor la jumătate din moștenirea sa,
numește atât un prim cât și un al doilea moștenitor, primul va fi considerat exclusiv moștenitorul său și singurul numit la
jumătate din moștenire.
59. În cazul în care un testator nu menționează numele moștenitorului său, dar îl desemnează printr-un semn care nu admite
îndoieli și care diferă foarte puțin de menționarea numelui său, fără a adăuga, totuși, vreun epitet care ar putea să-i aducă un
prejudiciu, numirea va fi valabilă.
60. Nimeni nu poate numi un moștenitor fără a-l desemna cu certitudine.
61. Atunci când un testator spune: "Oricare dintre frații mei, Titius și Maevius, care se poate căsători cu Seia, să fie
moștenitorul meu pentru trei sferturi din averea mea, iar cel care nu se căsătorește cu ea, să fie moștenitorul meu pentru
sfertul rămas"; în acest caz, este sigur că desemnarea este făcută în mod legal.
62. Este clar că o numire făcută în următorii termeni, și anume "Să fie moștenitor al meu oricare dintre frații mei susmenționați care se căsătorește cu Seia", intră sub incidența aceleiași reguli. Consider că această numire este valabilă, fiind
făcută sub rezerva unei condiții.
63. Moștenitorii sunt succesori legali și, în cazul în care sunt numiți mai mulți, drepturile lor respective trebuie să fie
repartizate între ei de către testator; căci dacă nu face acest lucru, toți vor avea parte în mod egal ca moștenitori.
64. În cazul în care sunt numiți doi moștenitori, unul la o treime din moșia Cornești, iar celălalt la două treimi din aceeași
moșie, Celsus adoptă opinia foarte potrivită a lui Sabinus, potrivit căreia, lăsând în afara oricărei considerații mențiunea
terenului, moștenitorii ale căror nume apar în testament au dreptul la moșie ca și cum părțile lor respective nu ar fi fost
indicate; cu condiția să fie perfect evident că voința testatorului nu a fost ignorată.
65. În cazul în care un testator inserează în testamentul său: "Lasă-l pe Stichus să fie liber, iar după ce va deveni liber, să fie
moștenitorul meu", Labeo, Neratius și Aristo susțin că, dacă se omite cuvântul "după", sclavul va obține libertatea sa și
moștenirea în același timp.
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66. Dacă cineva desemnează un moștenitor pentru o treime din averea sa și un altul tot pentru o treime și, în cazul în care nu
există un al doilea moștenitor, desemnează încă un alt moștenitor pentru cele două treimi; în acest caz, dacă cel de-al doilea
va refuza averea, cel de-al treilea moștenitor desemnat va avea dreptul la două treimi din ea, nu numai prin dreptul de
substituire, ci și prin cel de numire; adică va avea o treime din avere prin dreptul de substituire și o treime prin dreptul de
numire.
67. În cazul în care un sclav este numit moștenitor odată cu acordarea libertății sale, iar apoi este înstrăinat, el poate intra în
moștenire prin ordinul părții căreia i-a fost transferat. Dacă, totuși, el va fi răscumpărat de către testator, numirea sa va fi
valabilă și va deveni moștenitor necesar.
68. Dacă unui sclav i se acordă libertatea de la o anumită dată și i se lasă moștenirea în mod absolut, iar ulterior este
înstrăinat sau manuntit, să vedem dacă numirea sa va fi validă. Și, într-adevăr, dacă nu va fi înstrăinat, se poate susține că
numirea sa va fi valabilă, astfel încât el va deveni moștenitor necesar atunci când va sosi ziua în care primește libertatea și
care întârzie dreptul său la moștenire.
69. Dar dacă libertatea îi este acordată de la un anumit moment, iar moștenirea îi este lăsată sub o anumită condiție, dacă
această condiție va fi îndeplinită după ce sosește ziua în care își primește libertatea, el va deveni atât liber, cât și moștenitor.
70. Atunci când un sclav a fost numit moștenitor necondiționat, iar libertatea sa va data de la o anumită dată, dacă el va fi fie
înstrăinat, fie manuntit, trebuie spus că el poate deveni moștenitor.
71. Atunci însă când nu sclavul însuși, ci numai uzufructul asupra lui este înstrăinat, numirea sa va fi valabilă, dar va fi
amânată până la momentul în care uzufructul se va stinge.
72. Paulus, Despre Sabinus, Cartea I.
73. Atunci când cineva numește moștenitori pentru diferite părți din diferite suprafețe de teren, va fi același lucru ca și cum
nu ar fi fost numiți pentru anumite părți din același teren; deoarece nu este ușor de stabilit care vor fi părțile lor în diferitele
suprafețe. Prin urmare, este mai indicat, așa cum spune Sabinus, să se considere că testatorul nu a menționat nici terenul, nici
părțile la care aveau dreptul.
73. Javolenus, Epistole, Cartea a VII-a.
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"Attius să fie moștenitorul meu la moșia Cornești, iar cele două persoane numite Titius să fie moștenitorii mei la o astfel de
casă". Persoanele numite Titius vor avea dreptul la jumătate din moșie, iar Attius la jumătatea rămasă. Această opinie este
susținută de Proculus; ce părere aveți despre ea? Răspunsul este că opinia lui Proculus este corectă.
74. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
În cazul în care părți inegale dintr-o moștenire au fost lăsate de un testator, iar acesta a adăugat: "Acei moștenitori cărora leam atribuit părți inegale să împartă în mod egal"; ar trebui să se considere că ei împart în mod egal, cu condiția ca această
clauză să fi fost inserată înainte de încheierea testamentului.
75. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea VII.
Uneori, această adăugire, "Să-i lase pe moștenitorii mei să împartă în mod egal", exprimă intenția testatorului; ca, de
exemplu: "Fie ca primul și fiii fratelui meu să se împartă în mod egal"; deoarece această adăugare indică faptul că toți
moștenitorii sunt desemnați pentru părți egale, așa cum afirmă Labeo; iar dacă este omisă, primul va avea dreptul la jumătate
din avere, iar fiii fratelui testatorului la cealaltă jumătate.
76. Tatăl de familie poate împărți averea sa în câte părți dorește, dar împărțirea regulată a unei moșii se face în douăsprezece
părți, numite unciae.
77. Prin urmare, dacă testatorul își împarte averea într-un număr mai mic decât acesta, se recurge la această regulă prin
efectul legii; de exemplu, atunci când un testator numește doi moștenitori, fiecare pentru o pătrime din averea sa, pentru că în
acest caz restul averii este împărțit în așa fel încât se consideră că fiecare moștenitor a fost numit pentru șase părți.
78. În cazul în care, totuși, un moștenitor este desemnat pentru o pătrime din moștenire, iar altul pentru jumătate, se va
adăuga restul de patru părți proporțional cu părțile pe care le moștenesc respectivii.
79. Dacă un testator își împarte averea în mai mult de douăsprezece părți, atunci se va face o diminuare proporțională, ca de
exemplu, dacă m-a numit pe mine moștenitor pentru douăsprezece părți, iar pe tine moștenitor pentru șase, eu voi avea
dreptul la opt părți din moștenire, iar tu la patru.
80. Când un testator numește doi moștenitori pentru întreaga moștenire și alți doi pentru douăsprezece părți din aceasta,
Labeo, în partea a patra a ultimelor sale lucrări, se întreabă dacă se va face o împărțire egală. Și el consideră că primii au
dreptul la jumătate din moștenire, iar cei care sunt numiți pentru douăsprezece părți din ea vor fi moștenitori pentru cealaltă
jumătate. Cred că această opinie ar trebui să fie adoptată.
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81. Dacă, totuși, un testator numește doi moștenitori pentru întreaga sa avere, iar apoi numește un al treilea pentru o jumătate
și o șesime din aceasta, Labeo spune, în aceeași carte, că întreaga avere trebuie împărțită în douăzeci de părți, din care primii
doi moștenitori vor avea douăsprezece, iar cel care a fost numit pentru jumătatea și a șasea parte va avea dreptul la opt.
82. Labeo dă și el ca exemplu: "Să fie desemnat Titius pentru o treime din averea mea"; iar apoi, după ce întreaga avere a fost
dispusă a fost adăugat: "Să fie desemnat același Titius pentru o șesime". Trebatius spune că această moștenire ar trebui
împărțită în paisprezece părți.
83. Javolenus, Despre Cassius, Cartea I.
Dacă cineva ar trebui să numească moștenitori după cum urmează: "Titius să fie moștenitor pentru prima parte, Seius pentru
a doua, Maevius pentru a treia și Sulpicius pentru a patra", părți egale din moștenire vor aparține părților numite; pentru
motivul că se consideră că testatorul i-a numit mai degrabă pentru a arăta ordinea desemnării lor, decât pentru a prescrie
metoda de împărțire a moștenirii în părți.
84. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Julianus afirmă în Cartea a XXX-a că, în cazul în care un testator și-a desemnat moștenitorii după cum urmează: "Titius să fie
moștenitorul a jumătate din moștenirea mea, iar Seius a jumătate, iar din partea pe care i-am lăsat-o lui Seius, Sempronius să
fie moștenitorul meu pentru o sumă egală"; se poate pune la îndoială dacă testatorul a intenționat să-și împartă moștenirea în
trei părți sau dacă a intenționat să-i unească pe Seius și Sempronius ca moștenitori ai aceleiași jumătăți. Aceasta din urmă
este cea mai bună opinie și, prin urmare, se consideră că cei doi au fost numiți moștenitori ai aceleiași părți din moștenire;
prin urmare, rezultă că Titius va avea dreptul la jumătate din moștenire, iar fiecare dintre ceilalți la o pătrime din aceasta.
85. Aceeași autoritate a afirmat în aceeași carte că, în cazul în care un testator a spus: "Dacă primul este moștenitor al unei
jumătăți, al doilea va fi moștenitor al celeilalte jumătăți; dar dacă primul nu va fi moștenitor, al treilea să fie înlocuit ca
moștenitor pentru trei sferturi din averea mea". Aceasta este, într-adevăr, o chestiune de fapt, dar se poate spune foarte corect
că, dacă primul moștenitor intră în moștenire, ceilalți vor avea dreptul la părți egale din aceasta; dar dacă o refuză, aceasta
trebuie împărțită în cincisprezece părți, din care al treilea moștenitor va avea dreptul la nouă, iar al doilea la șase.
86. Julianus, Digest, Cartea XXX.
Căci al treilea moștenitor ocupă poziția celui care a fost atât numit, cât și substituit, deoarece se consideră că a fost numit
pentru trei părți din moștenire, iar substituit pentru șase.
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87. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Sabinus spune că atunci când o parte nu a fost atribuită unuia dintre moștenitori acest lucru necesită o investigație. De
exemplu, în cazul în care un testator a desemnat doi moștenitori, fiecare la o pătrime din moștenire, dar nu a atribuit nimic
celui de-al treilea, acesta din urmă va avea dreptul la restul. Labeo adoptă, de asemenea, această opinie.
88. Aceeași autoritate discută chestiunea: "În cazul în care un testator a numit doi moștenitori la unsprezece părți din averea
sa și doi fără niciuna, iar ulterior unul dintre cei cărora nu le-a fost atribuită nicio parte a respins succesiunea, a douăzeci și
patra parte la care avea dreptul va aparține tuturor moștenitorilor sau numai aceluia căruia nu i-a fost atribuită nicio parte? El
nu stabilește acest aspect. Servius, însă, spune că partea va aparține tuturor moștenitorilor și cred că această opinie este cea
mai bună; deoarece, în ceea ce privește dreptul de acumulare, cei care sunt desemnați fără nicio parte nu sunt moștenitori
comuni cu ceilalți. Această opinie este adoptată de Celsus în Cartea a șaisprezecea a Digestului.
89. Sabinus susține, de asemenea, că, în cazul în care testatorul a dispus de întreaga moștenire și a numit doi moștenitori fără
să le atribuie vreo parte din aceasta, niciunul dintre ei nu va fi coproprietar cu ceilalți.
90. Dar dacă, după ce a dispus de întreaga moștenire, el va numi un altul fără nicio cotă-parte, acesta din urmă va avea
dreptul la jumătate din dublul sumei cotelor inițiale din respectiva moștenire. 90. Va fi însă altfel dacă, după ce a dispus de
întreaga sa moștenire, testatorul va dispune: "Lasă-l pe un oarecare să fie moștenitorul meu pentru restul"; deoarece, cum nu
a mai rămas nimic, nu poate fi desemnat un moștenitor pentru nicio parte.
91. Dar dacă, după ce s-a dispus de întreaga moștenire, doi moștenitori ar fi menționați fără să li se atribuie vreo cotă-parte,
se pune întrebarea: acești doi moștenitori vor fi uniți în dublarea moștenirii sau doar într-o singură împărțire a acesteia?
Labeo crede, și aceasta este cea mai bună opinie, că vor avea dreptul să participe la o singură împărțire; deoarece, în cazul în
care unul a fost numit fără atribuirea vreunei părți, iar ulterior doi sunt numiți împreună fără să li se atribuie vreo parte,
Celsus spune, în Cartea a șaisprezecea, că moștenirea nu trebuie împărțită în trei părți, ci doar în două.
92. Dar dacă testatorul, după ce a dublat părțile din moștenire, o împarte între doi moștenitori și îl desemnează pe un al treilea
fără nici o parte, numărul de părți inițiale nu va fi triplat, ci respectivul al treilea moștenitor va avea dreptul la o a treia parte
din aceasta, așa cum a afirmat Labeo în Cartea a patra a ultimelor sale lucrări, iar această opinie nu este menționată nici de
Aristo, nici de Paulus, poate pentru că au considerat-o corectă,
93. Paulus, Despre Vitellius, Cartea I.
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Sabinus spune: "Se pune întrebarea în cazul în care un testator a distribuit între moștenitorii săi un număr mai mare de părți
decât necesită împărțirea obișnuită a unei moșteniri și a desemnat un moștenitor fără nicio parte; acesta din urmă va avea
dreptul la jumătate din împărțirea dublă sau doar la ceea ce lipsește din cele douăzeci și patru de părți?". Cred că această din
urmă opinie este cea mai corectă, astfel încât același raport va fi respectat în cazul în care împărțirea este dublată, sau orice
alt număr mai mare de părți decât se face în împărțirea obișnuită a unei moșteniri. Paulus: "În a doua împărțire trebuie să se
respecte același raport ca și în prima".
94. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Pomponius și Arrianus afirmă că s-a iscat o discuție cu referire la următorul punct, și anume, în cazul în care un om a lăsat o
parte din averea sa nedestinată și apoi a prevăzut: "Dacă Seius" (pe care nu l-a desemnat) "nu ar fi moștenitorul meu, atunci
Sempronius să fie moștenitorul meu", dacă acesta din urmă ar putea lua acea parte din avere care nu a fost atribuită nimănui.
Pegasus crede că ar fi îndreptățit să primească această parte. Aristo este de părere contrară, pentru că i s-a atribuit o parte care
nu exista. Javolenus, Pomponius și Arrianus aprobă această opinie, care prevalează în prezent.
95. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Nu contează la ce loc este atribuit un moștenitor căruia nu i s-a dat nici o parte din moștenire, fie că este primul, cel
intermediar sau ultimul.
96. În cazul în care a fost lăsată a patra parte dintr-o moștenire unei persoane care este deja moartă, iar restul de trei pătrimi
unei alte persoane, iar o a treia parte a fost menționată fără a i se atribui vreo parte din moștenire, Labeo spune că cel care a
fost desemnat moștenitor fără nicio parte va avea dreptul la jumătate din părțile dublate ale moștenirii și că aceasta a fost
intenția testatorului. Julianus aprobă și el această opinie, care este corectă.
97. În cazul în care o persoană în viață și una moartă sunt numite moștenitoare comune a jumătate dintr-o moștenire, iar un
terț la cealaltă jumătate; el spune că vor avea dreptul la părți egale, deoarece partea atribuită defunctului este considerată ca
nefiind menționată.
98. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea I.
97. Trebatius spune că următoarele nu sunt afirmate corect: "Oricine va fi moștenitorul meu, Stichus să fie liber și
moștenitorul meu", dar că sclavul va deveni totuși liber. Labeo susține, și foarte corect, că și el va fi moștenitor.
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99. Cred că este foarte probabil ca libertatea să poată fi acordată în mod absolut unui sclav și ca moștenirea să poată fi, în
același timp, lăsată sub o anumită condiție, în așa fel, însă, încât ambele dispoziții să depindă de condiție.
100. Julianus, Digest, Cartea XXX.
Condiția fiind îndeplinită, sclavul va deveni liber și moștenitor; indiferent în ce parte a testamentului i-a fost conferită
libertatea. Acolo unde, însă, condiția nu a fost îndeplinită, se consideră că libertatea i-a fost conferită fără moștenire.
101. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea I.
În cazul în care un moștenitor este desemnat pentru o perioadă de timp certă sau incertă, el poate pretinde posesia moștenirii
și poate dispune de ea în calitate de moștenitor.
102. Dar dacă el nu pretinde posesia proprietății, ci amână respectarea condiției, pe care o poate îndeplini foarte ușor (de
exemplu, dacă condiția era ca el să manumită un sclav care se află sub controlul său, dar nu o face), în acest caz este de
datoria pretorului să emită edictul său care să desemneze timpul în care moștenitorul trebuie să intre în posesia proprietății.
103. De asemenea, dacă moștenitorul nu poate respecta condiția pentru că nu este în puterea sa (de exemplu, când aceasta
constă în ceva ce trebuie făcut de către altcineva sau depinde de un eveniment incert, de exemplu: "Dacă va deveni consul");
și atunci pretorul ar trebui să decidă, la cererea creditorilor, că, în cazul în care moștenirea nu este acceptată și intrată în
posesie într-un anumit interval de timp, el le va ordona creditorilor amintiți ai moștenirii să intre în posesia bunurilor
defunctului și, între timp, va ordona ca toate bunurile de care este necesar să se dispună să fie vândute de către agenții
desemnați în acest scop.
104. Cu toate acestea, în cazul în care un moștenitor este desemnat sub condiție, iar datoriile succesiunii sunt considerabile și
sunt susceptibile de a crește prin impunerea de penalități și, mai ales, în cazul în care există o datorie publică, datoria ar trebui
să fie achitată prin intermediul unui agent, la fel ca în cazul în care un copil nenăscut este în posesia succesiunii sau există un
moștenitor minor care nu are tutore.
105. De aceea, el spune că ar trebui să se facă o investigație cu referire la acei moștenitori care sunt absenți, fără a fi în mod
deliberat în lipsă; dar care sunt împiedicați fie de o boală acută, fie de o boală cronică, să vină în instanță și nu au pe nimeni
care să apară în apărarea lor.
106. Celsus, Digest, Cartea XVI.
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"Titius și Seius, sau supraviețuitorul oricăruia dintre ei, să fie moștenitorul meu". Cred că, dacă ambii supraviețuiesc,
amândoi vor fi moștenitori, dar dacă unul dintre ei moare, supraviețuitorul va fi moștenitor al întregii averi:
107. Ulpianus, Reguli, Cartea a VI-a.
Din motivul că o substituire tacită pare să fie inclusă în numire.
108. Celsus, Digest, Cartea XVI.
Senatul a decis această chestiune și în cazul în care o moștenire a fost lăsată în același mod.
109. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Dacă te numesc moștenitor absolut al unei jumătăți din averea mea și numesc un alt moștenitor al celeilalte jumătăți cu
anumite condiții, iar apoi numesc un înlocuitor pentru tine, Celsus spune că, dacă condiția nu este respectată, înlocuitorul va
fi moștenitorul acelei părți din avere.
110. Dar dacă te numesc moștenitorul meu necondiționat, iar apoi te numesc sub o anumită condiție, cea de-a doua numire nu
va fi valabilă, deoarece prima are întâietate asupra celeilalte.
111. În cazul în care, totuși, mai multe numiri au fost făcute pentru aceeași parte dintr-o moștenire în condiții diferite, iar
prima condiție este îndeplinită, rezultatul va fi același pe care l-am afirmat mai sus, când numirea a fost făcută în mod
absolut, dar și sub o condiție.
112. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă cineva ar fi numit moștenitor după cum urmează: "Titius să fie moștenitorul meu, dacă Secundus nu vrea să fie
moștenitorul meu", iar după aceea el spune: "Secundus să fie moștenitorul meu", se stabilește că Secundus este numit în
primul grad.
113. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Prin termenul "fie" se înțeleg toți moștenitorii și, de aceea, Labeo spune că dacă în testament se inserează următoarele, și
anume "Titius și Seius să fie moștenitorii mei în măsura în care oricare dintre ei m-a numit moștenitor al său". Dacă amândoi
nu l-au numit pe testator moștenitor, niciunul dintre ei nu va fi moștenitorul său, deoarece fraza se referă la actul tuturor; dar
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în acest caz, cred că trebuie să se țină cont de intenția testatorului. Prin urmare, este mai echitabil ca cel pe care testatorul l-ar
fi desemnat să moștenească averea sa să fie moștenitorul său în această măsură, iar cel pe care nu l-ar fi desemnat să nu fie
admis să participe la averea sa.
114. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXI.
Împăratul Severus a afirmat într-un Rescript că, în cazul în care un sclav era gajat, el putea fi moștenitorul necesar al
stăpânului său, cu condiția ca el să fie gata să satisfacă în prealabil creditorul.
115. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XVII.
Putem numi ca moștenitori nu numai sclavi, ci și oameni liberi, cu condiția ca sclavii să aparțină unor părți pe care noi înșine
le putem numi, deoarece întocmirea unui testament cu referire la sclavi este un drept derivat din autoritatea stăpânilor lor.
116. Puterea de a numi un sclav care face parte dintr-o moștenire înainte ca aceasta să fi fost înscrisă la moștenire se bazează
pe principiul conform căruia moștenirea este considerată a fi proprietarul sclavului și a ocupa locul defunctului.
117. Același, cu privire la testamente; Despre Edictul pretorului urban, Cartea I.
Desemnarea unui moștenitor, după cum urmează: "Cei pe care îi va dori Titius", este defectuoasă, pentru că depinde de
dorința altuia. Căci autoritățile antice au decis foarte des că validitatea testamentelor trebuie să provină de la ele însele și nu
să depindă de dorințele altora.
118. Oricine se află în mâinile dușmanului poate fi numit în mod legal moștenitor, deoarece, prin legea postliminium, toate
drepturile sale personale de cetățenie rămân în suspensie și nu sunt anulate. Prin urmare, dacă se întoarce din captivitate, el
poate intra în moștenire. Sclavul său poate fi, de asemenea, numit moștenitor în mod legal, iar dacă stăpânul său se întoarce
din captivitate, i se poate ordona să intre în moștenire. Dacă, totuși, acesta moare, succesorul său legal va deveni moștenitorul
său prin actul sclavului.
119. Același, Despre testamente; Despre edictul pretorului urban, cartea a II-a.
Dacă cineva ar scrie într-un testament următoarele, și anume "Lasă-l pe Titius să fie moștenitorul a jumătate din averea mea
și lasă-l pe același Titius să fie moștenitorul celeilalte jumătăți dacă sosește o corabie din Asia", întrucât moștenitorul intră în
moștenire în temeiul unei numiri necondiționate, deși condiția celei de-a doua numiri poate fi încă în curs, el devine
moștenitor al întregii averi, chiar dacă condiția nu ar fi îndeplinită, deoarece îndeplinirea ei nu îl va avantaja în niciun fel;
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deoarece nu există nicio îndoială că, dacă o parte este desemnată moștenitoare a jumătate dintr-o moștenire și nu apare
ulterior niciun alt moștenitor, se consideră că a fost desemnată moștenitoare a întregii moșteniri.
120. Papinianus, Definiții, Cartea I.
O moștenire nu poate fi legal moștenită de la un anumit moment sau până la un anumit moment, dar defectul cu privire la
timp fiind ignorat, desemnarea moștenitorului va rămâne valabilă.
121. 121. Ulpianus, Disputations, Book IV.
Într-un caz care a fost expus, un anumit testator a desemnat doi moștenitori, unul pentru proprietatea sa situată într-o
provincie, celălalt pentru proprietatea sa situată în Italia; și cum avea obiceiul de a aduce mărfuri în Italia, a trimis bani în
provincie cu scopul de a cumpăra unele, iar această marfă a fost cumpărată fie în timpul vieții sale, fie după moartea sa, dar
nu fusese încă adusă în Italia. S-a pus întrebarea dacă marfa respectivă aparținea moștenitorului căruia i-au fost lăsate
bunurile din Italia sau dacă avea dreptul la ea cel căruia i-au fost lăsate cele din provincie? Am declarat că era stabilit că pot
fi desemnați moștenitori pentru diferite tipuri de bunuri și că desemnarea nu era nulă, dar că era de datoria judecătorului care
avea competența de a împărți averea să se asigure că niciun moștenitor căruia i-a fost lăsată o anumită parte a averii nu
primește mai mult decât avea dreptul în temeiul testamentului. Acest lucru ar trebui înțeles după cum urmează: de exemplu,
să presupunem că doi moștenitori au fost desemnați, unul pentru moșia Cornești, celălalt pentru moșia Livieni, și că una
dintre aceste suprafețe de teren compune trei pătrimi din proprietate, iar cealaltă a patra parte rămasă; moștenitorii menționați
vor moșteni atunci porțiuni egale din moștenire, la fel ca și cum ar fi fost desemnați fără nicio desemnare a părților lor; dar va
fi de datoria instanței să se asigure că terenul care a fost lăsat fiecăruia dintre ei va fi adjudecat sau atribuit acestuia.
122. Prin urmare, sunt conștient că se pune întrebarea pentru ce parte din datoriile succesiunii va fi responsabil fiecare dintre
acești moștenitori. Papinianus, a cărui opinie eu însumi am aprobat-o, consideră că fiecare dintre ei ar trebui să răspundă
pentru datoriile moștenirii, proporțional cu partea sa ereditară, adică pentru jumătate din ea; căci se înțelege că aceste terenuri
au fost primite ca moștenire privilegiată. Prin urmare, dacă datoria a fost atât de mare încât nu va mai rămâne nimic după ce
aceasta a fost achitată; susținem în consecință că astfel de numiri făcute cu referire la dispoziția anumitor bunuri specifice nu
au nicio forță sau efect. În cazul în care aplicarea legii falcidiene ar trebui să determine diminuarea legatului, atunci va deveni
datoria judecătorului să reducă aceste legate preferențiale, astfel încât niciunul dintre moștenitori să nu poată primi mai mult
decât ar fi avut dreptul dacă ar fi obținut un legat, sau orice alt bun, sau chiar legatele menționate. Dar, dacă ar exista vreo
îndoială în ceea ce privește aplicarea legii falși, va fi perfect corect ca judecătorul să ceară părților să își ofere reciproc
garanții.
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123. În aceste condiții, numirea pe care o analizăm nu ar trebui respinsă ca fiind nulă, în cazul în care unui moștenitor i s-au
lăsat bunuri situate într-o provincie, iar celuilalt bunuri situate în Italia. Va fi de datoria judecătorului să atribuie fiecăruia
dintre moștenitori acea parte din moștenire care i-a fost lăsată. Cu toate acestea, moștenitorii respectivi vor avea dreptul la
jumătate din succesiune, deoarece testatorul nu le-a atribuit nicio parte. Rezultatul este că, în cazul în care anumite bunuri ale
moștenirii se află mai mult într-un loc decât în altul (de exemplu, mai mult în Italia decât în provincie), iar plata datoriilor
este urgentă, trebuie să se considere că trebuie să se facă aceeași diminuare pe care am menționat-o mai sus. Prin urmare, în
cazul în care moștenirile au fost lăsate altora, contribuția pentru achitarea lor trebuie să fie făcută de către moștenitori.
124. Ar trebui acum să se stabilească ce se înțelege prin bunuri situate în Italia sau în provincie. Intenția defunctului trebuie
să determine acest punct, deoarece trebuie să se ia în considerare ceea ce a avut în vedere. Cu toate acestea, trebuie să se
înțeleagă că prin termenul "bunuri în Italia" sunt incluse toate acele lucruri pe care testatorul le-a avut întotdeauna acolo și a
luat măsuri pentru a le păstra acolo. Din nou, dacă a transferat temporar bunuri dintr-un loc în altul, nu în scopul de a le
păstra acolo, ci pentru a le readuce la locul lor anterior, acest lucru nu va crește valoarea bunurilor în locul în care le-a
transportat și nici nu o va diminua pe cea din locul de unde le-a luat; cum ar fi, de exemplu, dacă el ar trimite din proprietatea
sa italiană anumiți sclavi într-o provincie (ca în Galia) fie pentru a plăti o datorie, fie pentru a cumpăra marfă, care urmau să
se întoarcă după ce își făcuseră cumpărăturile, nu există nicio îndoială că trebuie spus că ei continuă să aparțină proprietății
italiene; așa cum a fost afirmat de Mucius în cazul în care o întindere de pământ a fost atribuită, fie cu toate mijloacele de
cultivare, fie cu proprietatea care se află pe ea. Căci Mucius spune că, în cazul în care un sclav numit Agaso a fost trimis de
stăpânul său pe o moșie de la țară, el nu aparținea terenului care a fost atribuit, pentru că nu fusese trimis acolo pentru a
rămâne permanent; prin urmare, atunci când un sclav este trimis pe o moșie de la țară pentru a rămâne acolo pentru o anumită
perioadă de timp, pentru că și-a ofensat stăpânul, el este, ca și cum ar fi fost alungat temporar, și se consideră că el nu face
parte din moșia atribuită. Prin urmare, sclavii care sunt obișnuiți să muncească la o fermă și care sunt trimiși la o alta, fiind ca
și cum ar fi împrumutați de la un teren la altul, nu fac parte din masa succesorală, deoarece nu par să fie legați în mod
permanent de teren. În cazul de față, trebuie să se considere că bunurile situate în Italia sunt cele pe care testatorul a dorit să
rămână acolo în mod permanent.
125. Prin urmare, în cazul în care un om trimite bani într-o provincie în scopul de a cumpăra marfă, iar aceasta nu a fost încă
cumpărată, eu spun că banii care au fost trimiși acolo pentru a obține bunuri care să fie aduse în Italia trebuie să fie
considerați ca făcând parte din patrimoniul italian; pentru că, dacă testatorul a trimis în provincie bani pe care obișnuia să îi
folosească în Italia, iar aceștia au fost luați și returnați dintr-un loc în altul, trebuie să fie considerați ca făcând parte din
patrimoniul italian.
126. Prin urmare, am declarat că rezultatul ar fi că respectiva marfă care a fost cumpărată pentru a fi transportată la Roma, fie
că a fost transportată în timpul vieții testatorului, fie că acest lucru nu a fost încă făcut, și fie că testatorul știa sau nu știa că
acesta este faptul, va aparține acelui moștenitor căruia i-a fost lăsată moștenirea italiană.
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127. Același, Disputații, Cartea VIII.
Acolo unde cineva numește un moștenitor după cum urmează: "Lasă-l pe Titius să fie moștenitorul acelei părți din averea
mea la care l-am desemnat printr-un codicil"; el va fi totuși moștenitor, ca fiind desemnat fără o parte certă, chiar dacă partea
sa nu a fost menționată în codicil.
128. Julianus, Digest, Cartea XXIX.
Atunci când un testator face următoarea dispoziție în testamentul său: "Dacă fiul meu va muri în timpul vieții mele, iar
nepotul născut de el după moartea mea, să fie moștenitorul meu", există două grade de succesiune, deoarece în niciun caz nu
pot fi admiși amândoi la cota de moștenire. De aici reiese că, dacă Titius ar fi substituit nepotului, iar fiul ar fi moștenitorul
tatălui său, Titius nu poate fi moștenitorul fiului său, din motivul că este substituit nu în primul, ci în al doilea grad.
129. Următoarea clauză: "Publius, Marcus, Gaius, înlocuitori unul altuia, să fie moștenitorii mei", trebuie înțeles ca
însemnând că testatorul pare să fi desemnat trei moștenitori în foarte puține cuvinte și să îi fi înlocuit unul pe altul, la fel ca și
cum ar fi scris: "Să fie numiți moștenitori ai mei și să fie înlocuiți așa și așa".
130. În cazul în care un om are trei fii și a scris în testamentul său: "Fie ca fiii mei să fie moștenitorii mei, iar fiul meu
Publius să fie dezmoștenit", se consideră că el a numit moștenitori doar doi dintre fiii săi în prima parte a testamentului său.
131. Același, Digest, cartea XXX.
În cazul în care un testator a lăsat moștenire un sclav pe nume Pamphilus fiului său dezmoștenit, minor, el poate numi sclavul
respectiv moștenitor al unei părți din moștenirea sa în același mod, după moartea fiului său, la fel cum oricine care lasă
moștenire un sclav lui Sempronius, poate numi sclavul respectiv moștenitor al unei părți din moștenirea sa, după moartea lui
Sempronius.
132. Atunci când un sclav este numit moștenitor necondiționat printr-un testament, dar nu i se ordonă să fie liber decât dacă
plătește zece aurei înainte de calendele lui decembrie, iar ulterior își obține libertatea în mod absolut printr-un codicil, el nu
va fi nici liber, nici moștenitor, decât dacă plătește cele zece aurei înainte de calendele lui decembrie; dar dacă nu face acest
lucru, va deveni liber datorită codicilului.
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133. Dacă un testator desemnează în mod absolut un sclav ca moștenitor al său, dar îi acordă libertatea sub condiție și îl vinde
în timp ce condiția era în curs, sclavul poate intra în moștenire prin ordinul cumpărătorului său, deoarece desemnarea este
valabilă, iar cumpărătorul are dreptul de a da ordinul sclavului.
134. Atunci când sclavul a fost înstrăinat, după ce nu a fost îndeplinită condiția, el nu poate intra pe moștenire prin ordinul
cumpărătorului, deoarece în momentul în care a trecut în mâinile acestuia din urmă, numirea, devenind nulă, nu mai avea
niciun efect.
135. Prin urmare, în cazul în care un sclav este îndrumat să devină liber sub o anumită condiție și primește un legat absolut și,
în timp ce condiția este în curs de îndeplinire, el este fie manumit, fie înstrăinat, el va avea dreptul la legat sau îl va obține
pentru stăpânul său, chiar dacă, la momentul morții testatorului, condiția de care depindea condiția sa nu fusese îndeplinită.
Cu toate acestea, dacă el a fost manumit sau înstrăinat după ce a avut loc neîndeplinirea condiției, legatul va deveni nul.
136. În cazul în care vânzătorul ordonă unui sclav, care a fost desemnat moștenitor al unei părți din averea cumpărătorului
înainte de predarea sa către acesta din urmă, să accepte legatul, el va fi obligat să restituie ceea ce a primit co-moștenitorului
sclavului, deoarece nu trebuie să profite de dreptul sclavului pe care l-a vândut. Este evident că nu este obligat să restituie tot
ceea ce a primit, ci doar partea proporțională pe care sclavul o avea în comun cu coeredele său.
137. Marcianus, Reguli, Cartea a II-a.
Adică, jumătate din sclav și a patra parte din moștenire, după cum observă Marcellus în Cartea a Treizeci a Digestului lui
Julianus, și el susține că trebuie să predea acest lucru deoarece vânzătorul nu ar putea să-l recupereze dacă sclavul ar fi fost
predat înainte ca el să intre în partea sa de moștenire, opinie care este corectă.
138. Julianus, Digest, Cartea XXX.
Capul unei familii l-a numit moștenitor pe Titius, pe care îl presupunea a fi născut liber, și l-a substituit pe Sempronius, dacă
acesta nu ar fi fost moștenitorul său; și când Titius, fiind sclav, a intrat pe moștenire din ordinul stăpânului său, se poate
susține că Sempronius ar trebui să fie admis la o parte din moștenire; pentru că atunci când un om care știe că cineva este
sclav, îl numește moștenitor, dându-i un înlocuitor, după cum urmează: "Dacă Stichus nu va fi moștenitorul meu, lasă-l pe
Sempronius să fie moștenitorul meu", se înțelege că vrea să spună că dacă Stichus nu va fi moștenitor, el nu poate transfera
posesia către altcineva. Dar atunci când cineva desemnează ca moștenitor al său o persoană pe care o consideră liberă, în
acești termeni, și anume: "Dacă nu ar fi moștenitorul meu", se consideră că el nu intenționează altceva decât că, dacă ar
dobândi proprietatea pentru el însuși sau dacă starea sa s-ar schimba, nu poate desemna pe altcineva ca moștenitor al său.
Această adăugire se referă la cei care sunt numiți moștenitori ai capului familiei și care sunt ulterior reduși la sclavie; prin
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urmare, în acest caz, averea va fi împărțită în două părți, din care jumătate va reveni celui care a fost stăpânul sclavului numit
moștenitor, iar cealaltă jumătate înlocuitorului.
139. Pomponius, Diverse pasaje, Cartea XII.
Tiberius Caesar a pronunțat această hotărâre cu referire la Parthenius, care fusese numit moștenitor, ca fiind născut liber, și
care a intrat într-o moștenire în timp ce era sclavul împăratului; căci, după cum relatează Sextus Pomponius, moștenirea a
fost împărțită între Tiberius și persoana care fusese înlocuită în locul lui Parthenius.
140. Julianus, Digest, Cartea LXIV.
Un om care nu era solvabil a dispus prin testamentul său ca doi sclavi pe nume Apollonius să fie liberi și moștenitorii săi.
Întrucât unul dintre sclavii respectivi a murit înainte de deschiderea testamentului, nu se poate considera în mod
necorespunzător că supraviețuitorul ar fi devenit liber și unicul și necesarul moștenitor al testatorului. Cu toate acestea, dacă
ambii ar fi fost în viață, numirea ar fi fost nulă, în conformitate cu Lex Aelia Sentia, care interzice numirea mai multor
moștenitori necesari:
141. Paulus, Despre legea Aelia Sentia, Cartea I. Căci atunci ei se împiedică unul pe altul.
142. Alfenus, Digest, Cartea a V-a.
Capul unei familii a numit prin testament doi moștenitori și le-a ordonat să îi ridice un monument într-un anumit termen, pe
care l-a inserat ulterior în testamentul său: "Cel care nu face acest lucru să fie dezmoștenit". Unul dintre moștenitori a refuzat
să intre în moștenire, iar celălalt, întrucât el însuși a construit monumentul, a cerut o opinie pentru a afla dacă nu ar avea
dreptul la moștenire, deoarece coeredele său a refuzat să o accepte. Răspunsul a fost că nimeni nu poate fi obligat sau privat
de o moștenire prin actul altuia; dar, ori de câte ori cineva a respectat condiția, el va deveni moștenitor al moștenirii, chiar
dacă niciunul dintre ceilalți moștenitori nu a intrat în posesia acesteia.
143. Același, Despre epitropia Digestului, de Paulus, Cartea a II-a.
"Dacă mama mea, Maevia, și fiica mea, Fulvia, vor trăi, atunci Lucius Titius să fie moștenitorul meu". Servius era de părere
că, dacă testatorul nu ar fi avut niciodată o fiică, iar mama sa ar fi supraviețuit, Titius ar fi fost totuși moștenitorul său,
deoarece acolo unde într-un testament este inserat ceva imposibil, acesta nu are nicio forță.
144. Africanus, Întrebări, Cartea a II-a.
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Un anumit individ care dorea să facă moștenitor un fiu aflat sub controlul paternal, dar în așa fel încât niciuna dintre
moșteniri să nu ajungă la tatăl său, și-a expus dorința față de fiu. Acesta din urmă, temându-se să nu-și ofenseze tatăl, i-a
cerut testatorului să-l numească moștenitor cu condiția ca el să fie emancipat de tatăl său și a obținut consimțământul acestuia
pentru a-l numi moștenitor pe unul dintre prietenii săi și, în acest fel, prietenul fiului, care era necunoscut testatorului, a fost
numit moștenitor testamentar al acestuia și nu i s-a cerut nimic. S-a pus întrebarea dacă prietenul respectiv nu a vrut să intre
în moștenire sau dacă, după ce a intrat în moștenire, a refuzat să renunțe la ea, dacă i se putea cere în calitate de administrator
sau dacă se putea intenta vreo acțiune împotriva lui sau dacă una ar fi putut fi intentată împotriva tatălui sau a fiului.
Răspunsul a fost că, chiar dacă era evident că moștenitorul desemnat era doar un simplu administrator, totuși, averea nu putea
fi revendicată de la el decât dacă se putea dovedi că testatorul însuși îl privea în această lumină. Cu toate acestea, dacă
prietenul, după ce a fost solicitat de fiul aflat sub controlul paternal, a acceptat să intre în moștenire și să o predea după ce a
devenit propriul stăpân, nu se poate considera în mod necorespunzător că ar putea fi intentată o acțiune pe mandat și că o
astfel de acțiune nu ar fi în favoarea tatălui, deoarece buna-credință nu cerea ca el să primească ceea ce testatorul nu dorea să
ajungă în mâinile sale. Nici acțiunea comună pe mandat nu va fi disponibilă pentru fiu, dar o acțiune pretoriană va fi
disponibilă; deoarece s-a stabilit că una ar trebui să fie acordată unei părți care, în timp ce era fiu sub controlul paternal, a
devenit garant pentru cineva, iar după ce a devenit propriul stăpân este obligat să facă plata.
145. Același, Întrebări, Cartea a IV-a.
Atunci când într-un testament se menționează: "Să fie moștenitor Titius, nu Seius", opinia a fost că doar Seius va fi
moștenitor. Acolo unde, însă, se folosesc următoarele cuvinte: "Titius să fie moștenitorul meu, nu Seius să fie moștenitorul
meu", se va aplica aceeași regulă.
146. Un anumit testator și-a desemnat moștenitorii după cum urmează: "Un anumit testator și-a desemnat moștenitorii după
cum urmează: "Fie ca Titia, fiica mea, să fie moștenitoarea mea; iar dacă mi se vor naște copii în timpul vieții mele sau după
moartea mea, atunci unul sau mai mulți dintre cei de sex masculin care se vor naște să moștenească jumătate și un sfert din
averea mea, iar unul sau mai mulți dintre cei de sex feminin care se vor naște să fie moștenitori ai celei de-a patra părți din
averea mea"; un copil de sex masculin postum s-a născut testatorului și a fost întrebat ce parte din avere va moșteni acesta.
Răspunsul a fost că averea ar trebui împărțită în șapte părți și că fiica ar avea dreptul la patru dintre ele, iar copilul postum la
trei; din motivul că întreaga avere a fost lăsată fiicei și trei sferturi din ea copilului postum, astfel încât fiica avea dreptul la o
pătrime mai mult decât copilul postum. Prin urmare, în cazul în care s-a născut și o fiică postumă, prima fiică ar trebui să aibă
dreptul la o sumă egală cu cea a ambilor copii postumi împreună. Prin urmare, în cazul menționat, întrucât întreaga moștenire
a fost dată fiicei, iar trei sferturi din ea copilului postum, aceasta ar trebui împărțită în douăzeci și una de părți, astfel încât
fiica să aibă douăsprezece părți, iar fiul nouă.
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147. În cazul în care într-un testament a fost prevăzută următoarea dispoziție: "Lucius Titius să fie moștenitorul a șase părți
din averea mea, Gaius Attius a o parte, Maevius a o parte și Seius a două părți", s-a pus întrebarea care ar fi legea în acest
caz. Răspunsul a fost că testamentul ar trebui interpretat în așa fel încât Lucius Titius să aibă o șesime, iar ceilalți, deoarece
fuseseră numiți fără părți definite, să fie moștenitorii restului de bunuri, care ar trebui împărțite astfel încât Seius să
primească cinci părți, iar Attius și Maevius cele cinci părți rămase între ei.
148. Marcianus, Institutes, Cartea a IV-a.
Desemnarea unui moștenitor este făcută în mod legal atunci când este exprimată în felul următor: "Lasă-l pe Titius să fie
proprietarul bunurilor mele".
149. Este valabilă următoarea numire: "Fie ca fiul meu cel mai nefiresc, care a meritat atât de mult rău de la mine, să fie
moștenitorul meu"; căci el este desemnat moștenitor în mod absolut, deși în termeni de reproș, și toate numirile de acest fel
sunt acceptate.
150. Uneori, un sclav nu este numit legal moștenitor odată cu acordarea libertății sale de către stăpâna sa, așa cum indică o
constituție a Divinității Severus și Antoninus, care este în următoarele cuvinte: "În mod legal, un sclav nu este numit
moștenitor odată cu acordarea libertății sale de către stăpâna sa: "Este rezonabil ca un sclav acuzat de adulter să nu fie,
înainte de pronunțarea sentinței, învestit în mod legal de către aceeași femeie cu care a fost implicat, în cazul în care ea este
acuzată de aceeași crimă. De aici rezultă că numirea sa ca moștenitor de către stăpâna sa nu are nicio forță și niciun efect."
151. În cazul în care testatorul face o declarație falsă cu privire la tatăl, naționalitatea sau orice altă relație similară a
moștenitorului său, numirea va fi valabilă, cu condiția ca identitatea părții desemnate să fie stabilită.
152. Florentinus, Institutes, cartea X.
153. Dacă aș dispune ca un sclav aparținând altuia să fie liber și să fie moștenitorul meu, iar sclavul ar deveni ulterior al meu,
niciuna dintre aceste dispoziții nu va fi valabilă, pentru că libertatea nu poate fi acordată în mod legal sclavului altuia.
153. În ceea ce privește moștenitorii străini, trebuie să se respecte regula conform căreia, atunci când toți au capacitate
testamentară, fie că ei înșiși sunt numiți moștenitori, fie că sunt numiți alții care se află sub controlul lor, numirea se referă la
două momente diferite, cel al executării testamentului, pentru ca numirea să poată fi făcută, și cel al morții testatorului, pentru
ca aceasta să producă efecte. Mai mult, executarea actului va avea ca referință acceptarea succesiunii, indiferent dacă
moștenitorul a fost numit în mod absolut sau sub anumite condiții; pentru că, în ceea ce privește dreptul moștenitorului,
trebuie acordată o atenție deosebită momentului în care acesta dobândește succesiunea. O modificare a dreptului
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moștenitorului, dacă a avut loc în timpul intermediar, adică în intervalul dintre executarea testamentului și decesul
testatorului sau îndeplinirea condiției de numire, nu îl va prejudicia, deoarece, așa cum am afirmat, trebuie să luăm în
considerare aceste trei date diferite.
154. Ulpianus, Reguli, Cartea a VI-a.
Dacă, în timpul vieții mele, mi-aș vinde sclavul, pe care l-am numit moștenitor cu acordarea libertății sale, unei părți care nu
avea capacitate testamentară, iar ulterior aș răscumpăra sclavul respectiv, el poate fi moștenitorul meu conform testamentului;
nici timpul intermediar în care a fost în mâinile altui stăpân nu va anula numirea, pentru că este sigur că a fost al meu în
ambele momente, și anume cel al executării testamentului și cel al morții. Prin urmare, dacă ar fi rămas în mâinile celuilalt
stăpân, numirea ar fi devenit nulă; sau dacă ar fi fost transferat cuiva care avea capacitate testamentară, el ar fi dobândit
averea mea pentru acesta din urmă prin intrarea în ea la îndemnul său.
155. Dacă în condiția de care depindea desemnarea unui moștenitor se preciza că un anumit act nu trebuia să fie îndeplinit,
iar acest lucru era imposibil, persoana desemnată va fi moștenitor în conformitate cu opinia tuturor autorităților, la fel ca și
cum ar fi fost desemnată necondiționat.
156. O moștenire este în general împărțită în douăsprezece părți, care sunt cuprinse în denumirea ca. Aceste părți au toate
denumiri proprii, de la uncia la as, de exemplu, următoarele: "A șasea, a patra, a patra, a treia, cinci doisprezecimi, jumătate,
șapte doisprezecimi, două treimi, trei sferturi, cinci-șase, unsprezece doisprezecimi, as".
157. Marcianus, Reguli, Cartea a III-a.
Anumite autorități au considerat că următoarea numire nu era valabilă: "Lasă-l pe Stichus să fie liber, iar dacă va deveni
liber, să fie moștenitorul meu". Divinul Marcu a declarat într-un Rescript că această numire este valabilă, la fel ca și cum nu
s-ar fi făcut adăugarea "Dacă va deveni liber".
158. În cazul în care cineva face următoarele prevederi într-un testament, și anume "Dacă Stichus ar trebui să-mi aparțină în
continuare când voi muri, să fie liber și să fie moștenitorul meu". Dacă Stichus este înstrăinat, el nu poate intra pe moștenire
din ordinul cumpărătorului, deși, chiar dacă testatorul nu ar fi declarat că aceasta este intenția sa, sclavul nu poate deveni
liber și moștenitor, decât dacă se afla sub stăpânirea sa la momentul morții. Dacă, totuși, îl va manumi în timpul vieții sale,
Celsus spune în Cartea a cincisprezecea a Digestului că Stichus va deveni moștenitorul său; căci este evident că testatorul nu
a intenționat să excludă acest caz și nici cuvintele sale nu sunt deloc contradictorii, căci chiar dacă nu mai este sclavul său, el
este cu siguranță libertul său.
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159. Paulus, Reguli, Cartea a II-a.
Un sclav care aparține succesiunii poate fi numit moștenitor, cu condiția ca el să fi avut capacitate testamentară cu defunctul,
chiar dacă nu a fost cazul în ceea ce privește moștenitorul desemnat de către testator.
160. Marcellus, Opinii.
Lucius Titius, după ce i-a numit pe Seius și Sempronius moștenitori egali ai averii sale, iar ceilalți fii ai săi au fost
dezmoșteniți, i-a înlocuit pe fiecare dintre acești moștenitori pe celălalt, apoi a lăsat anumite moșteniri și a manuntit anumiți
sclavi, iar ulterior a adăugat următoarele: "Cornelius, Sallustius și Varo să fie moștenitori ai unor părți egale din averea mea,
și i-am înlocuit unul pe celălalt". 1 întreabă: ce parte din moștenire ar trebui să aibă primii moștenitori, care sunt desemnați
pentru întreaga moștenire, și ce parte ar trebui să aibă ultimii moștenitori? Marcellus a răspuns că este îndoielnic dacă
testatorul a intenționat să-i numească pe Cornelius, Sallustius și Varo moștenitorii săi în primul, al doilea și al treilea grad;
dar, conform termenilor testamentului, așa cum au fost prezentați, se pare că averea a fost dată tuturor moștenitorilor după ce
părțile au fost dublate.
161. Neratius, Pergamente, Cartea I.
Un tată și-a substituit sclavul ca moștenitor al fiului său minor și, în același timp, i-a acordat acestuia din urmă libertatea, iar
minorul a vândut sclavul respectiv lui Titius. Titius, care făcuse deja un testament, într-un al doilea a ordonat ca sclavul să fie
liber și moștenitorul său. Primul testament al lui Titius a fost încălcat pentru că sclavul menționat putea fi moștenitorul său; și
cum primul testament a fost încălcat, este suficient ca cel executat ulterior să prevadă ca moștenitorul desemnat prin acesta să
succeadă, într-o anumită eventualitate, testatorului. În ceea ce privește efectul acestei numiri, va rezulta că, atâta timp cât
moștenitorul poate succeda minorului în temeiul acestei substituiri, el nu poate obține libertatea sa și averea în temeiul
testamentului lui Titius. În cazul în care moștenitorul ar obține controlul asupra lui însuși, el și-ar obține atunci libertatea și
averea în temeiul testamentului lui Titius, la fel ca și în cazul în care nu ar fi fost substituit minorului; iar dacă ar deveni
moștenitorul minorului, există cel mai bun motiv pentru a concluziona că ar putea fi și moștenitorul lui Titius, dacă ar fi
dispus.
162. Paulus, Despre Lex Aelia Sentia, Cartea I.
Dacă un om care nu este solvabil îl numește în primul rând pe Stichus moștenitorul său cu acordarea libertății sale, iar în al
doilea rând, un alt sclav, căruia i-a conferit libertatea prin termenii unui contract de încredere, Neratius spune că sclavul
numit în al doilea rând va fi moștenitorul, deoarece nu se consideră că a fost manuntit cu scopul de a frauda creditorii.
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163. Același, Despre al doilea testament.
Oricine poate numi un moștenitor după cum urmează: "Dacă mor în al șaptesprezecelea an, să fie moștenitor al meu Unu și
Unu". În acest caz, persoana care execută testamentul nu ar trebui să fie considerată ca fiind parțial testamentară, ci că a făcut
numirea sub condiție.
164. Același, Despre Edict, Cartea LI.
Dacă cineva care este insolvabil își desemnează sclavul, cu acordarea libertății sale, drept moștenitor și îl înlocuiește cu un
om liber, înlocuitorul va fi primul îndreptățit la moștenire, deoarece Lex Aelia Sentia confirmă libertatea sclavului numai în
cazul în care acesta nu a fost desemnat moștenitor cu scopul de a frauda creditorii, dacă nu există nimeni altcineva care să
poată fi moștenitor în temeiul unui testament.
165. Același, Despre Vitellius, cartea IV.
Nimeni nu se îndoiește că un moștenitor poate fi desemnat în mod legal după cum urmează: "Fie ca el să fie moștenitorul
meu", atunci când partea indicată este prezentă.
166. Dacă o persoană nu este fratele testatorului, dar nutrește pentru el o afecțiune fraternă, poate fi desemnat în mod legal
moștenitor al acestuia, prin menționarea numelui său cu apelativul de frate.
167. Celsus, Digest, cartea XVI.
Un om care este liber, dar care vă servește ca sclav, după ce a fost numit moștenitor, intră în moștenire prin ordinul
dumneavoastră. Trebatius spune că el este moștenitor, dar Labeo susține că nu este, dacă a acționat prin necesitate și nu,
dimpotrivă, pentru că a intenționat să se lege.
168. Dacă cineva va numi un moștenitor după cum urmează: "Lasă-l pe Titius să fie moștenitorul meu pentru partea în care
este partener cu mine în închirierea salinei", anumite autorități susțin că, dacă această declarație ar fi fost făcută de către
testator după ce întreaga proprietate a fost împărțită, chiar dacă Titius era partener într-o foarte mare măsură, cel desemnat nu
ar fi moștenitor; dar dacă ar exista o anumită parte care nu a fost lăsată moștenire, el ar fi moștenitor pentru aceasta. Această
opinie este absurdă și incorectă, deoarece ce îl împiedică pe testator să-l facă în mod legal pe Titius moștenitorul său pentru a
patra parte, care poate că era suma în care era interesat în calitate de asociat, după ce întreaga proprietate a fost dispusă în
conformitate cu împărțirea obișnuită?
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169. "Titius să fie moștenitorul meu, iar Seius și Maevius să fie, de asemenea, moștenitorii mei". Este adevărat, așa cum
susține Proculus, că averea trebuia împărțită în două părți, dintre care una trebuia să fie dată celor doi moștenitori care au fost
desemnați împreună.
170. În cazul în care unul dintre mai mulți moștenitori care nu a fost desemnat împreună cu altcineva refuză să ia în temeiul
testamentului, partea sa va reveni tuturor celorlalți proporțional cu părțile lor ereditare; și nu are nicio importanță dacă
vreunul dintre ei a fost desemnat în primul rând sau dacă este substituit pentru altcineva.
171. În cazul în care o persoană desemnată moștenitor era cetățean roman în momentul în care testamentul a fost executat, iar
ulterior a fost interzis la apă și la foc, el va fi moștenitor dacă se va întoarce între momentul condamnării sale și cel al morții
testatorului, sau dacă a fost desemnat moștenitor sub o anumită condiție și se întoarce în momentul în care condiția a fost
îndeplinită. Aceeași regulă se aplică și în cazul moștenirilor, precum și în cazul posesiei pretoriene a moșiilor.
172. "Titius să fie moștenitorul meu pentru jumătate din averea mea, Seius pentru un sfert, iar Titius pentru celălalt sfert dacă
urcă la Capitoliu". Dacă se comportă ca moștenitor înainte de a urca la Capitoliu, el va avea dreptul la jumătate din
moștenire; dacă o va face după aceea, va fi moștenitor la un sfert din aceasta; pentru că nu va fi necesar să își exprime
acceptul, întrucât este deja moștenitor.
173. În cazul în care într-un testament se menționează următoarele: "Titius să fie moștenitorul meu pentru o treime din averea
mea, iar Maevius să fie moștenitorul meu pentru o altă treime, iar Titius să fie moștenitorul meu pentru treimea rămasă, dacă
o corabie va sosi din Asia în termen de trei luni". Să vedem dacă Titius nu va deveni imediat moștenitorul a jumătate din
averea mea, pentru că au fost numiți doi moștenitori. Titius va fi moștenitor fie la jumătate, fie la două treimi, astfel încât o
șesime din moștenire va fi în suspensie, iar dacă condiția va fi îndeplinită, Titius va fi moștenitorul a două treimi din
moștenire, dar dacă nu va fi îndeplinită, cea de-a șasea va reveni lui Maevius. Cu toate acestea, dacă Titius moare înainte de
îndeplinirea condiției, iar aceasta va fi îndeplinită ulterior, cea de-a șasea parte din moștenire care a rămas în suspensie nu va
reveni moștenitorului lui Titius, ci lui Maevius, deoarece Titius a murit când încă nu se știa dacă el sau Maevius va avea
dreptul la respectiva a șasea parte, deoarece nu se poate înțelege că aceasta a fost dată celui care nu mai exista la momentul în
care ar fi trebuit să fie atribuită.
174. Dacă Attius i-ar numi pe Titius, Maevius și Seius moștenitori ai unor părți egale din averea sa și, între timp, Titius ar fi
fost singurul care ar fi acceptat, iar el l-ar fi numit pe Seius moștenitor al său, Seius ar fi intrat în averea lui Titius și ar fi
putut să o accepte sau să o refuze pe cea a lui Attius; dar înainte de a accepta sau de a refuza averea lui Attius, el ar fi rămas
moștenitor a jumătate din ea. Dacă Seius ar intra pe moșia lui Attius, Titius ar fi moștenitor doar pentru o treime din aceasta,
iar prin moștenire doar o treime din moștenirea lui Titius ar ajunge în mâinile lui Seius, dar acesta ar avea dreptul la o altă
treime în virtutea numirii sale. Dar dacă Titius și Seius, după ce au fost numiți moștenitori ai lui Attius, Titius ar intra pe
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moștenire, iar Seius ar deveni moștenitorul lui Titius, ar putea sau nu ar putea refuza moștenirea lui Attius, sau ar fi în mod
necesar moștenitor al întregii moșteniri? Întrucât nu a fost desemnat decât cel care era deja moștenitor al unei anumite părți
din moștenire, este la fel ca și cum ar fi fost desemnat unic moștenitor de către Titius.
175. Celsus, Digest, Cartea XXIX.
Un om care era insolvabil a numit un sclav în primul rând și un altul în al doilea rând, moștenitorii săi. Numai cel care a fost
desemnat în primul rând are dreptul la moștenire, deoarece prin Lex Aelia Sentia, se prevede că, atunci când doi sau mai
mulți sunt desemnați în același mod, primul menționat devine moștenitor.
176. Modestinus, Opinii, Cartea a VIII-a.
Un testator care dorea să-și dezmoștenească fiica a inserat în testamentul său următoarea clauză: "În ceea ce te privește pe
tine, fiica mea, te-am dezmoștenit pentru că am dorit ca tu să te mulțumești cu zestrea ta". Întreb dacă a fost dezmoștenită în
mod legal. Modestinus a răspuns că nu există nimic în cazul expus care să o împiedice să fie dezmoștenită prin voința
testatorului.
177. Același, Pandectele, Cartea a II-a.
Este un act de bunăvoință ca un moștenitor să fie desemnat pentru timpul în care poate obține beneficiul moștenirii, ca de
exemplu: "Lucius Titius să fie moștenitorul meu pentru timpul în care poate obține averea mea". Aceeași regulă se aplică și
în cazul moștenirilor.
178. Ori de câte ori nu este evident cine este moștenitorul desemnat, desemnarea nu va fi valabilă; și acest lucru se poate
întâmpla atunci când testatorul avea mai mulți prieteni cu același nume, iar în desemnarea celui pe care l-a desemnat a folosit
doar un singur nume; cu excepția cazului în care este dezvăluit prin cele mai clare dovezi cine este moștenitorul pe care
testatorul îl avea în minte.
179. Javolenus, Despre Cassius, cartea VI.
În cazul în care moștenitorii sunt numiți fără desemnarea părților lor, este important să se stabilească dacă sunt numiți
împreună sau separat; deoarece dacă unul dintre cei numiți împreună moare, partea sa nu va aparține tuturor moștenitorilor, ci
doar celor rămași care sunt numiți împreună cu el; dar dacă unul dintre cei numiți separat moare, partea sa va aparține tuturor
moștenitorilor numiți prin testament.
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180. Același, Epistole, Cartea a VII-a.
Labeo a afirmat frecvent că sclavul unei persoane născute după moartea mea poate fi numit moștenitor al meu. Adevărul
acestei afirmații este ușor de stabilit, din motivul că un sclav care face parte dintr-o moștenire poate fi numit moștenitor
înainte de intrarea pe moștenire, chiar dacă la momentul executării testamentului nu aparținea nimănui.
181. Același, Epistole, Cartea XII.
O moștenire nu poate, în nici un caz, să-i aparțină lui Statius Primus, din moment ce el nu a fost numit moștenitor, și nu i-ar
aduce nici un beneficiu dacă ar fi însărcinat cu plata unei moșteniri sau dacă libertul defunctului i-ar fi încredințat prin
dispoziție testamentară; pentru că el va rămâne sclav pentru totdeauna, dacă nu va fi manumit.
182. Pomponii, Despre Quintus Mucius, Cartea I.
"Titius să fie moștenitorul meu, iar Gaius și Maevius să fie moștenitorii unor părți egale din averea mea"; deși cuvântul "și"
este o conjuncție, totuși, dacă una dintre părți moare, partea sa nu va reveni doar celeilalte, ci tuturor coerezilor săi,
proporțional cu interesul lor în moștenire; deoarece se consideră că testatorul nu a vrut să unească cei doi moștenitori, ci a
intenționat să-i menționeze mai ales pe aceștia.
183. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea a II-a.
Unde într-un testament a fost inserat următorul text: "Tithasus să fie moștenitorul meu dacă urcă la Capitoliu; Tithasus să fie
moștenitorul meu"; cea de-a doua clauză va avea efectul cel mai mare, deoarece este mai completă decât prima.
184. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea a VII-a.
Un anumit om l-a numit pe Sempronius moștenitorul său, cu următoarea condiție: "Un anumit om l-a numit pe Sempronius
moștenitor al său cu următoarea condiție: "Dacă Titius va urca la Capitoliu". Chiar dacă Sempronius nu putea deveni
moștenitor decât dacă Titius ar fi urcat la Capitoliu, iar acest lucru depinde în mod absolut de înclinația lui Titius, din motivul
că dorința lui Titius nu este menționată în mod expres în testament, numirea va fi valabilă. Dar dacă testatorul ar fi spus:
"Dacă Titius este de acord, Sempronius să fie moștenitorul meu"; numirea ar fi fost nulă. Pentru că anumite lucruri care sunt
menționate în testamente nu au nici o forță sau efect, dacă, atunci când sunt ascunse prin cuvinte, au aceeași semnificație ca
și cum ar fi fost exprimate și au o anumită greutate; de exemplu, dezmoștenirea unui fiu va fi valabilă dacă există un
moștenitor, și totuși nimeni nu se îndoiește că dacă un testator și-ar dezmoșteni fiul după cum urmează: "Titius să fie
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moștenitorul meu, iar când va fi moștenitorul meu, fiul meu să fie dezmoștenit", o dezmoștenire de acest tip nu are nicio
valoare.
185. Proculus, Epistole, Cartea a II-a.
"Să fie moștenitor al meu Cornelius sau Maevius, oricare dintre ei ar dori să aibă averea mea". Trebatius susține că niciunul
dintre ei nu este moștenitor, dar Cartilius susține că amândoi sunt moștenitori. A cui opinie o adoptați? Proculus, sunt de
acord cu Cartilius și cred că adăugarea: "Oricare dintre ei ar dori să aibă averea mea" este superfluă; căci dacă această
adăugire nu ar fi fost făcută, ar fi rezultat că oricare dintre ei ar fi dorit să ia în baza testamentului ar fi fost moștenitor, iar cel
care nu ar fi dorit nu ar fi fost moștenitor. Dacă, totuși, aceste părți ar fi fost incluse în numărul moștenitorilor necesari,
atunci această clauză nu ar fi fost adăugată în zadar; și nu numai că ar împiedica aparența, dar ar avea și efectul unei condiții;
totuși, aș spune că amândoi ar fi moștenitori, dacă ar fi dorit să fie.
186. Papinianus, Opinii, Cartea a VI-a.
Când Senatul dezaproba numirile testamentare ale moștenitorilor care erau obținute prin intrigi, nu le includea pe cele dictate
de afecțiune reciprocă, ci pe cele în care se impunea o condiție în scopul de a obține în secret un avantaj prin voința altuia.
187. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
Următoarea numire nu intră în categoria celor care sunt urmărite în mod corupt; de exemplu, atunci când un testator numește
un moștenitor după cum urmează: "Fie ca Maevius să fie moștenitorul meu, la aceeași parte la care Titius m-a numit pe mine
moștenitorul său"; pentru motivul că numirea face referire la trecut și nu la viitor.
188. Cu toate acestea, se poate pune întrebarea dacă aceeași regulă stabilită de Senat ar trebui să fie respectată atunci când
testatorul încearcă să asigure o moștenire pentru o altă persoană; de exemplu, dacă ar spune: "Lasă-l pe Titius să fie
moștenitorul meu, dacă poate arăta și dovedi că Maevius a fost desemnat moștenitor al său prin testament". Nu există niciun
dubiu că acest lucru se încadrează în termenii Decretului Senatului.
189. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea IV.
În cazul în care cineva care a fost desemnat moștenitor al întregii averi este, din anumite motive legale, incapabil să o
dobândească și a fost desemnat de o parte care a murit în insolvență, Julianus este de părere că poate moșteni întreaga avere,
deoarece legea nu se aplică la averea cuiva care a fost insolvabil.
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190. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, cartea XIII.
Atunci când un moștenitor este desemnat sub o condiție și îl înlocuim cu un altul, dacă, atunci când facem acest lucru, nu
repetăm aceeași condiție, înlocuirea moștenitorului va fi înțeleasă ca fiind absolută.
191. Licinius Rufinus, Reguli, Cartea a II-a.
Dacă cineva ar numi un moștenitor după cum urmează: "Să fie moștenitorul meu, cu excepția pământului și a uzufructului",
conform legii civile, acest lucru va fi la fel ca și cum moștenitorul ar fi fost desemnat fără bunuri; și această regulă a fost
stabilită prin autoritatea lui Gaius Aquilius.
192. Papinianus, Întrebări, cartea XII.
În cazul în care un fiu este substituit unui moștenitor care a fost trecut în neființă, acesta va avea dreptul la moștenire în
virtutea testamentului, și nu din cauza faptului că tatăl său a murit intestat; căci dacă ar fi fost substituit altcineva, iar fiul ar fi
fost dezmoștenit, testamentul ar începe să fie operațional de la gradul în care fiul a fost dezmoștenit.
193. Același, Întrebări, Cartea a XV-a.
În cazul în care un sclav este dat de soț soției sale, mortis causa, el rămâne proprietatea soțului, așa cum susținea Julianus.
Mai mult, dacă primește libertatea și moșia în același timp, el va fi moștenitorul necesar al soțului, deoarece nu i se poate lăsa
nimic fără a-i acorda libertatea.
194. Același, Întrebări, Cartea a XVII-a.
Toată averea sa nefiind distribuită, un testator a inserat în testamentul său: "Să fie moștenitor cel pe care îl voi desemna prin
codicilul meu". El l-a numit pe Titius moștenitor prin codicilul său. Această numire este valabilă, căci, deși o moștenire nu
poate fi lăsată prin codicil; totuși, în acest caz, se consideră că a fost lăsată prin testament. Cu toate acestea, moștenitorul nu
va avea dreptul decât la acea parte din moștenire care nu a fost încă dispusă.
195. Același, Opinii, cartea VI.
Un om care nu era în armată și-a numit libertul moștenitor al unor bunuri provenite de la mama sa, pe care le deținea în
Panonia, și l-a numit pe Titius moștenitor al bunurilor paterne, pe care le deținea în Siria. Prin lege s-a stabilit că fiecare
dintre moștenitori ar fi avut dreptul la jumătate din averea sa; dar tribunalul competent pentru împărțirea acesteia a urmat
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ultima voință a testatorului și a atribuit fiecăruia dintre moștenitori ceea ce acesta le lăsase, după ce le-a cerut să ofere
garanții împotriva oricărei acțiuni care ar putea fi intentate în temeiul legii falcidiene, adică să-și rezerve dreptul de a reține o
pătrime din moștenire, astfel încât ceea ce ar fi trebuit să plătească fiecare dintre ei să poată fi compensat printr-o excepție pe
motiv de rea-credință.
196. Lucius Titius și Publius Maevius, fiind numiți moștenitori, primul la două părți dintr-o moștenire, iar al doilea la trei
părți din aceeași moștenire, am dat ca părere că intenția era ca moștenirea să fie împărțită în nouă părți, pentru motivul că
valoarea celor două părți a fost dedusă de către testator din valoarea celorlalte trei. În același mod, autoritățile antice au decis
că, în cazul în care o sumă de bani a fost lăsată moștenire lui Titius, iar tipul de monedă nu a fost specificat, acest lucru putea
fi stabilit prin examinarea celorlalte moșteniri lăsate de testator.
197. În cazul în care copiii au fost desemnați moștenitori ai unor părți egale dintr-o moștenire, iar ulterior fiul unui frate a fost
desemnat pentru două părți, s-a decis că intenția era ca împărțirea obișnuită a moștenirii să prevaleze; și, în consecință, că
copiii ar trebui să primească zece părți din aceeași moștenire. Se înțelege că un legat a fost făcut în vederea dublării
numărului de acțiuni, în cazul în care, după ce moștenirea a fost lăsată în mod specific sau cele douăsprezece acțiuni au fost
distribuite, partea rămasă nu poate fi găsită. Cu toate acestea, nu are nicio importanță în ce loc a fost desemnat un moștenitor
fără cotă-parte, cu condiția ca acesta să pară că a primit restul succesiunii.
198. Seius l-a numit pe Maevius moștenitor al unei părți din averea sa, pe care o putea lua conform legii, și l-a numit pe
Titius moștenitor al restului. Dacă Maevius putea lua întreaga moștenire, Titius, care i s-a adăugat sau i-a fost substituit, nu ar
fi fost moștenitor.
199. Același, Definiții, Cartea I.
Dacă nu se făcea nicio mențiune cu privire la restul, iar numărul de acțiuni era dublat, Maevius ar fi avut dreptul doar la atât
cât ar fi avut dreptul Titius în primul rând.
200. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Dar dacă Maevius nu ar fi fost capabil să preia conform testamentului, înlocuitorul ar fi avut dreptul la întreaga moștenire.
201. Paulus, Întrebări, Cartea a IX-a.
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Clemens Patronus a prevăzut prin testamentul său că "dacă i se va naște un fiu, acesta va fi moștenitorul său; dacă i se vor
naște doi fii, aceștia vor fi moștenitorii săi cu părți egale din averea sa; dacă i se vor naște două fiice, se va face aceeași
împărțire; dacă se vor naște un fiu și o fiică, două treimi din avere vor fi date fiului și o treime fiicei". Având în vedere că sau născut doi fii și o fiică, s-a pus întrebarea cum ar trebui să se facă împărțirea bunurilor în cazul menționat? Deoarece fiii
moștenesc în mod egal, fiecare dintre ei ar trebui să aibă de două ori mai mult decât sora lor; prin urmare, averea ar trebui
împărțită în cinci părți, dintre care patru ar trebui să fie date moștenitorilor de sex masculin și una moștenitoarei de sex
feminin.
202. Un testator a inserat următoarele în testamentul său: "Sempronius să fie moștenitorul meu pentru partea la care am fost
numit moștenitor de către Titius și pe care o voi solicita personal". Această numire nu intră sub incidența căutării unei
moșteniri; căci este evident că numirea va fi nulă dacă testamentul lui Titius nu este oferit de către testatorul însuși, orice
suspiciune privind numirea în scopuri interesate fiind înlăturată.
203. Scaevola, Întrebări, cartea XV.
În cazul în care un testator numește un moștenitor după cum urmează: "Dacă moștenitorul meu legitim refuză să accepte
moștenirea mea", cred că nu este îndeplinită condiția testamentului, dacă moștenitorul ar pretinde moștenirea.
204. Același, Întrebări, Cartea a XVIII-a.
Dacă o altă lege decât cea a Aelia Sentia, sau un decret al Senatului, sau chiar o Constituție imperială împiedică acordarea
libertății unui sclav, acesta din urmă nu poate deveni moștenitor necesar, chiar dacă testatorul este insolvabil.
205. În timpul divinului Hadrian, Senatul a decretat că, dacă un testator nu era solvabil când a murit și a acordat libertatea a
doi sau mai mulți sclavi și a dispus ca averea sa să le fie dată acestora, dacă moștenitorul desemnat va spune că bănuiește că
averea îi va impune sarcini, va fi obligat să o accepte, pentru ca sclavul menționat primul în testament să primească libertatea,
iar averea să îi fie predată. Aceeași regulă trebuie respectată și în cazul celor cărora li s-a acordat libertatea în virtutea unui
trust. Prin urmare, dacă moștenitorul desemnat în primul rând dorește să intre în moștenire, nu va apărea nicio dificultate; dar
dacă sclavii menționați ulterior susțin că ar trebui să fie și ei liberi și cer predarea moștenirii către ei, pretorul trebuie să facă
o investigație cu privire la solvabilitatea moștenirii și trebuie să determine ca aceasta să fie livrată tuturor sclavilor menționați
care vor deveni liberi. Cu toate acestea, în cazul în care primul sclav este absent, iar cel menționat ulterior dorește să intre în
moșie, el nu va fi ascultat, deoarece dacă primul dorește ca moșia să îi fie dată lui, el trebuie să fie preferat, iar cel de-al
doilea trebuie să rămână sclav.
206. Paulus, Întrebări, cartea XXIII.
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În cazul în care libertatea a fost acordată unui sclav în virtutea unui trust, iar moștenitorul l-a numit pe același sclav
moștenitor propriu odată cu acordarea libertății sale, s-a pus întrebarea dacă sclavul respectiv a devenit moștenitor necesar.
Este mai corect și mai în concordanță cu principiile echității ca el să nu devină moștenitor necesar, deoarece cel care a putut
constrânge să i se acorde libertatea, chiar dacă defunctul nu a vrut atunci când a ordonat să fie liber, nu pare să fi obținut o
mare favoare din partea defunctului și, într-adevăr, se consideră că el a primit mai degrabă libertatea la care avea dreptul,
decât să i se fi acordat o favoare.
207. Același principiu se aplică și în cazul unui sclav pe care un testator l-a cumpărat cu condiția de a-l manunța, dacă ar fi
fost numit moștenitor; căci, lăsând favoarea testatorului în afara oricărei considerații, el își poate obține libertatea în
conformitate cu Constituția Marcusului divin.
208. Aceeași regulă se aplică și în cazul unui sclav care a fost cumpărat de un alt sclav cu banii săi, căci și el poate să-l oblige
pe același testator să-i acorde libertatea.
209. Scaevola, Opinii, Cartea a II-a.
Lucius Titius, care avea un frate, a făcut următoarea prevedere în testamentul său: "Fratele meu Titius să fie moștenitorul
întregii mele averi. Dacă Titius nu dorește să fie moștenitorul meu sau (lucru pe care nu doresc să se întâmple) dacă va muri
înainte de a intra în proprietatea mea sau dacă nu i se va naște un fiu sau o fiică, atunci Stichus și Pamphilus, sclavii mei, să
fie liberi și moștenitori ai unor părți egale din averea mea". Întreb, dacă Titius ar accepta moșia și nu ar avea copii în acel
moment, dacă Stichus și Pamphilus pot deveni liberi și moștenitori, în virtutea substituirii. Întreb, de asemenea, dacă nu pot fi
nici liberi și nici moștenitori în virtutea substituției menționate, dacă pot fi considerați co-moștenitori ai unei părți din
moștenire. Răspunsul a fost că este clar că nu a fost intenția testatorului de a numi vreun coerede alături de fratele său, pe
care, în mod evident, l-a desemnat ca moștenitor al întregii sale moșteniri. Prin urmare, dacă fratele intră în moștenire,
Stichus și Pamphilus nu vor fi moștenitori, pentru motivul că testatorul nu a vrut ca ei să fie, dacă fratele său ar muri și ar lăsa
copii înainte de a o accepta. Trebuie remarcată dispoziția înțeleaptă a testatorului, deoarece el nu numai că a dat preferință
fratelui său față de substituenți, ci și copiilor fratelui său.
210. Marcianus, Trusts, Cartea a VII-a.
Nu mai este loc de îndoială că se pot numi moștenitori cu următoarea condiție, și anume "Dacă doresc să fie moștenitori, iar
dacă nu doresc să fie moștenitori, un alt moștenitor, care pare a fi acceptabil, va fi substituit în locul lor". În acest caz, s-a
negat că este necesar să se dezmoștenească un fiu sub condiția contrară; în primul rând, pentru că acest lucru este necesar
doar atunci când condiția este în ? putere, sau el este moștenitorul tatălui său, iar îndeplinirea ei depinde de o influență
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exterioară și trebuie așteptată; în al doilea rând, pentru că, indiferent ce fel de condiție a fost impusă, fiul ar trebui
dezmoștenit sub condiție contrară, iar în cazul enunțat dezmoștenirea nu poate avea loc; și cu siguranță, dacă ar fi exprimată
în cuvinte, ar fi absurdă, căci ce alți termeni pot fi concepuți care să fie contrare acestei condiții: "Dacă este de acord, să fie
moștenitorul meu", decât acestea: "Dacă nu vrea să fie moștenitorul meu, să fie dezmoștenit"? Este evident pentru toată
lumea că o astfel de prevedere este ridicolă.
211. Nu pare a fi străin de subiect să adăugăm aici, cu titlu de completare, că atunci când moștenitorii sunt numiți sub
condiția: "Dacă doresc să fie moștenitori", nu ar trebui să li se permită să respingă succesiunea pentru motivul că, atunci când
sunt numiți sub această condiție, ei nu sunt moștenitori necesari, ci devin astfel de bunăvoie. De asemenea, nu li se
recunoaște dreptul de a respinge succesiunea în alte condiții pe care le pot respecta și pe care le-au îndeplinit.
212. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a III-a.
În cazul în care un moștenitor a fost numit primul în ordine la jumătate dintr-o moștenire, iar un al doilea la două treimi, iar
un al treilea la partea rămasă, sau dacă a fost numit fără a menționa ce va primi, respectivul al treilea moștenitor va avea
dreptul la cinci douăsprezecimi din moștenire; căci dacă aceasta este împărțită în douăzeci și patru de părți, regulile de calcul
îi vor da zece douăzeci și patrumi din ea, ceea ce echivalează cu cinci părți.
213. Gaius, Despre cazuri.
În cazul în care un testator, care este insolvabil, se întâmplă să aibă un moștenitor în plus față de un sclav care a fost numit
moștenitor al său cu acordarea libertății sale, de exemplu, atunci când testatorul, în momentul în care l-a numit pe sclav
moștenitor al său cu acordarea libertății sale, a adăugat: "Dacă Stichus ar trebui să fie moștenitorul meu, atunci Titius să fie și
el moștenitorul meu"; pentru că Titius nu poate fi moștenitor înainte ca Stichus să devină moștenitor în temeiul testamentului
și, deoarece sclavul a devenit imediat moștenitor, cel care a fost adăugat nu poate participa la moștenire; astfel încât, atunci
când sclavul devine moștenitor, celălalt încetează să mai fie moștenitor.
214. Paulus, Manuale, Cartea a II-a.
În cazul în care un asociat este desemnat unic moștenitor al unei moșteniri, iar moștenirea este lăsată unui sclav deținut în
comun de ambii asociați, fără acordarea libertății sale, această moștenire este nulă. Este evident că o moștenire poate fi lăsată
în mod legal sub condiție și fără acordarea libertății, deoarece o moștenire poate fi făcută în mod legal propriului sclav, iar
moștenitorul poate fi însărcinat cu executarea ei sub condiție. Prin urmare, în cazul în care un partener este numit moștenitor,
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un sclav poate fi numit și coerede al său, fără acordarea libertății sale, ca, de exemplu, în cazul în care aparține altuia;
deoarece un sclav poate fi numit moștenitor după ce stăpânul său a fost deja numit.
215. Tryphoninus, Disputations, Cartea XXI.
În cazul în care un sclav este numit moștenitor cu acordarea libertății sale, dar condiționat, prin testamentul stăpânului său; și,
în timp ce condiția este încă în curs de îndeplinire, el descoperă ucigașii stăpânului său, iar pretorul decide că merită
libertatea sa, chiar dacă condiția din testament ar trebui să fie respectată ulterior, sclavul respectiv va deveni liber, dintr-un alt
motiv, adică va fi eliberat cu titlu de recompensă, și nu din cauza testamentului. Prin urmare, el nu este moștenitorul necesar
al stăpânului său, deși poate intra în moștenire dacă dorește să o facă.
216. Paulus, Decizii, Cartea a V-a.
Este odios ca cineva să îl numească pe împărat moștenitorul său pentru a continua un proces, deoarece nu se cuvine să se
folosească de autoritatea imperială în scopul de a încuraja litigii vexatorii.
217. Același, Despre prima dintre cele șase cărți referitoare la deciziile imperiale; sau Cartea a doua a decretelor.
Pactumeius Androsthenes a numit-o pe Pactumeia Magna, fiica lui Pactumeius Magnus, moștenitoare a întregii sale averi și la înlocuit pe tatăl ei. După ce Pactumeius Magnus a fost ucis și s-a răspândit zvonul că și fiica sa a murit, testatorul și-a
schimbat testamentul și l-a numit moștenitor pe Novius Rufus, cu acest preambul: "Lasă-l pe Novius Rufus să fie
moștenitorul meu, din motivul că nu am reușit să păstrez acei moștenitori pe care mi-am dorit să-i am". Pactumeia Magna s-a
adresat împăraților noștri și, după ce cazul a fost audiat, s-a decis că ea avea dreptul la ajutor, deoarece aceasta era în
conformitate cu dorințele testatorului; și, deși exista un anumit motiv pentru numirea celuilalt moștenitor, totuși, întrucât era
nefondat, acesta nu putea fi interpus în mod legal. Prin urmare, decizia a fost că averea îi aparținea Magnei, dar că ea va fi
obligată să plătească moștenirile lăsate prin cel de-al doilea testament, la fel ca și cum ea însăși ar fi fost desemnată
moștenitoare prin testamentul respectiv.

Tit. 6. Cu privire la substituțiile ordinare și pupilei.
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218. Modestinus, Pandectele, Cartea a II-a.
Se spune că moștenitorii sunt fie numiți, fie substituiți. Cei care sunt numiți aparțin primului grad, cei care sunt substituiți
celui de-al doilea sau celui de-al treilea grad.
219. Există două feluri de substituiri, cele simple, cum ar fi, de exemplu: "Lucius Titius să fie moștenitorul meu, iar dacă
Lucius Titius nu va fi moștenitorul meu, atunci Seius să fie moștenitorul meu; dacă el nu va fi moștenitorul meu, sau va fi și
va muri înainte de a ajunge la pubertate, atunci Gaius Seius să fie moștenitorul meu".
220. Putem substitui un moștenitor pentru alții care au fost numiți, precum și pentru cei care au dezmoștenit; și putem
substitui un moștenitor care a fost deja numit, sau pe oricine altcineva.
221. Un tată nu poate substitui un moștenitor pentru copiii săi, decât dacă își desemnează unul pentru el însuși; căci fără
desemnarea unui moștenitor nicio dispoziție testamentară nu este valabilă.
222. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
A fost introdus prin cutumă că, dacă cineva făcea un testament pentru copiii săi aflați la pubertate, acesta nu era valabil decât
până când fiii săi împlineau vârsta de paisprezece ani, iar fiicele sale pe cea de doisprezece ani. Acest lucru trebuie însă
înțeles ca fiind valabil în cazul în care copiii se află sub controlul său. Nu putem substitui alți moștenitori pentru copiii
emancipați, dar este clar că putem face acest lucru pentru copiii post mortem, la fel ca și pentru nepoții și succesorii lor, dacă
nu sunt susceptibili de a intra din nou sub autoritatea tatălui lor. Dacă, însă, ei își preced părinții, nu pot fi substituiți decât în
cazul în care au fost numiți moștenitori sau dezmoșteniți; căci, potrivit Lex Velleia, ei nu rup testamentul bunicului lor prin
succesiune, deoarece dacă testamentul principal este rupt, cel pupilar nu poate rezista. Dar dacă cineva numește ca moștenitor
un copil care nu a ajuns încă la pubertate, el poate numi un înlocuitor pentru el, cu condiția să-l fi adoptat în locul nepotului
său sau să-l fi arogat, iar fiul său să-l fi precedat.
223. În cazul în care cineva face un testament în beneficiul unui copil care nu a ajuns la pubertate, el trebuie să facă unul și
pentru el însuși. El nu poate însă să facă un testament numai pentru fiul său, decât dacă se întâmplă ca acesta să fie soldat;
prin urmare, dacă nu execută unul și pentru el însuși, acesta nu va fi valabil și, dacă nu se intră în patrimoniul tatălui,
testamentul pupilă nu va avea niciun efect. Este evident că, dacă patrimoniul nu este afectat în temeiul testamentului
principal, acesta va intra în posesia moștenitorului ab intestato, și trebuie să se considere că substituția pupilară va fi păstrată.
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224. Uneori, pentru a stabili validitatea unei substituiri pupiliare, moștenitorul desemnat poate fi obligat să intre în posesia
bunurilor sau acest lucru poate fi făcut pentru a menține un trust în cel de-al doilea testament; de exemplu, atunci când
minorul a murit deja. Dar dacă acesta este încă în viață, Julianus consideră că este josnic cel care solicită o moștenire în
timpul vieții proprietarului.
225. Cred că atunci când unui minor sub vârsta de douăzeci și cinci de ani i se acordă restituirea pentru că a intrat într-o
moștenire, acest lucru va confirma cel de-al doilea testament și îi va permite pretorului să acorde o acțiune echitabilă
substitutului.
226. Testatorul trebuie să menționeze mai întâi pe propriul său moștenitor și apoi poate numi un substitut pentru fiul său, și
nu trebuie să inverseze această ordine de numire. Julianus crede, de asemenea, că ar trebui să numească mai întâi un
moștenitor pentru el însuși, iar apoi unul pentru fiul său. Dacă, totuși, ar trebui să facă mai întâi un testament pentru fiul său,
iar apoi unul pentru el însuși, actele sale nu vor fi valabile. Această opinie este adoptată într-un Rescript al împăratului nostru
adresat lui Virius Luppus, guvernatorul Britaniei, deoarece este clar că nu există decât un singur testament, deși există două
moșii, astfel încât, acolo unde cineva numește moștenitori necesari pentru el însuși, îi numește și pentru fiul său, iar un om își
poate substitui copilul postum pentru fiul său care nu a atins încă vârsta pubertății.
227. În cazul în care un testator a declarat în testamentul său: "Dacă fiul meu moare înainte de a împlini vârsta de paisprezece
ani, Seius să fie moștenitorul meu", iar apoi a adăugat: "Fiul meu să fie moștenitorul meu"; substituirea va fi valabilă, deși a
inserat dispoziția într-o ordine inversă.
228. Dar acolo unde a spus: "Dacă fiul meu nu va fi moștenitorul meu, lasă-l pe Seius să fie moștenitorul meu, lasă-l pe fiul
meu să fie moștenitorul meu"; Seius este desemnat moștenitor de gradul al doilea; și dacă fiul său va fi moștenitorul său, nu
există nicio îndoială că Seius va fi moștenitorul fiului; dar dacă fiul devine moștenitor și moare înainte de a atinge vârsta
pubertății; se consideră că Seius a fost admis în mod corect la succesiune, deoarece nu ordinea observată în testament, ci
ordinea succesiunii trebuie să fie luată în considerare.
229. Prin urmare, atunci când s-a spus că se poate face o substituire pentru fiecare dintre copii, acest lucru a fost adăugat
pentru a arăta că tatăl nu trebuie să înceapă cu testamentul unui fiu, care nu a atins încă vârsta pubertății.
230. Modestinus, Diferențe, Cartea I.
În cazul în care un tată a făcut o substituire pentru fiul său care nu a ajuns încă la pubertate, după cum urmează: "Oricine
devine moștenitorul meu, să fie și moștenitorul fiului meu care nu a ajuns încă la vârsta pubertății"; s-a hotărât că numai acei
moștenitori care au fost menționați cu referire la această substituție în testament ar trebui să fie admiși să participe la
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moștenire. Prin urmare, un stăpân care, prin intermediul sclavului său, a dobândit o parte din moștenire, nu putea deveni
moștenitor în virtutea substituirii sale pentru un copil care nu a ajuns la vârsta pubertății, dacă sclavul nu mai era sub
controlul său.
231. Același lucru, în ceea ce privește invențiile.
În prezent, suntem guvernați de Constituția Divinității Marcus și Verus, care prevede că ori de câte ori un tată face o
substituire pentru copilul său care nu a împlinit vârsta pubertății în locul altuia, atunci când sunt doi, se va înțelege că a făcut
substituirea în ambele cazuri; adică atunci când fiul său nu era moștenitorul său sau era moștenitorul său, dar a murit înainte
de a atinge vârsta pubertății.
232. Se consideră că acest privilegiu ar trebui să fie extins și la cel de-al treilea tip de substituire. Căci dacă un tată își
desemnează drept moștenitori pe cei doi fii ai săi care nu au împlinit vârsta pubertății, el îi substituie unul pe celălalt, iar
Divinul Pius a decretat că trebuie să se considere că substituirea este reciprocă în ambele cazuri.
233. În cazul în care, însă, doi copii, dintre care unul a ajuns la vârsta pubertății, iar celălalt nu, se substituie reciproc prin
formula obișnuită: "Îi substitui pe fiecare dintre ei pentru celălalt"; împărații Severus și Antoninus au decis că în acest caz
doar substituția ordinară trebuie să fie considerată ca fiind făcută; deoarece părea să fie inconsecvent ca dubla substituție să
aibă loc cu referire la unul dintre moștenitori, dar ca, în ceea ce îl privește pe celălalt, să fie prevăzută doar substituția
ordinară; prin urmare, în acest caz, tatăl ar fi trebuit să facă o substituire pentru fiecare în parte, astfel încât, dacă copilul care
ajunsese la pubertate nu ar fi fost moștenitorul său, cel care nu ajunsese la pubertate ar fi trebuit să fie substituit pentru el; dar
dacă cel care nu ajunsese la pubertate ar fi fost moștenitorul său și ar fi murit înainte de a atinge această vârstă, fratele său ar
fi putut fi substituit pentru partea co-moștenitorului său. În aceste circumstanțe, se va considera că fratele a fost substituit în
ambele moduri; deoarece, dacă nu ar fi fost substituit în mod obișnuit pentru moștenitorul care nu a ajuns la pubertate, s-ar
pune întrebarea cu privire la intenția tatălui și dacă s-a înțeles că a avut în vedere o singură substituire pentru ambii copii,
deoarece o substituire este înțeleasă ca fiind inclusă în cealaltă doar atunci când dorințele părintelui nu sunt opuse; sau dacă,
în scopul special de a evita un litigiu, el ar trebui, în orice caz, să-l înlocuiască pe fratele copilului care nu a ajuns la pubertate
cu fratele, după cum urmează: "Fie că nu devine moștenitorul meu, fie că devine, dar moare înainte de vârsta pubertății."
234. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a III-a.
În cazul în care mai mulți moștenitori menționați într-un testament au fost substituiți pentru cineva, după cum urmează:
"Dacă nu sunt moștenitori, nu pot fi substituiți: "Dacă el nu va fi moștenitorul meu, oricine va fi să moștenească partea sa din
averea mea", este stabilit că fiecare moștenitor va fi chemat la partea moștenitorului celui care lipsește; și nu are nicio
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importanță dacă cel care devine moștenitor al părții mai mari din avere o face în virtutea numirii sale sau dacă a obținut-o
prin intermediul unei legi prin care i s-a acordat partea altuia.
235. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a IV-a.
În cazul în care cineva care nu este capabil să dobândească întreaga moștenire a testatorului este înlocuit cu fiul acestuia care
nu a atins încă vârsta pubertății, el poate dobândi întreaga moștenire pentru motivul că o obține prin intermediul minorului.
Julianus al nostru consideră că această opinie trebuie interpretată în așa fel încât partea în cauză nu va avea dreptul la toate
bunurile testatorului. Cu toate acestea, în cazul în care, ulterior, minorul ar dobândi ceva din altă sursă sau dacă ar fi
dezmoștenit, substitutul nu va fi împiedicat să dobândească averea, deoarece o obține prin intermediul minorului.
236. Papinianus, Opinii, Cartea a VI-a.
În conformitate cu prevederile legii civile, nu este permisă substituirea după al paisprezecelea an. O parte care nu poate fi
admisă ca substitut nu poate fi admisă ca moștenitor, pentru ca nu cumva, împotriva voinței testatorului, fiul să nu obțină
între timp ceea ce tatăl său i-a dat prin testament.
237. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
În cazul în care un tată numește un înlocuitor pentru copiii săi care nu au atins vârsta pubertății, el o face de obicei în mod
absolut sau sub anumite condiții. O face în mod absolut atunci când spune: "Dacă fiul meu va muri înainte de a atinge vârsta
pubertății, Seius să fie moștenitorul meu". Fie Seius este numit aici moștenitor și este numit înlocuitor al unui minor fără
nicio condiție, fie este doar înlocuit. Dar dacă testatorul substituie un moștenitor care a fost desemnat, adică în felul următor:
"Dacă el ar fi moștenitorul meu"; el nu devine moștenitor în urma unei substituiri, decât dacă a fost moștenitor prin
desemnare. O astfel de substituire se aseamănă cu următoarea, și anume: "Oricine va fi fost moștenitorul meu în conformitate
cu ceea ce a fost declarat anterior"; pentru că această substituire conține o condiție similară cu cea anterioară.
238. Aceste cuvinte: "Să fie moștenitor al fiului meu sub vârsta pubertății cel care ar fi fost propriul meu moștenitor", au
următorul înțeles: nu orice persoană care ar fi putut fi moștenitorul tatălui poate fi considerată substituită, ci numai cel
desemnat prin testament. Prin urmare, nu este admisă substituirea nici a tatălui care devine moștenitor prin fiul său, nici a
stăpânului care devine moștenitor prin sclavul său; nici a moștenitorului moștenitorului nu poate fi admis, deoarece aceste
părți nu au dreptul la moștenire prin voința testatorului. Substituții au dreptul la aceleași părți la care ar avea dreptul din
averea capului de familie însuși.
239. Labeo, Rezumatul ultimelor opere ale lui Javolenus, cartea I.
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În cazul în care un tată a substituit în locul fiului său aflat la vârsta pubertății aceleași persoane pe care le-a numit moștenitori
ai săi, și pe tine în plus, tu vei avea dreptul la jumătate din averea fiului, iar ceilalți moștenitori ai tatălui vor avea dreptul la
cealaltă jumătate, astfel încât jumătatea nedivizată îți va aparține ție, iar împărțirea jumătății rămase se va face proporțional
cu părțile din averea tatălui lor la care ceilalți ar fi avut dreptul prin moștenire.
240. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Unde, totuși, mai multe părți au fost substituite după cum urmează: "Oricine va fi moștenitorul meu în conformitate cu ceea
ce a fost declarat anterior", iar apoi unii dintre ei mor după ce au devenit moștenitorii tatălui lor, moștenitorii supraviețuitori,
în conformitate cu substituția, nu pot lua decât acea parte din moștenire la care au dreptul proporțional prin numirea lor, și
nimeni nu va avea dreptul la aceasta ca reprezentant al moștenitorilor decedați.
241. Pe cei pe care îi pot numi moștenitori necesari, îi pot substitui și ca moștenitori ai fiului meu, ai sclavului meu sau ai
fratelui meu, chiar dacă aceștia nu s-au născut încă. Prin urmare, un copil postum poate fi moștenitorul necesar al fratelui său.
242. Un anumit bărbat a fost substituit de către testator pentru un copil care nu ajunsese încă la pubertate și care fusese
desemnat moștenitor al unei întregi proprietăți. Dacă fiul devine moștenitorul tatălui său, poate substitutul să separe cele două
succesiuni, astfel încât să poată lua cea a fiului, dar nu și pe cea a tatălui? Nu poate face acest lucru; pentru că trebuie să
accepte sau să respingă succesiunea ambilor, deoarece acestea sunt indivizibile.
243. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care un tată m-ar numi moștenitor al unei părți din moștenirea sa, iar fiul său al
altei părți, iar eu ar trebui să resping legatul tatălui, pentru că nu-l pot avea pe cel al fiului.
244. În cazul în care cineva este numit unic moștenitor al unei moșteniri și, fiind substituit pentru un fiu dezmoștenit,
respinge moștenirea tatălui, deoarece nu a fost substituit, el nu poate dobândi moștenirea fiului; deoarece testamentul fiului
nu este valabil, dacă nu a acceptat moștenirea tatălui său, deoarece, pentru a stabili validitatea substituirii, testamentul trebuie
să fi fost întocmit astfel încât moștenirea să poată fi preluată de către moștenitor.
245. Tot ceea ce ajunge în mâinile substitutului pupilar după moartea testatorului îi aparține acestuia, deoarece testatorul nu la substituit pentru propria sa moștenire, ci pentru cea a minorului; deoarece oricine poate face o substituire pentru un fiu
dezmoștenit, cu excepția cazului în care dați ca exemplu cazul unui soldat care substituie un moștenitor pentru fiul său, cu
intenția ca numai acele bunuri care ar fi ajuns în mâinile fiului să aparțină substitutului.
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246. De asemenea, susținem că, în cazul unui minor care a fost arogat, bunurile la care ar fi avut dreptul dacă acest lucru nu
ar fi avut loc nu vor aparține înlocuitorului său, ci doar cele pe care i le-a dat însuși arogantul; dacă nu facem distincția că a
patra parte pe care, în conformitate cu termenii Rescriptului Divinului Pius, este obligat să i-o lase, nu poate fi dobândită de
înlocuitor. Scaevola, totuși, susține în Cartea a zecea a întrebărilor că ar trebui să i se permită arogantului să facă acest lucru,
opinie care este rezonabilă. Eu, însă, merg și mai departe și cred că substitutul va avea dreptul la orice proprietate care a fost
dobândită în urma adopției, ca de exemplu, atunci când un prieten sau o rudă a arogantului a lăsat ceva moștenitorului.
247. Nimeni care este numit și, în același timp, substituit pentru el însuși, nu va câștiga nimic fără o schimbare de părți; dar
acest lucru se întâmplă atunci când există un singur grad. Acolo unde, însă, există două grade, se poate spune că substituirea
va fi valabilă, așa cum susține Julianus în Cartea a Treizecea a Digestului. În cazul în care testatorul face numirea unui
moștenitor, atunci când Titius este co-moștenitorul său, în următorii termeni: "Dacă Stichus nu va fi moștenitorul meu, să fie
liber și să fie moștenitorul meu", substituirea nu va fi valabilă. Dar dacă el ar spune: "Dacă Titius nu ar fi moștenitorul meu,
atunci Stichus să fie liber și să fie moștenitor al părții sale", există două grade de substituire și, prin urmare, dacă Titius ar
respinge partea sa de moștenire, Stichus va deveni liber și moștenitor al testatorului.
248. Paulus, Despre Sabinus, Cartea I.
În cazul în care partea care este desemnată moștenitor este înlocuită cu un fiu, acesta nu va fi împiedicat să ia în temeiul
substituției, dacă poate face acest lucru după moartea fiului. Din nou, pe de altă parte, el poate fi tras la răspundere pentru
anumite sancțiuni în temeiul testamentului minorului, deși nu poate fi supus la niciuna în temeiul celui al tatălui.
249. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
Dacă un fiu care a fost desemnat moștenitor al tatălui său și care devine ulterior moștenitor al fratelui său prin substituire,
respinge averea tatălui său, dar preferă să o păstreze pe cea a fratelui său, el trebuie să fie ascultat. Pentru că eu cred că este
mai echitabil ca pretorul să permită separarea succesiunilor fratelui și a tatălui; pentru că el are dreptul de a decide ca copiii
să fie eliberați de sarcinile unei succesiuni pe care nu și-au asumat-o în mod voluntar, dar niciun drept nu îi exclude de la o
succesiune împotriva voinței lor; și mai ales atunci când, lăsând substituirea în afara considerației, fratele substituit ar avea
dreptul la succesiune. Prin urmare, doar moștenirile ar trebui să fie plătite în conformitate cu substituția, iar regula de
împărțire stabilită de legea falcidiană ar trebui să fie urmată, nu cu referire la averea tatălui, așa cum se obișnuiește, ci cu
privire la cea a copilului care nu a ajuns încă la pubertate.
250. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIII.
Nu contează în ce măsură un moștenitor poate fi substituit copiilor.
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251. Același, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Într-o substituire pupilară, chiar dacă s-a stabilit un timp mai lung, substituirea se va încheia totuși la vârsta pubertății.
252. Papinianus, Opinii, Cartea a VI-a.
Un centurion a substituit în mod direct un moștenitor fiului său: "Dacă acesta ar muri fără urmași înainte de a împlini vârsta
de douăzeci și cinci de ani". Înlocuitorul fiului ar fi dobândit averea sa prin Common Law dacă acesta din urmă ar fi murit
înainte de al paisprezecelea an; după această vârstă, însă, el nu putea, în virtutea privilegiului militar, să dobândească nimic
mai mult decât averea tatălui și profiturile derivate din aceasta care se găseau printre efectele fiului.
253. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Dacă cineva ar lăsa prin testament un sclav și, ulterior, ar ordona unui substitut, pe care l-a desemnat pentru fiul său, să
elibereze respectivul sclav, acesta din urmă va deveni liber, ca și cum ar fi fost anulat legatul moștenirii; pentru că, în ceea ce
privește moștenirea, trebuie să se ia în considerare ceea ce a fost menționat ultima dată în aceste testamente, așa cum se face
în cazul aceluiași testament sau în cazul în care codicile au fost confirmate printr-un testament.
254. Atunci când, după ce un testator și-a executat testamentul, el face apoi unul pentru fiul său în prezența unor martori
competenți, acest act va fi totuși valabil și testamentul tatălui va rămâne în picioare; dar dacă tatăl ar face un testament atât
pentru el cât și pentru fiul său, iar apoi unul numai pentru el, atât testamentul cât și substituția făcută mai întâi vor fi anulate.
În cazul în care, totuși, tatăl a făcut al doilea testament și și-a desemnat moștenitorul, după cum urmează: "Dacă fiul său va
muri în timpul vieții", atunci se poate spune că primul testament nu este rupt, pentru că cel de-al doilea, în care a fost trecut
fiul, este nul.
255. Același, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Oricine poate fi substituit unui copil, chiar dacă acesta se va naște după moartea celui căruia i-a fost substituit ca moștenitor.
256. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVII.
Dacă un sclav, deținut în comun cu un altul, este substituit unui fiu care nu a ajuns încă la pubertate, împreună cu acordarea
libertății sale, și dacă acesta ar fi cumpărat de către testator, el va deveni moștenitor necesar al minorului; dar dacă va fi
cumpărat de către acesta din urmă, el nu va fi moștenitorul său necesar, ci voluntar; după cum afirmă Julianus în Cartea a
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Treizeci a Digestului. Dar, indiferent dacă a fost cumpărat de tată sau de minor, echitatea sugerează că el însuși, dacă oferă
prețul părții stăpânului său, poate obține atât libertatea sa, cât și moștenirea.
257. În cazul în care un sclav este lăsat moștenire lui Titius, el poate fi substituit fiului minor al testatorului cu acordarea
libertății sale; la fel ca și în cazul în care el este lăsat moștenitor și numit moștenitor, iar moștenirea va dispărea atunci când
condiția de care depinde substituirea va fi îndeplinită.
258. Julianus, Digest, cartea XIII.
Aceeași regulă se aplică în cazul în care un sclav este substituit după moartea unui legatar.
259. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVI.
Testamentul tatălui și cel al fiului sunt considerate ca fiind unul singur, în conformitate cu legea pretoriană; pentru că (așa
cum afirmă Marcellus în Cartea a IX-a a Digestului), va fi suficient ca testamentul tatălui să fie sigilat, dacă și cel al fiului
este sigilat; iar cele șapte sigilii ale martorilor atașate la testamentul tatălui vor fi suficiente.
260. În cazul în care un tată face un testament scris pentru el însuși și un testament oral pentru fiul său, sau invers, ambele vor
fi valabile.
261. Același, Despre Edict, Cartea XLI.
Dacă un testator ar face o substituire după cum urmează: "Dacă fiul meu moare înainte de a împlini al zecelea an, Seius să fie
moștenitorul meu"; iar fiul moare după al zecelea an, dar înainte de a împlini al paisprezecelea an, cea mai bună opinie este
că substitutul nu poate cere posesia bunurilor, deoarece nu se consideră că a fost numit substitut în acest caz.
262. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XVII.
În cazul în care un fiu cere posesia bunurilor tatălui său în opoziție cu termenii testamentului acestuia din urmă, iar el a fost
substituit prin acest testament fratelui său sub vârsta pubertății, el va fi exclus din substituire.
263. Papinianus, Opinii, Cartea a VI-a.
În cazul în care un testator a desemnat mai mulți moștenitori și a spus: "Nu, nu, nu: "Îi substitui pe toți reciproc" și, după
moartea sa, moștenirea a fost intrată în posesia unora dintre ei, unul dintre moștenitori fiind mort, dacă condiția de care a
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depins substituirea este îndeplinită, iar un alt moștenitor își refuză partea sa, întreaga moștenire va aparține supraviețuitorilor,
deoarece se consideră că aceștia au fost substituiți unul altuia cu referire la întreaga moștenire. Dacă, totuși, testatorul
desemnează moștenitori și spune "Îi substitui reciproc", se va considera că au fost substituiți cei care acceptă moștenirea.
264. Ulpianus, Disputații, cartea IV.
În cazul în care mai mulți moștenitori sunt numiți pentru diferite părți dintr-o moștenire și toți sunt substituiți unul altuia, în
general trebuie să fie considerați ca fiind substituiți pentru aceleași părți pentru care au fost numiți moștenitori; de exemplu,
dacă unul a fost desemnat moștenitor pentru o doisprezecime, altul pentru o optime și un al treilea pentru un sfert din
moștenire, iar acesta din urmă își refuză partea sa, sfertul va fi împărțit în nouă părți, la opt dintre acestea va avea dreptul cel
care a fost desemnat moștenitor pentru două treimi, cu excepția cazului în care testatorul a avut intenția ca cel care a fost
desemnat moștenitor pentru o doisprezecime să primească o parte, ceea ce este greu de crezut, cu excepția cazului în care
acest lucru a fost declarat în mod explicit.
265. Julianus, Digest, Cartea XXIV.
În cazul în care un tată și-a substituit reciproc cei doi fii sub vârsta pubertății și Titius pentru cel care va muri ultimul; opinia
era că numai frații aveau dreptul la posesia bunurilor și că în acest caz existau două grade de numire, ca să spunem așa; astfel
că, în primul rând, frații trebuiau să fie substituiți unul pentru celălalt, iar dacă nu erau moștenitori, atunci Titius trebuia să fie
chemat la succesiune.
266. Același, Digest, Cartea XXIX.
Dacă un tată își desemnează drept moștenitor pe fiul său care nu a împlinit vârsta pubertății și numește drept înlocuitor un
copil postum, iar un copil se naște în timpul vieții tatălui său, testamentul va fi încălcat dacă celălalt copil este în viață. Dacă,
totuși, respectivul copil se va naște în timpul vieții tatălui său, dar după moartea fratelui său, acesta va fi singurul moștenitor
al tatălui său.
267. Același, Digest, cartea XXX.
Dacă Titius ar trebui să fie substituit pentru coeredele său, iar Sempronius ar trebui ulterior să fie substituit pentru el, cred că
cea mai bună opinie este că Sempronius a fost substituit pentru ambele părți din moștenire.
268. Același, Digest, Cartea XXX.
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Lex Cornelia, care confirmă testamentele celor care mor în mâinile dușmanului, nu se referă doar la averile persoanelor care
și-au făcut testamentul, ci la toate averile care pot aparține oricui prin dispoziție testamentară, chiar dacă nu ar fi căzut în
mâinile dușmanului. Prin urmare, în cazul în care un tată a murit în captivitate, lăsând în țara sa un fiu sub vârsta pubertății,
iar acesta din urmă a murit înainte de a ajunge la această vârstă, averea aparținea înlocuitorului; la fel ca și în cazul în care
tatăl nu ar fi fost capturat de inamic. Cu toate acestea, în cazul în care tatăl a murit în țară, iar copilul său minor a murit în
mâinile dușmanului, fiind capturat după moartea tatălui său, nu se va considera că averea sa aparține înlocuitorului, în
conformitate cu prevederile legii menționate? Dar dacă fiul cade în mâinile dușmanului în timpul vieții tatălui său, nu cred că
Lex Cornelia se va aplica, deoarece aceasta nu prevede că cel care nu a lăsat nicio proprietate în țara sa va avea moștenitori.
Prin urmare, chiar dacă fiul, ajuns la pubertate, va fi capturat în timpul vieții tatălui și va muri apoi în timp ce se află în
mâinile dușmanului, după moartea tatălui său în țară, averea tatălui său va aparține rudelor sale cele mai apropiate, în virtutea
Legii celor douăsprezece table, dar averea fiului nu va aparține acestuia din urmă în termenii Legii Cornelia.
269. Scaevola, Întrebări, Cartea a XV-a.
În cazul în care un tată, precum și fiul său au fost capturați de inamic și amândoi mor în captivitate; chiar dacă tatăl moare
primul, legea corneziană nu confirmă substituirea, decât dacă minorul moare după ce s-a întors acasă; deși dacă amândoi mor
acasă, substituitul va avea dreptul la moștenire.
270. Julianus, Digest, Cartea LXXVIII.
Un anumit om, prin testamentul său, l-a numit pe Proculus moștenitor pentru o a patra parte din averea sa, iar pe Quietus
pentru cele trei pătrimi rămase din aceasta; și apoi i-a înlocuit, ca moștenitori, pe Florus pentru Quietus și pe Sosias pentru
Proculus; apoi, dacă nici Florus și nici Sosias nu deveneau moștenitori, el a înlocuit colonia leptienilor moștenitori pentru trei
sferturi, și mai mulți moștenitori pentru o sumă care depășește sfertul rămas. Proculus și Sosias au murit în timpul vieții
testatorului, iar Quietus a intrat pe moștenire. S-a pus problema dacă sfertul lăsat lui Proculus ar trebui să aparțină lui Quietus
sau celor care au fost substituiți în al treilea grad. Am răspuns că intenția testatorului părea să fi fost ca acei moștenitori pe
care i-a substituit în gradul al treilea să aibă dreptul la succesiune doar în cazul în care întreaga moștenire a fost abandonată;
și că această intenție era evidentă din faptul că el a distribuit mai mult de douăsprezece părți între substituiți; și, prin urmare,
că a patra parte din moștenire, care era în discuție, ar fi aparținut lui Quietus.
271. Același, Despre ambiguități.
O substituire a fost făcută după cum urmează: "Să fie moștenitor al meu aceeași persoană care va fi moștenitorul meu, așa
cum s-a spus mai sus". Se pune întrebarea ce moștenitor trebuie să se înțeleagă prin aceasta, dacă ar fi oricine sau doar partea
care ar fi moștenitor în momentul în care fiul a murit? Oamenii învățați în drept au decis că ar fi vorba de moștenitorul care ar
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putea succeda testatorului în orice moment; căci chiar dacă moștenitorul desemnat ar fi murit în timpul vieții minorului, iar
testamentul ar fi fost atacat ca fiind inoportun cu referire la o anumită parte, ar trebui să se considere că celălalt este totuși
moștenitor în temeiul substituției.
272. Nu se poate spune că regula este aceeași în următorul caz: de exemplu, în cazul în care un testator are doi fii, Gaius, care
a ajuns la pubertate, și Lucius, care nu a ajuns, și face substituirea după cum urmează: "Dacă fiul meu Lucius moare fără să
atingă vârsta pubertății, iar Gaius nu va fi moștenitorul meu, atunci Seius va fi moștenitorul meu"; pentru că autoritățile
juridice au interpretat acest lucru ca însemnând că condiția de substituire trebuie să se refere la moartea fiului care nu a ajuns
la pubertate.
273. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea I.
În cazul în care un testator a numit mai mulți moștenitori, printre care se afla Attius, la cote inegale din averea sa, iar dacă
Attius nu accepta, el i-a substituit pe ceilalți ca moștenitori proporțional cu interesul lor, adăugând apoi că Titius ar trebui să
fie coerede al celor substituiți. S-a pus întrebarea la ce parte ar avea dreptul Titius și ce ar avea ceilalți. Am răspuns că Titius
ar avea dreptul la o parte, iar ceilalți la părți proporțional cu drepturile lor în moștenire; de exemplu, dacă ar fi fost trei, Titius
ar fi avut a patra parte din partea lui Attius, iar ceilalți moștenitori ar fi avut cele trei pătrimi rămase, proporțional cu părțile la
care aveau dreptul prin numire. Cu toate acestea, dacă testatorul ar adăuga nu numai pe Titius, ci și alți moștenitori, aceștia
din urmă ar avea dreptul la o parte egală cu cea a părții substitutului; de exemplu, să presupunem că trei coerezi ar fi
substituiți și că ar fi adăugați doi moștenitori străini, aceștia din urmă ar avea dreptul la cinci părți din partea lui Attius, iar
coerezii rămași ar primi restul, proporțional cu părțile lor respective.
274. Africanus, Întrebări, Cartea a II-a.
Dacă o mamă face un testament și își desemnează moștenitorul pe fiul ei, imediat ce acesta ajunge la vârsta de paisprezece
ani, iar în cazul în care acesta nu ar fi moștenitorul ei, numește un altul în locul lui prin substituire pupilară, acesta va fi
valabil.
275. În cazul în care un fiu este numit moștenitor, iar fiul său postum un altul, în conformitate cu regula lui Gallus Aquilius,
iar Titius este înlocuit pentru nepot dacă acesta nu ar fi moștenitor, dacă fiul devine moștenitorul tatălui său, s-a dat părerea
că Titius ar trebui să fie exclus în mod absolut; adică, chiar dacă nu se va naște un nepot.
276. Același, Întrebări, Cartea a IV-a.
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Un testator care avea doi fii care nu ajunseseră încă la pubertate, a substituit o anumită persoană ca moștenitor al
supraviețuitorului. Dacă amândoi ar fi murit în același timp, s-a considerat că înlocuitorul ar fi fost moștenitorul amândurora,
deoarece prin supraviețuitor se înțelege nu numai cel care vine după altul, ci și cel căruia nu-i succede nimeni; așa cum, pe de
altă parte, prin primul se înțelege nu numai cel care vine înaintea altuia, ci și cel care nu are pe nimeni înaintea lui.
277. Un testator și-a desemnat drept moștenitori pe un fiu, care nu ajunsese la pubertate, și pe Titius. El l-a înlocuit pe
Maevius în locul lui Titius, iar în locul fiului său l-a înlocuit pe oricare dintre moștenitorii săi care fuseseră anterior
menționați de el. Titius a refuzat moștenirea; Maevius a intrat în posesia acesteia. Fiul murind ulterior, s-a hotărât ca
moștenirea minorului, care provenea din substituire, să revină lui Maevius, în calitate de unic moștenitor care a intrat în
proprietatea tatălui.
278. Chiar dacă s-ar putea face o cerere de punere în posesie a moștenirii contrară voinței tatălui, substituția pupilară va fi
totuși valabilă și toate moștenirile lăsate în temeiul acestei substituții ar trebui să fie plătite.
279. Același, Întrebări, Cartea a V-a.
În cazul în care posesia pretoriană a unei moșii este solicitată de către un minor în opoziție cu voința tatălui său, o acțiune
pentru a obliga la plata legatelor ar trebui totuși să fie acordată împotriva substitutului; și, pentru motivul că fiul nu datorează
niciun legat lăsat moștenire unor străini, cele acordate în temeiul substituției vor fi majorate; așa cum, în cazul în care
legatele sunt lăsate în temeiul substituției, dacă prin posesia pretoriană a moștenirii intră în mâinile fiului mai mult decât ar fi
primit altfel, tot așa, de asemenea, el va datora mai mult persoanelor care sunt privilegiate. Cred că rezultatul va fi că, în
cazul în care un fiu care nu a ajuns la pubertate este desemnat moștenitor al întregii proprietăți, iar acesta este privat de
jumătate din ea prin posesia pretoriană, substitutul va fi scutit de obligația de a plăti jumătate din moșteniri, așa cum partea
care se adaugă prin obținerea posesiei unei proprietăți mărește moștenirile, tot așa, în acest caz, suma pierdută le diminuează.
280. Marcianus, Institutes, Cartea a IV-a.
Oricine poate stabili mai multe grade de moștenitori într-un testament, de exemplu: "Dacă Unu și unu nu devine moștenitorul
meu, unu și unu să nu fie moștenitorul meu", și numesc mai mulți alții în succesiune, astfel încât, în ultimul rând, cu titlu de
rezervă, un sclav este numit moștenitor necesar.
281. Mai mulți moștenitori pot fi substituiți în locul unuia singur, sau unul în locul mai multor, sau moștenitori particulari în
locul fiecăruia, sau cei care au fost numiți moștenitori pot fi substituiți unul altuia.
282. Florentinus, Institutes, cartea X.
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Un moștenitor poate fi substituit pentru fiecare dintre copiii unui testator sau pentru unul dintre ei care poate supraviețui;
pentru fiecare dintre ei, dacă nu dorește ca vreunul dintre ei să moară intestat, pentru cel care supraviețuiește, dacă dorește ca
dreptul la succesiune legitimă să rămână nealterat.
283. Paulus, Despre substituțiile pupilare.
În cazul în care un om are mai mulți copii, el poate substitui un moștenitor pentru oricare dintre ei și nu este necesar să o facă
pentru toți; la fel cum poate face o substituție pentru unul dintre ei.
284. Prin urmare, el poate face o substituire pentru o scurtă perioadă de timp în timpul vieții moștenitorului său; de exemplu:
"Dacă fiul meu va muri înainte de a împlini vârsta de zece ani, Titius să fie moștenitorul său".
285. Mai mult, substituirea va fi admisă dacă el numește mai mulți moștenitori pentru diferite termene de vârstă a fiului, ca,
de exemplu: "Dacă va muri înainte de a împlini vârsta de zece ani, Titius să fie moștenitorul său; dacă va muri după al
zecelea an, dar înainte de a împlini paisprezece ani, Maevius să fie moștenitorul său".
286. În cazul în care un moștenitor desemnat de un tată, care a fost însărcinat cu predarea moștenirii, intră în ea, după ce a
fost obligat să facă acest lucru de către beneficiarul încredințării, deși celelalte moșteniri menționate în testament pot fi
confirmate prin această acceptare, cum ar fi, de exemplu, moștenirile și concesiunile de libertate; totuși, în cazul în care
testamentul a devenit inoperant în conformitate cu legea civilă, substituția pupilară inclusă în acesta nu este reînviată; după
cum a susținut Quintus Cervidius Scaevola. Cu toate acestea, multe autorități sunt de altă părere, pentru că substituția
pupilară face parte din testamentul anterior; și aceasta este practica în prezent.
287. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea I.
Un om avea, prin fiul său, doi nepoți care se aflau sub pubertate, dintre care unul se afla sub controlul său, iar celălalt nu. El
dorea ca ei să moștenească părți egale din averea sa și a prevăzut ca, dacă unul dintre ei murea înainte de a ajunge la vârsta
pubertății, partea sa să fie transferată celuilalt; și, în conformitate cu sfatul lui Labeo, Ofilius, Cascellius și Trebatius, l-a
desemnat ca unic moștenitor pe nepotul care se afla sub controlul său și l-a însărcinat cu predarea a jumătate din moștenirea
sa celuilalt nepot atunci când acesta va ajunge la pubertate și l-a înlocuit pe celălalt moștenitor în locul celui care se afla sub
controlul său, dacă acesta din urmă va muri înainte de a atinge această vârstă.
288. Putem substitui doi moștenitori, în condiții diferite, pentru un fiu aflat sub vârsta pubertății; de exemplu, unul dintre ei
poate fi substituit dacă fiul nu ar avea copii, iar un alt copil s-ar naște și ar muri înainte de a ajunge la vârsta pubertății.
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289. Un anumit testator a desemnat patru moștenitori și a substituit pe alții pentru toți, cu excepția unuia, iar cel pentru care
nu a fost desemnat niciun înlocuitor, precum și unul dintre ceilalți, a murit în timpul vieții tatălui. Ofilius și Cascellius au
considerat că partea celui pentru care nu fusese înlocuit nimeni aparținea și substitutului moștenitorului decedat; această
opinie este corectă.
290. Papinianus, Întrebări, cartea XXIX.
Un moștenitor care nu ajunsese la vârsta pubertății și care fusese arogat după o investigație corespunzătoare, a murit. La fel
cum în cazul moștenitorilor de drept, prin autoritatea imperială, trebuie să se furnizeze o cauțiune, tot așa, dacă un tată natural
a înlocuit un moștenitor pentru fiul său care nu a împlinit vârsta pubertății, trebuie să se recurgă la înlocuitor; deoarece numai
acțiunile pretoriene pot fi acordate moștenitorilor de drept.
291. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Un moștenitor a fost substituit pentru co-moștenitorul său, dar a murit înainte de a intra în moștenire sau de a fi îndeplinită
condiția de care depindea substituirea. Ambele părți din moștenire vor aparține celui care a fost substituit, fie înainte de
substituirea moștenitorului, fie după aceea; nici nu va fi o diferență dacă substituitul moare după sau înainte de moștenitorul
desemnat.
292. Prin următoarele cuvinte: "îi substitui unul pe altul", partea refuzată de unul dintre moștenitori va reveni celor
menționați în testament, proporțional cu ceea ce obțin ei înșiși prin numirea lor sau cu ceea ce a fost dobândit de persoana
căreia îi sunt supuși.
293. În cazul în care un tată face o substituire pentru fiica sa sau pentru un nepot care ocupă locul fiului său sau care l-a
ocupat după executarea testamentului, substituirea pupilară devine nulă dacă vreunul dintre aceștia nu face parte din familia
testatorului în momentul morții sale.
294. În cazul în care un tată își desemnează moștenitorul pe fiul său și îi cere acestuia, dacă moare înainte de a atinge vârsta
pubertății, să dea averea sa lui Titius, s-a stabilit că moștenitorul legitim al fiului este obligat să renunțe la averea tatălui său,
cu excepția dreptului acordat de Lex Falcidia, la fel ca și cum averea ar fi fost acordată cu titlu fiduciar moștenitorului
respectivului minor după moartea sa. Aceeași regulă trebuie respectată atunci când o condiție de care depinde substituirea
este exprimată în termeni ambigui și se extinde dincolo de vârsta pubertății. Totuși, acest lucru se va aplica numai în cazul în
care testamentul tatălui este valabil din punct de vedere juridic; deoarece, dacă actul pe care l-a întocmit ca testament nu este
valabil, acesta nu va fi admis ca un codicil decât dacă acest lucru este menționat în mod expres și nici bunurile aparținând
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fiului nu vor fi legate de trust. Prin urmare, dacă tatăl l-a dezmoștenit pe fiu și nu i-a lăsat nimic, trustul va fi nul. În caz
contrar, dacă fiul a primit fie o moștenire, fie un trust de la tatăl său, trustul din averea cu care este însărcinat va fi datorat
proporțional cu bunurile pe care le-a primit, fără a se face referire la proporția admisă de legea falșiană.
295. Atunci când un testator a lăsat moștenire părți diferite, separat, mai multor moștenitori, și după ce a făcut acest lucru a
spus "Îmi substitui moștenitorii unul altuia", se consideră că i-a substituit pe cei uniți în primul rând reciproc, iar dacă aceștia
nu-și acceptă părțile lor, toți ceilalți coerezi trebuie să fie admiși.
296. În cazul în care un testator a numit un tată și fiul său moștenitori ai unei părți din averea sa și i-a substituit pe unul
pentru celălalt, apoi a lăsat restul bunurilor sale coerezilor lor, iar ulterior a dispus de întreaga sa avere după cum urmează: "Îi
înlocuiesc pe toți acești moștenitori în mod reciproc", s-a pus întrebarea cu privire la intenția sa și dacă, prin menționarea
tuturor acestora, i-a inclus pe tată și pe fiu în înlocuirea coerezilor sau dacă a intenționat ca testamentul să se aplice doar
celorlalți. Această din urmă opinie pare a fi cea mai probabilă, din cauza substituției speciale pe care a făcut-o cu privire la
tată și fiu.
297. În cazul în care un coerede este dat unui fiu care nu a împlinit vârsta pubertății și care a fost, de asemenea, substituit
pentru el, acesta va fi obligat să plătească orice moștenire lăsată în temeiul substituției, la fel ca și cum ar fi primit o parte din
moștenire în mod absolut, iar o altă parte în mod condiționat. Aceeași regulă nu se va aplica în cazul substituirii altuia, pentru
că el va atrage aplicarea Lex Falcidia, la fel ca și în cazul în care moștenitorul ar fi fost desemnat în mod clar sub condiție în
primul rând; deși coeredele dat fiului ar fi cu siguranță îndreptățit la întregul sfert din partea sa, pentru că în cazul în care un
legat a fost acordat lui Titius prin testament, iar aceeași proprietate a fost dată lui Sempronius prin substituire, Sempronius va
împărți proprietatea cu Titius.
298. În cazul în care un tată care avea două fiice, ambele sub vârsta pubertății, a făcut o substituție pupilară pentru cea care
urma să supraviețuiască, iar fiica care nu ajunsese la pubertate a murit, fiind supraviețuită de sora ei care atinsese această
vârstă, s-a considerat că substituția a fost nulă, atât în ceea ce privește prima fiică menționată mai sus, pentru că nu a murit
ultima, cât și în ceea ce o privește pe cea de-a doua, pentru că a atins vârsta pubertății.
299. S-a considerat că o substituire exprimată în următorii termeni nu este viciată: "Dacă fiul meu va muri înainte de a ajunge
la vârsta pubertății, ceea ce sper că nu va fi cazul, atunci Titius să fie moștenitorul meu în locul lui și la partea lui"; cu atât
mai mult cu cât nu ar fi fost mai mult decât dacă el ar fi ordonat ca el să fie substituit ca moștenitor al său, după ce a prescris
o anumită condiție; pentru că atunci când cineva este numit moștenitor al anumitor bunuri și nu a fost numit un comoștenitor, el va avea dreptul la întreaga avere.
300. Același, Definiții, Cartea I.
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În cazul în care un om a lăsat moștenitori doi copii care nu au atins încă vârsta pubertății și a făcut o substituire pentru ei
după cum urmează: "Dacă amândoi vor muri", și amândoi au murit în același timp, după moartea tatălui lor, cele două averi
vor aparține substitutului; dar dacă au murit în momente diferite, substitutul va găsi în averea băiatului care a murit ultimul
cea a fratelui său care a murit anterior, dar, conform termenilor legii falcidiene, averea primului băiat nu va fi inclusă;
substitutul nu poate pretinde mai mult de o optime din moștenirea testamentară; iar moștenirile, de a căror distribuire a fost
însărcinat substitutul fiului care a murit primul intestat, devin fără efect.
301. Paulus, Întrebări, Cartea a IX-a.
Se pune o întrebare în următorul caz. Un anumit om care avea un fiu trecut de vârsta pubertății care era surd, a obținut
permisiunea împăratului de a numi un substitut pentru el și l-a înlocuit pe Titius. Respectivul fiu surd s-a căsătorit cu o soție
după moartea tatălui său și i s-a născut un fiu. Întreb dacă testamentul a fost încălcat. Răspund că prinții înșiși obișnuiesc să
explice drepturile pe care le-au acordat, dar dacă se examinează intenția prințului în acest caz, se poate spune că el a vrut doar
ca dreptul să fie acordat tatălui atâta timp cât fiul său a rămas în aceeași stare; și că, așa cum, potrivit dreptului civil,
substituția pupilară se termină la pubertate, tot așa împăratul a imitat această regulă în cazul fiului, care era incapabil să facă
testament din cauza infirmității sale. Căci dacă ar fi făcut substituția pentru un fiu care era nebun, am spune că testamentul ar
fi încetat să mai fie valabil atunci când fiul ar fi devenit sănătos la minte, pentru că atunci el însuși ar fi putut face un
testament; și, într-adevăr, privilegiul acordat de împărat ar deveni nedrept dacă am considera că testamentul a fost valabil și
după aceea, pentru că ar lipsi un om sănătos la cap de dreptul de a-și face propriul testament. Prin urmare, trebuie să se
susțină că substituirea este anulată și prin nașterea unui moștenitor legal, deoarece nu contează dacă fiul însuși a desemnat
ulterior un alt moștenitor sau dacă a primit unul prin lege; pentru că nu este probabil ca nici tatăl, nici împăratul, în acest caz,
să fi avut în vedere dezmoștenirea fiului care s-a născut după aceea. Nici nu contează în ce fel privilegiul acordat de împărat
poate interfera cu executarea testamentului, sau dacă se referă la una sau la mai multe persoane.
302. De asemenea, întreb unde se face o substituire după cum urmează: "Dacă fiul meu va muri sub vârsta de zece ani, Titius
să fie moștenitorul meu; dacă va muri sub vârsta de paisprezece ani, Maevius să fie moștenitorul meu", iar fiul a murit la
vârsta de opt ani, Titius va fi singurul moștenitor în virtutea substituției, sau Maevius va fi și el unul, deoarece este sigur că
fiul a murit sub vârsta de zece ani, precum și sub vârsta de paisprezece ani. I-am răspuns că tatăl avea dreptul de a face o
substituire pentru fiul său în toată perioada de timp înainte ca acesta să atingă vârsta pubertății, dar pubertatea a pus capăt
acestui drept. Cea mai bună opinie este că trebuie respectat timpul prevăzut separat pentru fiecare parte, cu excepția cazului
în care este clar evident că voința testatorului s-a opus acestui lucru.
303. Lucius Titius, în timp ce avea copii sub controlul său, și-a numit soția sa moștenitoare și a înlocuit copiii pentru ea. S-a
pus întrebarea dacă numirea soției nu avea nici o forță sau efect, pentru motivul că copiii nu au fost dezmoșteniți în acest
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grad. Am răspuns că gradul în care au fost trecuți copiii nu are nicio importanță, deoarece au fost numite ca înlocuitori
aceleași părți care erau moștenitori prin testament, adică pentru că copiii nu anulează întregul testament, ci doar gradul
menționat care nu era valabil de la început; așa cum s-a stabilit că dacă un copil este trecut în primul grad, el este dezmoștenit
în al doilea. Dar nu contează pentru ce motiv este valabilă instituția celui de-al doilea moștenitor, fie că fiul a fost
dezmoștenit prin numirea sa, fie că fiul însuși a fost numit substitut.
304. Iulius Longinus, un tată, a înlocuit pentru copiii săi pe moștenitorii pe care îi numise pentru el însuși, după cum
urmează: "Oricine va fi moștenitorul meu". Unul dintre moștenitorii desemnați acceptase tacit să dea o parte din ceea ce
primea unei persoane care nu era capabilă să o ia, fiind admis la substituire fiul sub vârsta pubertății; ce parte trebuia să i se
permită să aibă, cea pentru care a fost desemnat sau cea pe care a luat-o el însuși, pentru ca partea sa să fie mărită în cadrul
substituirii. Am răspuns că cel care consimte la o fraudă împotriva legii, intrând într-o moștenire, devine moștenitor și nici nu
încetează să fie moștenitor, chiar dacă este privat de bunurile care i-au fost lăsate în astfel de circumstanțe. Prin urmare, el
poate fi moștenitor în temeiul substituției pupilare numai pentru partea la care a fost desemnat, deoarece este suficient de
pedepsit pentru ceea ce a făcut contrar legii; și, într-adevăr, aș spune același lucru chiar dacă ar înceta să mai fie moștenitor.
Aceeași regulă ar trebui să se înțeleagă că se aplică oricui care, după ce a fost numit moștenitor și a intrat în moștenire, este
redus la sclavie și, ulterior, i se prezintă libertatea, căruia i se permite să fie admis la substituția lăsată prin testament; căci,
deși a pierdut moștenirea la care avea dreptul prin numirea sa ca moștenitor, totuși, în virtutea substituției, el poate primi
aceeași parte pe care a pierdut-o.
305. Același, Întrebări, Cartea a X-a.
Marcianus afirmă că testamentul principal nu poate fi confirmat nici în totalitate, nici parțial, prin substituire pupilară.
306. Același, Opinii, Cartea a XII-a.
Lucius Titius și-a desemnat drept moștenitori pe fiul său legitim și pe un fiu natural și i-a substituit unul altuia. Fiul legitim,
Titius, pe care tatăl său l-a lăsat în vârstă de numai un an, a murit după moartea tatălui său fără să atingă vârsta pubertății,
fiind supraviețuit de mama sa și de fratele său natural, care era și el coerede. Întreb dacă averea sa va aparține fratelui său
natural, în virtutea substituției, sau va reveni mamei sale. Am răspuns că substituția în cauză se referă la primul caz, în care
părțile desemnate nu sunt moștenitori, și nu la cel de-al doilea, în care unul dintre moștenitori a murit ulterior, sub vârsta
pubertății; deoarece dubla substituție nu poate exista în persoana fiului natural și, prin urmare, averea va aparține mamei
fiului legitim ab intestato.
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307. Paulus a dat ca opinie că: "Dacă toți moștenitorii desemnați au fost substituiți unul altuia, partea unuia dintre ei care,
după ce unii dintre coerezii săi au murit, a respins partea sa, va aparține, în virtutea substituției, doar moștenitorului care trăia
la acel moment".
308. Același, Opinii, Cartea a XIII-a.
Tatăl unei familii, după ce și-a desemnat prin testament moștenitor pe copilul său post-mortem, l-a înlocuit pe fratele său,
Gaius Seius, în locul său sau al fiului său, dacă acesta ar fi murit înainte de a atinge vârsta pubertății, apoi l-a înlocuit pe
Titius în locul lui Gaius Seius, iar mai apoi a spus: "Nu, nu, nu: "Dacă fratele meu, Gaius Seius, pe care l-am înlocuit în
primul rând, ar trebui să fie moștenitorul meu, atunci îl numesc pe Titius administrator". Întreb, în cazul în care fiul ar fi
moștenitorul tatălui său și, murind înainte de vârsta pubertății, fratele său ar deveni moștenitorul testatorului în virtutea
substituirii, dacă trustul trebuie să fie eliberat atunci când a fost creat după cum urmează: "Dacă Gaius Seius, fratele meu, va
fi moștenitorul meu"? Am răspuns că fratele defunctului, care a fost desemnat sau substituit în ambele cazuri, trebuie să
predea bunurile pe care testatorul le-a lăsat moștenire, dacă fiul moare înainte de a atinge vârsta pubertății, și că sensul
următoarelor cuvinte nu poate fi contestat: "Dacă Gaius Seius ar fi moștenitorul meu, atunci doresc ca bunurile să fie date",
deoarece este un fapt că el era moștenitorul testatorului.
309. Scaevola, Opinii, Cartea II.
O anumită persoană avea un fiu și o fiică, amândoi sub vârsta pubertății, și după ce și-a desemnat fiul drept moștenitor, și-a
dezmoștenit fiica și a înlocuit-o cu fiul său, "dacă acesta din urmă ar muri sub vârsta pubertății"; apoi și-a desemnat soția și
sora ca înlocuitori ai fiicei sale, dacă aceasta ar muri înainte de a fi căsătorită. Întreb dacă, dacă fiica ar muri prima, după ce a
atins vârsta pubertății, iar fratele ei după aceea, înainte de a atinge această vârstă, dacă averea fiului ar aparține, prin dreptul
de substituire, soției și surorii testatorului. Am răspuns că, în conformitate cu faptele prezentate, nu le-ar aparține.
310. Același lucru, întrebări tratate public.
Noi deținem un sclav în comun; el este numit moștenitor, iar Maevius este substituit în cazul în care el nu ar fi moștenitor.
Sclavul acceptă moștenirea prin îndrumarea unuia singur dintre stăpânii săi, și se pune întrebarea dacă există sau nu temei
pentru admiterea substitutului. Cea mai bună opinie este că există un motiv pentru admiterea acestuia.
311. "Lasă-l pe Titius să fie moștenitorul meu. Îl dau și îl las moștenire pe Stichus lui Maevius. Stichus să fie moștenitorul
meu, dacă Stichus nu va deveni moștenitorul meu, Stichus să fie liber și moștenitorul meu." În acest caz, trebuie să se
cerceteze mai întâi dacă există un singur grad sau două și dacă condiția substituției se schimbă sau rămâne aceeași. Și, întradevăr, se pune frecvent întrebarea dacă o parte poate fi substituită pentru ea însăși, iar răspunsul este că, atunci când condiția
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numirii este schimbată, ea poate fi substituită. Prin urmare, dacă Titius este numit moștenitor, iar dacă nu acceptă, se dispune
ca el să devină moștenitor, substituirea nu are nicio forță sau efect. Cu toate acestea, în cazul în care o parte este numită
moștenitor sub o condiție, dar este înlocuită în mod absolut, cazul se schimbă, deoarece condiția de care depinde numirea
poate să nu fie îndeplinită, iar înlocuirea poate produce un anumit avantaj pentru moștenitor. Dar dacă condiția ar trebui să fie
îndeplinită, există două numiri absolute, iar substituirea nu va avea nicio forță sau efect. Pe de altă parte, dacă cineva numește
un moștenitor în mod absolut, iar apoi îl înlocuiește cu o anumită condiție, această înlocuire condiționată este inoperantă și
nici nu se înțelege că se schimbă ceva, deoarece, dacă condiția ar fi fost îndeplinită, ar exista două numiri absolute ale
aceluiași individ. Potrivit acestui fapt, întrebarea formulată este următoarea: "Titius să fie moștenitorul meu, îl dau și îl las
moștenire pe Stichus lui Maevius; Stichus să fie moștenitorul meu, dacă Stichus nu ar fi moștenitorul meu, să fie liber și să
fie moștenitorul meu". Știm că din moment ce Stichus a fost lăsat moștenitor și a primit libertatea în virtutea aceluiași
testament, libertatea lui va avea prioritate, iar dacă va avea prioritate, moștenirea nu va fi datorată, iar el nu poate intra pe
moștenire din ordinul legatarului și, prin urmare, Stichus nu este moștenitor și, în virtutea cuvintelor care urmează, are
dreptul la libertate; deoarece se consideră că nu există decât un singur grad de numire. Dar ce se întâmplă dacă Stichus nu ar
accepta moștenirea? Stichus ar începe să fie liber și moștenitor în virtutea substituției. Prin urmare, atâta timp cât el nu intră
în moștenire din ordinul legatarului, se înțelege că el nu devine proprietatea legatarului din cauza legatului și, prin urmare,
este sigur că nu este moștenitor; dar devine liber și moștenitor în virtutea următoarelor cuvinte: "Dacă el nu ar fi moștenitorul
meu, Stichus să fie liber și să fie moștenitorul meu". Julianus aprobă de asemenea opinia noastră în lucrările sale.
312. Dacă un minor înstrăinează un sclav care a fost substituit pentru el însuși, iar cumpărătorul sclavului respectiv îl
numește moștenitorul său cu acordarea libertății sale, sclavul substituit va avea dreptul la întreaga moștenire a minorului în
virtutea substituirii? În cazul în care minorul atinge vârsta pubertății, sclavul va deveni moștenitorul necesar al
cumpărătorului în virtutea testamentului său, dar dacă minorul moare înainte de a atinge această vârstă, sclavul va deveni
liber și moștenitorul său în temeiul substituției, și va deveni, de asemenea, moștenitorul necesar al tatălui minorului, dar va fi
moștenitorul voluntar al cumpărătorului.

Tit. 7. Cu privire la condițiile numirilor.

313. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
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Este stabilit că o numire făcută sub o condiție imposibilă sau din greșeală nu este nulă.
314. Același, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
În cazul în care s-a declarat într-un testament: "Un anumit sclav, dacă va fi al meu"; sau: "Dacă va fi al meu în momentul în
care voi muri, să fie moștenitorul meu", se pune întrebarea cum trebuie înțeles termenul "al meu". Dacă testatorul ar înstrăina
uzufructul asupra sclavului, acesta îi va aparține totuși; dar se pune întrebarea dacă condiția de numire ar lipsi dacă ar
înstrăina o parte din proprietatea sa asupra sclavului respectiv. Cea mai bună opinie este că această condiție nu ar eșua, cu
excepția cazului în care se dovedește, prin cele mai clare dovezi, că intenția testatorului, atunci când a introdus cuvintele
referitoare la condiție, a fost ca întreaga proprietate a sclavului să rămână la el, pentru că atunci, dacă o parte din el ar fi
înstrăinată, condiția nu ar fi îndeplinită.
315. În cazul în care, totuși, există doi sclavi care sunt numiți moștenitori cu următoarele cuvinte: "Dacă primul și al doilea
sclav menționat îmi vor aparține în momentul morții mele, să fie liberi și să fie moștenitorii mei", iar unul dintre ei va fi
înstrăinat, Celsus susține foarte corect că limbajul ar trebui să fie înțeles ca având același înțeles ca și cum testatorul ar fi
numit sclavii moștenitori ai săi separat, și sub aceeași condiție.
316. Paulus, Despre Sabinus, Cartea I.
Dacă sunt numit moștenitor sub condiția: "Dacă plătesc zece aurei", iar partea căreia mi se ordonă să plătesc banii refuză să îi
accepte, condiția este considerată ca fiind îndeplinită.
317. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a VIII-a.
Dacă anumiți moștenitori ar fi numiți după cum urmează: "Dacă ei rămân asociați în proprietatea mea până la împlinirea
vârstei de șaisprezece ani, să fie moștenitorii mei", Marcellus spune că o numire făcută într-un limbaj de acest fel este nulă.
Cu toate acestea, Julianus susține că o astfel de numire este validă, deoarece parteneriatul poate fi format pentru un scop
viitor, înainte de intrarea în patrimoniu. Acest lucru este corect.
318. Julianus mai spune, de asemenea, că, atunci când cineva numește un moștenitor cu condiția: "Dacă nu înstrăinează un
anumit sclav care aparține moștenirii", că această condiție este îndeplinită atunci când moștenitorul îi oferă garanții
coerezorului său. Cu toate acestea, acolo unde este menționat un singur moștenitor, se consideră că acesta a fost desemnat
sub o condiție imposibilă, opinie care este corectă.
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319. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
În cazul în care mai multe condiții împreună sunt impuse unui moștenitor, toate trebuie respectate, pentru că sunt considerate
ca una singură; în schimb, atunci când sunt impuse separat, fiecare trebuie respectată de una singură.
320. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Atunci când un moștenitor a fost desemnat sub condiție: "Dacă el ar trebui să ridice un monument testatorului în termen de
trei zile de la moartea sa", iar monumentul nu poate fi terminat în trei zile, trebuie spus că această condiție a dispărut, ca fiind
imposibilă.
321. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă cineva ar numi moștenitori cu condiția: "Dacă își dau garanții unii altora pentru a plăti moștenirile lăsate prin
testament", se stabilește că ei sunt scutiți de respectarea condiției, deoarece aceasta a fost făcută cu încălcarea legilor care
interzic anumitor persoane să primească moșteniri; deși, chiar dacă s-ar da garanții, moștenitorii ar fi protejați de o excepție
într-o acțiune în justiție.
322. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
Tot ceea ce este lăsat de un testator cu condiția de a depune un jurământ este dezaprobat de pretor. Căci el are grijă ca nimeni
care acceptă o proprietate sub condiția de a depune un jurământ, sau prin omiterea îndeplinirii condiției, să nu piardă averea,
sau o moștenire, sau să fie obligat în mod rușinos să depună un jurământ ca o condiție pentru a primi ceea ce i-a fost lăsat
moștenire. Prin urmare, pretorul vede că oricine căruia i s-a lăsat o proprietate cu condiția de a depune un jurământ, poate să
o dobândească la fel ca și cei cărora nu li s-a impus nicio condiție de a depune jurământ, iar în acest caz acționează foarte
corect, deoarece există unii oameni care, prin disprețul lor față de religie, sunt întotdeauna gata să depună un jurământ, iar
alții sunt timorați, până la superstiție, din cauza fricii lor de Divinitate; de aceea, pretorul intervine cu multă înțelepciune cu
autoritatea sa, pentru ca nici cei din urmă, nici cei dintâi să nu dobândească sau să piardă ceea ce le-a fost lăsat în acest mod.
Căci cel care dorește, prin influența religiei, să-i rețină pe cei cărora le-a lăsat bunuri cu condiția de a depune un jurământ, nu
și-ar putea îndeplini scopul dacă aceștia nu ar face acest lucru; căci părțile care respectă condiția ar fi admise la succesiune
sau, dacă nu ar respecta-o, ar fi excluse din cauza neîndeplinirii condiției.
323. Acest Edict se referă, de asemenea, la moșteniri, și nu doar la numirea moștenitorilor.
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324. Cu referire la trusturi, este de asemenea necesar ca cei care au jurisdicție asupra unui trust să se supună Edictului
pretorului; din motivul că trusturile sunt descărcate în același mod ca și moștenirile.
325. În cazul donațiilor mortis causa, trebuie spus că există un motiv pentru aplicarea Edictului; dacă, de exemplu, cineva ar
prevedea că partea trebuie să predea tot ceea ce a primit, dacă nu jură că va îndeplini un anumit act. Prin urmare, va fi necesar
ca obligația să fie renunțată.
326. În cazul în care cineva a fost numit sub condiția de a depune un jurământ, precum și sub o altă condiție, trebuie să se
analizeze dacă poate fi eliberat de îndeplinirea condiției. Cea mai bună opinie este că el ar trebui să fie eliberat de condiția
jurământului, deși poate fi obligat să îndeplinească cealaltă condiție.
327. Dar atunci când un moștenitor a fost numit sub condiția de a depune un jurământ sau de a plăti zece mii de aurei, adică i
se cere fie să plătească banii, fie să fie jurat, trebuie să se analizeze dacă nu ar trebui să fie eliberat de o condiție, deoarece
poate fi asigurat prin respectarea celeilalte. Cea mai bună opinie este că ar trebui să fie eliberat de prima condiție, pentru ca
nu cumva, prin anumite mijloace, să fie obligat să depună jurământul.
328. Ori de câte ori un moștenitor primește ordin de la testator, "să dea ceva sau să îndeplinească un act", care nu este
dezonorant, el nu va avea dreptul la o acțiune decât dacă dă sau face ceea ce i s-a ordonat să jure să facă.
329. Atunci când un moștenitor a fost numit cu condiția ca el să jure că îl va mantui pe Stichus, iar Stichus a murit sau a fost
manumit în timpul vieții testatorului, condiția nu va fi considerată ca fiind încălcată; deși este adevărat că moștenitorul ar fi
fost obligat să manuiască sclavul dacă ar fi trăit. Aceeași regulă se aplică în cazul în care un moștenitor a fost desemnat după
cum urmează: "Lasă-l pe Titius să fie moștenitorul meu, pentru ca el să îl manunțeze pe Stichus"; sau "Îi las o sută de aurei
lui Titius, pentru ca el să îl manunțeze pe Stichus". Căci dacă Stichus va muri, nimeni nu poate spune că moștenitorului îi va
fi interzis să primească moștenirea, deoarece nu se consideră că nu a respectat condiția, atunci când nu a fost în măsură să o
facă, iar testamentul testatorului trebuie executat dacă acest lucru poate fi făcut.
330. Nu este necesar să te prezinți în fața pretorului pentru a fi eliberat de acest jurământ, deoarece atunci când o eliberare
este dată o dată de către pretor, ea este bună pentru totdeauna; și o eliberare nu este obligatorie în fiecare caz în parte. Prin
urmare, se consideră că o eliberare este acordată din ziua în care moștenirea a fost plătibilă, chiar dacă moștenitorul desemnat
nu știa acest lucru. Prin urmare, în cazul moștenitorului unui legatar, se consideră în mod corect că, în cazul în care legatul
moare după ziua stabilită pentru plata moștenirii, moștenitorul său trebuie să utilizeze acțiunea de legato, ca și cum
moștenirea ar fi fost lăsată necondiționat părții căreia i-a succedat ca moștenitor.
331. Paulus, Despre Edict, Cartea XLV.
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Se dă, de asemenea, o dezlegare de condiții care se opun bunelor moravuri, de exemplu: "Dacă nu ar trebui să își răscumpere
tatăl de la dușman"; sau "Dacă nu ar trebui să ofere sprijin părinților sau patronului său".
332. Ulpianus, Disputații, Cartea a VIII-a.
O numire ca cea de mai jos: "Dacă îl numesc pe Seius moștenitorul meu printr-un codicil, să fie el moștenitorul meu", nu este
nulă, în ceea ce îl privește pe moștenitorul desemnat, cu excepția cazului în care moștenitorul este un fiu; pentru că aceasta
este o numire condiționată, iar averea nu este considerată a fi lăsată prin codicil, ceea ce este interzis de lege, ci este o numire
condiționată făcută prin testament. Prin urmare, dacă testatorul ar spune: "Dacă testatorul ar spune: "Să fie moștenitorul meu
cel al cărui nume îl voi introduce într-un codicil", trebuie să se considere, pentru același motiv, că numirea va fi valabilă,
neexistând nicio lege care să o împiedice.
333. Dacă facem o numire în felul următor: "Fie ca Unu și Unu să fie moștenitorul meu, dacă l-am numit moștenitor printr-un
codicil", numirea va fi valabilă, chiar și cu referire la un fiu care se află sub controlul paternal, deoarece nu se impune o
condiție de fiecare dată când se face referire la trecut sau la prezent; de exemplu: "Dacă nu se face referire la trecut, atunci nu
se va face referire la trecut sau la prezent: "Dacă regele parților ar trăi"; "Dacă o corabie ar fi în port".
334. Julianus, Digest, cartea XXIX.
În cazul în care o parte face o numire prin testament, după cum urmează: "Fiul meu să fie moștenitorul meu, dacă îl adoptă pe
Titius, iar dacă nu îl adoptă, să fie dezmoștenit"; și dacă fiul este gata să îl adopte, dar Titius nu dorește să fie arogat, fiul va
deveni moștenitor, ca și cum condiția ar fi fost îndeplinită.
335. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a III-a.
Următoarele cuvinte: "Fie ca Publius Maevius să fie moștenitorul meu, dacă este de bunăvoie", stabilesc o condiție cu
referire la moștenitorul necesar, astfel încât acesta nu va deveni moștenitor dacă nu este de bunăvoie; deoarece aceste cuvinte
sunt adăugate în mod inutil cu referire la un moștenitor voluntar, deoarece chiar dacă nu ar fi fost adăugate, cel desemnat nu
ar fi devenit moștenitor împotriva voinței sale.
336. Julianus, Digest, Cartea XXX.
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În cazul în care cineva primește o moștenire sau un legat sub condiția: "Dacă va plăti zece aurei", nici moștenirea, nici legatul
nu pot fi dobândite de el, decât dacă, după ce a îndeplinit condiția, el, fie ca moștenitor, fie ca legatar, respectă formalitățile
legale prin care se obține în mod obișnuit o moștenire sau un legat.
337. Marcianus, Institutes, Cartea a IV-a.
Atunci când sunt prescrise condiții care încalcă Edictele împăraților, sau care sunt contrare legilor, sau contrare la ceea ce
obține forța legii, sau care se opun bunelor moravuri, sau care implică batjocura, sau care sunt de așa natură încât pretorii nu
le-ar aproba, se consideră că ele nu au fost scrise, iar moștenirea sau legatul va trece la moștenitor sau legatar, ca și cum
condiția nu ar fi fost prescrisă.
338. Papinianus, Întrebări, Cartea a XVI-a.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal este numit moștenitor, cu o condiție pe care Senatul sau Împăratul nu o
tolerează, aceasta invalidează testamentul tatălui, la fel ca și cum condiția nu ar putea fi respectată de fiu; căci acolo unde
orice act afectează în mod dăunător pietatea, reputația sau respectul de sine și, în general, este contrar bunelor moravuri, se
consideră că suntem incapabili să îl îndeplinim.
339. Marcianus, Institutes, Cartea IV.
Iulianus afirmă că următoarea numire este nulă, și anume: "Nu este nulă: "Dacă Titius va fi moștenitorul meu, Seius să fie
moștenitorul meu; dacă Seius va fi moștenitorul meu, Titius să fie moștenitorul meu", deoarece condiția nu poate avea loc.
340. Florentinus, Institutes, Cartea a X-a.
În cazul în care mai multe numiri de moștenitori pentru aceeași parte dintr-o moștenire au fost făcute sub condiții diferite,
condiția care se realizează prima va conferi prioritate numirii.
341. Marcianus, Institutes, Cartea a VII-a.
În cazul în care unui sclav i s-a acordat libertatea sa în mod absolut, iar un moștenitor a fost numit sub condiție și s-a prevăzut
că, în cazul în care acesta din urmă nu ar fi moștenitor, ar avea dreptul la un legat, Divinul Pius a declarat într-un Rescript că
condițiile păreau a fi fost repetate în legat.
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342. În acest sens, Papinianus a afirmat că, atunci când o bunică și-a numit nepotul moștenitor al unei părți din averea sa, cu
condiția ca acesta să fie emancipat, iar ulterior, printr-un codicil, i-a lăsat moștenire tot ceea ce nu i-a lăsat ca moștenitor,
condiția emancipării a fost considerată, de asemenea, ca fiind repetată în moștenire; deși prin lăsarea moștenirii, ea nu a făcut
nicio substituire, așa cum nu a făcut-o nici atunci când i-a lăsat o parte din averea sa.
343. The Same, Institutes, Cartea a VIII-a.
Unde a fost stabilit într-un testament: "Lasă-l pe Titius să fie moștenitorul meu, iar dacă Titius va fi moștenitorul meu, lasă-l
pe Maevius să fie moștenitorul meu", dacă Titius va accepta moștenirea, care era suspectată de insolvabilitate, Maevius poate
să o accepte voluntar și să rețină o pătrime din ea.
344. Labeo, Epitomele ultimelor lucrări ale lui Javolenus, cartea a II-a.
O femeie care era îndatorată soțului ei pentru banii promiși ca zestre, l-a numit pe acesta moștenitor, "cu condiția ca el să nu
pretindă sau să nu ceară banii pe care ea îi promisese ca zestre". Cred că dacă soțul ar notifica celorlalți moștenitori că nu este
dispus să dea dezlegare pentru ceea ce i se datora cu titlu de zestre, el va deveni imediat moștenitor. Cu toate acestea, dacă ar
fi desemnat moștenitor sub o astfel de condiție, consider că, cu toate acestea, va deveni imediat moștenitor, deoarece
îndeplinirea condiției este imposibilă, iar orice astfel de condiție trebuie considerată ca nefiind impusă.
345. În cazul în care cuiva i se ordonă să mantuiască un sclav care aparține unei moșteniri și să devină moștenitor, chiar dacă
ar trebui să-l mantuiască și să îndeplinească un act care este nul, el va deveni totuși moștenitor; pentru că, deși este adevărat
că a mantuit sclavul, libertatea acordată acestuia din urmă după intrarea în moștenire va deveni valabilă în conformitate cu
dorința testatorului.
346. Dacă cineva vă numește moștenitor cu condiția ca dumneavoastră să-l numiți moștenitor sau să-i lăsați ceva moștenire,
nu contează în ce măsură a fost numit moștenitor de către dumneavoastră sau ce i-a fost lăsat, cu condiția să puteți dovedi că
ați făcut acest lucru în orice grad.
347. Celsus, Digest, Cartea a XVI-a.
Un sclav care aparține altuia poate fi numit moștenitor, "când va deveni liber"; dar un sclav care aparține testatorului nu poate
fi numit în acest mod.
348. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XVIII.
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Pentru că rațiunea sugerează că cel care poate acorda libertatea ar trebui să o acorde el însuși, fie în prezent, fie după o
anumită perioadă, fie sub anumite condiții, și nu are puterea de a numi un sclav moștenitorul său în cazul în care acesta ar
obține libertatea în orice alt mod.
349. Marcellus, Digest, Cartea XII.
"Fie ca oricare dintre frații mei care se va căsători cu verișoara noastră să fie moștenitorul meu pentru trei pătrimi din averea
mea, iar cel care nu se căsătorește cu ea să fie moștenitorul meu pentru un sfert din aceasta". Respectiva verișoară fie se
căsătorește cu altul, fie nu dorește să se căsătorească cu nimeni. Fratele care se căsătorește cu verișoara va avea dreptul la trei
pătrimi din moștenire, iar sfertul rămas va aparține celuilalt. Dacă, totuși, niciunul dintre ei nu se căsătorește cu fata, nu
pentru că nu au vrut să o facă, ci pentru că ea a refuzat să se căsătorească, amândoi vor fi admiși la părți egale din moștenire;
căci, în general, condiția: "Dacă se va căsători cu o soție; dacă va plăti o sumă de bani; dacă va îndeplini un act"; trebuie să se
înțeleagă că nu este vina lui dacă nu se căsătorește cu femeia, nu plătește banii sau nu îndeplinește actul.
350. Papinianus, Opinii, Cartea a VI-a.
"Fie ca unul dintre frații mei care se căsătorește cu verișoara sa Titia să fie moștenitorul a două treimi din averea mea, iar cel
care nu se căsătorește cu ea să fie moștenitor pentru treimea rămasă din aceasta". În cazul în care verișoara moare în timpul
vieții testatorului, ambii frați vor avea dreptul la părți egale din averea sa, pentru că este adevărat că au fost numiți
moștenitori, dar aveau dreptul la părți diferite în cazul în care căsătoria ar fi avut loc.
351. Modestinus, Reguli, Cartea a IX-a.
Atunci când un sclav este numit moștenitor sub o anumită condiție, el nu poate respecta condiția fără ordinul stăpânului său.
352. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea II.
În cazul în care un minor este numit moștenitor sub o anumită condiție, el poate respecta condiția, chiar și fără autoritatea
tutorelui său. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care o moștenire i-a fost lăsată sub o anumită condiție, deoarece, atunci
când condiția a fost îndeplinită, el se află în aceeași situație ca și cum averea sau moștenirea i-ar fi fost lăsată necondiționat.
353. Modestinus, Opinii, Cartea a VIII-a.
Un anumit om a numit prin testament un moștenitor sub condiție: "Dacă el aruncă rămășițele mele în mare". Întrucât
moștenitorul nu a respectat condiția, s-a pus întrebarea dacă ar trebui să fie exclus din succesiunea succesorală. Modestinus a
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răspuns: "Ar trebui mai degrabă lăudat decât cenzurat moștenitorul care nu a aruncat rămășițele testatorului în mare, în
conformitate cu voința acestuia, ci le-a dat spre înmormântare în amintirea datoriei datorate umanității". Trebuie mai întâi să
se analizeze dacă un om care impune o astfel de condiție este sănătos la cap. Prin urmare, dacă această suspiciune nu este
înlăturată prin probe convingătoare, moștenitorul de drept nu poate în niciun caz să conteste dreptul la moștenire cu
moștenitorul care a fost desemnat.
354. Un testator, printr-un codicil, a impus o condiție moștenitorului său pe care l-a desemnat în mod absolut prin testament,
întreb dacă este necesar ca acesta să o respecte. Răspunde Modestinus: "O moștenire nu poate fi nici acordată, nici retrasă
printr-un codicil". Cu toate acestea, se înțelege că, în acest caz, testatorul a avut în vedere excluderea moștenitorului de la
succesiune în cazul în care acesta nu ar fi respectat condiția.
355. Papinianus, Întrebări, cartea XIII.
În cazul în care un fiu ar fi desemnat moștenitor sub condiție, iar nepoții de către el sunt substituiți; cum nu este suficient ca
un fiu să fie desemnat moștenitor sub orice fel de condiție, testamentul este considerat valabil numai atunci când îndeplinirea
condiției este în puterea fiului. Să ne gândim, așadar, dacă are vreo importanță ce condiție a fost impusă, dacă este vorba de
una care nu poate fi îndeplinită în cazul în care fiul moare, ca de exemplu: "Dacă fiul meu pleacă la Alexandria, să fie
moștenitorul meu", iar el moare la Roma; sau dacă este una care poate fi îndeplinită în ultima clipă a vieții sale, de exemplu:
"Dacă plătește zece aurei lui Titius, fiul meu să fie moștenitorul meu", căci această condiție poate fi îndeplinită de o altă parte
în numele fiului. Primul tip de condiție menționată mai sus îi admite la succesiune pe nepoți în timpul vieții tatălui, care, dacă
nu are un înlocuitor, devine moștenitorul legal al tatălui său la moartea acestuia. Acest lucru este stabilit de ceea ce afirmă
Servius, deoarece el relatează că o anumită persoană a fost desemnată moștenitor cu condiția: "Dacă va urca la Capitoliu, și
chiar dacă nu o va face, i se va face o moștenire", iar moștenitorul a murit înainte de a urca la Capitoliu. Referitor la acest
aspect, Servius a emis părerea că această condiție a eșuat prin moartea moștenitorului și, prin urmare, în momentul morții
sale, acesta a început să aibă dreptul la moștenire. Cu toate acestea, celălalt tip de condiție nu admite nepoții la succesiune în
timpul vieții fiului, care, dacă nu ar fi fost substituiți, ar fi fost moștenitorii bunicului lor ab intestat; pentru că fiul nu ar fi fost
considerat ca fiind un obstacol în calea lor, deoarece după moartea tatălui, testamentul său devine fără efect; la fel ca și în
cazul în care fiul ar fi fost dezmoștenit, nepoții ar fi fost numiți moștenitori în momentul în care fiul a murit.

Tit. 8. Cu privire la dreptul de a delibera.
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356. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LX.
Dacă un sclav ar fi numit moștenitor, nu putem să-i acordăm timp de deliberare, ci acesta este acordat celui căruia îi aparține
sclavul; pentru motivul că sclavii sunt considerați de pretor ca fiind lipsiți de importanță. Mai mult, dacă sclavul aparține mai
multor stăpâni, noi acordăm timp pentru deliberare tuturor acestora.
357. Pretorul spune: "Dacă cineva cere timp pentru deliberare, îl voi acorda".
358. Când pretorul spune că va acorda timp, dar nu spune cât, el vrea să spună fără îndoială că este în puterea instanței
competente să stabilească termenul care trebuie acordat.
359. Paulus, Despre Edict, Cartea LVII.
Și nu mai puțin de o sută de zile ar trebui să fie acordate.
360. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LX.
Trebuie remarcat faptul că uneori se acordă un termen, iar alteori mai multe, pentru deliberare, atunci când pretorul este
convins că timpul pe care l-a acordat la prima cerere nu a fost suficient.
361. Același, Despre Edict, Cartea LXI.
Această indulgență nu ar trebui să fie acordată, decât în cazul în care există un motiv foarte bun.
362. The Same, On the Edict, Book LXX.
Aristo spune că pretorul ar trebui să vină în ajutorul nu numai al creditorilor, ci și al moștenitorului care a fost desemnat, și că
aceștia ar trebui să-i furnizeze acestuia din urmă o copie a creanțelor lor, pentru ca el să poată stabili dacă este în interesul său
să accepte sau nu moștenirea.
363. Dacă averea este destul de valoroasă și, în timp ce moștenitorul deliberează, există bunuri care fac parte din ea și care se
vor strica prin trecerea timpului, la cererea pretorului, persoana care deliberează poate vinde respectivele bunuri la un preț
corect, fără a fi prejudiciată; de asemenea, poate vinde orice bunuri care sunt prea scumpe pentru a fi păstrate, ca de exemplu,
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animalele de povară sau sclavii care erau de vânzare; precum și articolele care se deteriorează prin întârziere. De asemenea,
el trebuie să aibă grijă ca orice datorie scadentă sau care este supusă unei penalități sau care este garantată cu gajuri valoroase
să fie plătită.
364. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXIII.
Prin urmare, acolo unde vinul, uleiul, grâul sau banii constituie o parte din moștenire, aceștia trebuie să fie folosiți pentru
plata datoriilor. Dacă nu există niciunul dintre aceste articole, banii trebuie să fie colectați de la debitorii moștenirii, iar dacă
nu există debitori, sau dacă aceștia contestă creanțele împotriva lor, orice proprietate superfluă trebuie vândută.
365. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LX.
Pretorul spune: "Dacă se cere timp în numele unui minor de sex masculin sau feminin, în scopul deliberării dacă îi va fi de
folos să păstreze averea, iar acest lucru este acordat, dacă se pare că există un motiv întemeiat pentru a diminua între timp
bunurile moștenirii, voi interzice ca acest lucru să se facă, cu excepția cazului în care raportul unui cetățean de renume
recomandă acest lucru după o investigație amănunțită."
366. Același, Despre Edict, Cartea LXI.
În cazul în care un moștenitor propriu-zis, după ce a respins moștenirea, cere timp de deliberare, să vedem dacă trebuie să-l
obțină. Cea mai bună opinie este că ar trebui să-l obțină, atunci când se arată o cauză adecvată și bunurile din moștenire nu au
fost încă vândute.
367. Paulus, Despre Edict, Cartea LVIII.
În timp ce fiul deliberează, el ar trebui să fie întreținut pe cheltuiala averii.
368. Marcellus, Digest, Cartea XXVIII.
Când există mai multe grade de moștenitori desemnați, pretorul spune că îi va examina pe rând, în succesiune regulată, în
funcție de timpul acordat fiecăruia pentru deliberare; pentru ca, în timp ce averea trece de la primul grad la următoarele, să
găsească cât mai repede moștenitorul care poate satisface creditorii defunctului.
369. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a IV-a.
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Un fost sclav avea un fiu libert, pe care l-a numit moștenitor și pe care l-a introdus apoi în testamentul său: "Dacă nu voi avea
un fiu care să devină propriul stăpân, atunci sclavul Damas să fie liber". Fiul minor al testatorului fusese emancipat. S-a pus
întrebarea dacă Damas ar trebui să fie liber. Trebatius declară că nu ar trebui să fie liber, deoarece termenul de libert este
inclus și în denumirea de fiu. Labeo susține opinia contrară, deoarece în acest caz trebuie să se înțeleagă un fiu adevărat. Eu
adopt punctul de vedere al lui Trebatius, în cazul în care ar deveni evident că testatorul s-a referit la fiul menționat.
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Cartea XXIX
1. În legătură cu testamentul unui soldat.
2. Cu privire la dobândirea sau respingerea de proprietăți.
3. În ce mod trebuie deschise, examinate și copiate testamentele.
4. În cazul în care cineva, prin respingerea numirii sale ca moștenitor testamentar (...)
5. Cu privire la decretele Silaniei și Claudian ale Senatului (...)
6. Atunci când cineva îl împiedică pe un alt promotor să facă un testament sau îl obligă să facă un testament.
7. Cu privire la legea codicilului.

Tit. 1. Cu privire la testamentul unui soldat.

Ulpianus, Despre edict, cartea XLV.
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Divinul Iulius Caesar a fost primul care a acordat soldaților puterea liberă de a face un testament, dar această concesie a fost
doar temporară. Primul după el care a conferit această putere a fost Divinul Titus, iar apoi Domitianus. Ulterior, Divinul
Nerva a acordat soldaților cea mai mare indulgență în această privință, iar Traianus i-a urmat exemplul. Din acel moment a
fost introdusă în Edictele Imperiale următoarea prevedere: "Mi s-a adus la cunoștință faptul că au fost prezentate frecvent
testamente executate de către camarazii noștri soldați care ar fi făcut obiectul unor dispute dacă legile ar fi fost aplicate și
respectate cu strictețe; astfel, în conformitate cu impulsurile binevoitoare ale minții mele cu referire la excelenții și cei mai
credincioși camarazi ai mei, m-am gândit că indulgența ar trebui să fie extinsă la lipsa lor de experiență, astfel încât,
indiferent de modul în care își vor întocmi testamentele, acestea să fie confirmate. Prin urmare, lăsați-i să le întocmească în
orice formă doresc, în cel mai bun mod pe care îl pot, iar simpla dorință a testatorilor va fi suficientă pentru distribuirea
averilor lor."
(1) Termenul de "soldat" se înțelege că provine de la miliție, adică duritia, greutățile pe care le îndură soldații pentru noi, sau
de la cuvântul "mulțime", sau de la termenul "rău", de care soldații obișnuiesc să ne apere; sau de la o mie de oameni din
grecescul tanma, căci grecii desemnează o mie de oameni adunați împreună prin acest termen, fiecare fiind numit a mia parte
din întregul număr, de unde conducătorul însuși este numit ciliarcou. Cuvântul exercitus (armată) își trage numele de la
exercițiu.
2. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XV.
3. Pretorul a emis un Edict separat cu referire la testamentele soldaților, pentru că știa foarte bine că, în conformitate cu
Constituțiile împăraților, au fost stabilite drepturi speciale și extraordinare cu referire la testamentele lor.
0. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
În cazul în care un soldat care intenționa să-și facă testamentul în conformitate cu legea obișnuită ar muri înainte de a fi
atestat: Pomponius se îndoiește de validitatea lui. Dar de ce nu ar trebui să aprobe un testament făcut astfel de un soldat fără a
respecta formalitățile obișnuite? Oare pentru că el crede că un soldat care a intenționat să-și execute testamentul, în
conformitate cu legea obișnuită, prin aceasta a renunțat la privilegiul său militar? Se poate crede că cineva ar alege un anumit
mod de a-și face testamentul cu scopul de a-l face nul; și
nu este mai probabil că ar prefera să se folosească de ambele moduri de executare a testamentului său, din cauza accidentelor
la care era expus; la fel cum civilii, atunci când își întocmesc testamentele, obișnuiesc să adauge că doresc ca acestea să fie
valabile cel puțin ca și codicile; și în acest caz, ar spune cineva că, dacă testamentul este imperfect, ar trebui să fie valabil ca
și codicil? Divinul Marcus a afirmat într-un Rescript o opinie care coincide cu a noastră.
(1) Același, Despre Sabinus, Cartea I.
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S-a stabilit că o persoană surdo-mută poate face un testament militar în timp ce se află în armată și înainte de a fi fost
externată din cauza afecțiunii sale.
4. Același, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Soldații pot face o substituire pentru moștenitorii lor, dar numai cu referire la acele bunuri pe care le-au dobândit prin
testamentul lor.
0. Același, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
În cazul în care un soldat își desemnează un singur moștenitor pentru o anumită suprafață de teren, se consideră că a murit
intestat în ceea ce privește restul patrimoniului său. Căci un soldat poate muri parțial testamentar și parțial intestat.
(23) Același, Despre Sabinus, cartea IX.
În cazul în care un testament este executat în conformitate cu legea militară, chiar dacă testatorul nu știe că soția sa era
însărcinată sau, fiind conștient de acest fapt, face acest lucru cu intenția ca, dacă i se va naște un copil, acesta să fie
dezmoștenit, testamentul nu este rupt.
256. Marcellus, Digest, Cartea a X-a.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care un soldat își arogă un fiu, sau nepotul său obține succesiunea în locul fiului său.
(1) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Trebuie spus că aceeași regulă se aplică și în cazul în care un soldat căruia i s-a născut un fiu în timpul vieții sale a preferat să
moară fără a face nicio modificare a testamentului său; deoarece, în conformitate cu legea militară, se consideră că și-a
reînnoit testamentul.
0. Acest lucru a fost afirmat într-un Rescript al Divinului Pius cu referire la un om care a executat un testament în timp ce era
civil, iar ulterior a devenit soldat; pentru că acest testament era valabil conform legii militare, dacă aceasta era dorința
soldatului.
5888. Același, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
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Oricine se află în puterea dușmanului nu poate face un testament, chiar și în conformitate cu legea militară.
0. Același, Despre Edict, Cartea XLV.
Cei care sunt condamnați la moarte pentru vreo crimă militară nu pot face decât un testament prin care să dispună de bunurile
obținute în timpul serviciului; dar se pune întrebarea: pot face acest lucru după legea militară sau după legea civilă? Cea mai
bună opinie este că ei pot face un testament în conformitate cu legea militară; pentru că, deoarece dreptul de testament este
conferit unui om datorită faptului că este soldat, trebuie să se considere că rezultă că el îl poate exercita datorită privilegiului
său militar. Totuși, acest lucru trebuie înțeles ca fiind valabil pentru cazurile în care nu și-a încălcat jurământul.
10. În cazul în care un soldat se îndoiește dacă este sau nu propriul său stăpân și face un testament, el se află într-o astfel de
poziție încât acesta va fi valabil în orice caz. Căci dacă el ar executa un testament, fiind nesigur dacă tatăl său trăiește sau nu,
acesta va fi valabil.
11. În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal, neștiind că tatăl său a murit, face un testament prin care dispune de
peculium castrense în timp ce se află în serviciu, averea tatălui său nu va aparține moștenitorului, ci doar acele bunuri pe care
fiul le-a dobândit în timpul în care a fost soldat.
11. Papinianus, Opinii, Cartea a VI-a.
Soldații lasă prin testament doar acele bunuri pe care le dețin.
12. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLV.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care un soldat a hotărât să-și schimbe testamentul, nu pentru că ar fi dorit să-l priveze
pe moștenitorul desemnat de bunurile dobândite în serviciu, ci pentru a face un testament care să dispună de averea tatălui
său și pentru a desemna un alt moștenitor.
0. Dacă, totuși, soldatul moare după ce a fost lăsat la vatră, întreaga sa avere, inclusiv cea provenită de la tatăl său, va
aparține moștenitorului peculium castrense; așa cum spune Marcellus în Cartea a unsprezecea a Digestului. Căci cel care nu
mai face parte din armată nu poate dispune prin testament doar de o parte din bunurile sale.
1. Persoanele care au fost deportate și aproape toți cei care nu au capacitate testamentară pot fi numiți moștenitori de către un
soldat. Cu toate acestea, dacă acesta ar numi ca moștenitor pe cineva care a devenit sclav penal, numirea nu va fi valabilă.
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Dar dacă, în momentul decesului testatorului, moștenitorul se află în posesia cetățeniei sale, numirea va începe să producă
efecte, ca și cum moștenirea tocmai ar fi fost lăsată. Și, în general, se poate spune, în fiecare caz în care un soldat își
desemnează moștenitorul, că desemnarea va începe să dobândească validitate dacă, la momentul morții testatorului, partea se
afla într-o astfel de condiție încât putea fi desemnată moștenitor al unui soldat.
2. În cazul în care un soldat își numește ca moștenitor propriul sclav, pe care îl credea liber, fără a-i acorda libertatea,
numirea nu va fi valabilă.
3. În cazul în care un soldat, prin testamentul său, a acordat libertatea sclavului său și i-a lăsat averea sa în încredere,
însărcinând primul moștenitor și substitutul cu predarea acesteia, chiar dacă primul moștenitor și substitutul ar muri înainte
de a intra în posesia averii, decedatul nu va muri intestat, așa cum a declarat Împăratul nostru și Divinul Severus într-un
Rescript; dar ar trebui să se considere că acest caz seamănă cu unul în care libertatea sa și averea au fost date direct sclavului
respectiv; și nu se poate nega că a fost intenția testatorului ca el să le obțină pe amândouă.
14. Marcianus, Trusts, Cartea IV.
A apărut o discuție cu privire la faptul dacă aceeași indulgență ar trebui să fie acordată cu referire la testamentele civililor. Sa stabilit că, în acest caz, există o distincție, deoarece, dacă părțile mor în timpul vieții testatorului, iar acesta este conștient de
acest fapt, nu este nevoie de nimic nou, dar în cazul în care nu este conștient de acest lucru, scutirea trebuie, prin toate
mijloacele, să fie acordată după moartea sa.
15. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLV.
Un soldat nu poate numi mai mult de un moștenitor necesar, atunci când este evident că acest lucru este făcut în scopul de ași frauda creditorii.
(1) Așa cum un soldat poate dispune de averea sa prin simpla exprimare a dorinței sale, tot așa o poate lua. Prin urmare, dacă
își anulează sau își rupe testamentul, acesta din urmă nu va avea nicio forță sau efect. Cu toate acestea, dacă el își anulează
testamentul și, ulterior, dorește ca acesta să fie valabil, el va fi valabil prin această ultimă exprimare a dorinței sale. Prin
urmare, în cazul în care un soldat, după ce și-a șters testamentul, l-a sigilat ulterior cu inelul său, instanța competentă trebuie
să ia în considerare intenția testatorului de a face acest lucru; deoarece, dacă se dovedește că acesta s-a căit că s-a răzgândit,
se va înțelege că testamentul a fost reînnoit. Cu toate acestea, dacă a făcut acest lucru cu intenția ca ceea ce era scris în
testament să nu fie citit, se va considera că a făcut acest lucru cu scopul de a-și anula testamentul.
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(2) Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că un testament executat de un soldat înainte de a intra în armată este valabil prin
legea militară, cu condiția ca testatorul să fi murit în timpul serviciului și să nu se fi răzgândit ulterior.
(3) În cazul în care cineva care întocmește testamentul unui soldat își introduce în el propriul nume ca moștenitor, nu va fi
scutit de pedeapsa prevăzută de Decretul Senatului.
(4) Un soldat poate numi un moștenitor pentru un anumit timp, iar altul după acest timp, sau poate numi unul la îndeplinirea
unei anumite condiții, iar altul după ce condiția a fost îndeplinită.
(5) De asemenea, prin legea militară, el poate face un testament nu numai pentru el, ci și pentru fiul său, și poate face acest
lucru numai pentru fiul său, chiar dacă nu face unul pentru el însuși, iar un astfel de testament este valabil dacă tatăl moare în
timpul serviciului sau în termen de un an de la eliberare.
(6) Papinianus, în Cartea a paisprezecea a întrebărilor, afirmă că cererea de punere în posesie a bunurilor unei moșii nu poate
fi făcută după termenul prevăzut de Edict, deoarece această dispoziție este una generală.
23. Paulus, Despre Edict, Cartea XLIII.
24. Dacă un soldat ar lăsa moștenire o moștenire dotală cuiva, moștenirea nu va fi valabilă, conform Lex Julia.
(23) Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XV.
În cazul în care un soldat numește moștenitori pentru anumite bunuri, ca de exemplu, unul pentru anumite bunuri dintr-un
oraș, altul pentru anumite terenuri de la țară și altul pentru alte bunuri, numirile vor fi valabile, deoarece se va considera că
este ca și cum el ar fi numit moștenitorii respectivi fără să le atribuie părțile lor din moștenire și că a distribuit toate bunurile
sale prin faptul că a făcut legatul său fiecăruia cu preferință.
0. Julian mai spune că, atunci când un testator numește un moștenitor pentru bunurile sale obținute în timp ce era soldat, iar
un altul moștenitor pentru restul bunurilor, acest lucru trebuie înțeles ca fiind dispunerea a două bunuri distincte aparținând,
ca să spunem așa, la doi oameni diferiți, astfel încât numai acel moștenitor care a fost numit pentru bunurile obținute în
timpul serviciului va fi responsabil pentru datoriile contractate de soldat în timpul armatei, iar numai cel care a fost numit
moștenitor pentru restul bunurilor va fi obligat să plătească orice datorii contractate în afara serviciului. În acest caz, se pare
că este corect să se considere că, în cazul în care soldatul datorează ceva soldatului, indiferent din ce sursă, acest lucru va fi
datorat, prin efectul legii, fie primului, fie celui de-al doilea moștenitor. Cu toate acestea, în cazul în care una dintre părțile de
proprietate nu ar fi suficientă pentru a plăti datoriile pentru care este răspunzător și, din acest motiv, partea desemnată
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moștenitor al acestei părți nu o acceptă, celălalt care a acceptat-o trebuie să fie obligat fie să ia apărarea întregii proprietăți,
fie să plătească integral creditorii.
1. În cazul în care, prin același testament, un soldat desemnează o anumită persoană ca moștenitor al său, iar ulterior o
dezmoștenește, se va considera că acesta a fost lipsit de moștenire, în timp ce prin testamentul unui civil, o moștenire nu
poate fi înlăturată printr-o simplă dezmoștenire de acest fel.
2. În cazul în care un tată este desemnat moștenitor al castrense peculium de către fiul său sub control patern, care servește în
armată, iar acesta nu profită de testament și are în posesie o parte din bunuri sau a renunțat în mod fraudulos la acestea pentru
a nu avea posesia, se va acorda o acțiune legatarului împotriva sa.
3. Dacă un soldat face un testament în timp ce se află în armată și un codicil după expirarea perioadei de serviciu, iar el
moare în termen de un an de la eliberare, se consideră de către multe autorități că codicilul trebuie considerat ca fiind făcut în
conformitate cu regula dreptului civil; deoarece nu a fost executat de un soldat, și nu trebuie să se considere că este confirmat
de testament. Prin urmare, nu există loc pentru aplicarea legii falșiane în cazul oricăror moșteniri lăsate prin testament, dar
această lege este aplicabilă în cazul moștenirilor incluse în codicil.
(23) Tryphoninus, Disputations, cartea XVIII.
Cu toate acestea, în cazul în care moștenirile acordate prin testament, precum și cele acordate prin codicil, luate împreună,
însumează mai mult de trei pătrimi din succesiune, se pune problema în ce măsură trebuie diminuate cele la care se aplică
legea falșiană. Cel mai convenabil ar fi însă să se decidă că moștenirile pe care soldatul le-a lăsat prin testamentul său, după
ce au fost achitate în întregime din bunurile întregii succesiuni, restul ar trebui împărțit între moștenitori și cei cărora li s-au
dat moșteniri prin codicil, în proporție de trei pătrimi pentru primii și o pătrime pentru cei din urmă.
23. Dar dacă moștenirile lăsate prin testament ar absorbi întreaga valoare a moștenirii, cei cărora li s-au lăsat bunuri prin
codicil ar avea dreptul la ceva sau nu? Întrucât, dacă soldatul ar fi făcut aceste moșteniri în timp ce se afla încă în serviciu,
toți ar fi fost supuși contribuției, iar partea pe care a lăsat-o în plus față de averea sa trebuie să fie dedusă proporțional din
toate moștenirile, același lucru trebuie făcut și în acest caz. Apoi, după ce valoarea moștenirilor lăsate prin codicil a fost
stabilită din suma care se dovedește a fi datorată (în cazul în care moștenirile aparțin aceleiași clase), moștenitorul poate apoi
să deducă a patra parte numai din acele moșteniri care au fost lăsate prin codicil.
24. Cu toate acestea, dacă toate moștenirile au fost incluse în calcul, iar ceea ce rămâne în mâinile moștenitorului nu este
suficient pentru a constitui a patra parte din partea sa din aceste moșteniri, ceea ce lipsește trebuie să fie luat numai din acele
moșteniri care au fost lăsate prin codicil.
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23. Ulpianus, Disputații, Cartea a IV-a.
S-a pus întrebarea: în cazul în care un soldat care a făcut deja un testament face un al doilea, iar în acesta din urmă îl
însărcinează pe moștenitorul său, în calitate de mandatar, să pună în aplicare prevederile primului, care ar fi regula de drept în
acest caz? Am spus: "Un soldat are voie să facă mai multe testamente, dar indiferent dacă le face pe toate deodată sau
separat, acestea vor fi valabile numai dacă testatorul a declarat în mod expres că a dorit să fie așa; nici primul testament nu va
fi anulat de ultimul, deoarece el poate numi un moștenitor pentru o parte din averea sa, adică poate muri parțial testamentar și
parțial intestat. Din nou, dacă el a făcut, în primul rând, un codicil, el poate aranja acest lucru prevăzând în testamentul care
urmează că codicilul poate avea efectul unei numiri și poate face efectivă o numire directă care înainte era precară; prin
urmare, voi spune că, în cazul enunțat, dacă soldatul a dorit ca primul testament executat să fie valabil, ceea ce a prevăzut
trebuie să rămână valabil, iar consecința este că vor exista două testamente. Cu toate acestea, în cazul în care executarea
primului testament este încredințată moștenitorului în calitate de fiduciar, este evident că el nu a intenționat ca acesta să fie
valabil prin efectul legii, ci mai degrabă prin actele fiduciarului, adică a transformat efectul primului testament în cel al unui
trust și al unui codicil.
23. Cu toate acestea, se pune întrebarea dacă întregul testament este convertit într-un codicil, adică dacă este inclusă
desemnarea moștenitorului sau, de fapt, doar legatele, fiduciile și concesiunile de libertate. Mi se pare că nu numai celelalte
aspecte, cu excepția numirii moștenitorului, ci și numirea în sine este inclusă în trust, cu excepția cazului în care se dovedește
că intenția testatorului a fost alta.
24. În cazul în care cineva a fost numit de un soldat moștenitor pentru o anumită perioadă de timp, iar o altă persoană
moștenitor pentru perioada următoare, se pune întrebarea dacă ultimul moștenitor ar trebui să fie responsabil pentru
distribuirea moștenirilor care nu au fost distribuite de primul. Consider că această obligație nu îi revine, cu excepția cazului în
care se stabilește că intenția soldatului a fost alta.
23. Julianus, Digest, Cartea XXVII.
Un tribun militar a făcut un codicil în timp ce se afla în tabără, după sosirea succesorului său, iar apoi a murit. Întrucât a
încetat să mai ocupe poziția de soldat după ce succesorul său a sosit în tabără, codicilul său trebuie considerat ca fiind
executat în conformitate cu dreptul comun care îi guvernează pe cetățenii romani.
23. În cazul în care cineva, după ce a executat un testament, intră în serviciul militar, acest testament este considerat, de
asemenea, ca fiind cel al unui soldat, în anumite circumstanțe; ca, de exemplu, dacă a deschis testamentul și l-a citit și l-a
sigilat a doua oară cu sigiliul său; și cu atât mai mult, dacă a șters o parte din el, l-a defăimat sau a făcut adăugiri sau
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corecturi în el. Cu toate acestea, dacă niciunul dintre aceste lucruri nu a avut loc, testamentul său nu se va bucura de niciunul
dintre privilegiile atașate testamentului unui soldat.
23. Africanus, Întrebări, Cartea a IV-a.
Decizia potrivit căreia un testament executat în timpul serviciului militar este valabil și timp de un an de la eliberarea
testatorului din armată pare să arate, prin termenii săi, că de acest privilegiu se pot bucura doar cei care au fost eliberați în
mod regulat. Prin urmare, nu vor avea dreptul la el nici prefecții, nici tribunii și nici alți ofițeri care încetează să mai
servească atunci când sosesc succesorii lor.
(1) Marcianus, Institutes, Cartea IV.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal, care servește ca soldat, își pierde drepturile civile, este emancipat sau este
dat în adopție de tatăl său, testamentul său va fi valabil, ca și cum ar fi fost executat unul nou.
24. Tertulianus, Despre Peculium Castrense.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care capul unei gospodării, în timp ce este soldat, dispune de peculium castrense doar
prin testament, iar ulterior se dă în arogat. Dacă, totuși, ar face acest lucru după ce a fost deja eliberat din funcție, testamentul
său nu va fi valabil.
385875968. Florentinus, Institutes, Cartea a X-a.
Divinul Traianus a afirmat într-un Rescript adresat lui Statilius Severus că: "În cazul lui Traianus Severus, nu este vorba de o
moștenire: "Privilegiul acordat persoanelor care servesc în armată și care conferă validitate testamentelor lor, indiferent de
modul în care au fost executate, trebuie înțeles după cum urmează, și anume, în primul rând, trebuie să se stabilească faptul
că testamentul a fost executat, ceea ce se poate face fără a-l consemna în scris, ceea ce se aplică și altor persoane care nu sunt
soldați. Prin urmare, în cazul în care un soldat, cu referire la a cărui moștenire v-ați adresat o cerere, a convocat persoane care
să fie martori la testamentul său și a declarat în prezența acestora cine dorește să fie moștenitorul său și cărui sclav dorește să
îi acorde libertatea, se poate considera că, în acest fel, a făcut un testament fără a-l transpune în scris, iar dorințele sale trebuie
să fie puse în aplicare. Dacă, totuși (așa cum se întâmplă frecvent), el ar spune cuiva: "Te constitui moștenitorul meu sau îți
las bunurile mele", acest lucru nu trebuie considerat ca fiind un testament. De asemenea, pentru alții decât cei cărora li se
acordă acest privilegiu, nu contează că o astfel de dispoziție a bunurilor nu trebuie să fie permisă; pentru că, altfel, nu ar fi
dificil ca după moartea unui soldat să se găsească martori care să afirme că l-au auzit pe acesta spunând că și-a lăsat bunurile
celor pe care doreau să le beneficieze și, în acest fel, testamentele soldaților ar fi răsturnate."
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26. Marcellus, Opinii.
Titius, înainte de a deveni tribun legionar, a făcut un testament, iar după ce a obținut funcția a murit, fără să-l fi modificat.
Întreb dacă un astfel de testament ar trebui să fie considerat unul militar. Marcellus răspunde: Testamentul pe care l-a făcut
înainte de a deveni tribun ar fi supus regulilor dreptului comun, cu excepția cazului în care, după ce a fost executat, se
dovedește că testatorul a declarat că dorea ca acesta să fie valabil. Căci, prin Constituțiile imperiale, sunt confirmate nu
testamentele soldaților, ci testamentele făcute de soldați în timp ce se află în armată. Cu toate acestea, este evident că ar
trebui să se înțeleagă că a făcut un testament un soldat care declară în orice mod că dorește ca un testament anterior pe care la executat să fie valabil.
27. Macer, Testamente militare, Cartea a II-a.
Testamentele soldaților care au fost concediați în mod dezonorant încetează imediat să mai fie valabile în conformitate cu
legea militară; dar acest privilegiu este extins pe durata unui an la testamentele celor care au obținut o eliberare onorabilă sau
una pentru un motiv întemeiat.
(1) Dreptul de a dispune prin testament de castrense peculium, care este acordat fiilor aflați sub controlul paternal, care
servesc în armată, nu este acordat celor care au fost concediați cu dezonoare, deoarece acest privilegiu este acordat doar cu
titlu de recompensă altora care îl merită.
28. Papinianus, Opinii, Cartea a VI-a.
Un centurion, printr-un al doilea testament, și-a numit moștenitori pe copiii săi post mortem, dar nu a numit niciun înlocuitor
pentru ei; și, cum niciunul nu a fost menționat, a declarat că ar trebui să se facă referire la primul său testament. S-a
considerat că tot ceea ce era inclus în cel de-al doilea testament era nul, cu excepția numirii moștenitorilor post mortem; cu
excepția cazului în care, după ce a făcut referire la primul său testament, a confirmat în mod expres tot ceea ce era cuprins în
cel de-al doilea.
29. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVI.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal a murit în timp ce se afla în armată, după ce și-a desemnat ca moștenitor pe
fiul său, care nu atinsese încă vârsta pubertății, și a numit, de asemenea, un substitut, precum și tutori pentru el în timp ce se
afla sub controlul bunicului său, Frații Divini au declarat într-un Rescript că substituția era validă, dar că numirea tutorilor nu
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era valabilă, pentru motivul că un soldat, în dispunerea bunurilor sale, poate face orice substituție pe care o dorește, dar nu
poate face nimic care să afecteze în mod injurios drepturile altuia.
30. Marcellus, Digest, Cartea a X-a.
În cazul în care un moștenitor desemnat de un soldat ar accepta de bunăvoie o moștenire și, după ce i s-a cerut să facă acest
lucru, renunță la întreaga moștenire, drepturile de acțiune care decurg din decretul Trebellian al Senatului sunt transferate.
0. În cazul în care un soldat, prin voința sa, manumitează un sclav a cărui libertate nu este permisă a fi acordată de Lex Aelia
Sentia sau de orice altă lege, actul său este nul.
1. Edictul pretorului, prin care moștenitorii desemnați, precum și legatarii sunt scutiți de jurământ, se aplică și în cazul
testamentelor soldaților, la fel ca în cazul fiduciilor. Aceeași regulă se aplică în cazul în care o condiție este dezonorantă.
2. Este stabilit că posesia pretoriană a părții de moștenire la care avea dreptul să fie acordată unui tată care și-a emancipat
personal fiul, acest lucru fiind făcut în opoziție cu dispozițiile testamentului acestuia din urmă, cu excepția cu referire la acele
bunuri pe care fiul le-a dobândit în timpul serviciului și de care era liber să dispună în mod testamentar.
23. Paulus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Pentru Divinul Pius Antoninus a declarat într-un Rescript că posesia pretoriană a bunurilor unui fiu care servește ca soldat nu
trebuie acordată în contradicție cu testamentul acestuia din urmă, în ceea ce privește bunurile obținute în timpul armatei.
23. Marcellus, Digest, Cartea XIII.
În cazul în care un soldat a lăsat moștenire un sclav lui Titius și Seius și, în timp ce Seius delibera dacă va accepta sau nu
moștenirea, Titius a manumisit sclavul, iar Seius a refuzat ulterior moștenirea, eu spun că sclavul ar trebui să fie liber, pentru
motivul că, dacă un moștenitor manumitează un sclav lăsat moștenire oricui, iar legatarii resping ulterior moștenirea, sclavul
va deveni liber.
0. Modestinus, Reguli, Cartea a IX-a.
În cazul în care averea unui soldat nu este introdusă conform dorinței evidente a testatorului, moștenitorii nu vor avea dreptul
la bunurile sale dobândite în timpul serviciului.
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7680. Tertyllianus, Despre Peculium Castrense.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal, în timp ce se află în armată, face un testament conform obiceiului militar,
iar ulterior, după moartea tatălui său, i se naște un copil postum, testamentul său este încălcat. Cu toate acestea, dacă el este în
continuare de aceeași părere și dorește ca testamentul respectiv să fie în continuare valabil, el poate să îl facă să fie valabil, ca
și cum ar fi făcut un altul; cu condiția să fi servit ca soldat până la momentul nașterii copilului postum.
(1) În cazul în care, totuși, un fiu aflat sub controlul paternal, care servește ca soldat, face un testament, iar apoi, ulterior, în
timpul vieții sale și a bunicului său, i se naște un copil postum, copilul său nu va fi încălcat, deoarece copilul respectiv nu va
intra sub controlul său și nu este considerat ca fiind născut moștenitor propriu-zis. De asemenea, acest nepot postum, întrucât
s-a născut în timpul vieții fiului, nu poate deveni imediat un moștenitor propriu-zis al bunicului său și, prin urmare,
testamentul bunicului nu este rupt; deoarece, deși intră imediat sub controlul bunicului său, fiul va avea totuși dreptul la
prioritate.
(2) Rezultă că, dacă un fiu aflat sub controlul paternal face un testament în timp ce servește ca soldat și, din greșeală, și nu
pentru că a dorit să-l dezmoștenească, omite să menționeze un copil postum; și dacă respectivul copil postum se naște după
moartea bunicului său, dar în timpul vieții fiului, adică a propriului său tată, testamentul său va fi cu siguranță rupt. Dacă,
însă, acesta se va naște după ce tatăl său a devenit civil, valabilitatea testamentului care a fost rupt nu va fi restabilită. Dar
dacă se va naște în timp ce tatăl său este încă în armată, atunci, dacă acesta din urmă dorește ca testamentul să fie valabil, el
va deveni valabil, ca și cum ar fi fost executat a doua oară.
(3) Dacă, totuși, un copil postum se naște în timpul vieții bunicului său, acest lucru nu va rupe imediat testamentul tatălui, ci
doar în cazul în care îi supraviețuiește bunicului său, în timp ce tatăl său este încă în viață, deoarece acum, pentru prima dată,
devine moștenitorul acestuia din urmă. Căci aceasta se întâmplă pentru că niciodată nu poate rupe două testamente deodată,
adică pe cel al tatălui și pe cel al bunicului său.
0. Paulus, Întrebări, Cartea a XIV-a.
Divinul Hadrian a afirmat într-un Rescript că testamentul unui soldat care a preferat să moară decât să sufere durerea sau
neplăcerile vieții era valabil și că averea sa putea fi revendicată de cei îndreptățiți prin lege dacă murea intestat.
(1) Un soldat care fusese lăsat la vatră a început un testament în decursul anului, dar nu a putut să îl termine. Se poate spune
că, prin această lege, testamentul pe care l-a executat în timp ce se afla în armată a fost anulat, dacă a fost întocmit în
conformitate cu legea militară; în caz contrar, nu ar fi fost anulat în mod legal dacă era valabil conform Common Law.
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(2) Această distincție nu se aplică în cazul testamentului unui soldat executat în timpul serviciului, deoarece, indiferent de
modul în care acesta își face testamentul, acesta este făcut inoperant de un testament următor, deoarece dorința unui soldat,
oricum ar fi exprimată, este un testament.
0. Același, Întrebări, Cartea a XIX-a.
Atunci când un soldat lasă un testament imperfect, instrumentul, atunci când este oferit, are efectul unui testament perfect,
căci testamentul unui soldat este perfecționat prin simpla exprimare a voinței sale. Atunci când cineva face mai multe
testamente în zile diferite, se consideră că își face testamentul frecvent.
23. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
De asemenea, se consideră că o moștenire este legată legal și atunci când se execută un codicil la un testament; prin urmare,
dacă testatorul lasă jumătate din averea sa printr-un codicil, moștenitorul, desemnat la toată averea prin testament, va avea
dreptul la jumătate, iar moștenirile lăsate prin testament trebuie să fie împărțite în comun, atunci când sunt plătite.
39. Un soldat, după ce a desemnat diferiți moștenitori, unii pentru ceea ce a obținut în serviciu, iar alții pentru bunurile
dobândite în alt mod, a desemnat ulterior încă alți moștenitori pentru bunurile sale obținute în serviciu. Se consideră că el a
luat din primul testament ceea ce a acordat prin al doilea, dar nu se consideră că și-a schimbat primul testament, chiar dacă
prin acesta nu a desemnat decât un singur moștenitor.
40. Un soldat, atunci când și-a redactat ultimul testament, neștiind că soția sa era însărcinată, nu a făcut nicio mențiune
despre copilul nenăscut. Întrucât o fiică s-a născut după moartea sa, testamentul părea să fi fost rupt, iar moștenirile nu erau
datorate. Dacă, totuși, între timp, moștenitorul desemnat ar fi plătit moștenirile, fiicei i s-ar fi acordat acțiuni pretoriene
pentru a recupera bunurile, din cauza acestui eveniment neașteptat, iar moștenitorul desemnat, întrucât era un posesor de
bună credință, nu va fi obligat să repare nimic din ceea ce nu poate recupera din moștenire.
41. Un soldat lăsat la vatră, în momentul decesului său, a dorit ca un testament pe care îl executase în conformitate cu
Common Law în timpul serviciului său să fie nul și a preferat să moară intestat. S-a hotărât că numirile de moștenitori și
substituirile acestora vor rămâne neschimbate, dar că cei care vor pretinde moșteniri în temeiul testamentului vor fi excluși
printr-o excepție pe motiv de rea-credință, în conformitate cu Common Law, și că forța acestei excepții va fi reglementată în
funcție de calitatea persoanelor care au făcut cererea; în caz contrar, toate celelalte lucruri fiind egale, este preferabilă
condiția posesorului.
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42. Un soldat care a întocmit un testament conform Common Law, a întocmit ulterior unul conform dreptului militar,
dispunând de toate bunurile sale la un an după ce a fost eliberat din serviciu. S-a considerat că forța primului testament a fost
distrusă și nu a putut fi restabilită.
(1) Paulus, Întrebări, cartea VII.
Un soldat, care era un libert, a desemnat doi moștenitori prin testamentul său, iar unul dintre ei refuzând să accepte, s-a
considerat că testatorul a murit intestat cu referire la acea parte particulară, pentru motivul că un soldat poate muri parțial
testamentar, iar posesia pretoriană poate fi dobândită de un patron ab intestato; pentru că, dacă nu s-a dovedit că intenția
defunctului a fost ca, dacă unul dintre moștenitori își refuza partea sa, întreaga avere să revină celuilalt moștenitor.
40. Același, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Atunci când se spune că, dacă un soldat moare în decurs de un an de la eliberare, testamentul său, pe care l-a executat în
conformitate cu legea militară, este valabil chiar dacă condiția numirii sale trebuie îndeplinită după trecerea anului, cu
condiția ca el să moară în termen de douăsprezece luni. Prin urmare, dacă el ar numi un înlocuitor pentru fiul său, care era
moștenitorul său, nu va avea nicio diferență în momentul în care fiul moare, deoarece este suficient dacă tatăl său moare în
decursul anului.
41. Un soldat a executat un testament și, ulterior, după ce a fost lăsat la vatră fără niciun motiv dezonorant, s-a înrolat din nou
într-un alt corp de soldați; s-a pus întrebarea dacă testamentul pe care l-a executat în timp ce se afla în serviciu va fi valabil.
Întreb dacă l-a executat în conformitate cu legea militară sau cu dreptul comun. Dacă l-a executat în conformitate cu dreptul
comun, nu există nicio îndoială că ar fi valabil; dar dacă l-a făcut ca soldat, am considerat că este potrivit să întreb când s-a
înrolat a doua oară, după ce a fost eliberat, dacă în decursul anului sau mai târziu. Am constatat că s-a înrolat în decursul
anului și, prin urmare, întrucât testamentul său era încă valabil în conformitate cu legea militară și putea să facă un altul în
conformitate cu aceeași lege, ar fi fost valabil testamentul său după trecerea anului, în cazul în care ar fi murit? Am unele
îndoieli cu privire la acest aspect, din motivul că celălalt termen de serviciu a fost mai recent. Cu toate acestea, este mai bine
să considerăm că testamentul este valabil, cele două termene de serviciu fiind, ca să spunem așa, unite. Nu fac aluzie la cel
care, înrolându-se a doua oară, a declarat că dorește ca testamentul său să fie valabil; pentru că, în acest caz, el l-a făcut, ca să
spunem așa, în timpul celui de-al doilea termen de serviciu, la fel ca atunci când un civil face unul și apoi devine soldat.
(1) Același, Întrebări, cartea IX.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal, în timp ce servea în armată, a fost capturat și a murit în mâinile
dușmanului, spunem că legea corneziană este aplicabilă și testamentului său. Ne putem întreba, totuși, dacă tatăl său a murit
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înaintea lui acasă, și dacă i s-a născut un nepot de către fiul respectiv, dacă testamentul tatălui ar fi încălcat, în același mod.
Trebuie să se considere că testamentul nu va fi rupt, pentru că se consideră că a murit chiar în momentul în care a fost luat
prizonier.
42. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
Lucius Titius, un soldat, a dictat testamentul său secretarului său pentru a fi făcut din notițe și, înainte ca acesta să fie complet
redactat, a murit. Întreb dacă această dictare poate fi valabilă. I-am răspuns că se admite ca soldații să-și facă testamentele în
orice mod doresc și în orice mod pot, cu condiția ca acest lucru să fie făcut astfel încât să poată fi stabilit prin dovezi legale.
43. De asemenea, s-a considerat că, în cazul în care un sclav are dreptul la o moștenire (deși sub condiție), printr-un testament
întocmit în conformitate cu legea militară, el poate, de asemenea, să-și ceară libertatea.
44. O opinie a fost, de asemenea, dată în următorul caz. Lucius Titius, un soldat, a precizat în testamentul său: "Nu este vorba
despre un sclav, ci despre un sclav care a fost eliberat de un soldat: "Fie ca Pamphila să fie moștenitoarea întregii mele averi",
iar apoi, printr-o altă clauză, a lăsat aceeași moștenire lui Sepronius, unul dintre camarazii săi, și l-a însărcinat pe acesta să îl
mantuiască pe sclavul respectiv. Întreb dacă Pamphila ar fi fost moștenitoarea lui, ca și cum ar fi primit libertatea direct de la
testator? Răspunsul a fost că trebuie să se înțeleagă că soldatul nu știa, în momentul în care a numit-o pe sclava sa
moștenitoare, că ea va obține libertatea în virtutea numirii sale; și, prin urmare, nu avea niciun motiv ulterior să îi ceară
tovarășului său să o manunțeze, deoarece ea devenise liberă și moștenitoarea sa în conformitate cu prima clauză, și cum
legatul nu avea nicio forță sau efect, intenția testatorului nu a fost afectată.
0. Tryphoninus, Disputations, Cartea XVIII.
Un soldat poate numi un moștenitor după cum urmează: "Atâta timp cât Titius trăiește, să fie moștenitorul meu, iar după
moartea lui, Septicius să fie moștenitorul meu". Dacă, totuși, el ar spune: "Nu, nu, nu: "Lasă-l pe Titius să fie moștenitorul
meu timp de zece ani", fără să numească vreun înlocuitor, el va fi intestat după trecerea celor zece ani; și, din motivul pe care
l-am menționat deja, întrucât un soldat poate numi un moștenitor de la un anumit moment și până la un anumit timp,
rezultatul este că înainte de a ajunge la momentul în care moștenitorul numit poate fi admis la succesiune, acesta va deveni
intestat; și întrucât unui soldat îi este permis să lase moștenire o parte din bunurile sale, tot astfel, prin același privilegiu, el
poate rămâne intestat pentru o perioadă de timp de o întindere considerabilă.
1. O femeie care este suspectată de a fi dizolvată nu poate lua nimic prin testamentul unui soldat, după cum a afirmat Divinul
Hadrian într-un Rescript.
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2. Un soldat nu poate numi un tutore pentru un minor care se află sub controlul altuia.
3. În cazul în care un soldat își dezmoștenește fiul sau, știind că este fiul său, îl trece pe acesta sub tăcere, se pune întrebarea
dacă poate însărcina un înlocuitor cu plata unei moșteniri. Am considerat că nu poate face acest lucru, chiar dacă a lăsat o
moștenire amplă fiului dezmoștenit.
4. Un soldat poate substitui pe oricine pentru un fiu emancipat; cu toate acestea, primul își poate exercita dreptul doar în ceea
ce privește bunurile care au trecut de la tată la fiu și în ceea ce privește cele pe care le deținea deja sau pe care le-a dobândit
ulterior. Căci dacă, în timpul vieții fiului său sau în timp ce bunicul era încă în viață, el a făcut substituirea, nimeni nu poate
spune că bunurile obținute de la bunic vor aparține înlocuitorului. În cazul în care moștenirea unui soldat nu a fost introdusă,
se pune întrebarea dacă substituirea pe care a făcut-o pentru un minor va fi valabilă. Rezultatul este că trebuie să fie
considerată validă, deoarece un soldat are dreptul de a face un testament pentru fiul său, chiar dacă nu poate face unul pentru
el însuși.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLV.
Oricine poate face un testament, conform legii militare, chiar din ziua în care a intrat în armată, dar nu poate face acest lucru
înainte; prin urmare, cei care nu sunt încă înrolați efectiv în armată, chiar dacă au fost înrolați și călătoresc cu ea pe cheltuiala
publică, nu sunt încă considerați soldați, deoarece pentru a fi astfel trebuie să fie incluși în rânduri.
6. Papinianus, Opinii, Cartea a VI-a.
Un fiu aflat sub controlul paternal, care aparține Ordinului ecvestru și este înscris în suita împăratului, de îndată ce primește
ordinul de a se înrola în armată, poate face un testament prin care să dispună de peculium-ul său castrense.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLV.
Rescriptele împăraților dezvăluie faptul că, dacă cineva care aparține clasei ai cărei membri nu au voie să facă un testament
în conformitate cu legea militară se întâmplă să se afle în țara inamicului și moare acolo, el poate face un testament în orice
mod dorește și în orice mod poate, fie că este guvernatorul provinciei, fie că este altcineva care nu are dreptul de a testa în
conformitate cu legea militară.
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Tit. 2. Cu privire la dobândirea sau respingerea moșiilor.

8. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Oricine are dreptul de a dobândi o întreagă moșie nu poate, prin împărțirea ei, să accepte doar o parte din ea.
9. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Dacă cineva este desemnat moștenitor al mai multor părți din aceeași moștenire, el nu poate accepta unele dintre ele și le
poate respinge pe celelalte.
10. Același, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Atâta timp cât primul moștenitor care a fost desemnat poate intra pe o moștenire, înlocuitorul nu poate face acest lucru.
11. Același, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Nu se consideră că un moștenitor care nu are dreptul de a intra pe o moștenire a refuzat să o facă.
12. Același, Despre Sabinus, Cartea I.
Este stabilit că o persoană care este mută sau surdă, chiar dacă s-a născut astfel, poate acționa ca moștenitor și se poate obliga
pentru o moștenire.
13. De asemenea, este stabilit că oricine căruia legea îi interzice să dispună de bunurile sale, în cazul în care ar fi numit
moștenitor, poate intra în posesia unei moșteniri.
14. Același, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Oricine este supus autorității altuia nu poate să-l oblige pe cel sub al cărui control se află pentru datoriile moștenirii, fără
consimțământul acestuia, cu excepția cazului în care tatăl este răspunzător pentru datorii.
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15. Este stabilit, cu referire la posesia bunurilor, că se consideră ratificat ceea ce un fiu a recunoscut contrar voinței tatălui
său, în timp ce se afla sub controlul acestuia din urmă.
16. În cazul în care, cu toate acestea, averea mamei este transferată fiului său ca moștenitor de drept, în conformitate cu
decretul orfitan al Senatului, trebuie adoptată aceeași regulă.
17. Dacă fiul nu a acceptat averea, dar, cu toate acestea, a rămas în posesia acesteia pentru o perioadă considerabilă de timp,
trebuie să se considere că a acceptat-o; așa cum a afirmat Divinul Pius și Împăratul nostru într-un Rescript.
18. În cazul în care cel care se credea fiu sub controlul paternal intră pe o moștenire prin ordinul tatălui său; se consideră că
respectiva moștenire nu a fost dobândită nici de el, nici de tatăl său care i-a ordonat să o accepte, chiar dacă tatăl a murit după
ce a făcut acest lucru, dacă el intră pe moștenire după moartea tatălui său, și astfel s-a obligat pentru datoriile acesteia; așa
cum afirmă Julianus în Cartea a Treizeci și una a Digestului. Căci atunci când cineva are îndoieli dacă este sau nu fiu sub
controlul patern și, prin moartea tatălui său, devine propriul său stăpân, cea mai bună opinie este că poate intra pe moșie.
19. Uneori, un fiu aflat sub control paternal dobândește o moștenire fără acceptul celui sub al cărui control se află; de
exemplu, atunci când un nepot este numit moștenitor în locul unui fiu dezmoștenit, iar tatăl său îl constituie moștenitor al său
și chiar moștenitor necesar, fără ca acesta să accepte formal moștenirea.
20. În cazul în care cineva este numit moștenitor de către un fiu dezmoștenit, el nu îl face moștenitorul său necesar, ci ar
trebui să îi ordone să intre în moștenire, deoarece nu se afla sub controlul său în momentul morții sale; deoarece nimeni nu
poate deveni moștenitor necesar prin actul unei părți care nu poate dobândi el însuși moștenirea.
21. Celsus a afirmat în Cartea a cincisprezecea a Digestului că atunci când cineva, de teama unei pedepse corporale sau
împins de orice alt fel de constrângere, pretinde că acceptă o moștenire;. dacă este liber, nu este considerat moștenitor, iar
dacă este sclav, nu îl face moștenitor pe stăpânul său.
22. Paulus, Despre Sabinus, Cartea I.
Dacă cineva își numește moștenitor un fiu aflat sub control paternal, iar mai apoi spune: "Dacă respectivul Titius, fiul aflat
sub control paternal, nu va fi moștenitorul meu, atunci Sempronius să fie moștenitorul meu"; iar fiul intră în moștenire din
ordinul tatălui său, înlocuitorul va fi exclus.
23. Dacă fiul, înainte de a ști că este moștenitorul necesar al tatălui său, moare lăsând un fiu ca moștenitor necesar, nepotul ar
trebui să fie autorizat să respingă moștenirea bunicului său pentru motivul că acest privilegiu ar fi fost acordat și tatălui său.
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24. În orice succesiune, oricine este moștenitorul unei părți care este moștenitorul lui Titius, este considerat a fi el însuși
moștenitorul lui Titius și nici nu poate respinge succesiunea acestuia din urmă.
25. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
În conformitate cu obiceiul din țara noastră, nici un tutore de sex masculin, nici un tutore de sex feminin nu se poate lega
singur fără autoritatea tutorelui său. Cu toate acestea, este perfect evident că acceptarea unei moșteniri, chiar dacă aceasta nu
este solvabilă, ne face responsabili pentru datoriile sale. În acest caz, ne referim la o moștenire la care părțile nu succed ca
moștenitori necesari.
26. Un copil care nu a ajuns la vârsta pubertății, care se află sub controlul altuia și intră într-o moștenire din ordinul acestuia
din urmă, o dobândește, chiar dacă nu are capacitatea juridică de deliberare.
27. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
În cazul în care un tutore este capabil să acționeze pentru sine, chiar dacă are o vârstă care nu-i permite să înțeleagă sensul
acceptării unei moșteniri (deși se presupune că un băiat de această vârstă nu știe sau nu este capabil să decidă nimic, mai mult
decât un nebun), el poate, totuși, să dobândească o moștenire prin autoritatea tutorelui său; deoarece acest privilegiu este
acordat tutorelui pentru a-l favoriza.
28. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
În cazul în care un moștenitor al unei întregi proprietăți intenționează să accepte doar o parte din aceasta, se consideră că a
acționat ca moștenitor al întregii proprietăți.
29. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Copiilor sub vârsta pubertății li se acordă puterea de a respinge în mod absolut moștenirile părinților lor, dar cei care au ajuns
la pubertate pot face acest lucru numai dacă nu s-au amestecat în afacerile moștenirii.
30. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Atunci când un copil nu s-a amestecat în afacerile moșiei tatălui său, fie că este major sau minor, nu este necesar ca el să facă
o cerere către pretor, ci este suficient dacă nu s-a ocupat de afacerile moșiei. S-a afirmat într-un rescript în Semestrul către
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Vivius Soter și Victorinus: "Nu este necesar să se facă o restituire completă către pupili, din cauza unui contract încheiat de
bunicul lor, dacă tatăl lor a intenționat ca ei să nu accepte moștenirea sa, în cazul în care nu s-a făcut nimic și nici nu s-a tratat
vreo afacere în numele moștenitorului".
31. Același, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
O parte care a fost desemnată moștenitor sau una căreia i-a coborât moștenirea prin lege o pierde prin respingerea ei. Acest
lucru este valabil numai atunci când moștenirea este într-o astfel de stare încât poate fi accesată, dar dacă moștenitorul este
numit sub o condiție și respinge moștenirea înainte ca această condiție să fie îndeplinită, actul său va fi nul, indiferent de
condiția care ar fi și chiar dacă depinde de voința sa.
32. În cazul în care un moștenitor are îndoieli cu privire la faptul că testatorul trăiește sau nu și respinge moștenirea, actul său
este nul.
33. În mod similar, dacă un substitut respinge o moștenire înainte ca moștenitorul desemnat să se hotărască cu privire la
aceasta, respingerea sa nu va fi valabilă.
34. Dacă un fiu aflat sub control patern sau un tată respinge o moștenire, niciunul dintre ei nu va prejudicia drepturile
celuilalt, ci amândoi pot să o respingă împreună.
35. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
35. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care o moștenire descinde prin lege la copii.
36. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Cel care crede că este moștenitor necesar, când este moștenitor voluntar, nu poate respinge o moștenire; pentru că, în acest
caz, se acordă mai multă greutate opiniei decât adevărului.
37. Același, Despre Edict, Cartea XXIV.
Și, pe de altă parte, cel care crede că este moștenitor necesar nu poate deveni moștenitor voluntar.
38. Același, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
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De asemenea, oricine crede că un testament este nul sau falsificat nu poate să-l respingă. Dar dacă este cert că un testament
despre care se spune că este falsificat nu este așa, de vreme ce, intrând în moștenire, poate să o dobândească, tot așa și prin
respingerea lui o va pierde.
39. În cazul în care un moștenitor desemnat, care este în același timp și moștenitor de drept, respinge succesiunea din cauza
numirii sale, el nu poate fi admis la succesiune din cauza calității sale de moștenitor de drept; dacă, totuși, în calitate de
moștenitor de drept, el ar respinge succesiunea, știind în același timp că a fost desemnat moștenitor al acesteia, trebuie să se
considere că a respins-o în ambele calități. În cazul în care nu a avut cunoștință de numirea sa, respingerea sa nu îi va aduce
niciun prejudiciu, nici în ceea ce privește succesiunea testamentară, deoarece nu a respins-o, nici în ceea ce privește
succesiunea legală, deoarece aceasta nu i-a fost încă acordată.
40. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Oricine poate dobândi o moștenire o poate și respinge.
41. Același, Despre Edict, Cartea LIX.
În cazul în care cineva dorește să intre într-o moștenire sau să pretindă posesia pretoriană a acesteia, trebuie să fie sigur că
testatorul este mort.
42. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXI.
Se consideră că acționează ca moștenitor cel care face ceva în calitate de moștenitor. Și, în general, Iulianus a afirmat că
acționează în calitate de moștenitor doar cel care face orice afacere ca atare; dar a acționa ca moștenitor nu este atât o
chestiune de fapt, cât de intenție, căci trebuie să aibă intenția de a îndeplini actul ca moștenitor. Cu toate acestea, în cazul în
care el face ceva din cauza afecțiunii filiale sau pentru a proteja proprietatea succesiunii, sau în cazul în care acționează nu în
calitate de moștenitor sau de proprietar, ci în temeiul unui alt drept, este evident că nu ar trebui să se considere că a acționat
în calitate de moștenitor.
43. Și, prin urmare, copiii care sunt moștenitori necesari obișnuiesc să susțină că, atunci când desfășoară orice activitate
pentru moștenire, o fac doar din cauza afecțiunii naturale sau pentru a proteja proprietatea, sau pentru că este a lor; ca, de
exemplu, atunci când un copil își îngroapă tatăl sau face doar ceea ce este corect și i se cere. Dacă, totuși, procedează cu
intenția de a deveni moștenitor, el acționează în calitate de moștenitor, căci dacă, determinat de respectul filial, face ceva, nu
se va considera că a acționat ca moștenitor. În cazuri de acest fel, el asigură hrana sclavilor care aparțin moșiei sau a
animalelor de povară, sau le vinde. Dacă face acest lucru în calitate de moștenitor, el acționează ca moștenitor, iar dacă nu
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face acest lucru, ci doar încearcă să păstreze proprietatea pentru că el crede că este a lui; sau, în timp ce deliberează ce cale va
urma, el doar ia măsuri pentru ca proprietatea moștenirii să fie păstrată; iar dacă ar trebui să ajungă la concluzia că nu se
comportă ca moștenitor, este evident că nu se poate considera că a acționat în această calitate. Prin urmare, dacă a închiriat
sau reparat terenuri sau case aparținând succesiunii, sau a făcut orice altceva de acest fel, nu cu intenția de a acționa ca
moștenitor, ci doar în beneficiul substituției sau al moștenitorului ab intestato, sau vinde bunuri perisabile, nu se află în
poziția unei persoane care acționează în calitate de moștenitor, deoarece nu a avut intenția de a face acest lucru.
44. Dacă, totuși, el pretinde în calitate de moștenitor un bun care nu trece la moștenitorul străin, să vedem dacă devine
răspunzător pentru datoriile succesiunii; de exemplu, dacă pretinde serviciile unui libert al tatălui său, pe care un moștenitor
străin nu le poate pretinde, dar pe care le poate obține cerându-le; este stabilit că nu acționează în calitate de moștenitor;
pentru că o astfel de cerere poate fi făcută de creditori, și mai ales pentru servicii viitoare care urmează să fie prestate.
45. Un fiu care înmormântează un cadavru în mormântul familiei tatălui său, nu ar trebui, prin acest act, să fie considerat că
s-a făcut răspunzător față de creditorii acestuia din urmă; această opinie este susținută de Papinianus, și este cea mai
echitabilă, deși Julianus afirmă contrariul.
46. Papinianus spune că anumite autorități susțin că, atunci când un fiu a fost desemnat moștenitor al tatălui său și refuză să
accepte moștenirea, dacă primește bani de la un sclav care trebuia să fie liber cu condiția de a fi plătit, el poate fi dat în
judecată de creditorii moștenirii, indiferent dacă banii plătiți au fost sau nu o parte din peculium-ul sclavului; deoarece au fost
primiți, ca să spunem așa, prin dorința defunctului, în scopul de a respecta condiția. Julianus consideră că aceeași regulă se va
aplica chiar și în cazul în care fiul nu a acceptat moștenirea. În cele din urmă, Papinianus spune că el acționează în calitate de
moștenitor doar în cazul în care este unicul moștenitor, dar dacă ar avea un co-moștenitor, iar acesta din urmă intră în posesia
moștenirii, fiul care a primit banii de la sclav nu ar trebui să fie obligat să apere acțiunile intentate de creditori; pentru că,
deoarece el a respins moștenirea în calitate de fiu, el ar trebui, de asemenea, să aibă dreptul, în conformitate cu legea
pretoriană, la drepturile de care se bucură un copil emancipat care respinge o moștenire. Prin urmare, dacă sclavul ar fi fost în
mod expres ordonat de către testator să plătească banii fiului său, el ar putea obține libertatea sa chiar dacă nu i-a plătit. Prin
urmare, se spune că a acționat în calitate de moștenitor, deoarece a primit ceea ce nu putea obține fără a-și asuma numele și
drepturile de moștenitor.
47. Atunci când un fiu introduce o acțiune împotriva unei persoane care a încălcat un mormânt, chiar dacă acesta aparține
moștenirii, nu se consideră că s-a amestecat în afacerile acesteia, deoarece nu ia nimic din averea tatălui său; deoarece
obiectul acestei acțiuni este o sancțiune și o pedeapsă, mai degrabă decât recuperarea bunurilor.
48. Același, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
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Atunci când un străin are în posesia sa un bun aparținând unei moșii pe care l-a sustras sau l-a furat, el nu acționează în
calitate de moștenitor, deoarece actul său arată o intenție contrară.
49. Uneori, simpla intenție a moștenitorului îl face pe acesta responsabil pentru moștenire; ca, de exemplu, atunci când, în
calitate de moștenitor, se folosește de niște bunuri care nu-i aparțin.
50. Totuși, nimeni nu poate dobândi o moștenire acționând în calitate de moștenitor, în cazul în care moștenirea i-a fost deja
transmisă. Spunem însă că, în cazurile în care am considerat că respingerea unei moșteniri este nulă, trebuie remarcat faptul
că, atunci când partea acționează în calitate de moștenitor, acceptarea sa va fi, de asemenea, nulă.
51. În cazul în care cineva nu știe la ce parte din moștenire a fost numit moștenitor, Julianus spune că acest lucru nu îl
împiedică să acționeze în această calitate. Această opinie este aprobată și de Cassius, dacă partea a fost conștientă de condiția
în care a fost numită; cu condiția ca această condiție să fi fost respectată. Dar dacă el nu știa că a fost respectată condiția?
Cred că el poate intra în moștenire în același mod în care ar putea dacă nu ar fi știut că partea coerezului său, pentru care a
fost înlocuit, a fost mărită prin respingerea acestuia din urmă.
52. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Dacă cineva îndreptățit la succesiunea legitimă, crezând că defunctul era sclavul său, ar trebui, în consecință, să obțină
peculium-ul său, se consideră că nu va fi răspunzător de succesiune. Prin urmare, spunem (așa cum susține Pomponius), că
aceeași regulă se aplică și în cazul în care acesta ar intra în posesia averii celui pe care îl credea a fi libertul său, când, de fapt,
acesta din urmă era născut liber. Pentru că, întrucât oricine, acționând în calitate de moștenitor, se face răspunzător de
moștenire, el trebuie să se asigure cu ce titlu îi aparține respectiva moștenire; de exemplu, dacă ruda cea mai apropiată este
desemnată moștenitor printr-un testament valabil, și înainte ca acesta să fie prezentat, și în timp ce el crede că testatorul a
murit intestat, chiar dacă ar acționa în toate privințele ca proprietar, el, totuși, nu va fi moștenitor. Aceeași regulă de drept se
va aplica în cazul în care el este numit moștenitor printr-un testament care nu a fost executat în mod corespunzător, iar acesta
din urmă fiind produs, el crede că este legal, totuși, el nu va dobândi moștenirea; chiar dacă ar trebui să administreze toate
bunurile care îi aparțin ca proprietar al acesteia.
53. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care cineva respinge o moștenire sau un legat, trebuie să fie sigur de drepturile sale.
54. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
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S-a pus problema dacă se consideră că a acționat în calitate de moștenitor o persoană care primește o sumă de bani ca
despăgubire pentru că a respins o moștenire. S-a decis că cel care a primit banii în schimbul renunțării la moștenire nu a
acționat în calitate de moștenitor; dar că el ar fi totuși pasibil de pedeapsa impusă de Edictul pretorului. Prin urmare,
indiferent dacă a primit banii de la substitut sau de la moștenitorul de drept, se consideră că i-a primit mortis causa. Aceeași
regulă se va aplica și în cazul în care el nu a primit banii, ci doar i-au fost promiși, deoarece îi obține în virtutea stipulației,
mortis causa.
55. Același, Despre Sabinus, cartea VIII.
Atunci când un sclav aparținând altuia, care mă slujește cu bună credință, intră pe o moșie din ordinul meu, el va comite un
act nul și nu va dobândi pentru mine respectiva moșie, iar un astfel de act nu va fi valabil nici dacă este făcut de un sclav al
cărui uzufructuar sunt eu.
56. Un sclav care aparține unei municipalități, unei corporații sau unei decurii, care este numit moștenitor, poate intra în
moștenire după ce a fost manuntit sau înstrăinat.
57. Dacă sclavul menționat aparține Trezoreriei, el poate intra pe moșie prin ordinul intendentului imperial, așa cum s-a
afirmat frecvent în rescripturi.
58. În cazul în care este evident că cineva a devenit sclav penal, fiind condamnat să lupte cu gladiatorii, cu fiarele sălbatice
sau să lucreze în mine, iar el este numit moștenitor, numirea sa va fi considerată ca nefiind făcută, așa cum a afirmat Divinul
Pius într-un rescript.
59. Ordinul unui om care îl are pe altul sub controlul său nu seamănă cu autoritatea unui tutore, care poate fi interpusă după
ce tranzacția a fost încheiată, ci trebuie să preceadă acceptarea; așa cum spune Gaius Cassius în Cartea a doua a dreptului
civil. De asemenea, el consideră că acest ordin poate fi comunicat prin intermediul unui mesager sau al unei scrisori.
60. În cazul în care ordinul, totuși, ar trebui să fie dat în general, după cum urmează: "Oricare ar fi moșiile care vă pot trece",
sau în mod specific? Cea mai bună opinie este (așa cum susține Gaius Cassius) că ar trebui să fie dat în mod specific.
61. Se pune, de asemenea, întrebarea dacă ordinul poate fi dat în mod expres cu referire la moștenirea unui om care încă
trăiește. Eu cred că, în cazul în care este dat cu referire la averea unei persoane care încă trăiește, nu ar trebui să fie respectat.
Este evident că, în cazul în care exista informația că Lucius Titius a murit sau dacă testamentul nu a fost încă deschis și nu se
știa încă dacă fiul a fost desemnat moștenitor, partea desemnată moștenitor ar putea primi ordin să intre pe moștenire.
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62. Dar ce se întâmpla dacă se dădea ordinul de a "dobândi succesiunea"? S-ar fi considerat că părții i s-a ordonat să intre în
posesia acesteia? Dacă i s-ar fi ordonat să "solicite posesia pretoriană a moștenirii" sau "să vândă bunurile aparținând
acesteia"? Sau dacă fiul ar intra pe moștenire, după ce tatăl a ratificat cererea sa de punere în posesie pretoriană a acesteia?
Sau dacă fiul ar intra pe moștenire, după ce i s-a ordonat să acționeze în calitate de moștenitor? Se poate pune la îndoială
faptul că ar fi considerat că a intrat în posesia bunurilor prin ordinul tatălui său? Într-adevăr, cea mai bună opinie este că, în
toate aceste cazuri, ar trebui să se atragă atenția asupra intrării pe moștenire.
63. Un tată i-a scris fiului său după cum urmează: "Știu, fiule, că vei veghea cu prudență asupra averii lui Lucius Titius, care
ți-a fost încredințată." Cred că fiul intră pe moștenire din ordinul tatălui său.
64. Ce s-ar întâmpla dacă acesta ar ordona, după cum urmează: "Intră în moșie, dacă ți se pare oportun să o faci"; "Dacă tu
crezi că este oportun să intri în moșie, fă-o"? Intrarea pe moștenire se va face din ordinul tatălui.
65. Dacă un tată îi ordonă fiului său să intre pe moștenire, "În prezența lui Titius" sau cu acordul lui Lucius Titius, cred că
ordinul este dat în conformitate cu legea.
66. În cazul în care, totuși, ordinul este dat unui fiu ca moștenitor al întregii proprietăți, și ar trebui să se constate că el este
moștenitor doar pentru o parte din aceasta; nu cred că poate intra în ea în temeiul unui astfel de ordin. Dar, dacă tatăl său îi
ordonă să accepte doar o parte din moștenire, el poate accepta întreaga moștenire. Cazul este diferit în cazul în care tatăl îi
ordonă să intre ab intestato, iar el face acest lucru în virtutea unui testament, deoarece cred că atunci actul său nu este valabil;
dar dacă ordinul a fost de a intra pe moștenire în virtutea unui testament, fiul poate, de asemenea, să facă acest lucru ab
intestato, deoarece el nu înrăutățește situația tatălui său. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care tatăl îi ordonă fiului să
intre pe moștenire în calitate de moștenitor desemnat și se constată că acesta este un substitut, sau invers.
67. Cu toate acestea, în cazul în care tatăl îi ordonă fiului său să intre pe o moștenire, el fiind un substitut al unui copil care nu
a împlinit vârsta pubertății, ordinul nu va fi suficient.
68. Este clar că, dacă ordinul a fost următorul: "În cazul în care un moștenitor nu este un moștenitor, nu este un moștenitor:
"Dacă vreun bun trece la tine prin testamentul lui Lucius Titius", se poate susține că el poate intra în posesia acestuia în
temeiul unui astfel de ordin.
69. Dar dacă, după ce a dat ordinul, se răzgândește înainte ca fiul să intre pe moștenire, iar el face acest lucru, actul său va fi
nul.
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70. De asemenea, dacă el ar da fiului său să fie arogat înainte ca acesta să intre pe moșie, moșia nu va fi dobândită de el.
71. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
71. Dacă eu sunt desemnat moștenitor împreună cu sclavul sau fiul meu și ordon ca fiul sau sclavul meu să intre în moștenire,
Pomponius spune că voi deveni imediat moștenitor prin propria mea desemnare. Marcellus și Julianus sunt amândoi de acord
cu opinia sa.
72. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Labeo spune că nimeni nu poate acționa ca moștenitor în timpul vieții persoanei a cărei administrare a averii este în discuție.
73. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea VIII.
73. Aristo consideră că pretorul ar trebui să îi dea moștenitorului care deliberează cu privire la acceptarea succesiunii dreptul
de a intra în ea, pentru a cere actele defunctului de la cel la care au fost depuse.
74. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care cineva care a fost numit moștenitor este împiedicat de un alt moștenitor, care a fost numit odată cu el și care a
intrat deja în moștenire, să examineze actele defunctului, din care ar putea afla dacă trebuie să le accepte sau nu, nu se
consideră că a acționat în calitate de moștenitor.
75. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea VIII.
În cazul în care un om absent într-o ambasadă nu poate ordona fiului său, care a fost numit moștenitor și care se află într-o
provincie, să intre pe moștenire; Divinul Pius a declarat într-un rescript adresat consulilor că ar trebui să i se acorde o scutire
atunci când fiul său moare, pentru motivul că era absent pentru afaceri pentru stat.
76. Acolo unde se spune că: "Ruda cea mai apropiată a unui copil postum nu poate intra pe moștenire atâta timp cât femeia
este însărcinată sau se crede că este însărcinată, dar dacă știe că nu este însărcinată, poate intra pe moștenire"; se înțelege că
acest lucru se aplică rudelor apropiate ale copilului nenăscut, care, atunci când se va naște, va fi moștenitorul propriu-zis al
defunctului. Aceste cuvinte nu se referă doar la persoanele care mor testamentar, ci și la cei ab intestat. Și trebuie să se
înțeleagă că același lucru se aplică și copilului nenăscut care va fi fie moștenitorul propriu-zis, fie o rudă de sânge; deoarece
primul, în momentul decesului, este considerat ca fiind deja născut, în ceea ce privește amânarea succesiunii moștenitorilor
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mai îndepărtați și stabilirea unui loc în cadrul acesteia, în cazul în care va fi adus pe lume. Aceeași regulă se aplică și în cazul
posesiei bunurilor acordate prin Edictul pretorian. În cele din urmă, pretorul îl pune pe copilul nenăscut în posesia
proprietății.
77. Prin urmare, dacă eu cred că femeia este însărcinată, sau dacă ea este într-adevăr însărcinată, iar copilul pe care urmează
să-l nască va fi moștenitorul propriu-zis al defunctului, nu pot intra în posesia moștenirii, deoarece testamentul riscă să fie
rupt prin nașterea moștenitorului, cu excepția cazului în care presupui cazul în care copilul nenăscut este fie numit
moștenitor, fie dezmoștenit.
78. Afirmația "Dacă el crede că este însărcinată" trebuie înțeleasă ca însemnând dacă ea afirmă că se află în această stare. Dar
ce se întâmplă dacă ea nu afirmă că este însărcinată, ci neagă acest lucru, iar alții afirmă că se află în această stare? În acest
caz, nu se poate intra pe moștenirea ei, chiar dacă se poate presupune că moașele confirmă existența sarcinii. Ce se întâmplă
dacă doar moștenitorul crede că femeia este însărcinată? Dacă are motive întemeiate să creadă acest lucru, nu poate intra în
posesia bunurilor; dar dacă opinia sa este de acord cu cea a multor altora, o poate face.
79. Dar ce se întâmplă dacă femeia era însărcinată, iar moștenitorul credea că nu era însărcinată și a intrat pe moștenire, iar
ulterior s-a produs un avort? Nu există nicio îndoială că actul său va fi nul. Prin urmare, această opinie va fi în beneficiul
moștenitorului de câte ori va fi în acord cu adevărul.
80. În cazul în care, totuși, femeia însăși este desemnată moștenitoare și pretinde că este însărcinată, ea va dobândi
moștenirea prin intrarea în ea. Pe de altă parte, ea nu o va dobândi, dacă ea crede că este însărcinată și nu este cazul.
81. Este cert că un moștenitor propriu-zis are dreptul la întreaga moștenire, chiar dacă el crede că femeia este însărcinată,
când acest lucru nu este adevărat. Ce cale trebuie urmată dacă ea este însărcinată cu un singur copil? Va fi moștenitor la
jumătate din succesiune, fie că se presupune cazul numirii unui copil postum, fie că tatăl a murit intestat? Această opinie pe
care Tertulianus o afirmă în Cartea a patra a întrebărilor, a fost susținută de Sextus Pomponius; pentru că el credea că atunci
când femeia nu este însărcinată, moștenitorul propriu-zis are dreptul la întreaga moștenire; deoarece atunci când este
însărcinată cu un singur copil, nu se poate forma un al doilea, în conformitate cu natura rasei umane, deoarece acest lucru se
întâmplă doar la un anumit timp după concepție, iar moștenitorul deja născut, chiar dacă nu a fost conștient de acest fapt, va
avea dreptul la jumătate, și nu la un sfert din moștenire, așa cum susține Julianus.
82. Atunci când un fiu aflat sub controlul paternal sau un sclav este desemnat moștenitor, se va adopta cunoștința sau opinia
stăpânului sau a tatălui cu privire la sarcină? Să presupunem că tatăl crede că femeia este însărcinată, iar fiul este sigur că nu
este, și, în conformitate cu convingerea sa, intră în posesia moștenirii, o va obține? Eu cred că da, dar în cazul contrar,
consider că nu va face acest lucru.
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83. Dacă am certitudinea că un testament nu este falsificat, nul sau rupt, deși se spune că este, pot intra pe moștenire.
84. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
85. În cazul în care un moștenitor este desemnat împreună cu un copil postum, restul bunurilor lăsate acestuia din urmă va
reveni celuilalt moștenitor, dacă este sigur că femeia nu este însărcinată, chiar dacă moștenitorul nu știe acest lucru.
85. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea VIII.
Un moștenitor desemnat nu poate intra în moștenire dacă crede că testatorul trăiește, chiar dacă acesta ar putea fi deja mort.
86. Dar chiar dacă știe că a fost numit moștenitor, dar ignoră dacă numirea sa a fost absolută sau condiționată, nu poate intra
în moștenire, chiar dacă a fost numit moștenitor absolut, sau dacă a fost numit sub condiție, chiar dacă a respectat-o.
87. Cu toate acestea, în cazul în care moștenitorul nu este sigur cu privire la condiția testatorului, și anume dacă era capul
unei gospodării sau un fiu aflat sub controlul paternal, el nu poate intra pe moștenire, chiar dacă starea sa era de fapt de
natură să îi permită să facă un testament.
88. Paulus, Despre Plautius, cartea XII.
Atunci când moștenitorul are dubii dacă defunctul a murit în mâinile dușmanului sau ca cetățean roman acasă, întrucât în
ambele cazuri are dreptul de a intra pe moștenire și este în stare să o facă, trebuie spus că poate intra pe moștenire.
89. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea VIII.
În cazul în care cineva are îndoieli cu privire la propria condiție și dacă este un fiu aflat sub controlul paternal, s-a afirmat
deja că poate dobândi o moștenire. Dar de ce poate el să dobândească o moștenire dacă nu cunoaște propria sa condiție, dar
dacă o ignoră pe cea a testatorului nu poate face acest lucru? Motivul este că cel care nu cunoaște starea testatorului nu știe
dacă testamentul său este valabil sau nu; dar cel care este conștient de starea sa este sigur de validitatea testamentului.
90. Dacă un moștenitor a fost numit în mod absolut, dar crede că a fost numit sub o condiție și, după ce o respectă, intră în
moștenire, poate să o dobândească? Rezultă că el poate intra în mod legal în ea, mai ales dacă opinia pe care o are nu îi pune
niciun obstacol și nu îi provoacă niciun risc. Acest lucru ar fi mai ușor de admis în cazul în care cineva care a fost numit în
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mod absolut ar crede că a fost numit sub o condiție și că această condiție, care depindea de un anumit eveniment, a fost
îndeplinită; pentru că această opinie nu prezintă niciun obstacol în calea acceptării moștenirii sale.
91. Același, Despre Sabinus, cartea IX.
În cazul în care cineva a fost numit moștenitor al unei părți dintr-o moștenire, și a fost ulterior substituit lui Titius, comoștenitorul său, și a acționat în calitate de moștenitor înainte ca moștenirea să îi revină în virtutea substituirii; el va fi
moștenitor și din cauza substituirii; deoarece partea co-moștenitorului său i-a revenit fără consimțământul său. Consider că
aceeași regulă se va aplica în cazul în care un fiu aflat sub controlul patern sau un sclav, prin ordinul tatălui sau al stăpânului
său, intră pe o moștenire și, după ce a fost emancipat sau manumit, o dobândește în temeiul substituției, deoarece aceștia
devin moștenitori prin efectul numirii anterioare.
92. Atunci când un tată, care a fost exclus din cauza neîndeplinirii condiției care îi fusese impusă, îi ordonă fiului său să intre
în moștenire, trebuie să se considere că acesta nu poate, prin acest mijloc, să obțină partea sa.
93. Dar atunci când el ordonă unuia dintre cei doi fii să intre în moștenire, trebuie să îi ordone și celuilalt să facă acest lucru.
36. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Dacă un tată sau un stăpân intră pe partea sa de moștenire, el trebuie să ordone fiului sau sclavului său, care este coerede al
său, să intre și el pe ea.
94. Același, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Un moștenitor succede la orice drept al defunctului, și nu doar la proprietatea anumitor bunuri, căci orice obligații care au
fost contractate trec și la el.
95. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLIII.
În cazul în care există doi moștenitori necesari, dintre care unul refuză să accepte partea sa de moștenire, iar celălalt, după
refuzul primului, se ocupă de afacerile acesteia, trebuie să se considere că acesta nu poate refuza să își asume toate obligațiile
succesorale, deoarece el știa sau putea să se asigure că, în cazul în care celălalt refuză, va fi răspunzător pentru datorii, și se
consideră că a intrat în posesia moștenirii în această condiție.
96. Același, Despre Edict, Cartea XLVI.
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Atâta timp cât o moștenire poate fi preluată în virtutea unui testament, ea nu coboară ca intestat.
97. The Same, Disputations, Book IV.
97. S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care un fiu nu a obținut nicio parte din averea tatălui său, dar a primit totuși ceva sau a
îndeplinit un act în conformitate cu testamentul tatălui său, dacă poate fi obligat să fie răspunzător față de creditorii tatălui
său, ca și cum ar fi fost înlocuit cu un fiu care nu a împlinit vârsta pubertății? Într-un caz de acest fel, Julianus a socotit în
Cartea a douăzeci și șasea a Digestului că el ar intra în sfera de aplicare a Edictului, dacă s-ar fi amestecat în afacerile
proprietății minorului, căci atunci când cineva se opune voinței unui părinte, nu ar trebui să obțină nimic din averea acestuia.
Marcellus, totuși, face o distincție foarte frumoasă în acest caz, deoarece face o mare diferență dacă fiul a fost numit
moștenitor al întregii averi a tatălui său, prin testamentul acestuia din urmă, sau doar al unei părți din aceasta; deoarece dacă
era moștenitor doar al unei părți, el putea obține averea minorului după ce aceasta a fost separată de cea a tatălui.
98. Julianus, Digest, Cartea XXVI.
Dacă un fiu refuză averea tatălui său și, acționând în calitate de moștenitor, se amestecă în cea a fratelui său dezmoștenit, el
poate obține respectiva avere în virtutea substituirii.
99. Ulpianus, Disputații, Cartea a IV-a.
99. Julianus spune în Cartea a douăzeci și una a Digestului că, dacă un minor respinge averea tatălui său și cineva apare ca
moștenitor al acestuia, acesta din urmă nu poate fi obligat să fie răspunzător față de creditorii tatălui, cu excepția cazului în
care a fost substituit pentru minorul respectiv; pentru că el este înclinat să creadă că, în acest caz, substituitul trebuie să fie
responsabil pentru datoriile tatălui. Această opinie este respinsă foarte corect de Marcellus, ca fiind opusă interesului
minorului, care, în orice caz, poate avea el însuși un succesor; pentru că oricine ar intra în succesiune cu mare reticență dacă
s-ar teme că va fi responsabil pentru datoriile tatălui. În caz contrar, spune el, dacă ar avea un frate care ar respinge
testamentul pentru a obține moștenirea în calitate de moștenitor de drept, ar putea face acest lucru cu impunitate; căci nu s-ar
considera că ar fi avut intenția de a eluda Edictul, care prevede acest lucru, pentru a împiedica ca moștenirea minorului să fie
grevată de datoriile tatălui. Cu toate acestea, ceea ce s-a afirmat cu referire la frate, cred că ar trebui să se înțeleagă că se
aplică fratelui testatorului, și nu celui al minorului. Dar dacă un alt frate ar fi înlocuit pe cel al minorului, acesta ar fi, fără
îndoială, moștenitorul său necesar.
100. În cazul în care un fiu, după moartea tatălui său, continuă să facă parte din aceeași firmă din care a fost membru în
timpul vieții tatălui său, Julianus spune foarte corect, cu titlu de distincție, că este o diferență dacă el doar termină o afacere
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care a fost începută de tatăl său sau dacă el însuși face ceva cu totul nou; pentru că atunci când începe ceva cu totul nou care
este legat de societatea de care aparține, nu se va considera că a intervenit în patrimoniul tatălui său.
101. În cazul în care un fiu ar manumi un sclav care aparține tatălui său, se va considera, fără îndoială, că a intervenit în
patrimoniul tatălui său.
102. A fost sugerat următorul caz, și anume: Un fiu a cumpărat sclavi de la tatăl său cu peculium castrense, și a fost numit
moștenitor de către tatăl său și însărcinat să manumească sclavii respectivi. S-a pus întrebarea: dacă el ar respinge averea
tatălui său și ar mantui sclavii, ar fi considerat că a intervenit în averea tatălui său? El spune că, cu excepția cazului în care
este evident că i-a manuntit în timp ce acționa ca moștenitor, nu ar trebui să se teamă că va fi tras la răspundere pentru că a
intervenit în succesiune.
103. Julianus, Digest, Cartea XXX.
Un moștenitor nu poate, prin intermediul unui sclav care aparține unei moșii, să dobândească o parte din respectiva moșie sau
orice proprietate care face parte din aceasta.
104. Același, Digest, Cartea XLVII.
Ori de câte ori un minor este moștenitorul tatălui său și refuză să accepte moștenirea acestuia, deși bunurile defunctului trec
în mâinile creditorilor săi, totuși, tot ceea ce minorul a făcut cu bună credință trebuie confirmat. Prin urmare, dacă cineva ar
cumpăra o suprafață de teren de la un tutore, cu acordul tutorelui său, ar trebui să i se acorde ajutor; și nu contează dacă
tutorele este solvabil sau nu.
105. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea I.
Acceptarea unei moșii nu este inclusă în serviciul unui sclav.
106. Prin urmare, dacă un sclav dotal intră în posesia unei proprietăți, soția poate să o recupereze în cadrul unei acțiuni în
zestre, chiar dacă bunurile dobândite prin munca sclavilor dotal aparține soțului ei.
107. În cazul în care se încheie o societate în scop de profit și câștig, fiecare asociat trebuie să plătească în fondul comun tot
ceea ce câștigă prin munca sa, dar fiecare poate dobândi o proprietate pentru sine.
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108. Mai mult, un sclav asupra căruia cineva are un uzufruct nu poate intra într-o moștenire din ordinul celui care se bucură
de acest uzufruct.
109. Opinia a fost exprimată de anumite autorități că, dacă un om liber care mă slujește ca sclav cu bună-credință ar fi numit
moștenitor în contul meu, el poate intra pe moștenire prin ordinul meu. Acest lucru este adevărat atunci când se înțelege că el
nu dobândește proprietatea ca rezultat al muncii sale, ci ca urmare a faptului că are în grijă bunurile mele; la fel cum, făcând
o stipulație și acceptând livrarea, el dobândește o proprietate pentru mine în virtutea faptului că se ocupă de afacerile mele.
110. Africanus, Întrebări, Cartea I.
Se spune că un testament este falsificat chiar dacă moștenitorul însuși este acuzat că l-a fabricat, deoarece el trebuie să fie
sigur că nu a comis falsul pentru a putea intra în mod legal pe moștenire; dar atunci când altcineva este acuzat că a făcut acest
lucru fără știrea moștenitorului, el nu poate intra pe moștenire dacă există vreo îndoială că testamentul este autentic.
111. Același, Întrebări, Cartea a VI-a.
Un anumit om i-a ordonat sclavului său, care fusese numit moștenitor, să accepte moștenirea, iar înainte ca acesta să facă
acest lucru, stăpânul a înnebunit. Se spune că sclavul nu poate intra în mod legal în moștenire, deoarece o moștenire nu poate
fi dobândită fără consimțământul stăpânului său, iar o persoană nebună nu-și poate da consimțământul.
112. Paulus, Manuale, Cartea I.
În cazul în care o persoană îi ordonă alteia să ceară posesia pretoriană a unei proprietăți pentru ea, dacă va considera
oportună, și, după ce cererea este făcută, acesta devine nebun, va dobândi totuși posesia proprietății. Dacă, totuși, înainte de a
se face cererea, cel căruia i-a ordonat să o facă devine nebun, trebuie spus că nu va dobândi imediat posesia proprietății. Prin
urmare, cererea de punere în posesie pretoriană ar trebui să fie confirmată prin ratificare.
113. Africanus, Întrebări, Cartea a IV-a.
Se consideră că un tutore, care intră pe o moșie chiar și cu acordul tutorelui său care nu-i face afaceri, este făcut răspunzător.
114. Modestinus, Despre invenții.
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În cazul în care un tutore, printr-o scrisoare, ordonă sclavului său protejat să intre pe o moșie și moare după ce a semnat-o,
înainte ca sclavul să fi intrat pe moșie în conformitate cu scrisoarea, nimeni nu poate spune că protejatul va fi ulterior
răspunzător pentru datoriile moșiei.
115. Africanus, Întrebări, Cartea IV.
În cazul în care un moștenitor este desemnat prin două testamente executate de același testator și are îndoieli cu privire la
posibilitatea ca ultimul să nu fie falsificat, se consideră că nu poate intra în moștenire în virtutea niciunuia dintre ele.
116. Un fiu aflat sub control patern, după ce a fost desemnat moștenitor, l-a notificat pe tatăl său că moștenirea i se pare
solvabilă. Tatăl său a răspuns că fusese informat că exista o îndoială cu privire la solvabilitatea sa și, prin urmare, că ar trebui
să o examineze mai atent și să o accepte dacă va constata că este solvabilă. După ce a primit scrisoarea tatălui său, fiul a
intrat în posesia bunurilor. S-a pus la îndoială dacă a făcut acest lucru în conformitate cu legea. Se poate spune că este mai
probabil că, dacă nu era convins că moștenirea era solvabilă, tatăl său nu ar fi fost răspunzător.
117. Dacă cineva ar spune: "Dacă succesiunea este solvabilă, o voi accepta", o astfel de acceptare este nulă.
118. Marcianus, Institutes, Cartea a IV-a.
Un fiu care se afla sub controlul tatălui său, care era nebun, a fost numit moștenitor; Divinul Pius a declarat într-un Rescript
că va fi indulgent și că, dacă respectivul fiu va intra pe moșie, va fi considerat ca și cum tatăl său ar fi făcut acest lucru, și că
îi va permite să manumită sclavii care aparțin de respectiva moșie.
119. Atunci când cineva este numit moștenitor al unei părți dintr-o moștenire în mod absolut, iar pentru partea rămasă sub o
condiție, dacă intră pe moștenire în timp ce condiția este încă în curs de îndeplinire, el va deveni moștenitor al întregii
moșteniri; pentru motivul că va fi moștenitor în orice circumstanțe, cu excepția cazului în care are un înlocuitor pentru acea
parte a moștenirii care depinde de îndeplinirea condiției.
120. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, cartea XIV.
În cazul în care un moștenitor a fost desemnat la două părți dintr-o moștenire, la una în mod absolut și la cealaltă în mod
condiționat, și acceptă partea care i-a fost lăsată în mod absolut, apoi moare, iar condiția este îndeplinită ulterior, acea parte a
moștenirii care depinde de aceasta va aparține, de asemenea, moștenitorului său.
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121. În cazul în care cineva devine moștenitor al unei părți dintr-o moștenire, el va dobândi, chiar și fără consimțământul său,
și părțile coerezilor săi care refuză să le accepte; cu alte cuvinte, părțile lor îi vor reveni în mod tacit, chiar și contrar voinței
sale.
122. Florentinus, Institutes, cartea VIII.
Atunci când un moștenitor intră într-o moștenire, se înțelege că a succedat defunctului de la data morții acestuia.
123. Marcianus, Reguli, Cartea a II-a.
Atunci când un moștenitor necesar refuză moștenirea tatălui său, coeredele său, fie că este moștenitor propriu-zis, fie că este
străin, poate fie să accepte întreaga moștenire, fie să o respingă; iar dacă nu o poate respinge el însuși, o poate face din cauza
refuzului său de către coerede. Cu toate acestea, dacă creditorii ar spune că se vor mulțumi cu partea sa, deoarece nu poate fi
exonerat de răspundere decât dacă i se permite să aleagă, ar trebui să renunțe la partea celuilalt pentru ca drepturile de acțiune
care decurg din aceasta să poată fi atribuite coerezului care este acționat în judecată.
124. Ulpianus, Despre edict, cartea LVII.
În cazul în care unul dintre cei doi moștenitori se amestecă într-o moștenire și moare, iar după aceea celălalt o respinge,
moștenitorul său va avea dreptul la aceeași alegere pe care ar fi avut-o însuși defunctul; aceasta este opinia lui Marcellus.
125. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XXIII.
Proconsulul dă moștenitorilor necesari ?nu numai celor care nu au împlinit vârsta pubertății, ci și tuturor celor care au depășit
această vârstă? puterea de a respinge o moștenire; astfel încât, deși sunt răspunzători față de creditorii acesteia în
conformitate cu legea civilă, totuși, nu se acordă o acțiune împotriva lor dacă doresc să renunțe la moștenire. Și, într-adevăr,
el acordă acest privilegiu celor care nu au împlinit vârsta pubertății, chiar dacă s-au ocupat de afacerile moștenirii, dar îl
acordă și celor care au depășit această vârstă, în cazul în care nu au făcut acest lucru.
126. Cu toate acestea, în cazul în care minorii sub vârsta de douăzeci și cinci de ani s-au amestecat în mod nechibzuit în
afacerile moștenirii insolvabile a tatălui lor, li se poate acorda ajutor în conformitate cu termenii generali ai Edictului, cu
referire la minorii care nu au împlinit această vârstă; căci dacă, fiind străini, ei ar intra într-o moștenire insolvabilă, li se poate
acorda o restituire completă în conformitate cu Edictul.
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127. Acest privilegiu nu este însă conferit sclavilor care sunt moștenitori necesari, fie că au depășit, fie că sunt sub vârsta
pubertății.
128. Paulus, Reguli, Cartea a II-a.
128. Atunci când un sclav este numit moștenitor al unei părți dintr-o moștenire, iar coeredele său nu a intrat încă în
moștenire, el devine liber și moștenitor necesar, deoarece nu-și primește libertatea de la coeredele său, ci de la el însuși; cu
excepția cazului în care numirea sa a fost făcută după cum urmează: "Când cineva va deveni moștenitorul meu, Stichus să fie
liber și să fie moștenitorul meu".
129. Neratius, Pergamente, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva devine moștenitorul tatălui său și este numit și substitut al unui copil aflat sub vârsta pubertății, el nu
poate respinge averea celui din urmă. Acest lucru trebuie să se înțeleagă că se aplică chiar dacă moștenitorul moare în timpul
vieții minorului, iar apoi minorul însuși moare; căci oricine devine moștenitor va fi în mod necesar și moștenitorul minorului.
Căci dacă cel de-al doilea moștenitor se obligă împotriva voinței sale, trebuie să se considere că averea minorului este unită
cu cea a tatălui și, prin dreptul de acumulare, este dobândită de oricine devine moștenitor al tatălui.
130. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea I.
Un tată și-a numit unicul moștenitor pe fiul său emancipat și a ordonat ca, în cazul în care acesta nu va deveni moștenitorul
său, sclavul său să fie liber și să-i fie moștenitor. Fiul a cerut posesia pretoriană a averii tatălui său pe motiv de moștenire ab
intestat, pretinzând că era nebun, și în acest fel a obținut posesia acesteia. Labeo spune că, dacă se va dovedi că tatăl său era
în deplinătatea facultăților mintale atunci când a făcut testamentul, fiul va fi moștenitorul său în virtutea testamentului. Cred
că această opinie este incorectă, pentru că, în cazul în care un fiu emancipat refuză să accepte o moștenire care i-a fost dată
prin testament, aceasta trece imediat la moștenitorul substituit; nici nu se poate considera că a acționat în calitate de
moștenitor cel care cere posesia pretoriană în temeiul unei alte secțiuni a Edictului, pentru a evita să profite de drepturile sale
în temeiul testamentului. Paulus: "Proculus dezaprobă opinia lui Labeo și o adoptă pe cea a lui Javolenus."
131. Macer, Despre îndatoririle guvernatorului, Cartea I.
În cazul în care un minor, după ce a acceptat o moștenire, obține restituirea completă, Divanul Severus a decretat că
coeredele său nu este obligat să își asume răspunderea pentru datoriile părții sale din moștenire, ci că posesia pretoriană a
acesteia trebuie să fie acordată creditorilor.
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132. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea I.
133. Antistius Labeo spune că, dacă un moștenitor este desemnat după cum urmează: "Să fie moștenitorul meu, dacă va
depune jurământ", el nu va deveni totuși moștenitor imediat, chiar dacă va depune jurământul înainte de a îndeplini vreun act
în această calitate; deoarece prin depunerea jurământului se consideră că el doar și-a dezvăluit intenția. Cu toate acestea,
consider că a acționat în calitate de moștenitor dacă a depus jurământul ca atare. Proculus este de aceeași părere și aceasta
este practica noastră.
133. În cazul în care un sclav este numit moștenitor și este înstrăinat după ce stăpânul său i-a ordonat să accepte moștenirea,
înainte de a face acest lucru, este necesar un nou ordin al celui de-al doilea stăpân, și nu cel al vechiului său stăpân.
134. Însemnările lui Marcellus, Despre regulile lui Pomponius.
Un nebun nu poate, în temeiul unui testament, să dobândească pentru el însuși beneficiul unei moșii, cu excepția cazului în
care este moștenitorul necesar al tatălui său sau moștenitorul stăpânului său; dar el poate dobândi moștenirea prin intermediul
unei alte persoane, ca de exemplu, printr-un sclav sau cineva pe care îl are sub controlul său.
135. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a II-a.
Sclavul a doi stăpâni a fost numit moștenitor și i s-a ordonat să intre pe moștenire; dacă a făcut acest lucru, din ordinul unuia
dintre ei, și apoi a fost manumit, el însuși putea deveni moștenitorul a jumătate din respectiva moștenire, intrând pe aceasta.
136. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Prin urmare, dacă aceluiași sclav i se dădea un substitut în următorii termeni: "Dacă nu se dădea un substitut în termenii
următori: "Dacă el nu va fi moștenitorul meu, să fie moștenitorul meu Unu și unu", înlocuitorul va fi exclus din succesiune.
137. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXI.
În cazul în care un sclav deținut în comun devine moștenitorul necesar al unuia, al mai multor sau al tuturor stăpânilor săi, el
nu poate refuza să accepte succesiunea unuia dintre ei.
138. Același, Reguli, Cartea I.
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Atunci când un sclav deținut în comun este numit moștenitor de către un străin și intră în moștenire din ordinul unuia dintre
stăpânii săi; acest lucru nu îl constituie între timp moștenitor al unei sume mai mari decât cea la care are dreptul stăpânul său.
Cu toate acestea, dacă ceilalți stăpâni ai săi nu îi ordonă să accepte moștenirea, părțile lor îi vor reveni în mod tacit prin
efectul legii.
139. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
În cazul în care un sclav este numit unic moștenitor, așa cum i se permite, în același timp, să intre în moștenire prin ordinul
tuturor stăpânilor săi, tot așa poate intra în mod legal în moștenire prin ordinul fiecăruia dintre ei, în momente diferite;
deoarece, deoarece intră în moștenire frecvent, se consideră că o face din comoditate și în virtutea dreptului stăpânilor săi, și
nu în virtutea testamentului, pentru a împiedica ca dreptul unuia să fie prejudiciat de graba nejustificată a altuia.
140. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LX.
Atât timp cât moștenitorul desemnat are dreptul de a fi admis la succesiune, nu există loc pentru înlocuitor, deoarece acesta
nu poate succeda până când moștenitorul desemnat nu a fost exclus; de aceea, rezultatul va fi că remediul pretorului devine
necesar, atât în ceea ce privește refuzul acțiunilor moștenitorului, cât și în ceea ce privește acordarea de timp înlocuitorului,
deoarece acesta din urmă nu poate accepta moștenirea, sau să îndeplinească vreun act ca moștenitor în termenul acordat de
lege celui care a fost desemnat. Dar un substitut numit în al treilea grad, dacă al doilea moștenitor moare în timp ce primul
deliberează, poate el însuși să succeadă. Prin urmare, așteptăm pe fiecare dintre ei pentru ca moștenirea să le fie transmisă,
apoi, după ce acest lucru a avut loc, așteptăm pe parcursul timpului prevăzut, iar dacă în acest interval de timp părțile nu
acceptă moștenirea sau nu îndeplinesc vreun act ca moștenitori, le refuzăm dreptul la acțiune.
141. Paulus, Despre Edict, Cartea LIX.
În ceea ce privește diferitele grade de moștenitori, trebuie să se respecte următoarea regulă, și anume: în cazul în care se
produce un testament, moștenitorul desemnat are prioritate; apoi trecem la cei cărora le aparține moștenirea prin lege, chiar
dacă nu există decât un singur moștenitor care are dreptul la ea în temeiul ambelor capete; căci această ordine trebuie urmată
pentru ca moștenitorul să poată respinge mai întâi moștenirea lăsată prin testament și apoi cea dată de lege. Aceeași regulă se
aplică și în cazul posesiunii pretorale pentru a permite moștenitorului testamentar să respingă moștenirea, iar celui care a avut
dreptul la ea prin lege pe motiv de moștenire ab intestat.
142. Dacă, totuși, o condiție este prescrisă pentru cel căruia îi va aparține moștenirea prin lege, el nu poate ajunge la nici o
concluzie înainte de trecerea timpului stabilit pentru îndeplinirea condiției. De aceea, trebuie spus, în acest caz, dacă el
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răspunde că nu dorește ca moștenirea să-i aparțină cu nici un titlu, se va acorda creditorilor săi posesia pretoriană a averii
defunctului.
143. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXI.
Dacă cineva ar răscumpăra de la dușman un sclav aparținând altuia și l-ar numi moștenitor al său cu darul libertății, înclin să
cred că va fi liber și moștenitor necesar al testatorului. Pentru că acesta din urmă, atunci când i-a acordat libertatea, l-a
eliberat din legătura sa și i-a dat puterea de a se bucura de dreptul de postliminium, pentru ca el să nu devină din nou sclavul
părții căreia îi aparținea înainte de a fi capturat (pentru că acest lucru ar fi extrem de rău), ci pentru a-i permite să ofere
fostului său stăpân prețul răscumpărării sau să rămână obligat față de el până când îl va putea plăti; această prevedere a fost
introdusă în favoarea libertății.
144. Dacă un sclav ar fi cumpărat în temeiul acestei legi pentru a fi manuntit într-un anumit timp și dacă el este numit
moștenitor cu acordarea libertății sale, să vedem dacă va avea dreptul la ajutor dacă refuză să accepte moștenirea. Cea mai
bună opinie este că, până la expirarea termenului prevăzut, el poate deveni moștenitorul necesar al testatorului și nu poate
refuza succesiunea; dar, în cazul în care termenul a expirat, el devine atunci nu moștenitor necesar, ci moștenitor voluntar și
poate să o refuze în același mod în care o poate face cel căruia i se cuvine libertatea în temeiul unui trust.
145. Dacă un sclav ar da bani stăpânului său pentru a putea fi manuntit, cred că, prin toate mijloacele, ar trebui să i se acorde
ajutor.
146. Pretorul spune: "Dacă un moștenitor, fie bărbat, fie femeie, ar fi comis un act prin care orice proprietate a fost luată din
moștenire".
147. Dacă un moștenitor propriu-zis a declarat că nu dorește să păstreze moștenirea și a sustras orice bun aparținând acesteia,
el nu va avea privilegiul de a refuza.
148. Pretorul nu a spus: "Dacă moștenitorul ar fi luat ceva"; ci: "Dacă fie un moștenitor de sex masculin, fie un moștenitor de
sex feminin ar fi săvârșit un act prin care a fost luat vreun bun din moștenire." Prin urmare, dacă moștenitorul însuși ar fi luat
ceva din bunuri sau ar fi determinat acest lucru, Edictul se va aplica.
149. Înțelegem că oricine a luat bunurile aparținând unei moșteniri, înseamnă că a ascuns, delapidat sau risipit aceste bunuri.
150. Pretorul spune: "Prin care orice proprietate a fost luată din moșie", iar Edictul se aplică indiferent dacă a fost luat un
articol sau mai multe, sau dacă proprietatea în cauză formează o parte din moșie, sau este legată de aceasta.
1726

151. Nu se consideră că o persoană și-a însușit un bun, atunci când nu a acționat cu intenție frauduloasă sau răuvoitoare. De
asemenea, nu se consideră că a făcut acest lucru cel care s-a înșelat cu privire la bunul în cauză și nu știa că acesta aparținea
succesiunii. Prin urmare, în cazul în care acesta a luat bunul fără intenția de a și-l însuși în mod necorespunzător sau de a
cauza un prejudiciu patrimoniului, dar având impresia că nu îi aparținea, trebuie să se considere că nu a fost considerat ca
fiind un bun însușit pentru uz propriu.
152. Aceste cuvinte ale Edictului se aplică celui care, în primul rând, a luat o parte din proprietate și apoi a respins moșia; dar
dacă el a respins-o în primul rând, iar apoi și-a însușit în mod abuziv proprietatea, să vedem dacă Edictul se va aplica. Cred
că în acest caz este mai bine să adoptăm opinia lui Sabinus, și anume că moștenitorul va fi răspunzător față de creditorii
moștenirii în cadrul unei acțiuni de furt; pentru că, în cazul în care moștenitorul a refuzat moștenirea, el devine ulterior
răspunzător din cauza infracțiunii.
153. Paulus, Despre Plautius, Cartea I.
Dacă un moștenitor ar fi desemnat după cum urmează: "Să intre în moștenire într-un anumit termen, iar dacă nu o va face, să
fie înlocuit cu un altul", iar primul moștenitor moare înainte de a intra în moștenire, nimeni nu se poate îndoi că înlocuitorul
nu va fi obligat să aștepte până în ultima zi stabilită pentru acceptare.
154. Același, Despre Plautius, cartea VII.
În cazul în care cineva, care nu acționează ca moștenitor, ci ca fiu al patronului său, aflându-se în lipsă, cere sprijin de la
libertul patronului său, nu există nicio îndoială că, prin aceasta, nu se amestecă în administrarea bunurilor tatălui său. Labeo
susține, de asemenea, foarte corect această opinie.
155. Același, Despre Plautius, cartea XII.
Dacă un moștenitor crede că i s-a ordonat să plătească zece aurei, când de fapt i s-a ordonat să plătească cinci, iar el plătește
zece, va deveni moștenitor intrând în moștenire.
156. Dar dacă el crede că i s-a ordonat să plătească cinci, când i s-a ordonat să plătească zece, și plătește cinci, el nu respectă
condiția. Acest lucru îl va avantaja însă, căci dacă va plăti restul, se va considera că s-a respectat condiția prin plata celorlalte
cinci aurei.
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157. Atunci când un om liber servește ca sclav cu bună-credință și intră pe o moșie din ordinul presupusului său stăpân, el nu
va deveni răspunzător.
158. Poziția unui sclav care urmează să fie eliberat cu o anumită condiție este similară cu cea în care i se ordonă de către
moștenitor să intre pe o moșie și face acest lucru după ce condiția de care depinde libertatea sa a fost îndeplinită, chiar dacă
nu este conștient de aceasta.
159. În cazul în care un sclav a fost numit moștenitor de către cineva, există o oarecare îndoială dacă are dreptul la libertate în
virtutea voinței stăpânului său, atunci când nu știe dacă condiția de care depinde libertatea sa a fost îndeplinită sau nu; sau în
cazul în care moștenirea a fost acceptată, dacă poate deveni moștenitor intrând în ea. Julianus spune că va deveni moștenitor.
160. Marcellus, Digest, Cartea a IX-a.
Titius a fost numit moștenitor a jumătate dintr-o moștenire și, din greșeală, a cerut să intre în posesia doar a unui sfert din ea.
Întreb dacă o astfel de cerere nu este nulă, sau dacă toate drepturile sale sunt salvate ca și cum a patra parte din moșie nu ar fi
fost menționată de el. Răspunsul a fost că opinia cea mai bună este că cererea este lipsită de forță sau de efect, la fel ca și în
cazul în care, în cazul în care o parte a fost desemnată moștenitoare a jumătate dintr-o moștenire, ea acceptă din greșeală doar
un sfert din aceasta.
161. Javolenus, Epistole, Cartea a IV-a.
Dacă ai fost numit moștenitor al unei șesimi dintr-o moștenire, sub o anumită condiție, iar Titius, căruia i-ai fost substituit,
refuză să-și ia partea sa, iar tu accepți moștenirea în virtutea substituirii, iar condiția în baza căreia aveai dreptul la o șesime
este îndeplinită, te întreb dacă va fi necesar să intri în posesia moștenirii pentru a nu-ți pierde a șasea parte. Răspunsul a fost
că nu contează dacă se intră în succesiune în temeiul substituirii sau al primei numiri, deoarece în ambele cazuri este
suficientă o singură acceptare. Prin urmare, cea de-a șasea parte care mi-a fost acordată sub condiție îmi aparține numai mie.
162. Mai mult, dacă nu acceptați a șasea parte din moștenirea la care ați fost numit moștenitor, credeți că, acceptând în
temeiul substituției, veți avea dreptul la o parte din partea lui Titius? Nu mă îndoiesc că, dacă pot deveni moștenitor prin
acceptarea în temeiul primei numiri, îmi va sta în putere fie să resping, fie să pretind orice parte din moștenire care se dorește.
163. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a VIII-a.
Se poate ridica o îndoială dacă, după ce am fost numit moștenitor prin testament al unei persoane a cărei avere, chiar dacă ar
muri ab intestat, mi-ar aparține în calitate de moștenitor de drept, pot să resping ambele titluri de moștenire în același timp,
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pentru motivul că averea nu-mi aparținea prin lege, înainte de a o respinge ca moștenire prin testament. Este adevărat că se
înțelege că am respins în același timp proprietatea lăsată prin testament și cea conferită prin lege, ca și cum aș fi dorit ca
aceasta din urmă să-mi aparțină, atunci când știam că mi-a fost lăsată prin testament; prin urmare, se va considera că am
respins mai întâi proprietatea testamentară și, în acest fel, am dobândit-o pe cea conferită prin lege.
164. Același, despre Quintus Mucius, cartea XXXV.
Doi frați își dețineau bunurile în comun, unul dintre ei, care a murit intestat, nu a lăsat niciun moștenitor direct, iar fratele său,
care i-a supraviețuit, a refuzat să fie moștenitorul său. S-a pus întrebarea dacă acesta din urmă se făcea răspunzător pentru
datoriile succesiunii, deoarece s-a folosit de bunurile comune după ce a știut că fratele său a murit. Răspunsul a fost că, dacă
nu a folosit bunurile respective pentru că dorea să fie moștenitor, nu ar fi fost răspunzător. Prin urmare, el trebuia să fie atent
să nu exercite dreptul de proprietate asupra unei părți din bunuri mai mari decât cea la care avea dreptul ca parte a sa.
165. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea II.
Este stabilit că, ori de câte ori o proprietate sau orice altceva este dobândit prin intermediul unei persoane care se află sub
controlul altei persoane, este imediat dobândit de aceasta din urmă și nu rămâne nici o clipă în posesia celui prin care este
dobândit și, prin urmare, este obținut în mod direct de către partea care are dreptul la el.
166. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a IV-a.
Dacă aș fi desemnat moștenitor unic al mai multor părți dintr-o moștenire, nu pot refuza o parte, și nici nu contează dacă am
sau nu un înlocuitor pentru respectiva parte.
167. Cred că aceeași regulă se va aplica chiar și în cazul în care am fost desemnat împreună cu alți moștenitori sau am fost
desemnat moștenitor al mai multor acțiuni, deoarece prin acceptarea uneia dintre acțiuni, le voi dobândi pe toate, în cazul în
care ar trebui să le resping.
168. Mai mult, dacă unul dintre sclavii mei a fost desemnat moștenitor absolut al unei părți dintr-o moștenire și desemnat
condiționat pentru o altă parte, având, de exemplu, un coerede, și dacă el intră în moștenire la indicația mea, iar după ce a fost
manuntit, condiția de care depinde cealaltă parte a moștenirii este îndeplinită; cea mai bună opinie este că prima parte nu este
dobândită de mine, ci urmează sclavului însuși. Căci totul trebuie să rămână în aceeași stare în momentul în care condiția
celei de-a doua părți a fost îndeplinită, pentru ca aceasta să poată fi dobândită de cel care avea dreptul la prima parte.
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169. Prin urmare, cred că, dacă sclavul rămâne sub controlul stăpânului său inițial, el trebuie să intre a doua oară în
moștenire, dacă condiția ar fi îndeplinită; iar atunci când am afirmat că moștenitorul nu trebuie să intre în moștenire decât o
singură dată, aceasta se referă la moștenitorul însuși personal și nu se aplică în cazul în care moștenirea este dobândită prin
intervenția altcuiva.
170. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, cartea XIII.
Se consideră că un moștenitor desemnat și-a manifestat acceptarea chiar și în caz de substituire, ori de câte ori poate dobândi
proprietatea pentru sine; căci dacă moare, nu va transfera substituirea către moștenitorul său.
171. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XVI.
Dacă sclavul unei persoane incapabile de a dobândi prin testament ar fi desemnat moștenitor și este manuntit sau înstrăinat
înainte de a intra în moștenire din ordinul stăpânului său, și nu comite niciun act în scopul de a se sustrage legii, el însuși va fi
admis la succesiune. Cu toate acestea, dacă stăpânul său nu poate lua decât o anumită parte din moștenire, aceeași regulă se
va aplica acelei părți pe care nu o poate lua în temeiul testamentului. Pentru că, în general, în cazul în care se pune problema,
nu contează dacă cineva nu poate lua nimic în temeiul unui testament sau poate lua doar o parte din succesiune.
172. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, cartea XVIII.
Dacă cuiva i se cere în mod tacit să cedeze altuia întreaga cotă-parte dintr-o moștenire la care a fost numit moștenitor, este
evident că nu poate primi nimic prin cumul, deoarece nu este considerat ca având dreptul la proprietate.
173. Papinianus, Întrebări, Cartea a XVI-a.
În cazul în care se trece peste un copil nenăscut și este numit moștenitor un fiu emancipat sau un străin, atâta timp cât
testamentul poate fi rupt prin nașterea copilului, moștenirea nu poate fi transmisă conform clauzelor testamentare. Cu toate
acestea, dacă femeia nu se dovedește a fi însărcinată și, în timp ce acest lucru este incert, fiul rămas în familie moare, se
înțelege că el a fost moștenitorul; și fie că este vorba de un fiu emancipat sau de un străin, el nu poate dobândi moștenirea
decât dacă știe că femeia nu era însărcinată. Prin urmare, dacă femeia ar fi într-adevăr însărcinată, nu ar fi nedrept dacă, între
timp, fiul care a murit nu ar putea lăsa nimic moștenitorului său? Prin urmare, ar trebui să se acorde ajutor fiului, în temeiul
hotărârii, deoarece, indiferent dacă i se va naște sau nu un frate, el va fi în continuare moștenitorul tatălui său. Același
raționament arată clar că ar trebui să se acorde scutire și unui fiu emancipat care, în ambele cazuri, va fi cu siguranță
îndreptățit să intre în posesia bunurilor.
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174. Același, Întrebări, Cartea XXX.
Dacă cineva, determinat de teamă, intră în posesia unei moșteniri, rezultatul va fi că, deoarece devine moștenitor împotriva
voinței sale, i se poate acorda puterea de a respinge moștenirea.
175. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Pannonius Avitus, în timp ce acționa ca intendent imperial în Cilicia, a fost numit moștenitor, dar a murit înainte de a afla
despre numirea sa. Moștenitorii săi, în calitate de reprezentanți ai defunctului, au cerut restituirea completă, deoarece, în
această calitate, ei nu puteau lua în posesie averea revendicată acum de adjunctul său și la care, conform interpretării stricte a
legii, nu avea dreptul; deoarece Avitus murise în termenul stabilit pentru acceptarea acesteia. Marcellus, în Cartea
întrebărilor, afirmă că Divinul Pius a dat o decizie contrară cu referire la o parte care se afla la Roma ca membru al unei
ambasade, unde fiul său, fiind absent, nu reușise să obțină posesia proprietății care descindea de la mama sa, și că, fără a
respecta această distincție, exista un motiv de restituire. Această regulă ar trebui să fie aplicabilă și în acest caz, în interesul
justiției.
176. Fiul emancipat al unei persoane acuzate de trădare, care este sigur de nevinovăția tatălui său, poate obține averea
acestuia în timp ce examinarea cauzei este în curs.
177. Este stabilit că un fiu a acționat în calitate de moștenitor atunci când, la momentul decesului său, el știa că mama sa
murise ab intestat și îi cere moștenitorului său, printr-un codicil, să manunțeze un sclav aparținând averii mamei sale și să
ridice un monument pentru el și părinții săi pe un teren care face parte din averea acesteia.
178. The Same, Opinii, Cartea X.
Se consideră că un fiu se amestecă în averea tatălui său, dacă pare să acționeze în calitate de moștenitor, în cazul în care
legăturile de familie au fost rupte. Prin urmare, un fiu care acceptă moștenirea mamei sale și obține un teren aparținând
moștenirii tatălui său, pe care îl ia în posesie, fără să știe că face parte din moștenirea mamei sale, nu se consideră că a pierdut
dreptul de a respinge moștenirea.
179. S-a hotărât că acțiunile mixte trebuie să fie acordate minorilor, care, s-a considerat, trebuie să fie exonerați de
răspunderea pentru datoriile unei succesiuni.
180. Paulus, Întrebări, Cartea I.
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Acționează în calitate de moștenitor o persoană care își manifestă intenția de a accepta o moștenire, chiar dacă nu se atinge de
niciunul dintre bunurile care fac parte din aceasta. Prin urmare, dacă păstrează o casă ca aparținând moștenirii, dar care a fost
dată în gaj, a cărei posesie a fost, în vreun fel, deținută de moștenire, se va considera că a acționat în calitate de moștenitor.
Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care acesta ar păstra posesia oricărui alt bun ca parte a moștenirii.
181. Scaevola, Întrebări, Cartea a XIII-a.
În cazul în care un minor respinge o moștenire, trebuie să se acorde ajutor fideiusorilor dați de el, în cazul în care se va
intenta un proces împotriva lor din cauza vreunui contract referitor la moștenire.
182. 182. Paulus, Opinii, Cartea a XII-a.
Paulus consideră că o moștenire nu poate fi dobândită prin intervenția unui curator.
183. De asemenea, el dă ca opinie că, dacă un nepot intră în proprietatea tatălui său care a făcut un testament prin care a
dispus de peculium castrense prin ordinul bunicului său, el va dobândi în beneficiul bunicului său tot ceea ce tatăl său a putut
dispune prin testament; deoarece proprietatea castrensală încetează să mai fie astfel prin schimbarea de persoane.
184. Același, Opinii.
Paulus susține că, în cazul în care se dovedește că un fiu care refuză să accepte moștenirea tatălui său a cumpărat această
moștenire prin intervenția cuiva, el poate fi dat în judecată de creditorii moștenirii, ca și cum ar fi luat asupra sa administrarea
acesteia.
185. Același, Opinii, cartea XVII.
Un fiu aflat sub stăpânirea paternă s-a căsătorit, iar soția sa a murit lăsând copii, iar aceștia au intrat în moștenirea mamei lor,
din ordinul tatălui lor, iar nu din cel al bunicului lor. Întreb dacă moștenirea este dobândită de către bunic? Paulus răspunde
că, în conformitate cu cazul expus, actul este nul.
186. Același, Decizii, Cartea a III-a.
De fiecare dată când un tată îi ordonă fiului său să intre pe o moștenire, el trebuie să fie sigur dacă fiul său este moștenitor al
unei părți sau al întregii moșteniri; și, de asemenea, dacă dreptul său provine dintr-o numire ca moștenitor, dintr-o substituire,
în virtutea unui testament sau prin moștenire ab intestat.
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187. În cazul în care tatăl sau stăpânul este mut, cea mai bună opinie este că, dacă un fiu sau un sclav a fost desemnat
moștenitor, el poate, printr-un semn de bun simț, să-i dea instrucțiuni pentru a intra în moștenire; cu condiția ca acesta să aibă
suficientă inteligență pentru a-i permite să dobândească în mod legal moștenirea, ceea ce poate fi verificat cu atât mai ușor
dacă știe să scrie.
188. Un sclav care este mut și care acționează în calitate de moștenitor prin indicațiile stăpânului său, îl face pe acesta din
urmă responsabil pentru datoriile succesiunii.
189. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a III-a.
Celui care refuză să accepte bunurile unei persoane în viață nu îi este interzis să intre pe moșia sa sau să ceară posesia
pretoriană a acesteia după moartea sa.
190. Paulus, Decizii, Cartea a IV-a.
O moștenire poate fi respinsă nu numai prin cuvinte, ci și prin orice act sau altă indicație a testamentului.
191. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a III-a.
În cazul în care cineva, presupunând în mod eronat că este minor, când, de fapt, a ajuns la pubertate, acționează ca
moștenitor, drepturile sale nu vor fi prejudiciate de o eroare de acest fel.
192. Paulus, Decrete, Cartea a III-a.
Clodius Clodianus, după ce a făcut un testament, l-a desemnat ulterior pe același moștenitor printr-un alt testament, care a
fost redactat în așa fel încât nu a avut nici o forță sau efect. Moștenitorul desemnat, crezând că cel de-al doilea testament era
valabil, a dorit să intre în moștenire în virtutea acestuia, dar ulterior s-a constatat că era nul. Papinianus a considerat că el a
respins averea acordată prin primul testament și că nu o putea accepta în temeiul celui de-al doilea. Eu am susținut că el nu a
respins primul testament, deoarece a considerat că al doilea era valabil. În cele din urmă, s-a decis că Clodianus a murit
intestat.
193. Scaevola, Digest, Cartea XXVI.
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O anumită femeie i-a promis lui Sempronius, în numele nepoatei sale, pe care o avea de la Seiua, fiica ei, o sumă de bani cu
titlu de zestre, și i-a plătit o anumită sumă ca dobândă pentru cheltuielile casei. Ea a murit apoi, Seia fiind moștenitoarea ei,
împreună cu alții, împotriva cărora Sempronius a intentat o acțiune, iar diferiții moștenitori au fost trași la răspundere pentru
părțile lor din moștenire, printre care Seia, care, împreună cu ceilalți, i-a dat garanție lui Sempronius că vor plăti suma pentru
care fiecare dintre ei a fost judecat, cu aceeași dobândă care fusese plătită de către testatară pentru întreținerea familiei.
Ulterior, ceilalți moștenitori, cu excepția lui Seia, au respins moștenirea prin îngăduința împăratului, iar aceasta a fost
învestită în întregime lui Seia. Întreb dacă ar trebui să se acorde o acțiune pretoriană împotriva lui Seia, care era acum unicul
moștenitor și, ca atare, administra toate afacerile moștenirii, pentru a recupera valoarea cotelor celor care, prin indulgența
împăratului, au putut respinge moștenirea. Răspunsul este că acțiunile care implică părțile celor care refuză să accepte o
moștenire sunt, de obicei, acordate împotriva părții care o acceptă și care preferă să se achite de obligațiile întregii moșteniri.
194. Pomponius, Decrete ale Senatului, Cartea I.
Aristo a afirmat, cu referire la Decretele lui Fronto: Două fiice erau moștenitoarele necesare ale tatălui lor; una dintre ele a
refuzat să accepte moștenirea acestuia, iar cealaltă a intrat în posesia bunurilor tatălui său și era gata să se achite de toate
datoriile acestuia. Venerabilul pretor Cassius, după ce a ascultat cazul, a decis foarte corect ca acțiunile pretoriene să fie
acordate celei care a acceptat averea tatălui ei, dar să fie refuzate celeilalte fiice care a refuzat-o.

Tit. 3. În ce mod trebuie deschise, examinate și copiate testamentele.

195. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XVII.
Pretorul promite că va acorda privilegiul de a examina și de a copia un testament tuturor celor care doresc să inspecteze unul
sau să-l copieze. Este clar că el va acorda această permisiune oricui dorește acest lucru, fie în nume propriu, fie în numele său
sau în cel al altuia.
196. Motivul pentru adoptarea acestui Edict este clar; pentru că nimeni nu poate, fără autoritate judiciară, să execute
prevederile unui testament, și nici nu poate fi stabilit adevărul de către instanță în acele controverse care apar din
interpretările testamentelor, decât prin examinarea și investigarea limbajului conținut în acestea.
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197. În cazul în care cineva refuză să-și recunoască sigiliul, acest lucru nu împiedică deschiderea unui testament, dar devine
suspect din acest motiv.
198. Ulpianus, Despre edict, Cartea L.
197. Instrumentul care conține dispozițiile testamentului nu aparține unei singure persoane, adică moștenitorului, ci este
proprietatea tuturor celor cărora li s-a lăsat ceva; și, într-adevăr, este mai degrabă un document public.
199. În mod corect se spune că acesta este un testament care este perfect din punct de vedere juridic; cu toate acestea, noi
numim în mod impropriu și anumite documente testamente care sunt falsificate, ilegale, nule sau rupte, și de asemenea
obișnuim să desemnăm drept testamente pe cele care sunt defectuoase.
200. Se consideră că tot ceea ce a fost făcut cu referire la un testament este supus acelorași reguli ca și testamentul însuși,
indiferent de materialul pe care a fost scris; cu condiția ca acesta să conțină ultimele dorințe ale defunctului, iar testamentul
însuși, precum și substituirea, este cuprins în Edict.
201. În cazul în care cineva dorește să prezinte mai multe testamente, ar trebui să se acorde autoritatea de a le prezenta pe
toate.
202. Dacă există vreo îndoială dacă persoana al cărei testament cineva dorește să-l examineze sau să-l copieze este în viață
sau mort, trebuie să se considere că pretorul va decide acest lucru după o investigație adecvată, astfel încât, dacă se dovedește
că testatorul este în viață, el nu va permite examinarea testamentului; în caz contrar, el poate permite solicitantului să
examineze scrisul, sigiliile și orice altceva aparținând instrumentului pe care ar putea dori să-l examineze.
203. Examinarea unui testament include, de asemenea, parcurgerea acestuia.
204. Pretorul nu permite ca data testamentului sau numele consulului sub administrația căruia a fost întocmit să fie copiate
sau examinate, pentru a evita posibilitatea de fraudă; deoarece chiar și examinarea acestora poate furniza material pentru
săvârșirea de falsuri.
205. Poate pretorul să ordone ca puterea de a examina sau de a copia un testament să fie acordată fără întârziere, sau trebuie
să acorde timp pentru prezentarea acestuia persoanei care îl deține, dacă aceasta dorește acest lucru? Cea mai bună opinie
este ca el să acorde un anumit timp, în funcție de dificultatea comunicării și de distanța locului.

1735

206. Dacă cineva nu neagă că este în posesia unui testament, dar nu permite ca acesta să fie examinat și copiat, ar trebui, prin
toate mijloacele, să fie obligat să facă acest lucru. Dacă, totuși, neagă că testamentul se află în posesia sa, trebuie spus că
trebuie să se recurgă la interdicția care prevede prezentarea testamentelor.
207. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XVII.
Cu toate acestea, moștenitorul are dreptul la o acțiune de recuperare a testamentului, la fel ca și în cazul bunurilor care aparțin
moștenirii, și din acest motiv el poate introduce o acțiune pentru a obliga la prezentarea testamentului.
208. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
Când testamentul urmează să fie deschis, este de datoria pretorului să ceară martorilor să se prezinte și să recunoască sigiliile
lor,
209. Paulus, Despre Plautius, Cartea VIII.
Sau să nege că au pecetluit testamentul; căci este oportun ca ultima voință a oamenilor să fie pusă în aplicare.
210. 210. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
Dacă se găsește majoritatea martorilor, testamentul poate fi deschis și citit în prezența lor.
211. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Dacă unul dintre martori lipsește, testamentul trebuie trimis la el, oriunde s-ar afla, pentru ca acesta să-și recunoască sigiliul.
Pentru că ar fi o greutate să-l obligăm să se întoarcă în acest scop, deoarece frecvent ne provoacă mari neplăceri să fim luați
de la treburile noastre în astfel de împrejurări; și ar fi nedrept ca cineva să sufere un prejudiciu pentru că și-a îndeplinit
datoria. De asemenea, nu contează dacă unul sau toți martorii sunt absenți. Dacă se întâmplă ca toți aceștia să fie absenți și,
dintr-un motiv sau altul, există o necesitate urgentă de a deschide testamentul, Proconsululul trebuie să aibă grijă ca acesta să
fie deschis în prezența unor oameni cu o reputație excelentă; și după ce a fost copiat și examinat în prezența lor, trebuie să fie
sigilat de aceleași părți în fața cărora a fost deschis, iar apoi trimis la locul unde se află martorii, pentru ca aceștia să își
recunoască sigiliile.
212. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
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Pretorul nu permite deschiderea unui testament pupilar, chiar dacă nu există nici o mențiune pe el care să interzică acest
lucru; totuși, dacă testatorul și-a lăsat testamentul parțial sigilat, pretorul poate permite deschiderea lui, dacă se prezintă un
motiv întemeiat.
213. Paulus, Despre Edict, Cartea XLV.
În cazul în care o femeie este pusă în posesia pretoriană a unei proprietăți în numele copilului ei nenăscut, testamentul pupilar
trebuie deschis, pentru a se putea stabili cui a fost încredințată curatelia copilului.
214. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, cartea XIII.
În cazul în care există două exemplare ale unui testament, iar unul dintre ele rămâne nesigilat, se consideră că testamentul
trebuie să fie deschis.
215. În cazul în care testamentul însuși este desigilat, nu există nicio îndoială că ar trebui considerat deschis, deoarece nu ne
întrebăm de către cine va fi deschis.
216. În cazul în care un testament nu ar trebui să fie produs sau a fost ars, rezultă că ar trebui să se acorde ajutor legatarilor; și
aceeași regulă se aplică în cazul în care testamentul a fost suprimat sau ascuns.
217. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XI.
Așa cum un codicil este considerat ca făcând parte din testament, tot așa și o substituție pupilară este considerată ca făcând
parte din acesta.
218. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a XIII-a.
Atunci când cineva face un testament și, de asemenea, o copie a acestuia, iar copia este deschisă, testamentul nu este
considerat deschis; dar când testamentul original este deschis, tot restul este la fel.

Tit. 4. Atunci când cineva, prin respingerea numirii sale ca moștenitor testamentar, obține posesia moștenirii prin moștenire
ab intestat sau în orice alt mod.
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219. Ulpianus, Despre edict, cartea L.
Pretorul încearcă să îndeplinească dorințele persoanelor decedate și se opune vicleniei celor care, prin refuzul de a lua în
temeiul testamentului, obțin posesia bunurilor sau a unei părți din ele pe motiv de intestație; pentru a frauda legatarii cărora li
se poate datora ceva în temeiul testamentului defunctului, dacă bunurile nu ar fi obținute ab intestato; și promite să acorde o
acțiune împotriva lor.
220. Nu contează prea mult dacă partea în cauză dobândește moștenirea ea însăși sau prin intermediul altcuiva; căci,
indiferent de modul în care ar putea să o facă, dacă nu o dobândește în temeiul testamentului, este în măsură să fie afectată de
Edictul pretorului.
221. Se consideră că a omis să profite de beneficiile acordate prin testament un moștenitor care, atunci când poate ordona
cuiva să intre în moștenire, refuză să o facă.
222. Dar ce se întâmplă dacă sclavul său, atunci când i s-a ordonat să intre pe moșie, după ce a primit ordinul, nu se supune
acestuia? Sclavul, totuși, poate fi obligat să facă acest lucru și, prin urmare, stăpânul său intră în sfera de aplicare a Edictului.
223. Dacă, totuși, stăpânul nu a fost informat de către sclavul său cu privire la numirea sa ca moștenitor, iar el însuși obține
ulterior posesia proprietății pe motiv de moștenire ab intestat; el nu va fi răspunzător în temeiul Edictului, cu excepția cazului
în care pretinde că ignoră faptele.
224. În cazul în care cazul propus este că aceeași parte a fost, în același timp, numită moștenitor și substituit și a neglijat să
profite de numirea sa; se pune întrebarea dacă intră în domeniul de aplicare al Edictului. Nu cred că da, deoarece testatorul
care l-a numit ca substitut pentru el însuși i-a acordat privilegiul de respingere.
225. În cazul în care cineva respinge o moștenire, el pierde toate drepturile la care ar putea avea dreptul în temeiul
testamentului.
226. Atunci când copiii supuși autorității tatălui lor devin imediat moștenitori prin testamentul acestuia, nu există niciun
motiv pentru care să nu poată respinge succesiunea acestuia. Cu toate acestea, dacă ulterior se amestecă în ea, ei sunt
considerați moștenitori în virtutea testamentului, cu excepția cazului în care se abțin de la a lua în temeiul acestuia și
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revendică posesia bunurilor pe motiv de succesiune ab intestat; pentru că, în acest caz, ei intră sub incidența prevederilor
Edictului.
227. În cazul în care un moștenitor este desemnat sub o condiție și, putând să o respecte, nu o face, atunci când condiția este
de așa natură încât depinde de consimțământul respectivului moștenitor, iar acesta obține ulterior posesia bunurilor pe motiv
de ab intestat, el ar trebui să fie considerat responsabil în temeiul Edictului; pentru motivul că o desemnare condiționată de
acest tip ar trebui să fie considerată ca fiind absolută.
228. Atunci când părțile care au refuzat să ia în temeiul testamentului obțin o moștenire pe motiv de moștenire ab intestat, nu
ne întrebăm dacă au dobândit sau nu posesia acesteia în calitate de moștenitori de drept, deoarece, indiferent de titlul cu care
au dobândit posesia moștenirii sau a unei părți din aceasta, pot fi acționate în justiție în temeiul Edictului, cu condiția să nu o
dobândească pe un alt motiv; de exemplu, în cazul în care cineva respinge o moștenire și o dobândește prin intermediul unui
trust și este pus în posesie în scopul de a se achita de acest trust; sau dacă ar trebui să declarați că a obținut posesia pentru a
păstra o creanță; deoarece, în acest caz, el nu poate fi obligat să răspundă într-un proces intentat de către legatarii. Prin
urmare, Edictul Pretorului se va aplica ori de câte ori cineva deține posesia ca moștenitor de drept, sau dobândește
proprietatea pe motiv de moștenire ab intestat, sau o deține ca depredator, pretinzând că are vreun titlu de posesie pe motiv de
moștenire ab intestat; căci indiferent de modul în care ar putea fi avantajat pecuniar prin obținerea proprietății, el trebuie să
plătească legatele.
229. Cu toate acestea, legatarii trebuie să ofere garanții că, în cazul în care moștenitorul ar fi privat de moștenire printr-un
titlu mai bun, legatele îi vor fi restituite; și chiar dacă partea poate să nu aibă moștenirea în posesie, dar a acționat cu reacredință pentru a evita să fie în posesie, rezultatul este că va fi tras la răspundere, la fel ca și cum ar fi intrat în posesia
moștenirii.
230. Se consideră că a acționat cu rea-credință pentru a evita să fie în posesie persoana care transferă în mod fraudulos
posesia către altcineva, pentru ca legatarii și alte persoane care au primit ceva în temeiul testamentului să fie lipsiți de ceea ce
le-a fost lăsat moștenire.
231. S-a pus întrebarea dacă nu ar trebui să se considere că a acționat cu rea-credință cel care, pentru a evita să fie în posesie,
renunță în mod fraudulos la ea după ce a deținut-o pentru o anumită perioadă de timp; sau dacă este răspunzător și cel care a
făcut acest lucru cu rea-credință pentru a evita obținerea posesiei în primul rând. Labeo spune că i se pare că cel care a evitat
să obțină posesia în primul rând nu este mai puțin vinovat decât cel care renunță în mod fraudulos la ea, după ce a obținut-o.
Aceasta este o opinie predominantă.
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232. Atunci când cineva refuză în mod fraudulos o moștenire pentru ca aceasta să coboare la moștenitorul de drept, el va fi
pasibil de o acțiune intentată de către legatarii moștenitori.
233. Același, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Deși cel care renunță la o moștenire în schimbul plății unei sume de bani nu poate fi considerat că și-a asumat rolul de
moștenitor, o acțiune ar trebui, totuși, să fie acordată împotriva lui, ca în cazul unei părți care, după ce a refuzat să preia o
moștenire în temeiul unui testament, obține posesia acesteia pe motiv de moștenire ab intestat, așa cum a afirmat divinul
Hadrian într-un Rescript. Din acest motiv, el va putea fi dat în judecată de către legatarii și ceilalți beneficiari ai moștenirii.
234. Dar ar trebui ca acțiunea să fie intentată împotriva lui la început, iar apoi să se recurgă la moștenitor; sau trebuie să
schimbăm ordinea? Opinia mai echitabilă mi se pare că ar trebui să se intenteze mai întâi acțiunea împotriva posesorului
moștenirii, mai ales dacă posesia acesteia este profitabilă pentru el.
235. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Dacă primești bani de la un substitut în schimbul renunțării tale la dreptul tău la o moștenire, iar acesta intră în posesia
acesteia, se poate pune la îndoială dacă ar trebui să se acorde o acțiune legatarilor. Cred că, dacă substitutul renunță și el la
pretenția sa din motivul că proprietatea îi revine prin lege, iar el intră în posesia acesteia, amândoi veți fi răspunzători; și se
va acorda o acțiune în favoarea celui căruia i s-a lăsat o moștenire, împotriva oricăruia dintre voi pe care va alege să îl
acționeze în justiție.
236. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
În cazul în care moștenitorul nu primește niciun ban, dar refuză să ia în temeiul testamentului, deoarece dorește să confere o
favoare fie substitutului, fie moștenitorului de drept, va exista un motiv pentru aplicarea Edictului? Ar fi intolerabil ca el să
poată împiedica executarea testamentului defunctului; și, prin urmare, dacă se stabilește în mod clar că acest lucru a fost făcut
cu scopul de a leza legatarii ?chiar dacă nu s-a primit niciun ban, dar actul a fost motivat de o părtinire excesivă?trebuie spus
că va exista un motiv pentru o acțiune echitabilă împotriva părții care este în posesia bunurilor.
237. Se consideră foarte corect că ori de câte ori cineva dorește să confere o favoare altuia care va deveni moștenitor prin
respingerea succesiunii, iar el nu ar fi respins-o dacă nu ar fi avut intenția de a conferi această favoare, și mai ales dacă a
făcut acest lucru în scopul de a împiedica executarea testamentului, trebuie spus, în acest caz, că o acțiune va fi îndreptată
împotriva posesorului succesiunii, cu această distincție, totuși, că atunci când banii fiind acceptați, moștenitorul a respins
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succesiunea, putem spune, în aceste condiții, că acțiunea trebuie să fie îndreptată împotriva lui; dar atunci când a acționat prin
părtinire și cu scopul de a-i frauda pe cei cărora li s-a lăsat ceva, posesorul moștenirii ar trebui să fie acționat în judecată în
cadrul unei acțiuni pretoriene.
238. Deși pretorianul pare să se refere la moștenitorii desemnați, totuși, această dispoziție se extinde și la alții; de exemplu, în
cazul în care există un legatar care a fost însărcinat cu un trust, iar acesta face ca moștenirea să fie respinsă prin actul său
fraudulos, ar trebui să fie intentat un proces împotriva lui.
239. În cazul în care cineva își vinde dreptul la o moștenire, se consideră că rămâne în posesia acesteia și că nu a acționat în
mod fraudulos pentru a evita să fie în posesia ei.
240. Marcellus, Digest, Cartea XII.
Se consideră scuzat patronul care refuză o numire ca moștenitor, atunci când a fost numit moștenitor de către libertul său în
alt mod decât ar fi trebuit să fie. Căci, dacă sclavul său a fost numit unic moștenitor al unei proprietăți și, din cauza unui
accident, nu a putut intra în ea din ordinul stăpânului său, el poate, cu impunitate, să refuze să accepte moștenirea care i-a fost
dată prin testament.
241. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
Pentru motivul că o parte care se află în posesia unei moșteniri pe motiv de moștenire ab intestat poate fi acționat în judecată
dacă renunță la drepturile sale în temeiul testamentului, s-a pus întrebarea dacă poate fi obligat să facă plata dacă pare să fi
renunțat la ele în conformitate cu voința testatorului. De exemplu, un bărbat și-a desemnat un frate drept moștenitor, iar apoi
a executat un codicil prin care îi cerea fratelui său ca, în cazul în care averea îi va reveni prin lege, să se achite de un trust în
favoarea anumitor persoane; prin urmare, ar trebui să se analizeze, după ce a renunțat la drepturile sale în temeiul
testamentului și a obținut posesia averii pe motiv de ab intestat, dacă va fi obligat față de legatari. Julianus afirmă, în Cartea a
treizeci și una a Digestului, că el poate fi obligat în primul rând să plătească moștenirile, iar ulterior, după ce acestea au fost
rezolvate, dacă mai rămâne ceva din cele trei pătrimi din moștenire, i se poate cere să se achite de trust. Cu toate acestea,
dacă legatele epuizează trei pătrimi din moștenire, atunci nu se plătește nimic în temeiul fiduciei, deoarece moștenitorul de
drept trebuie să aibă a patra parte nediminuată. De aceea, Julianus a stabilit ordinea ca mai întâi să se achite moștenirile și
apoi să se plătească fiduciarele din ceea ce rămâne, cu mențiunea că a patra parte trebuie să rămână intactă. Cred că ar trebui
adoptată opinia lui Julianus, astfel încât, dacă moștenirea a fost respinsă în temeiul testamentului, pentru a putea fi obținută
ab intestato, partea ar trebui să fie obligată prin toate mijloacele să plătească legatele, pentru că testatorul care i-a lăsat fiducia
care trebuie să fie achitată în cazul în care succesiunea este ab intestato nu l-a autorizat să respingă moștenirea în astfel de
circumstanțe.
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242. Dacă, totuși, este evident că testatorul l-a autorizat în mod expres să facă acest lucru, el nu va deveni răspunzător în
temeiul Edictului, deoarece s-a folosit de privilegiul pe care i l-a acordat testatorul. Dar dacă testatorul nu i-a acordat în mod
expres, în cadrul testamentului, privilegiul de a respinge moștenirea, trebuie urmată ordinea prescrisă de Julianus.
243. Dar ce să spunem atunci când moștenirile sunt lăsate prin testament, iar în caz de ab intestat, fiduciare, aceleiași
persoane, și, în plus, sunt lăsate fiduciare și altor părți? Să urmăm aceeași ordine stabilită de Julianus, sau să supunem toți
fiduciarii la contribuție ca și cum ar fi egali? Cea mai bună opinie este de a verifica dacă este o mare diferență dacă
moștenitorul devine sau nu răspunzător conform Edictului; pentru că dacă devine răspunzător, trebuie să fie preferați cei
cărora li s-a lăsat ceva prin testament; dar dacă nu, deoarece a fost dorința testatorului de a-i acorda privilegiul de a succeda
ab intestato, sau pentru că a fost admis pentru un alt motiv, care, în conformitate cu ceea ce am afirmat mai sus, nu încalcă
Edictul, trebuie spus că toate trusturile ar trebui să contribuie ca și cum ar fi fost toate puse pe picior de egalitate.
244. Pretorul nu promite să acorde acțiunea în mod nediscriminatoriu, ci numai atunci când se prezintă o cauză adecvată;
pentru că, dacă el va constata că testatorul a fost autorul acestui aranjament și că el însuși a permis moștenitorului să
succeadă ab intestato, sau dacă va constata că a existat un alt motiv întemeiat pentru respingerea moștenirii, el nu va acorda
legatarilor o acțiune împotriva lui.
245. De asemenea, dacă pretorul va constata că proprietatea aparține altcuiva, el nu va acorda o acțiune, cu condiția ca nicio
suspiciune de complicitate să nu influențeze decizia pretorului.
246. Dacă, totuși, persoana care poate fi lipsită de bunuri are în posesie o parte din acestea și renunță la posesia lor fără a se
face vinovată de fraudă, cea mai bună opinie este că ea încetează să mai poată fi acționată în justiție.
247. Ce moment trebuie să luăm în considerare atunci când cercetăm dacă este sau nu în posesie? Trebuie să se ia în
considerare momentul în care problema a fost conexată.
248. Este evident că, atunci când cineva este în posesia bunurilor unei moșteniri nerevendicate și că termenul de patru ani s-a
scurs, se poate, fără îndoială, intenta o acțiune împotriva lui, în temeiul acestei secțiuni din Edict, atât pentru motivul că a
refuzat să ia în temeiul testamentului, cât și pentru că este în posesie pe motiv de moștenire ab intestat și, într-adevăr,
deoarece este pus la adăpost prin prescripție din cauza expirării celor patru ani.
249. În cazul în care un patron este numit moștenitor pentru partea de moștenire la care are dreptul, iar un coerede este numit
împreună cu el, iar el refuză numirea pentru partea sa, deoarece ceea ce i se cuvine a fost deja epuizat, iar coeredele își refuză
și el partea sa; și atunci patronul obține posesia întregii moșteniri ab intestato, prin efectul legii; Celsus spune în Cartea a
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șaisprezecea a Digestului că ar trebui să se acorde împotriva lui aceeași acțiune care ar fi putut fi intentată împotriva
coerezului său Titius, și că va fi suficient ca patronul să aibă pentru sine întreaga parte la care avea dreptul legal. Acest lucru,
însă, este corect doar în cazul în care coeredele este în conivență cu patronul, pentru că, în caz contrar, acesta din urmă nu
poate fi obligat să plătească moștenirile, deoarece nu este interzis nimănui să refuze o moștenire, dacă o face fără a fi vinovat
de fraudă.
250. Cea mai bună opinie este că acest Edict se aplică și în cazul posesiei pretoriene a unei moșteniri contrar dispozițiilor
testamentare, astfel încât, atunci când o parte, prin luarea în posesie a moștenirii în opoziție cu testamentul, trebuie să
plătească moștenirile copiilor și părinților, iar dacă nu reușește să obțină posesia moștenirii și o dobândește pe motiv de ab
intestat, poate fi obligat să plătească ceea ce ar fi plătit dacă ar fi obținut posesia moștenirii în opoziție cu testamentul.
251. În cazul în care libertatea a fost dată unui sclav cu condiția ca acesta să plătească zece aurei, iar drepturile sale în temeiul
testamentului sunt abandonate de către moștenitor, sclavul nu va fi eliberat decât în cazul în care condiția este respectată.
252. Marcellus, Digest, Cartea XII.
Un anumit om i-a numit moștenitori pe Titius și Maevius și i-a lăsat moștenire o sută de aurei lui Titius, iar amândoi au
renunțat la drepturile lor în temeiul testamentului și au intrat pe moștenire în calitate de moștenitori de drept. Titius nu poate
introduce în mod corespunzător o acțiune pentru a-și recupera moștenirea. Aceeași regulă se va aplica în cazul în care
testatorul a lăsat moșteniri ambilor moștenitori.
253. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
În cazul în care o persoană devine moștenitor sub condiția de a plăti zece aurei sau sub orice altă condiție care constă fie în a
da, fie în a face ceva, iar moștenitorul, după ce a renunțat la drepturile sale în temeiul testamentului, obține posesia moștenirii
pe motiv de ab intestat, ar trebui să se analizeze dacă ar trebui sau nu să se acorde ajutor celui în beneficiul căruia a fost
impusă condiția. Cea mai bună opinie este că acesta nu are dreptul la ajutor, deoarece nu este un legatar.
254. Paulus, Despre Edict, Cartea XLV.
Dar dacă părțile au încă timp să respecte condiția, el nu va fi răspunzător în temeiul acestei secțiuni a Edictului.
255. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
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255. În cazul în care cel care a renunțat la drepturile sale în temeiul testamentului nu este singur, ci împreună cu o altă parte
are posesia bunurilor, Julianus spune foarte corect, iar opinia sa este aprobată de Marcellus, că o acțiune echitabilă ar trebui
să fie acordată și împotriva lui în favoarea legatarilor, pentru că el nu ar trebui să se opună pentru că actul moștenitorului
desemnat îl prejudiciază, din moment ce și el a profitat de el. Acest lucru este însă corect în cazul în care cel care renunță la
drepturile sale în temeiul testamentului nu a primit niciun ban pentru a face acest lucru, deoarece atunci va fi răspunzător
pentru întreaga sumă.
256. În cazul în care moștenirile au fost lăsate pentru a fi achitate de către moștenitorii desemnați în favoarea unor substitut,
iar acești moștenitori desemnați, precum și substituturile au obținut posesia bunurilor pe motiv de ab intestat, după ce aceștia
au renunțat la drepturile lor în temeiul testamentului, Divinul Pius a declarat într-un Rescript că moștenitorii desemnați pot
refuza în mod onorabil să plătească moștenirile lăsate substituenților; pentru că ei pot refuza în mod foarte corect să plătească
orice moștenire sau încredere unui substitut care o pretinde, dacă acesta a fost liber să pătrundă în moștenire și să obțină toate
bunurile care îi aparțin fără a cere descărcarea de încredere.
257. În cazul în care există doi moștenitori, dintre care unul a fost numit și celălalt substituit, și ambii renunțând la drepturile
lor în temeiul testamentului obțin posesia bunurilor ab intestato; se pune întrebarea dacă ambii pot fi obligați să plătească
legatele și dacă fiecare dintre ei este obligat să plătească acele legate, cu care a fost însărcinat, sau dacă ambii ar trebui să
plătească legatele împreună. Cred că ar trebui să se acorde o acțiune în favoarea legatarilor împotriva fiecăruia dintre ei,
pentru plata tuturor legatelor; dar să ne gândim dacă fiecare este obligat să plătească legatele de care a fost el însuși
însărcinat, sau și cele de care a fost însărcinat celălalt moștenitor. Să presupunem, de asemenea, că numai moștenitorul
desemnat a fost în posesia bunurilor: va fi el răspunzător în cadrul unei acțiuni pentru plata legatelor de care a fost însărcinat,
sau va fi responsabil și pentru cele de care a fost însărcinat substitutul? Trebuie să se considere că el va fi răspunzător pentru
moștenirile de care a fost însărcinat substitutul doar în cazul în care moștenirea ar ajunge în mâinile moștenitorilor desemnați
prin testament, din cauza relei credințe a substitutului, în cazul în care nu a fost plătită nicio sumă de bani; pentru că, dacă
substitutul a primit bani, el însuși ar trebui să fie dat în judecată. Mai mult, dacă numai substitutul este în posesia moștenirii,
iar moștenitorul desemnat ar trebui să o respingă în considerarea faptului că a primit o sumă de bani, spunem că el va fi
răspunzător față de legatarii săi, iar substitutul față de ai săi; dar în cazul în care nu s-a plătit niciun ban, vom acorda o
acțiune împotriva substitutului. Cu toate acestea, dacă ambele părți sunt în posesie, opinia cea mai bună este că fiecare va fi
responsabil față de legatarii săi respectivi.
258. Javolenus, Epistole, Cartea a VII-a.
În cazul în care aceeași proprietate mi-a fost lăsată pentru a fi livrată atât de moștenitorii numiți, cât și de moștenitorii
substituiți, iar aceștia, renunțând la drepturile lor în temeiul testamentului, au posesia bunurilor prin efectul legii, întreaga
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moștenire îmi este datorată de amândoi; totuși, dacă am obținut-o de la unul, nu o pot colecta de la celălalt, prin urmare pot
acționa împotriva oricăruia dintre ei pe care îl aleg.
259. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
Tot în acest caz s-a pus problema, în ceea ce privește acordarea de libertăți, dacă era potrivit ca acestea să fie conferite de
ambii moștenitori, atunci când atât cel desemnat, cât și înlocuitorul erau însărcinați cu executarea lor. Cea mai bună opinie
este că atât cele care au fost directe, cât și cele care au fost acordate prin încredințare devin operante.
260. Este stabilit că moștenitorul oricărei persoane care a renunțat la drepturile sale în temeiul unui testament pentru a obține
posesia moștenirii pe motiv de moștenire ab intestat este răspunzător, în cadrul unei acțiuni intentate de către legatarii
moștenitori, pentru a recupera întreaga sumă; deoarece procedura se referă mai degrabă la recuperarea bunurilor decât la
pedeapsă și, prin urmare, acțiunea este una perpetuă. Totuși, acest lucru nu va fi valabil dacă moștenitorul este acționat în
justiție din cauza relei credințe a defunctului, deoarece atunci poate fi introdusă o acțiune împotriva sa pentru bunurile care
au ajuns în mâinile sale.
261. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XVII.
Chiar dacă moștenitorul nu intră în posesia întregii proprietăți sau a unei mari părți din ea pe motiv de moștenire ab intestat,
ci doar a unei părți foarte mici din cea pentru care a fost desemnat și, de asemenea, în cazul în care nu deține decât un singur
obiect care aparține acesteia, el va fi răspunzător în temeiul acestui Edict.
262. Același, cu privire la testamente; Despre Edictul pretorului urban, Cartea a II-a.
Chiar dacă, propriu-zis, un singur articol nu este înțeles ca făcând parte dintr-o moștenire.
263. Același, Cu privire la Edictul provincial, Cartea XVII.
Pentru că acest lucru nu este nedrept, din moment ce persoana suferă acest inconvenient din vina sa,
264. Același, Despre testamente; Despre Edictul pretorului urban, Cartea a II-a.
Pentru că, din moment ce o moștenire poate fi revendicată pe baza dreptului ereditar de către o parte, care este în posesia unui
singur obiect care îi aparține, nu se poate pune la îndoială că ceea ce am afirmat este adevărat.
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265. Același, Despre edictul provincial, cartea XVII.
Dacă cineva, renunțând la drepturile sale testamentare, nu ar fi în posesia întregii moșteniri, legatarii sunt excluși; căci fiecare
trebuie să fie liber să respingă chiar și o moștenire profitabilă, chiar dacă în acest fel pot fi anulate legatele și donațiile de
libertate. Cu toate acestea, s-a prevăzut, în ceea ce privește moștenirile moștenite prin fiducie, că, dacă moștenitorul desemnat
refuză să accepte moștenirea, el poate fi obligat să facă acest lucru prin ordinul pretorului și să o predea beneficiarilor
fiduciarii; dar de acest avantaj nu se bucură nici cei cărora le-au fost lăsate articole separate prin fiducie, așa cum nu se
bucură nici legatarii.
266. Același, Despre testamente; Despre Edictul pretorului urban, Cartea a II-a.
În cazul în care doi moștenitori desemnați, amândoi renunțând la drepturile lor în temeiul testamentului, obțin posesia unei
proprietăți pe motiv de moștenire ab intestat, atunci, în conformitate cu legea pretoriană, amândoi vor fi considerați ca fiind
intrați în posesia proprietății în temeiul testamentului, și o acțiune va fi intentată împotriva fiecăruia dintre ei pentru partea sa
respectivă.
267. Trebuie să observăm că beneficiul Lex Falcidia trebuie să fie acordat moștenitorului împotriva căruia se acordă o
acțiune în favoarea legatarilor prin această secțiune a Edictului.
268. Același; Despre Edictul provincial, cartea XVII.
Mai mult, în cazul în care un patron a fost desemnat moștenitor al întregii moșteniri și, prin renunțarea la drepturile sale în
temeiul testamentului, obține posesia ab intestato, el trebuie să beneficieze întotdeauna de partea care i se cuvine și pe care ar
fi obținut-o dacă ar fi intrat în moștenire în virtutea testamentului.
269. Ulpianus, Disputații, Cartea a IV-a.
În cazul în care același bun a fost lăsat unor persoane diferite și atât moștenitorul desemnat, cât și substitutul au fost
însărcinați cu predarea lui, ambii legatarii nu au dreptul la recuperare, ci numai cel care l-a primit de la moștenitorul
desemnat.
270. Julianus, Digest, Cartea XXVII.
Dacă fiul meu ar fi desemnat moștenitor de către mama sa, iar eu, renunțând la drepturile mele testamentare, aș cere posesia
moștenirii în numele fiului meu, o acțiune în favoarea legatarilor ar trebui să fie acordată împotriva mea, la fel ca și cum eu
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însumi aș fi fost desemnat moștenitor și, renunțând la drepturile mele testamentare, aș fi obținut posesia bunurilor moștenirii
pe motiv de ab intestat.
271. Același, Digest, cartea XXXI.
Unde a fost inserată următoarea dispoziție într-un testament: "Lasă-l pe Titius să fie moștenitorul meu, iar dacă Titius devine
moștenitorul meu, lasă-l pe Maevius să devină moștenitorul meu"; iar Titius, după ce a renunțat la drepturile sale
testamentare, obține posesia moștenirii în calitate de moștenitor de drept, cererea de recuperare a moștenirii nu ar trebui să fie
admisă împotriva lui în favoarea lui Maevius pentru partea de moștenire la care ar fi avut dreptul, dacă Titius nu ar fi renunțat
la drepturile sale ereditare. Căci, întrucât moștenitorul obține posesia bunurilor atunci când renunță la drepturile testamentare,
moștenirile și concesiunile de libertate trebuie luate în considerare, deoarece, în caz contrar, acestea nu pot fi acordate decât
de către moștenitor. Cu toate acestea, pretorul nu poate interveni în cazul în care o moștenire este dispusă în acest mod,
deoarece testatorul este vinovat pentru că a lăsat o parte din ea sub o astfel de condiție, când ar fi putut să o lase în mod
absolut.
272. De aceea, dacă într-un testament a fost introdusă următoarea dispoziție: "Titius să fie moștenitorul meu, iar dacă vreuna
dintre persoanele menționate mai sus pe care le-am desemnat devine moștenitorul meu, Stichus să fie liber și moștenitorul
meu", iar Titius, care a renunțat la drepturile sale în temeiul testamentului, obține posesia moștenirii, pretorul nu îi poate
asigura lui Stichus libertatea sa și nici nu îi poate acorda o acțiune de recuperare a moștenirii.
273. În cazul în care cineva întocmește un testament după cum urmează: "Lasă-l pe Titius să fie moștenitorul meu, iar dacă
Titius nu va deveni moștenitorul meu, lasă-l pe Maevius să fie moștenitorul meu, iar dacă vreunul dintre moștenitorii pe care
i-am desemnat anterior va deveni moștenitorul meu, îi las o sută de aurei lui Maevius, dacă acesta nu va deveni moștenitorul
meu". Titius a renunțat la drepturile pe care le avea în temeiul testamentului și a obținut posesia bunurilor prin efectul legii,
iar întrebarea care se pune este dacă o acțiune de recuperare a bunurilor ar trebui să fie acordată lui Maevius, în puterea
căruia era să le dobândească pe toate intrând în posesia lor în virtutea substituției. S-a decis că Maevius ar avea dreptul la
acțiune, deoarece nimic nu îl împiedica să aibă un motiv întemeiat pentru a nu se implica în afacerile succesiunii.
274. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLVI.
În cazul în care un fiu, care se află sub controlul tatălui său, și, de asemenea, o fiică au fost numiți moștenitori, un frate
emancipat, care a fost trecut pe linie moartă, a obținut posesia moștenirii în opoziție cu testamentul. Prin acest mijloc,
moștenitorii au dobândit moștenirea tatălui lor pe motiv de ab intestat și au plătit toate moștenirile. Cu toate acestea, fiica nu
și-a împărțit zestrea cu fratele ei, deoarece s-a considerat că are dreptul la partea sa de moștenire în calitate de moștenitor
desemnat.
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275. Paulus, Despre Edict, Cartea LX.
În cazul în care un tutore renunță la drepturile sale testamentare prin reprezentările frauduloase ale tutorelui său și obține
moștenirea ca moștenitor de drept, acțiunile de recuperare a moștenirilor ar trebui să fie acordate împotriva tutorelui, dar
numai în măsura în care moștenirea a fost dobândită de el. Dar ce se întâmplă dacă el a obținut posesia bunurilor împreună cu
o altă persoană?
276. Multe autorități consideră că această regulă ar trebui să fie respectată doar cu referire la un tânăr care a ajuns la
pubertate și că el ar trebui să fie răspunzător doar pentru partea de moștenire care se află în posesia sa; chiar dacă pretorul
acordă o acțiune împotriva lui la fel ca și cum ar fi intrat în posesia moștenirii.
277. Celsus, Digest, Cartea XVI.
Un om căruia i s-a substituit propriul sclav i-a ordonat să intre pe moșie. Dacă a făcut acest lucru cu scopul de a evita plata
moștenirilor, el trebuie să le plătească pe toate, atât pentru că este moștenitor, cât și pentru că, renunțând la drepturile sale
testamentare, el are posesia moștenirii în virtutea substituției, cu excepția părții rezervate de legea falșiană.
278. Papinianus, Întrebări, Cartea a XVI-a.
Julianus spune că, atunci când un tată a ordonat fiicei sale, care fusese numită înlocuitor al său, să accepte o moștenire; el va
fi obligat, în conformitate cu prevederile Edictului, să plătească moștenirile de care a fost însărcinat, deoarece fiica sa a fost
înlocuită în locul tatălui său, iar acestuia din urmă nu i s-a dat dreptul de a alege. Cu toate acestea, în cazul în care diferitele
moșteniri se ridică la mai mult de trei sferturi din succesiune, trebuie să se țină cont, în primul rând, de cele care îi revin
fiicei, deoarece tatăl va fi acuzat de fraudă dacă, după ce a refuzat onoarea care i-a fost conferită, preferă să numească un alt
moștenitor, din cauza beneficiului pe care îl poate obține din aceasta.
279. Julianus consideră că, dacă un tată care este substituit fiicei sale intră într-o moștenire, el nu va fi vinovat de reacredință, deoarece nu se consideră că cineva a substituit un tată fiicei sale împotriva voinței părintelui, ci pentru ca acesta să
aibă puterea de a face alegerea.
280. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
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În cazul în care o mamă este substituită fiului său care nu a împlinit vârsta pubertății, există un motiv de aplicare a Edictului,
dacă, renunțând la drepturile sale testamentare, ea obține posesia bunurilor fiului său prin efectul legii. Aceeași regulă se
aplică în cazul în care ea ar fi desemnată moștenitor și, de asemenea, substitut al fiului său.
281. Nu se consideră că intră în terasele Edictului, în ceea ce privește moștenirile, un frate care nu și-a emancipat fiul înlocuit
cu un băiat sub vârsta pubertății prin testamentul fratelui său; dar el va obține posesia bunurilor din moștenire prin
intermediul acestuia pe motiv de ab intestat.
282. O acțiune în favoarea legatarilor va fi acordată prin decretul pretorului împotriva unei părți care nu a fost desemnată
moștenitor testamentar, dacă aceasta a participat la o înțelegere frauduloasă cu moștenitorii desemnați pentru a obține posesia
exclusivă a moștenirii prin efectul legii.
283. Marcianus, Trusts, Cartea a IV-a.
În cazul în care un stăpân vinde un sclav pe care l-a numit moștenitor și care a fost el însuși însărcinat cu un trust, și face
acest lucru înainte de a-i ordona să intre în posesia moștenirii, el trebuie să elibereze trustul, deoarece prin obținerea prețului
sclavului a obținut și valoarea moștenirii.
284. În cazul în care o parte este desemnată moștenitor și i se cere să predea moștenirea și, după ce a renunțat la drepturile
sale testamentare, obține posesia moștenirii prin efectul legii, nu există nicio îndoială că poate fi obligat să predea moștenirea,
precum și legatele și alte bunuri lăsate în trust, precum și să execute orice concesiuni de libertate directă, precum și indirectă.
Cu toate acestea, în cazul în care este însărcinat să mantuiască sclavii aparținând altora, el trebuie să îi răscumpere, iar cel
căruia i-a fost cedată proprietatea, precum și cel care o cedează, trebuie să împartă amândoi pierderea.
285. Ulpianus, Trusts, Cartea a V-a.
În cazul în care cineva, renunțând la drepturile sale prin testament, obține posesia unei moșii pe motiv de moștenire ab
intestat, el trebuie să acorde libertatea sclavilor, și nici acest act al celui care refuză să ia prin testament nu poate să le aducă
vreun prejudiciu, deoarece ei devin liberții săi.
286. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a III-a.
În cazul în care un moștenitor, după ce a renunțat la drepturile sale în temeiul testamentului, obține posesia moștenirii în
calitate de cumpărător, sau în contul unei zestre, sau cu titlu de donație, sau cu orice alt titlu în afară de cel de moștenitor sau
posesor, el nu va fi răspunzător de o acțiune intentată de către legatarii.
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Tit. 5. Cu privire la decretele Silaniei și Claudiului Senatului, prin dispozițiile cărora testamentele nu pot fi deschise.

287. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXX.
Deoarece nicio gospodărie nu poate fi sigură dacă sclavii nu sunt obligați, în pericolul vieții lor, să-și protejeze stăpânii, nu
numai de persoanele care aparțin familiei sale, ci și de străini, anumite decrete ale Senatului au fost adoptate cu referire la
supunerea la tortură publică a tuturor sclavilor aparținând unei gospodării în cazul morții violente a stăpânului lor.
288. Este inclusă în denumirea de stăpân persoana care deține proprietatea sclavilor, chiar dacă uzufructul acestora poate
aparține altei persoane.
289. Atunci când cineva deține cu bună-credință un sclav, dar care este, de fapt, liber, nu este inclus în denumirea de stăpân;
nu este inclus nici cel care are doar uzufructul unui sclav.
290. Un sclav dat în gaj este, în ceea ce privește moartea debitorului, considerat în toate privințele ca și cum nu ar fi fost
gajat.
291. Sunt incluși în denumirea de sclavi și cei care sunt legați sub o anumită condiție; căci între timp ei aparțin
moștenitorului și, cum, atunci când condiția este îndeplinită, încetează să îi mai aparțină, rezultă că între timp nu trebuie să
fie considerați ca făcând parte din proprietatea sa. Aceeași regulă trebuie să se aplice și în cazul unui sclav care urmează să
fie liber sub o anumită condiție.
292. Există un Rescript al Divinului Pius către Jubentius Sabinus care se referă la un sclav a cărui libertate necondiționată era
datorată în baza unui contract de încredere; din care reiese că nu trebuie folosită prea multă grabă în torturarea unui sclav care
are dreptul la libertate în baza unui contract de încredere, iar cea mai bună opinie este că el nu ar trebui pedepsit, pentru
motivul că trăiește sub același acoperiș cu testatorul, cu excepția cazului în care a participat la crimă.
293. Trebuie spus că cel care nu are decât o parte din proprietatea unui sclav este inclus și el în denumirea de stăpân.
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294. Fiii aflați sub controlul paternal și alți copii care se află sub puterea tatălui lor sunt de asemenea incluși în denumirea de
stăpân; căci decretul silezian al Senatului nu se referă numai la capii de familie, ci și la copii.
295. Dar ce vom spune dacă copiii nu se supun autorității tatălui lor? Marcellus, în Cartea a douăsprezecea a Digestului, își
exprimă incertitudinea în această privință. Cred că ar trebui să se dea cea mai liberală interpretare Decretului Senatului, astfel
încât să poată include și copiii care nu sunt sub controlul paternal.
296. Nu credem că Decretul Senatului este aplicabil în cazul unui fiu care a fost dat în adopție, chiar dacă se poate aplica unui
tată adoptiv.
297. Decretul Senatului nu se aplică în cazul în care un tânăr care este crescut este ucis.
298. Tortura nu va fi aplicată sclavilor unei mame, în cazul în care un fiu sau o fiică au fost uciși.
299. Scaevola spune foarte corect că acolo unde un tată a fost capturat de inamic, iar fiul său este ucis, sclavii tatălui trebuie
supuși la tortură și pedepsiți. El aprobă ca acest lucru să fie făcut și după moartea tatălui, dacă fiul a fost ucis înainte de a
deveni moștenitor propriu-zis.
300. Scaevola spune, de asemenea, că se poate susține în mod uniform, în cazul în care un fiu a fost desemnat moștenitor și
este ucis înainte de a intra în moștenire, că sclavii pot fi supuși la tortură și pedepsiți, chiar dacă au fost legați sau manumiți
necondiționat. Căci, deși chiar dacă ar fi trăit și ar fi devenit moștenitor, sclavii nu i-ar fi aparținut, prin urmare, la moartea
sa, întrucât atât moștenirile, cât și concesiile de libertate se vor stinge, el susține că există motive pentru aplicarea Decretului
Senatului.
301. În cazul în care tatăl este ucis, ar trebui să se aplice tortura sclavilor fiului, dacă aceștia fac parte din peculium castrense?
Cea mai bună opinie este că sclavii fiului ar trebui să fie supuși torturii și pedepsiți, chiar dacă fiul nu se află sub controlul
tatălui său.
302. În cazul uciderii unui bărbat și a soției sale, tortura ar trebui să fie aplicată sclavilor lor, deși, propriu-zis, sclavii soțului
nu aparțin soției, nici sclavii ei nu-i aparțin lui, dar, din motivul că cele două seturi de sclavi sunt amestecate și nu există
decât o singură gospodărie, Senatul a decretat ca pedeapsa să fie aplicată, ca și cum sclavii ar aparține în mod egal ambilor.
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303. Dar în cazul în care soția sau soțul a fost ucis, Senatul nu a decretat ca sclavii socrului să fie supuși la tortură. Cu toate
acestea, Marcellus spune foarte corect, în cartea a douăsprezecea a Digestului, că ceea ce a fost stabilit cu referire la sclavii
soțului se aplică și la cei ai socrului.
304. Labeo afirmă că se înțelege că sunt incluși în termenul "omorât" cei care au fost uciși prin violență, sau uciși; de
exemplu, prin tăierea gâtului, prin strangulare, sau aruncați de la o înălțime, sau loviți cu o piatră sau cu o bâtă, sau privați de
viață prin folosirea oricărui alt fel de armă.
305. În cazul în care un om este ucis, de exemplu, prin otrăvire sau prin orice alt mijloc pe care se obișnuiește să-l folosească
în secret, acest decret al Senatului nu se va aplica pentru răzbunarea morții sale; pentru motivul că sclavii sunt pedepsiți ori
de câte ori nu-și ajută stăpânul împotriva oricărei persoane care se face vinovată de violență față de el, atunci când sunt în
măsură să o facă. Dar ce ar putea ei să realizeze împotriva celor care se folosesc insidios de otravă sau de orice altă metodă
de acest fel?
306. Este evident că decretul Senatului va fi aplicabil acolo unde otrava este administrată cu forța.
307. Prin urmare, ori de câte ori se folosește o asemenea forță care provoacă de obicei moartea, trebuie să se considere că
există un motiv pentru aplicarea Decretului Senatului.
308. Dar dacă stăpânul a fost ucis prin otravă, și nu prin violență, fapta va rămâne nepedepsită? În nici un caz. Pentru că, deși
Decretul Silaniei al Senatului nu se poate aplica și nici tortura și pedeapsa nu pot fi aplicate celor care se află sub același
acoperiș, totuși, toți cei care au știut de crimă sau au fost participanți la ea trebuie să fie supuși pedepsei, iar proprietatea
poate fi accesată și testamentul poate fi deschis, chiar înainte de a fi aplicată tortura.
309. În cazul în care o persoană își pune singură mâna cu violență, nu există într-adevăr niciun motiv pentru aplicarea
Decretului Senatului; totuși, moartea sa trebuie răzbunată. De exemplu, dacă a săvârșit fapta în prezența sclavilor săi, iar
aceștia ar fi putut să o împiedice, ar trebui să fie pedepsiți, dar dacă nu au fost în măsură să o împiedice, vor fi liberi de
răspundere.
310. Atunci când cineva își pune mâinile violent asupra sa, nu din remușcare pentru vreo crimă pe care a comis-o, ci pentru
că este obosit de viață sau incapabil să sufere durerea, modul în care a murit nu împiedică deschiderea și citirea testamentului
său.
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311. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, dacă nu se stabilește că un om a fost ucis, sclavii săi nu trebuie torturați. Prin
urmare, trebuie să se constate în mod pozitiv că partea își datorează moartea unei crime, pentru ca decretul Senatului să fie
aplicabil.
312. Noi, însă, înțelegem prin termenul de tortură nu numai faptul de a fi pus la îndoială, ci orice anchetă și apărare care
poate fi făcută în cadrul anchetei privind moartea stăpânului.
313. Din nou, acest Decret al Senatului pedepsește, fără excepție, pe toți acei sclavi, "Care locuiesc sub același acoperiș"; dar
cei care nu sunt sub același acoperiș, dar în același cartier, nu vor fi pedepsiți, cu excepția cazului în care au cunoștință de
crimă.
314. Să ne gândim ce trebuie să înțelegem prin termenul "sub același acoperiș"; dacă înseamnă în interiorul acelorași ziduri,
sau afară, în aceeași incintă, în același apartament, sau în aceeași casă, sau în aceeași grădină, sau în întreaga reședință.
Sextus spune că de multe ori s-a hotărât că oriunde s-ar fi aflat sclavii, dacă ar fi putut auzi vocea stăpânului lor, ei vor fi
pedepsiți ca și cum ar fi fost sub același acoperiș; deși unele persoane au voci mai puternice decât altele și nu pot fi auzite
toate din același loc.
315. Referitor la aceasta, se pare că și Divinul Hadrian a afirmat următoarele într-un Rescript: "Ori de câte ori sclavii își pot
oferi ajutorul stăpânului lor, ei nu ar trebui să prefere propria lor siguranță în detrimentul lui. Mai mult, o sclavă care se află
în aceeași cameră cu stăpânul ei poate să-i acorde ajutor, dacă nu cu trupul, cu siguranță prin strigăte, astfel încât cei care se
află în casă sau vecinii să o poată auzi; și acest lucru este evident chiar dacă ea ar susține că ucigașul a amenințat-o cu
moartea dacă va striga. Prin urmare, ea ar trebui să fie supusă pedepsei capitale, pentru a împiedica alți sclavi să creadă că
trebuie să se consulte cu propria lor siguranță atunci când stăpânul lor este în pericol."
316. Acest Rescript conține multe prevederi, căci nu cruță pe nimeni care se află în aceeași încăpere, nu scuză un sclav care
se teme de moarte și cere sclavilor să cheme în ajutor stăpânii lor strigând.
317. În cazul în care un stăpân este ucis în timp ce se află pe una dintre proprietățile sale de la țară, ar fi extrem de nedrept ca
toți sclavii care se află în acel cartier să fie supuși la tortură și pedeapsă, dacă respectiva proprietate este foarte mare. În acest
caz, va fi suficient să fie supuși la tortură cei care se aflau cu el în momentul în care se spune că a fost ucis și care par a fi
susceptibili de a fi suspectați că au comis crima sau că au cunoștință de ea.
318. În cazul în care un stăpân a fost ucis în timpul unei călătorii, sclavii care se aflau cu el în momentul în care și-a pierdut
viața sau cei care au fost cu el și care au luat-o la fugă, ar trebui să fie supuși pedepsei. Dacă, totuși, nimeni nu era cu el în
momentul în care a fost ucis, aceste Decrete ale Senatului nu se aplică.
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319. Un sclav de sex masculin sau feminin care nu a atins încă vârsta pubertății nu este inclus în această categorie, deoarece
vârsta lor merită să fie scuzată.
320. Să acordăm unui sclav, care nu a atins încă pubertatea, indulgență doar cu referire la pedeapsă, sau aceasta se referă și la
tortură? Cea mai bună opinie este că tortura nu trebuie aplicată unui sclav care nu a împlinit vârsta pubertății; și, de altfel,
obiceiul obișnuit este acela ca minorii să nu fie supuși la tortură, ci doar să fie speriați sau biciuiți cu o vergea sau cu o chingă
de piele.
321. Sclavii care au obținut ajutor fără intenție frauduloasă sunt scuzați; căci dacă cineva se preface că oferă ajutor sau îl
aduce doar pentru aparență, acest lucru nu îi va aduce niciun avantaj.
322. Se consideră că un sclav a adus ajutor stăpânului său nu numai atunci când l-a ferit de rău, adică atunci când ar fi putut
să-și exercite puterea în măsura în care l-ar fi putut salva, ci și atunci când, deși a făcut tot ce a putut, nu a putut împiedica
uciderea stăpânului său; de exemplu, atunci când a strigat în scopul de a obține ajutor sau a speriat persoanele care îl atacau
pe stăpânul său, sau dacă a adunat o mulțime de oameni, sau și-a interpus corpul între aceștia și stăpânul său, sau i-a oferit
protecție în orice alt mod prin intermediul corpului său.
323. Cu toate acestea, nu se consideră că un sclav care strigă nu este întotdeauna considerat că și-a ajutat stăpânul; căci ce,
dacă atunci când ar fi putut să îndepărteze pericolul de el, a ales să strige în zadar? El ar trebui, fără îndoială, să fie pedepsit.
324. Dar ce se întâmplă dacă sclavii sunt răniți în timp ce își apără stăpânul? Trebuie spus că ar trebui să fie scuzați dacă nu
și-au provocat răni intenționat pentru a evita să fie pedepsiți; sau dacă nu au primit răni suficient de grave pentru a-i
împiedica să își ajute în continuare stăpânul, dacă ar fi dorit să o facă.
325. În cazul în care stăpânul, fiind rănit mortal, supraviețuiește un anumit timp, fără a se plânge de vreunul dintre sclavii săi,
chiar dacă aceștia se află sub același acoperiș cu el, trebuie să fie cruțat.
326. Callistratus, Cu privire la anchetele judiciare, Cartea a V-a.
Divinul Marcus Commodus a afirmat într-un rescript către Piso următoarele: "În cazul lui Piso, nu este vorba de o persoană
care a fost în stare de a fi pedepsită: "Din moment ce s-a dovedit în fața ta, dragul meu Piso, că Iulius Donatus, după ce a fost
alarmat de apropierea unor tâlhari, s-a refugiat în casa sa de la țară și a fost rănit, iar apoi, după ce a executat un testament, șia manifestat afecțiunea față de sclavii săi, nici considerația față de ei, nici solicitudinea moștenitorului nu ar trebui să permită
ca pedeapsa să fie aplicată celor pe care stăpânul însuși i-a absolvit".
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327. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
În cazul în care un sclav care suferea de o boală gravă nu putea să-i acorde stăpânului său asistență, trebuie să i se acorde
ajutor.
328. Dacă cineva, în timp ce moare, spune că a fost ucis de sclavul său, trebuie să se considere că stăpânul nu trebuie crezut,
dacă a făcut această declarație în momentul morții, cu excepția cazului în care se poate dovedi altfel.
329. Dacă un soț își ucide soția sau o soție își ucide soțul noaptea, în timp ce se aflau împreună în dormitorul lor, sclavii nu
vor fi pasibili de pedeapsă în temeiul Decretului Senatului; dar dacă au auzit strigăte și nu au acordat ajutor, ei vor fi
pedepsiți, nu numai dacă aparțin soției, ci și dacă aparțin soțului.
330. În cazul în care, totuși, un soț își ucide soția prinsă în flagrant delict de adulter; pentru motivul că el însuși este scuzat,
trebuie să se considere că sclavii săi, precum și cei ai soției sale, sunt liberi de răspundere, dacă nu s-au opus stăpânului lor în
timp ce căutau o reparație justă pentru o jignire.
331. În cazul în care mai mulți stăpâni, care dețin un sclav în comun, sunt atacați, iar sclavul nu ajută decât pe unul dintre ei,
va fi el scuzat sau, într-adevăr, va fi pedepsit pentru că nu i-a ajutat pe toți? Cea mai bună opinie este că ar trebui să fie supus
pedepsei, dacă ar fi putut să-i ajute pe toți, dar nu a ajutat decât pe unul singur. Dacă, totuși, nu i-a putut ajuta pe toți în
același timp, el trebuie să fie scuzat, pentru că a acordat ajutor doar unuia dintre ei, deoarece ar fi dur să se pretindă că, dacă
un sclav nu a putut proteja doi dintre stăpânii săi, el a fost vinovat de crimă pentru că a ales să protejeze doar pe unul dintre
ei.
332. De aceea, dacă un sclav aparținând soției ar ajuta mai degrabă pe soțul ei decât pe stăpâna sa, sau invers, trebuie spus că
ar trebui să fie scuzat.
333. Trebuie să fie scuzați acei sclavi care, în momentul în care stăpânul sau stăpâna lor a fost ucisă, erau închiși fără reacredință din partea lor, astfel încât să nu poată evada pentru a acorda ajutor sau pentru a-i prinde pe cei care au comis crima.
Nu contează nici cine i-a închis, cu condiția ca acest lucru să nu fi fost făcut cu scopul de a-i împiedica să aducă ajutor. Am
înțeles că termenul "închis" înseamnă, de asemenea, locul unde sunt legați, cu condiția să fi fost legați în așa fel încât să nu se
poată elibera și să nu poată aduce ajutor.
334. Sunt scutiți și cei care sunt incapabili din cauza vârstei.
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335. Un sclav surd ar trebui, de asemenea, să fie inclus printre cei care sunt infirmi sau care nu locuiesc sub același acoperiș;
pentru că, așa cum acesta din urmă nu poate auzi nimic din cauza distanței, tot așa cel dintâi nu poate auzi nimic din cauza
suferinței sale.
336. Un sclav orb merită, de asemenea, să fie scuzat.
337. 337. De asemenea, trebuie să exceptăm un sclav mut, dar numai în cazul în care acesta ar putea să acorde ajutor prin
intermediul vocii sale.
338. Nu există nicio îndoială că sclavii care sunt nebuni ar trebui să fie exceptați.
339. Atunci când cineva primește cu bună știință sau ascunde prin fraudă un sclav bărbat sau o sclavă care a aparținut
defunctului și care este pasibil de pedeapsă pentru că nu l-a ajutat atunci când a fost comisă crima, el se află în aceeași
situație ca și cum ar fi fost vinovat de crima prevăzută de legea promulgată cu referire la asasini.
340. În cazul în care un sclav este dator în temeiul unei stipulații și dezvăluie cine a comis asasinarea stăpânului său și, din
acest motiv, i se ordonă să fie liber cu titlu de recompensă, o acțiune întemeiată pe stipulație nu va fi acordată stipulantului,
deoarece nu ar fi fost acordată dacă sclavul ar fi fost supus unei pedepse. Cu toate acestea, în cazul în care sclavul nu a trăit
sub același acoperiș cu stăpânul său, o acțiune echitabilă bazată pe stipulație va fi acordată creditorului pentru a recupera
valoarea estimată a sclavului.
341. Dar acest lucru se aplică numai sclavului care pare să fi indicat sau dovedit cine a comis crima, dacă a făcut acest lucru
în mod voluntar; sau va fi inclus și cel care, atunci când a fost acuzat, a aruncat responsabilitatea crimei asupra altuia? Cea
mai bună opinie este că are dreptul la recompensă cel care a prezentat voluntar acuzația.
342. Acei sclavi, de asemenea, care altfel nu și-ar putea obține libertatea, de exemplu, atunci când au fost vânduți cu condiția
că nu vor fi niciodată manumiți, pot deveni liberi printr-un act de acest fel, deoarece este în favoarea bunăstării publice.
343. Pedeapsa trebuie, de asemenea, să fie aplicată sclavilor care au fost manumiți prin voință, la fel ca și celorlalți sclavi.
344. Tortura și pedeapsa trebuie, de asemenea, să fie aplicate tuturor sclavilor care, înainte de deschiderea testamentului
stăpânului sau stăpânei lor ucise, iau calea fugii și care, ulterior, când se deschide testamentul, se constată că li s-a lăsat
libertatea, la fel ca și celorlalți sclavi. Căci este perfect corect ca bunăvoința stăpânilor lor să nu stea în calea răzbunării lor,
iar cu cât sclavul s-a bucurat mai mult de favoarea lor, cu atât mai gravă este pedeapsa pe care o merită pentru crima sa.
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345. Edictul prevede că, în cazul în care ceva a fost lăsat prin testament de către persoana despre care se spune că a fost ucisă,
nimeni care are cunoștință de acest lucru nu trebuie să deschidă, să citească sau să copieze testamentul, înainte ca sclavii să fi
fost torturați și să se aplice pedeapsa vinovatului, în conformitate cu Decretul Senatului; în caz contrar, el va fi vinovat de
rea-credință.
346. Se consideră că a deschis un testament cel care îl deschide în mod obișnuit, fie că este sigilat, fie că nu este fixat cu un
cordon, ci doar închis.
347. Trebuie să înțelegem prin termenul "a deschide", faptul că ne este interzis să deschidem testamentul în prezența cuiva,
sau în public, sau în secret; căci orice fel de deschidere este interzisă.
348. În cazul în care cineva care nu a știut de crimă deschide un testament, el nu ar trebui să fie tras la răspundere conform
acestui Edict.
349. Iar dacă acesta ar avea cunoștință de moartea testatorului, dar nu deschide testamentul cu rea-credință, de asemenea nu
va fi tras la răspundere, sau dacă face acest lucru din lipsă de experiență, sau din cauza rusticității nu știe de existența
Edictului Pretorului sau a Decretului Senatului.
350. În cazul în care cineva nu deschide un testament în mod obișnuit, ci taie cordonul cu care este legat, el va fi scuzat,
deoarece nu este vinovat de rea credință cel care nu deschide testamentul în sine.
351. Atunci când nu întregul testament, ci doar o parte din el, este deschis, trebuie spus că persoana care îl deschide intră sub
incidența prevederilor Edictului, deoarece este foarte puțin important dacă este deschis întregul testament sau doar o parte din
el.
352. În cazul în care cineva deschide un codicil, dar nu deschide testamentul, el devine răspunzător în temeiul Edictului,
deoarece codicilul face parte din testament.
353. Există un motiv de aplicare a Edictului, indiferent dacă testamentul deschis este valabil sau nu.
354. Aceeași regulă se aplică în ceea ce privește chestiunile care se referă la substituire, atunci când se pretinde că a fost ucis
un minor de sex masculin sau feminin.
355. Atunci când o persoană deschide un testament, iar o alta îl citește în public, iar o a treia îl copiază, toți cei care au făcut
aceste lucruri separat vor fi răspunzători în temeiul Edictului.
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356. Acest Edict se referă nu numai la succesiunile testamentare, ci și la succesiunile ab intestat, pentru a împiedica pe cineva
să intre pe moștenire sau să ceară posesia pretoriană a bunurilor aparținând acesteia, înainte ca tortura să fi fost aplicată
sclavilor, pentru ca nu cumva un moștenitor să ascundă crima sclavilor săi în propriul avantaj.
357. Scaevola spune foarte corect că oricine va transmite moștenitorului său dreptul de a intenta acțiuni pretoriene dacă se
întâmplă să moară înainte de a intra pe moștenire, și trebuie să se verifice că nu a făcut acest lucru pentru că se temea să nu
devină răspunzător în temeiul Decretului Senatului și al Edictului.
358. Dacă aș ordona ca o condiție să fie respectată între o anumită zi și momentul morții mele, iar moștenitorii nu o respectă
din ignoranță și, din cauza faptului că această ignoranță a existat, testamentul nu a putut fi deschis fără a fi sancționat de
Decretul Senatului; ar trebui să se acorde scutire moștenitorilor pentru a le permite să îndeplinească condiția.
359. În cazul în care există un alt impediment decât teama de a încălca Decretul Senatului pentru a împiedica intrarea în
moștenire sau deschiderea testamentului, cel care rezultă din Decretul Senatului, dacă există altul, nu va fi de niciun avantaj
pentru moștenitor; ca, de exemplu, dacă soția bărbatului ucis era însărcinată sau chiar se presupunea că se află în această stare
și, din acest motiv, moștenitorul desemnat nu putea intra în moștenire.
360. Papinianus, Opinii, Cartea a VI-a.
Un bărbat și-a numit moștenitori copiii post mortem și, în cazul în care nu se năștea niciunul, și-a substituit soția, și s-a spus
că a fost ucis de sclavii săi, iar soția sa a murit; moștenitorii femeii au cerut ca moștenirea să le fie dată în virtutea substituirii.
Am dat ca părere că ar trebui să fie audiați doar dacă se dovedește că soția nu a fost însărcinată și am refuzat să intru în
posesia moștenirii din cauza Decretului Senatului. Cu toate acestea, dacă ea ar fi murit în timp ce era însărcinată, nu s-ar fi
putut face nicio plângere că li s-ar fi făcut vreun prejudiciu.
361. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
Cred că moștenitorii necesari sunt incluși în Edict, dacă se amestecă în afacerile moștenirii.
362. Pretorul nu permite ca posesia proprietății să fie cerută în aceste circumstanțe; și cred că Edictul se aplică tuturor
posesiunilor pretoriene.
363. Proprietatea aparținând unei moșii nu va fi confiscată, cu excepția cazului în care se stabilește că șeful gospodăriei a fost
ucis și că moștenitorul a intrat pe moșie înainte ca sclavii să fie puși în discuție și pedepsiți.
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364. Atunci când cineva moare din neglijență sau din cauza trădării unui medic, se poate intra pe averea sa; dar datoria de a-i
răzbuna moartea revine moștenitorului.
365. Paulus, Despre Edict, Cartea XLVI.
Chiar dacă ucigașul ar fi bine cunoscut, tortura trebuie totuși aplicată, pentru ca instigatorul crimei să poată fi descoperit. Mai
mult, ucigașul însuși trebuie, prin toate mijloacele, să fie pus sub semnul întrebării, iar ceilalți sclavi să fie și ei pedepsiți.
366. Deși sclavii nu trebuie torturați decât în cazul în care stăpânul lor este acuzat de o crimă capitală; totuși, tortura poate fi
aplicată în mod corespunzător chiar dacă moștenitorul este acuzat, fie că este străin, fie că este moștenitorul propriu-zis.
367. În cazul în care unul dintre cei doi stăpâni nu apare, sclavii deținuți în comun vor fi supuși la întrebări pentru a afla ce sa întâmplat cu el; căci ei sunt torturați pentru a afla ceva cu referire la soarta stăpânului care nu apare, mai degrabă decât
pentru a-i răzbuna moartea sau pentru a obține informații care îl pot implica pe stăpânul prezent într-o crimă capitală.
368. În cazul în care un stăpân a fost atacat, dar nu a fost ucis, decretul Senatului nu prevede nimic, deoarece el însuși își
poate pedepsi propriul sclav.
369. Același, Despre Decretul Silanian al Senatului.
Și în acest caz, el se va bucura de un privilegiu extraordinar cu referire la libertul său.
370. Același, Despre Edict, Cartea a XLIX-a.
În Decretul Pisonian al Senatului se prevede că: "În cazul în care un sclav este pasibil de o anumită pedeapsă și este pe cale
să fie pedepsit, vânzătorul va restitui cumpărătorului prețul plătit pentru el"; acest lucru a fost promulgat de Senat pentru a se
evita orice prejudiciu adus cumpărătorului.
371. În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal, care a dispus testamentar de castrense peculium, este ucis, trebuie să
se susțină, fără îndoială, că în aceste circumstanțe, averea defunctului va aparține Trezoreriei, dacă moștenitorii săi au intrat
în posesia bunurilor sale și nu i-au răzbunat moartea; așa cum, într-un caz similar, va fi confiscată și averea capului de
familie.
372. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XVII.
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Atunci când bunurile unui defunct sunt confiscate de către Trezorerie pentru că moartea sa nu a fost răzbunată, se acordă o
acțiune împotriva lor în favoarea legatarilor și se perfectează toate concesiile de libertate a sclavilor, adică a celor care sunt
exceptați de la prevederile Decretului Senatului.
373. Paulus, Despre decretul silețian al Senatului.
În cazul în care un fiu dezmoștenit este ucis înainte de a se intra în posesia succesiunii tatălui său, trebuie să se țină seama de
ceea ce se întâmplă, astfel încât, dacă succesiunea este acceptată, sclavii nu vor fi considerați ca aparținând altuia; dar dacă
testamentul devine nul, trebuie luate măsuri ca și cum fiul ar fi fost stăpânul lor, deoarece ei i-ar fi aparținut dacă ar fi trăit.
374. Printr-o constituție a divinului Traianus s-a stabilit că pot fi puși în discuție liberții pe care defunctul i-a manuntit.
375. Tryphoninus, Disputații, Cartea a II-a.
Aceeași regulă se va aplica și celor care au obținut dreptul de a purta inele.
376. Paulus, Cu privire la decretul senatului din Silania.
În cazul în care un sclav a fost lăsat moștenire de un testator care a fost ucis, iar pretorul decide că avea dreptul la libertate ca
recompensă, trebuie spus că libertatea sa nu poate fi împiedicată.
377. Venuleius Saturninus, Despre urmărirea penală, Cartea a II-a.
În timpul consulatului lui Taurus și Lepidus, printr-un decret al Senatului, a fost stabilit termenul de cinci ani pentru
începerea unei proceduri penale, în cazul în care testamentul unui om despre care se spunea că ar fi fost ucis de sclavii săi
fusese deschis contrar decretului Senatului, dispoziție care însă nu se aplica decât străinilor, deoarece, prin același decret al
Senatului, cei care sunt pasibili de pedeapsă pentru parricid pot fi oricând acuzați fără a se ține seama de trecerea timpului.
378. Marcianus, Despre urmărirea penală publică, Cartea a XI-a.
Sclavii care nu au atins vârsta pubertății sunt exceptați de la aplicarea Decretului Silanian al Senatului. Cu toate acestea,
deputatul Trebius Germanus a ordonat ca pedeapsa să fie aplicată unui sclav care nu a împlinit vârsta pubertății; și acest lucru
nu a fost lipsit de motiv, deoarece băiatul avea foarte puțin sub această vârstă și dormea la picioarele stăpânului său în
momentul în care a fost ucis și nu a dezvăluit ulterior că a fost ucis. Așa cum s-a dovedit că era incapabil să-l fi ajutat, a fost
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de asemenea sigur că ulterior a tăcut; și s-a considerat că băieții sub vârsta pubertății puteau fi exonerați de răspundere în
temeiul Decretului Senatului doar în cazul în care se aflau pur și simplu sub același acoperiș cu stăpânul lor, dar în cazul în
care astfel de sclavi au fost principalii sau complicii crimei și aveau o vârstă care le permitea să înțeleagă ceea ce făceau
(chiar dacă nu ajunseseră la vârsta pubertății), ei nu ar trebui să fie exonerați de răspundere pentru uciderea stăpânului lor mai
mult decât pentru orice altceva.
379. Marcianus, Despre informatori.
În cazul în care substituții răzbună moartea testatorului, trebuie să li se transfere averea? Papinianus spune că nu ar trebui,
pentru că pedeapsa de gradul întâi nu ar trebui să fie răsplata de gradul al doilea.
380. În cazul în care o moștenire a fost lăsată unui moștenitor desemnat pentru o parte din moștenire, iar acesta nu a reușit să
răzbune moartea defunctului, Divinii Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript că el ar trebui să fie privat de partea
de moștenire care i-a fost lăsată.
381. Proprietățile lăsate prin testament, precum și cele derivate din succesiunea ab intestat, trebuie să fie luate de la
moștenitorii care au fost neglijenți în răzbunarea morții defunctului (chiar dacă apar ca patroni), deși ar putea avea dreptul la
succesiune ca moștenitori direcți.
382. Marcellus, Digest, Cartea XII.
În cazul în care un stăpân a fost ucis de unul dintre sclavii săi, iar un sclav care era deținut în comun de către defunct și o altă
parte l-a depistat pe criminal, acesta trebuie eliberat în virtutea favorului datorat libertății, dar partenerul trebuie să primească
partea sa din valoarea sclavului.
383. Modestinus, Reguli, Cartea a VIII-a.
Sclavii ar trebui mai întâi supuși la tortură, iar dacă mărturisesc, ar trebui apoi interogați, pentru a se putea stabili la instigarea
cui au comis crima.
384. Același, Reguli, Cartea a IX-a.
Nu este interzis să te plângi de un testament inoportun și să răzbuni în același timp moartea defunctului. Paulus a emis
această opinie.
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385. Același, Pandectele, Cartea a VIII-a.
Când un stăpân este atacat, sclavii săi trebuie să încerce să-l ajute cu arme și cu mâinile, cu strigăte și cu intervenția trupurilor
lor. Dacă cineva nu oferă ajutor atunci când este în măsură să o facă, va fi supus pe bună dreptate pedepsei din acest motiv.
386. Papinianus, Opinii, Cartea a II-a.
Unui moștenitor, care inițiază o urmărire penală pentru otrăvire, nu i se interzice să rezolve afaceri urgente legate de
moștenire, dacă păstrează toate dovezile și probele crimei.
387. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Timpul pentru a cere punerea în posesie a bunurilor unei moșteniri nu trebuie să fie întârziat din cauza vreunei chestiuni
legate de otrăvire; și cererea poate fi făcută în mod corect cât timp proba crimei este încă în suspensie. Senatul a hotărât altfel
în cazul în care se spunea că un stăpân a fost ucis de sclavii săi, pentru că fiindcă era necesar ca libertatea acestor sclavi să nu
le fie acordată imediat, pentru ca ei să poată fi supuși la tortură. O nepoată, care ceruse posesia averii bunicii sale, fiind
conștientă că aceasta fusese ucisă, nu i-a răzbunat moartea. S-a considerat că o încredere pe care bunica o datora nepoatei
sale, în virtutea testamentului altei persoane, nu trebuia să fie dedusă din averea bunicii, atunci când aceasta a fost confiscată
de către Trezorerie, căci trebuie pedepsită reaua credință a moștenitorului.
388. Dacă, însă, femeia a pierdut beneficiul legatului prin simpla neglijență, este just ca încrederea să fie dedusă, dreptul
obligației rămânând nealterat.
389. În cazul în care persoanele vinovate de omor au fost achitate prin nedreptatea guvernatorului, se consideră că
moștenitorii nu trebuie să fie privați de moștenire dacă și-au îndeplinit în mod corespunzător datoria, chiar dacă nu au făcut
apel la decizie.
390. Paulus, Opinii, Cartea a XVI-a.
Gaius Seius, în timp ce se afla într-o stare de slăbiciune, s-a plâns că a fost otrăvit de sclavii săi și apoi a murit. Sora sa, Lucia
Titia, a devenit moștenitoarea sa, iar după moartea sa a neglijat să-l urmărească pe ucigașul său. Ea însăși a murit la zece ani
după aceea, iar cineva a anunțat că averea lui Gaius Titius era pasibilă de confiscare. Întreb dacă urmărirea penală a fost
stinsă prin moartea lui Titia. Paulus a răspuns că, în cazul enunțat, nu pare să se fi stins prin moartea moștenitorului
nerecunoscător, deoarece era implicată o sancțiune pecuniară.
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391. Marcianus, Cu privire la fiducie, cartea XIII.
Dacă un testament ar fi deschis înainte de a se ști că testatorul a fost ucis, iar apoi s-ar constata că a fost comisă crima, cred
că, atunci când se dovedește că există un motiv întemeiat, moștenitorul desemnat ar trebui să fie obligat să intre în averea pe
care a declarat-o insolvabilă și să o restituie în conformitate cu Decretul Trebellian al Senatului.
392. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
În cazul în care cineva este obligat să intre pe o moșie pe care are motive să o suspecteze de insolvabilitate, el nu va fi
răspunzător în temeiul Edictului.
393. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XVII.
Este prevăzut de legea corneziană, cu referire la recompensa la care are dreptul un acuzator care caută și dă informații despre
locul unde se află sclavii care au fugit înainte de aplicarea torturii, că el va primi cinci aurei din averea defunctului pentru
fiecare sclav pe care îl condamnă sau, dacă această sumă nu poate fi obținută din această sursă, ea va fi plătită din Trezoreria
publică. Această recompensă nu va fi acordată pentru prinderea și condamnarea fiecărui sclav care se afla sub același
acoperiș și în același loc cu defunctul, ci numai pentru cei care sunt găsiți vinovați de crimă.
394. Se prevede, de asemenea, cu referire la acei sclavi care au fugit înainte de aplicarea torturii, că dacă, după deschiderea
testamentului, se va constata că li s-a acordat libertatea prin aceasta, se va judeca conform legii referitoare la asasini: astfel
încât ei nu se pot apăra după ce au fost închiși, iar dacă vor fi condamnați, vor fi pedepsiți ca și sclavii, iar zece aurei vor fi
scoase din moștenire, cu titlu de recompensă, și date părții care i-a condamnat.
395. Procedurile sunt instituite în temeiul acestui Edict împotriva unei persoane care, contrar prevederilor Edictului
Pretorului, se spune că a deschis testamentul sau a comis un alt act, încălcându-le; pentru că (după cum reiese din ceea ce a
fost afirmat anterior) există multe lucruri din cauza cărora poate fi impusă pedeapsa prevăzută de Edict. Este clar că această
acțiune este una populară, iar pedeapsa ei este de o sută de aurei care vor fi luate din averea persoanei condamnate; iar
pretorul promite că jumătate din această sumă va fi dată drept recompensă celui prin ale cărui eforturi criminalul a fost găsit
vinovat, iar cealaltă jumătate va fi întoarsă în Trezoreria Publică.
396. Scaevola, Digest, cartea XXXIV.
Gaius Seius îi datora lui Titius o proprietate în temeiul unui trust instituit prin testamentul vărului său, iar Titius a primit-o de
la moștenitorii lui Seius. S-a pus întrebarea, deoarece moștenitorii lui Gaius Seius nu i-au răzbunat moartea, dacă Titius
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putea, totuși, să-i acuze pe acești moștenitori ca fiind nedemni de a obține proprietatea, pentru că nu i-au răzbunat moartea; și
dacă faptul că a primit de la ei trustul la care avea dreptul în temeiul testamentului vărului său, decedatul, nu i-ar sta în cale.
Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele declarate, nu exista niciun motiv pentru ca acest lucru să fie considerat un
obstacol.
397. Callistratus, Despre drepturile trezoreriei, Cartea I.
Atunci când există mai mulți moștenitori, iar testamentul este deschis împotriva consimțământului unora dintre ei sau fără
știrea lor, cei care sunt liberi de culpă nu-și vor pierde părțile lor din moștenire.

Tit. 6. Când cineva împiedică pe altul promisiunea de a face testament sau îl obligă să facă testament.

398. Ulpianus, Despre edict, cartea XLVIII.
Divinul Hadrian a decretat că, dacă cineva, în timp ce se străduiește să obțină posesia unei proprietăți la care are dreptul fie
prin descendență, fie prin testament, împiedică intrarea unei persoane care a fost trimisă, fie pentru a întocmi un testament pe
care testatorul dorea să-l execute, fie pentru a schimba unul deja făcut, i se va refuza dreptul de a intenta orice acțiune, iar
când acest lucru se va întâmpla, Trezoreria va avea dreptul la proprietate.
399. În cazul în care un stăpân care acționează cu rea-credință împiedică modificarea unui testament prin care sclavul său
fusese numit moștenitor, chiar dacă, fiind manumit, acesta ar intra în moștenire, i se va refuza orice drept la acțiune, iar copiii
săi, dacă li s-a lăsat ceva, își vor pierde și ei drepturile, chiar dacă nu se află sub controlul său. Cu toate acestea, în cazul în
care o moștenire a fost lăsată stăpânului în încredere și i se cere să o plătească, trebuie spus că el poate primi moștenirea,
deoarece el însuși nu are dreptul la ea, dar trebuie să fie transferată altcuiva.
400. Atunci când au fost desemnați mai mulți moștenitori și toți se fac vinovați de rea-credință în împiedicarea modificării
unui testament, trebuie spus că drepturile de acțiune vor fi refuzate tuturor, deoarece toți au acționat în mod fraudulos.
401. Paulus, Despre edict, cartea XLIV.
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Atunci când cineva acționează cu rea-credință pentru a împiedica apariția martorilor la un testament și prin aceasta se pierde
puterea de a face testamentul, toate drepturile de acțiune trebuie refuzate celui vinovat de fraudă, fie că este moștenitor de
drept, fie că a fost desemnat în temeiul unui testament anterior.
402. Fapta unui frate, însă, în aceste condiții, nu-l prejudiciază pe fratele său.
403. Atunci când cel care a săvârșit actul fraudulos a fost însărcinat cu transferul moștenirii, aceasta va fi confiscată cu tot
pasivul, astfel încât Trezoreria va obține beneficiul legii falși, iar beneficiarul fiduciei va primi trei pătrimi din moștenire.
404. Papinianus, Opinii, Cartea a XV-a.
În cazul în care un soț nu intervine, folosind fie forța, fie frauda, pentru a o împiedica pe soția sa să schimbe, prin intermediul
unui codicil, un testament pe care ea îl făcuse în favoarea sa, ci (așa cum se întâmplă adesea), încearcă doar să potolească
mânia soției sale prin mustrări maritale; am dat ca opinie că nu se face vinovat de nicio infracțiune și nu trebuie să fie privat
de ceea ce i-a fost dat prin testament.

Tit. 7. Cu privire la legea codicilului.

405. Ulpianus, Disputații, Cartea a IV-a.
În Rescripts și în Constituțiile imperiale s-a stabilit foarte des că, în cazul în care un testator avea impresia că a făcut un
testament (dar care era nul ca atare) și nu a intenționat ca acesta să fie valabil ca un codicil, se consideră că nu a executat un
codicil. Prin urmare, ceea ce este inclus într-un astfel de testament nu va fi datorat, deși ar fi fost inclus într-un codicil.
406. Julianus, Digest, cartea XXXVII.
În cazul în care un copil se naște după ce un testament a fost executat și înainte de a fi scris un codicil, iar prin codicil i se
lasă ceva în încredere, acesta va fi valabil.
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407. Dacă, însă, cel căruia i s-a lăsat ceva moare după executarea testamentului și înainte de a fi executat codicilul în care se
face legatul, acesta va fi considerat ca și cum nu ar fi fost scris.
408. O regulă specifică unui codicil este aceea că tot ceea ce este inclus în el va fi considerat ca având același efect ca și cum
ar fi fost inclus în testament. Prin urmare, libertatea nu este acordată în mod legal unui sclav care, la momentul executării
testamentului, era proprietatea testatorului, dar care, la momentul executării codicilului, aparținea altuia. Pe de altă parte, în
cazul în care sclavul aparținea altcuiva la momentul întocmirii testamentului, iar la momentul executării codicilului devenise
proprietatea testatorului, se înțelege că libertatea a fost acordată unui sclav care aparținea altuia și, prin urmare, deși nu poate
fi acordată în mod direct, se poate recurge la un trust.
409. Nu se înțelege că o persoană nebună are puterea de a face un codicil, pentru motivul că nu este considerată competentă
să îndeplinească niciun alt act; deoarece, în tranzacțiile de orice fel de afaceri, se consideră că se află în poziția celui care este
absent sau care nu ia parte la tranzacție.
410. În cazul în care o moștenire este lăsată fără rodnicie printr-un testament, ea nu poate fi confirmată printr-un codicil, dar
poate fi revendicată în temeiul unui trust, cu o rezervă de sumă acordată de Lex Falcidia.
411. Același, Digest, cartea XXXIX.
În cazul în care cineva care nu a făcut un testament instituie un trust, prin intermediul unui codicil, după cum urmează:
"Oricine va fi moștenitorul meu, sau posesorul pretorian al averii mele, îi las ca administrator", sumele lăsate în temeiul
fiduciei trebuie plătite, deoarece capul de familie care a avut puterea de a face un testament și a făcut un codicil, se află în
aceeași situație ca și cum toți aceia ar fi moștenitorii săi, în mâinile cărora va ajunge averea fie prin descendență, fie prin
posesie, conform legii pretoriene.
412. În cazul în care un copil se naște după executarea unui codicil și este rudă apropiată sau moștenitor direct, nu va fi
obligat să plătească sumele lăsate în devălmășie, deoarece se înțelege că este și el moștenitor desemnat și, prin urmare, nu
trebuie considerat ca fiind cel care a încălcat codicilul.
413. În cazul în care a fost făcut un testament, chiar dacă un codicil nu ar fi confirmat de acesta, codicilul va obține totuși
toată forța și efectul său din testament. Din nou, dacă nu se intră în patrimoniu în virtutea testamentului, un trust creat printrun codicil de acest tip nu va avea nicio valabilitate.
414. The Same, Digest, cartea LXIII.
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S-a hotărât că un testator care era solvabil în momentul în care a făcut un codicil poate acorda în mod legal libertatea
sclavilor săi, chiar dacă nu era solvabil în momentul în care a fost executat testamentul.
415. Papinianus, Opinii, Cartea a VII-a.
Un codicil care precede un testament nu este valabil decât dacă este confirmat de testament sau de un al doilea codicil
executat ulterior, sau dacă dispozițiile sale sunt stabilite de o altă expresie a intenției testatorului; dar orice dispoziții diferite
pe care defunctul le-ar putea face ulterior nu sunt valabile.
416. Marcianus, Institutes, cartea VII.
Divinii Severus și Antoninus au afirmat într-un Rescript, în cazul în care o mamă își numea copiii moștenitori în mod
absolut, dar, într-un codicil, adăuga o condiție de emancipare, că actul ei era nul; deoarece nu putea impune o condiție unui
moștenitor care fusese numit sau să facă direct o înlocuire în temeiul unui codicil.
417. Oricine poate face mai multe codicile și nu este necesar ca el să le scrie sau să le sigileze cu mâna sa.
418. Deși, în confirmarea unui codicil, capul unei gospodării poate să fi adăugat că nu a avut intenția ca acesta să fie valabil,
dacă nu a fost sigilat și semnat cu mâna sa; totuși, codicilul făcut de el va fi valabil, chiar dacă nu a fost semnat și sigilat cu
mâna sa, deoarece dispozițiile ulterioare le anulează pe cele care le preced.
419. Nu poate face un codicil decât cel care are competența de a face un testament.
420. Dacă cineva, printr-un codicil, ar lăsa o moștenire unei persoane care a murit după ce și-a făcut testamentul, moștenirea
va fi considerată ca nefăcută, chiar dacă codicilul ar fi fost confirmat prin testament.
421. Același, Reguli, Cartea a II-a.
Există anumite dispoziții care nu se referă la confirmarea codicilului; ca, de exemplu, atunci când cineva confirmă un codicil
înainte de a fi luat prizonier și scrie un codicil în timp ce se află în captivitate, căci un astfel de codicil nu va fi valabil.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care o persoană încetează, într-un fel sau altul, să mai aibă capacitate testamentară.
422. În plus, în chestiuni care sunt mai degrabă de fapt decât de drept, ceea ce este inclus într-un codicil nu trebuie să fie luat
în considerare ca și cum ar fi fost scris în momentul în care a fost confirmat; de exemplu, dacă în codicil ar trebui să se
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precizeze: "Că se lasă moștenire o astfel de haină care îmi aparține", ar trebui să se ia în considerare momentul în care a fost
scris codicilul, și nu cel în care a fost confirmat. Din nou, dacă se face un legat către Seius printr-un codicil după cum
urmează: "Dacă Titius trăiește" sau "Dacă are atâția ani", ar trebui să se ia în considerare data codicilului, și nu cea a
testamentului.
423. Paulus, Despre legea codicilului.
Codicilii sunt întocmite în patru moduri: pentru că fie urmează să fie confirmate în viitor; fie au fost confirmate în trecut; fie
sunt făcute prin intermediul unui trust, în cazul în care a fost executat un testament; fie în cazul în care nu există un
testament.
424. Cei care succed la o moștenire ab intestato pot fi însărcinați cu un trust, deoarece se consideră că defunctul le-a lăsat în
mod voluntar moștenirea la care aveau dreptul prin lege.
425. Un codicil este valabil ori de câte ori partea care l-a executat avea competența de a face un testament. Dar nu trebuie să
se înțeleagă că noi cerem ca acesta să fi fost competent să facă un testament în momentul în care a scris codicilul. (Căci ce sar întâmpla dacă nu ar fi fost în măsură să obțină un număr suficient de martori?) Cu toate acestea, este indispensabil ca el să
fi avut dreptul legal de a face un testament.
426. Dacă cineva, prin testamentul său, confirmă un codicil care urmează să fie făcut ulterior, iar apoi se oferă să fie arogat,
iar ulterior face un testament și moare emancipat, se pune întrebarea dacă moștenirile lăsate prin codicil trebuie plătite,
deoarece testamentul este valabil ? Totuși, el a executat codicilul într-un moment în care nu avea capacitate testamentară; și
acest caz nu este asemănător cu cel al unei persoane mute, care poate confirma legal un codicil; căci, deși nu are capacitatea
de a face un testament, totuși, unul pe care l-a făcut înainte de a deveni mut rămâne în aceeași stare; dar testamentul acestei
părți este nul și, el dispune într-un anumit fel de bunurile altora prin intermediul acestuia. Noi considerăm însă că acest
codicil este valabil, căci chiar dacă nașterea unui copil postum ar rupe testamentul, iar acesta ar muri ulterior, codicilul va fi
totuși valabil.
427. În cazul în care un soldat execută un testament înainte de a intra în armată și execută un codicil după înrolarea sa, se
pune întrebarea dacă codicilul va fi valabil în conformitate cu legea militară, deoarece un testament făcut în astfel de
circumstanțe este valabil în conformitate cu Common Law numai dacă soldatul nu l-a sigilat sau nu a făcut vreo adăugire la
el în timpul serviciului militar. Este cert că codicilul făcut în timpul serviciului militar nu ar trebui să fie raportat la testament
pentru a stabili validitatea acestuia, ci este valabil în temeiul dreptului militar.
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428. Atunci când libertatea este acordată printr-un codicil unui sclav care primise și un legat prin testament, spunem că
legatul este valabil, ca și cum ar fi fost așa de la început.
429. În cazul în care cineva confirmă un codicil de un anumit tip, de exemplu, "cel pe care îl voi executa ultimul", dispozițiile
cuprinse în orice codicil nu vor fi considerate valabile imediat, atâta timp cât se pot face altele; și, prin urmare, dacă ulterior
se vor face altele, toate acordările de moșteniri prin cele anterioare vor fi nule.
430. Marcellus, Digest, cartea IX.
Aristo neagă faptul că un codicil este valabil în cazul în care este făcut de o persoană care nu știa dacă era sau nu capul
familiei. Ulpianus afirmă într-o notă: "Cu excepția cazului în care a servit în armată, căci atunci testamentul său va fi
valabil".
431. Papinianus, Întrebări, Cartea XV.
Opinia potrivit căreia o moștenire nu poate fi lăsată prin codicil a fost transmisă din timpuri străvechi, iar motivul este acela
de a împiedica ca testamentul, care își obține toată forța din desemnarea moștenitorilor, să pară confirmat prin intermediul
unui codicil, care la rândul său depinde de testament pentru validitate.
432. Același, Întrebări, cartea XIX.
Un bărbat care nu știa că soția sa era însărcinată, printr-un codicil adresat fiului său, a eliberat o parte din sclavii săi. După
moartea tatălui, i s-a născut o fiică și, întrucât s-a stabilit că tatăl ei nu a avut-o în minte în niciun moment, s-a considerat că
acordarea libertății trebuia făcută numai de către fiu:
433. Același, Întrebări, Cartea XXII.
După ce sora a fost despăgubită pentru partea ei de sclavi.
434. The Same, Questions, Book XIX.
Pentru că se poate susține fără îndoială că fiica nu putea fi obligată să manunțească sclavii, deoarece tatăl ei nu i-a cerut
nimic, iar ea devine moștenitoare de drept propriu.
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435. Se discută adesea despre concluzia la care ar trebui să se ajungă, atunci când un bărbat nu a făcut un testament, ci a
declarat într-un codicil: "Doresc ca Titius să fie moștenitorul meu". Contează foarte mult dacă a lăsat averea în încredere în
sarcina moștenitorului său de drept, prin intermediul acestui instrument, pe care l-a înțeles ca fiind un codicil, sau dacă a
crezut că face un testament, deoarece, în acest caz, Titius nu putea pretinde nimic de la moștenitorul de drept. Intenția părții
în cauză este, în general, stabilită prin examinarea instrumentului însuși. Căci dacă a lăsat o moștenire care să fie achitată de
Titius și a numit un înlocuitor pentru el, în cazul în care nu ar fi moștenitor, nu există nicio îndoială că ar trebui să se
înțeleagă că a intenționat să facă un testament, și nu un codicil.
436. Scaevola, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Anumite autorități susțin (din câte îmi amintesc) că în Vivianus este explicată o controversă care a apărut între Sabinus,
Cassius și Proculus cu referire la întrebarea dacă moștenirile date sau retrase printr-un codicil de la persoane care au murit
după ce au fost numiți moștenitori, se datorau substituenților; adică dacă darea sau retragerea moștenirilor era la fel de
valabilă atunci când erau prevăzute printr-un codicil, ca și atunci când erau prevăzute printr-un testament. Se spune că
Sabinus și Cassius au răspuns că acesta era cazul, iar Proculus a fost de altă părere. Concluzia lui Sabinus și a lui Cassius
(după cum ei înșiși afirmă) este că codicilul este considerat ca făcând parte din testament și că acesta susține respectarea legii
în ceea ce privește livrarea proprietății. Cu toate acestea, îndrăznesc să spun că opinia lui Proculus este cea mai corectă;
pentru că o moștenire nu are nicio forță sau efect dacă este lăsată cuiva care, la momentul în care a fost făcut codicilul, nu
exista, chiar dacă trăia la momentul în care a fost întocmit testamentul; deoarece ar trebui să aparțină celui căruia îi este dată.
Atunci ar trebui să se pună întrebarea dacă moștenirea a fost lăsată în mod corect, astfel încât norma de drept să nu fie
cercetată înainte de a se constata existența persoanei. Prin urmare, în cazul expus, legatul nu are nicio forță sau efect, dacă a
fost făcut sau înlăturat printr-un codicil, după moartea moștenitorului; pentru motivul că moștenitorul la care se face referire
nu a existat, iar privarea sau acordarea legatului devine nulă în consecință. Acest lucru nu se aplică în cazul în care se dă un
înlocuitor pentru un moștenitor desemnat pentru întreaga moștenire, deoarece codicilul ar fi confirmat prin numire.
437. În cazul în care au fost numiți doi moștenitori și au fost desemnați înlocuitori, iar unul dintre ei ar trebui să moară,
moștenirile vor fi în continuare considerate valabile; dar au apărut unele discuții cu referire la coerede și dacă acesta
datorează întreaga moștenire, în cazul în care moștenirea a fost următoarea: "Oricine va fi moștenitorul meu". Sau trebuie să
se considere că nu se datorează totul, pe motiv că moștenitorul care a fost substituit ar trebui să plătească o parte din acesta,
chiar dacă el însuși nu o datorează? Aceeași discuție poate apărea cu referire la obligațiile specificate; dar cred că există mult
mai multe motive pentru ca coeredele să fie responsabil pentru întreaga moștenire, deoarece partea care a fost alăturată lui nu
mai există.
438. Africanus, Întrebări, Cartea a II-a.
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Dar cum voința testatorului a fost ca legatul să fie plătit din întreaga moștenire, trebuie spus că o excepție pe motiv de reacredință va fi valabilă în beneficiul moștenitorilor desemnați prin testament, atunci când se pretinde o sumă mai mare decât
cea la care au dreptul.
439. Paulus, Întrebări, cartea XXI.
În cazul în care se face un codicil fără ca testamentul să fi fost întocmit, succesorul defunctului, chiar dacă s-a născut după ce
a fost executat codicilul, va datora orice moștenire lăsată prin acesta; deoarece codicilul este valabil, indiferent cine este
moștenitorul care are dreptul la succesiunea ab intestato; pentru că nu s-a luat în considerare decât un singur caz și nu are
nicio importanță cine obține moștenirea, cu condiția ca el să succeadă ab intestato. Codicilul depinde de testament, dacă a
fost făcut unul, indiferent de momentul în care acesta a fost făcut. Și (pentru a mă putea exprima mai clar), în cazul în care
capul unei gospodării moare intestat, codicilul nu are nevoie de confirmare, ci ține loc de testament. Cu toate acestea, în cazul
în care a fost întocmit un testament, codicilul este reglementat de aceeași lege.
440. Același, Sentințe, Cartea a III-a.
Scrisorile prin care se promite o moștenire sau se exprimă o afecțiune nu au forța unui codicil.
441. Celsus, Digest, Cartea XX.
Plotiana către prietenul ei, Celsus, Salutul. Lucius Titius a făcut următoarea prevedere în testamentul său: "Dacă las ceva prin
testament în vreun document, care se referă în vreun fel la acest testament, doresc ca acesta să fie valabil". Întreb dacă un
codicil făcut înainte de acest testament ar trebui să fie confirmat. Juventius Celsus către Plotiana, Salutare. Aceste cuvinte:
"Dacă las ceva care are legătură cu acest testament, doresc ca el să fie valabil", includ și tot ceea ce a fost lăsat moștenire
înainte ca testamentul să fie făcut.
442. Marcellus, Digest, cartea XIV.
Un tată, care avea un fiu unic, a făcut un codicil îndreptat spre el și a murit intestat, lăsând ca moștenitor un fiu pe care îl
născuse după ce a făcut codicilul. Nimeni nu poate spune că acest codicil a fost anulat și, prin urmare, dacă defunctul nu se
aștepta să aibă un moștenitor postum, codicilul nu va deveni nul prin moartea sa; iar fiul căruia i-a fost adresat va fi obligat să
plătească moștenirea în proporție cu partea sa de moștenire, dar fiul postum nu va fi obligat să plătească nimic. Dar dacă, în
momentul morții sale, el ar fi lăsat doi fii supraviețuitori, dar a crezut că unul dintre ei a murit, în mod similar, se poate
considera că fiul căruia i-a fost adresat codicilul poate fi obligat să plătească întreaga moștenire, la fel ca și cum ar fi fost
singurul moștenitor al tatălui său; dar el va datora doar o sumă proporțională cu partea sa de moștenire. Cu toate acestea,
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nicio parte a moștenirii care nu poate fi împărțită nu va fi plătită, deoarece tatăl nu și-ar fi privat fiul de partea sa, dacă nu ar
fi crezut că acesta va fi singurul său moștenitor.
443. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
În cazul în care un moștenitor a fost desemnat oral, iar moștenirile moștenirii au fost reduse în scris; Julianus spune că acest
instrument nu trebuie înțeles ca fiind un testament în care moștenitorul nu este menționat, ci mai degrabă trebuie considerat
un codicil, și cred că aceasta este opinia cea mai corectă.
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Cartea XXX
Cu privire la moșteniri și fiducii.

Tit. 1. Privind moștenirile și fiduciile.

1. Ulpianus, Despre edict, cartea LXVII.
Legatele sunt egale în toate privințele cu fiduciile.
(2) Același, Trusts, Cartea I.
Trebuie reținut că pot lăsa bunuri în fiducie doar cei care au capacitate testamentară.
3. (3) Același, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Următoarele cuvinte ale unui testator: "Oricare dintre părțile menționate mai sus va fi moștenitorul meu", sau "Dacă Seius va
fi moștenitorul meu", sau "Dacă va intra în proprietatea mea", orice încredere lăsată ulterior nu va fi, din acest motiv,
condiționată.
4. Același, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
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În cazul în care un testator greșește cu referire la numele unei suprafețe de teren și menționează proprietatea corneziană, în
loc de proprietatea semproniană, se va datora proprietatea semproniană. Cu toate acestea, dacă se va înșela cu privire la
terenul în sine, nu se va datora. Căci dacă cineva, intenționând să lase moștenire o haină, lasă moștenire bunuri de uz casnic,
crezând că îmbrăcămintea este inclusă în termenul "bunuri de uz casnic", Pomponius afirmă că îmbrăcămintea nu va fi
datorată; la fel cum ar fi dacă cineva ar crede că electrunul sau arama sunt incluse în termenul aur; sau, ceea ce este și mai
absurd, dacă ar crede că argintul este inclus în cuvântul îmbrăcăminte; căci numele lucrurilor sunt neschimbabile, cele ale
oamenilor, însă, sunt supuse modificării.
(1) În cazul în care cineva numește un moștenitor și face un legat după cum urmează: "Oricine va fi moștenitorul bunurilor
mele din Galia va fi însărcinat cu plata lui Așa și așa", se consideră că moștenirea este datorată de toți moștenitorii, deoarece
bunul în cauză aparține tuturor.
5. Paulus, Despre Sabinus, Cartea I.
În cazul în care un sclav este lăsat spre a fi ales de către legatar, nu putem face o alegere decât o singură dată.
1. Labeo spune că atunci când un anumit articol sau sclav este lăsat moștenire după cum urmează: "Cine va fi al meu la
moartea mea va fi dat de către moștenitorul meu", iar articolul sau sclavul este deținut în comun, se va datora în întregime.
Cassius afirmă că Trebatius a dat ca părere că este datorată doar partea deținută de testator; ceea ce este corect.
2. În cazul în care o porțiune de pământ deținută în comun este atribuită, fără a se menționa partea care aparține testatorului,
ci unde acesta spune doar "a mea", se stabilește că doar partea sa va fi datorată.
(6) Julianus, Digest, Cartea XXXIII.
"Moștenitorul meu să-l dea pe Stichus, care va fi al meu la moartea mea". Este evident că testatorul a avut mai degrabă
intenția de a impune o condiție, decât de a indica pur și simplu sclavul; din motivul că, dacă această clauză ar fi fost inserată
doar în scopul de a desemna sclavul, ar fi fost formulată în felul următor: "Stichus, care este al meu", și nu "care va fi al
meu". O astfel de condiție trebuie însă înțeleasă ca însemnând doar "dacă va fi al meu", pentru ca, dacă îl va înstrăina în
totalitate, moștenirea să se stingă; dar dacă îl va înstrăina parțial, se va datora doar acea parte din sclav care aparținea
testatorului la momentul morții sale.
7. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Un stăpân poate respinge o moștenire lăsată sclavului său.
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(8) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea II.
Dacă un testator, după ce a lăsat moștenire o suprafață de teren, ar dispune de o parte din acesta, se consideră că numai partea
rămasă este datorată părții căreia i-a fost lăsată; deoarece chiar dacă s-ar face o adăugire la terenul respectiv, legatarului i-ar
profita de această creștere.
1. În cazul în care într-un testament ar fi introdusă următoarea dispoziție: "Lucius Titius, moștenitorul meu, sau Maevius,
moștenitorul meu, să plătească zece aurei lui Seius", Seius poate intenta o acțiune împotriva oricăruia dintre moștenitori pe
care îl va alege, iar dacă va intenta o acțiune împotriva unuia dintre ei și plata va fi făcută de către acesta, celălalt va fi
eliberat; la fel ca și în cazul în care doi debitori au promis să plătească, ambii vor fi răspunzători pentru întreaga sumă. Dar ce
se întâmplă dacă legatarul ar cere doar jumătate din sumă de la unul dintre moștenitori? El ar fi liber să ceară restul de la
celălalt. Aceeași regulă se va aplica în cazul în care una dintre părți și-a plătit partea sa.
2. În cazul în care o moștenire a fost lăsată după cum urmează: "Las moștenire opt purtători de litieră, sau o anumită sumă de
bani în locul fiecăruia dintre ei, oricare ar fi dorința legatarului", acesta nu poate pretinde o parte din moștenirea sa în sclavi
și cealaltă parte în bani, deoarece moștenirea este lăsată ca o alternativă; la fel ca și în cazul în care se lasă moștenire
cincizeci de lire sterline în greutate de ulei, sau o anumită sumă în locul fiecărei lire sterline, pentru că, în caz contrar, ar
putea fi permisă o împărțire în cazul în care a fost lăsat moștenire un singur sclav. Nici nu contează dacă suma este împărțită
sau dacă întreaga sumă este plătită deodată. Și, de fapt, în cazul în care s-au lăsat opt sclavi, sau o anumită sumă de bani în
loc de toți, moștenitorul nu poate fi obligat, împotriva voinței sale, să răspundă pentru o parte din moștenire în bani și o parte
în sclavi.
9. Același, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Octavenus afirmă că bunurile aflate în mâinile dușmanului pot fi lăsate moștenire, iar legatul va rămâne în picioare, în
temeiul legii postliminium.
10. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
11. Julianus susține că o alegere nu poate fi făcută de către un fiu aflat sub controlul paternal, fără consimțământul tatălui său;
și nici înainte ca acesta să fi acceptat moștenirea.
11. 11. Papinianus, Întrebări, Cartea a IX-a.
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În cazul în care o moștenire a fost lăsată unui fiu aflat sub control paternal, sau un sclav aparținând altuia, sau o moștenire îi
este lăsată lui; aceasta trebuie să fie lăsată în încredere tatălui sau stăpânului, și numai în aceste circumstanțe încrederea va
avea vreo forță sau efect, cu excepția cazului în care este lăsată celor prin care beneficiul moștenirii sau al legatului va reveni
tatălui sau stăpânului respectiv. Din nou, Iulianus, determinat de un motiv foarte bun, dă ca fiind de părere că un tată, al cărui
fiu a fost numit moștenitor, trebuie să predea averea chiar și unui străin, după ce a dedus partea acordată de legea falcidiană;
deoarece el este responsabil în calitate de reprezentant al fiului său, din motivul că acesta din urmă nu poate fi considerat
responsabil în nume propriu, iar tatăl nu poate fi responsabil în calitate de moștenitor, ci se consideră că a fost însărcinat cu
trustul în calitate de părinte. Prin urmare, dacă tatăl a fost însărcinat să predea fiului său, după moartea sa, ceea ce a ajuns în
mâinile sale prin intermediul unei moșteniri sau al unei moșteniri lăsate fiului său, iar acesta din urmă ar muri în timpul vieții
tatălui său, tatăl poate reține acest lucru dincolo de orice îndoială, deoarece trustul își dobândește forța din persoana tatălui.
12. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Dacă aceeași proprietate ar fi lăsată mie și ție însuți, iar în ziua în care moștenirea ar fi scadentă, eu aș deveni moștenitorul
tău, Labeo spune că pot dobândi proprietatea fie pentru motivul că mi-a fost lăsată, fie pentru că sunt moștenitorul tău.
Proculus spune că, dacă aș dori ca o parte din ea să-mi aparțină în întregime din cauza moștenirii care mi-a fost lăsată, trebuie
să o cer pe motiv că sunt moștenitor al moștenirii.
1. În cazul în care cineva îl însărcinează pe moștenitorul său să-mi predea, în termen de trei zile de la moartea sa, anumiți
sclavi pe care îi avea la Gades, printr-un testament pe care l-a făcut la Roma chiar înainte de a muri, moștenirea va fi valabilă;
iar scurtimea termenului prevăzut nu va prejudicia în niciun fel pe legatar.
2. O normă de drept civil prevede că: "Putem lăsa moștenire sclavi care aparțin celor cărora le putem face și noi un legat".
3. În materie de moșteniri, ultimele instrumente întocmite sunt valabile; deoarece, atunci când au fost executate anterior, ele
pot fi modificate fie cu referire la zi sau la condiție, fie pot fi anulate în întregime. Atunci când un legat lăsat sub o condiție
este înlăturat de o altă condiție, trebuie să se ia în considerare ultima dispoziție, prin care este înlăturat. Uneori, însă, nu
ultima, ci dispoziția anterioară este valabilă, pentru că dacă aș spune: "Dacă aș spune: "Nu este vorba de ultima, ci de cea
anterioară: "Ceea ce i-am lăsat aici lui Titius nu-i dau și nici nu-i las", ceea ce i-a fost lăsat prin testament nu va fi valabil;
căci se consideră că aceeași clauză prin care se amână legatele acordate la un anumit moment se referă și la dispozițiile
ulterioare. Prin urmare, dorința testatorului stabilește validitatea a ceea ce a inserat în testamentul său.
13. Același, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
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În cazul în care un sclav, insuficient descris, ți-a fost lăsat, iar moștenitorul a predat Stichus sclavului tău, Neratius era de
părere că, dacă predarea a fost făcută cu acordul stăpânului, sau dacă acesta a ratificat actul, moștenitorul va fi eliberat, ca și
cum ar fi fost lăsat moștenire Stichus însuși.
14. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XV-a.
În cazul în care într-un testament a fost inserat că: "Dacă aș face o moștenire de două ori unui anumit individ, moștenitorul
meu nu-i va plăti decât o singură moștenire" sau "O singură moștenire va fi datorată", iar el lasă moștenire părții respective
două sume de bani separate sau două terenuri separate, vor fi datorate amândouă? Aristo spune că se pare că se va datora doar
o singură moștenire, deoarece ceea ce este luat nu este considerat a fi fost dat, conform opiniei lui Celsus și Marcellus; ceea
ce este corect.
1. Cu toate acestea, Papinianus spune, în Cartea a 19-a a întrebărilor, că dacă un testator, după ce a lăsat mai multe moșteniri
aceleiași persoane, afirmă că se așteaptă ca doar una dintre ele să fie plătită, și face acest lucru înainte de a-și completa
testamentul, celelalte moșteniri ar trebui considerate ca fiind anulate prin efectul legii. Totuși, care dintre ele ar trebui să se
considere că a fost retrasă, deoarece acest lucru nu este evident? Și el spune că se poate considera că cel mai mic ar trebui
plătit.
(15) Paulus, Despre Sabinus, Cartea III.
În cazul în care o persoană intenționa să lase moștenire a patra parte din bunurile sale, a scris jumătatea. Proculus a spus
foarte corect că a patra parte ar fi putut fi susținută ca fiind lăsată moștenire, pentru motivul că este conținută în jumătate.
Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care testatorul a intenționat să lase moștenire cincizeci de aurei și a scris o sută,
pentru că cincizeci vor fi datorate. În schimb, dacă a intenționat să lase mai mult și a scris mai puțin, legatul va fi valabil.
1. Dacă cineva lasă moștenire o sumă de bani fiicelor sale, având în vedere o fiică postumă, iar aceasta nu se va naște,
întreaga sumă va fi datorată supraviețuitoarei.
(16) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
În cazul în care același bun este lăsat moștenire la două persoane în comun, iar una dintre ele nu există, cred că este adevărat
că doar jumătate este datorată supraviețuitorului.
1. În cazul în care un moștenitor este însărcinat cu plata unui legat împreună cu un altul care nu este coerede al său, cel care a
fost desemnat datorează întregul legat; căci dacă testatorul a însărcinat în mod expres doi moștenitori cu plata, iar unul dintre
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ei nu intră în moștenire, celălalt care a făcut-o ar datora întreaga sumă, dacă partea celui care a refuzat moștenirea ar ajunge
în mâinile moștenitorului care a acceptat-o.
2. În cazul în care o moștenire este lăsată lui Titius și copilului postum al testatorului și nu se naște niciun copil postum;
Titius poate pretinde întreaga sumă. Cu toate acestea, dacă testatorul a intenționat să lase părți egale lui Titius și propriilor
copii post mortemi sau chiar dacă s-a exprimat în acest sens, întreaga moștenire îi va reveni lui Titius, dacă nu se va naște
niciun copil postum.
(17) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XV.
În cazul în care o persoană a făcut o moștenire fiicelor sale și a menționat o fiică postumă într-o parte a testamentului său, se
consideră că a avut în minte fiica postumă în momentul în care a făcut moștenirea.
1. În cazul în care cineva face un legat după cum urmează: "Dacă mi se va naște o fiică, moștenitorul meu să îi dea o sută de
aurei", iar mai multe fiice se vor naște, se consideră că fiecare dintre ele are dreptul la același legat, care trebuie înțeles în
acest fel, cu excepția cazului în care este clar că intenția testatorului a fost alta.
2. În cazul în care legatul este făcut unuia dintre mai mulți moștenitori, este evident că judecătorul trebuie să îl atribuie ca
fiind datorat într-o acțiune de partaj; și este stabilit că, chiar dacă partea ar trebui să respingă moștenirea, ea va avea dreptul
să recupereze un astfel de legat.
18. Julianus, Digest, Cartea XXXVII.
El poate, într-adevăr, să revendice întreaga moștenire, chiar dacă el însuși ar fi fost taxat în mod necorespunzător dacă nu ar
fi refuzat moștenirea.
19. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XV.
20. Papinianus susține, în Cartea întrebărilor, că, atunci când legatele au fost lăsate în așa fel încât să nu aibă niciun efect, ele
pot fi confirmate prin repetiție, adică prin următoarea clauză inserată ulterior într-un codicil: "Moștenitorul meu să îi
plătească în plus acest lucru"; și în cazul în care ulterior se precizează ceva diferit: "Fie ca moștenitorul meu să fie însărcinat
cu plata banilor pe care i-am lăsat moștenire, în zilele pe care le-am fixat, și nu la sfârșitul a unul, doi și trei ani"; deoarece
testatorul nu a făcut acest lucru cu scopul de a confirma legatele care erau nule, ci doar pentru a prelungi termenul de plată
pentru cele care erau valabile.
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1. Aceeași autoritate afirmă în același loc, cu referire la un substitut desemnat pentru un copil sub vârsta pubertății, că, în
cazul în care respectivul copil ar fi însărcinat în mod necorespunzător cu plata unei moșteniri, substitutul său trebuie să o
plătească, în cazul în care ceva mai mult a fost lăsat în sarcina sa, iar moștenitorul ar muri fără a deveni succesorul tatălui
său.
2. În cazul în care bunurile sunt lăsate moștenire mai multor persoane, iar părțile nu sunt desemnate, toți vor moșteni în mod
egal.
20. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
3. Atunci când un testator are doi sclavi și lasă moștenire pe unul dintre ei în așa fel încât nu se poate stabili pe care dintre ei
l-a lăsat, legatarii pot face alegerea lor.
21. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XV-a.
Dacă a fost lăsată o turmă de oi, orice creștere care are loc ulterior va aparține legatarului.
(22) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
În cazul în care s-a lăsat moștenire o turmă de vite, iar unele dintre ele mor în timpul vieții testatorului și altele sunt înlocuite
în locul lor, se consideră că turma este aceeași. În cazul în care turma se diminuează în așa măsură încât nu mai
supraviețuiește decât un singur bou, acesta poate fi revendicat, chiar dacă turma, ca atare, a încetat să mai existe; la fel ca în
cazul în care o casă care a fost lăsată moștenire este incendiată, terenul pe care se afla poate fi revendicat.
23. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care o persoană lasă moștenire o parte din bunurile sale, așa cum se obișnuiește în prezent, aceasta poate fi cedată
fără culturi, cu excepția cazului în care moștenitorul este în întârziere.
24. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Este stabilit că ceea ce nu există încă poate fi lăsat moștenire, de exemplu: "Orice copil pe care îl va aduce pe lume sclava de
sex feminin, Așa și așa"; sau în cazul în care se face un legat după cum urmează: "Orice copil pe care îl va aduce pe lume
sclava de sex feminin, Așa și așa": "Orice vin care va fi produs pe pământul meu sau orice creștere a turmelor să fie dat de
moștenitorul meu".
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1. Dacă am doar un uzufruct și îl las moștenire, moștenirea va fi nulă, cu excepția cazului în care voi dobândi ulterior dreptul
de proprietate.
2. În cazul în care cineva, după ce a făcut un testament prin care a lăsat moștenire moșia Titi, adaugă la acesta o altă întindere
de pământ, pe care intenționează să o includă cu aceeași moșie, adaosul poate fi cerut de către legatar. Aceeași regulă
prevalează și în cazul aluviunilor, mai ales dacă, atunci când testatorul și-a executat testamentul, a făcut adaosul dintr-un alt
teren care îi aparținea.
3. Ar trebui să ne gândim care ar fi regula dacă, după ce a făcut testamentul, ar lua ceva din moșia Titii și l-ar adăuga la un
teren care aparținea altuia; legatarii ar fi îndreptățiți să revendice partea care a fost dedusă, la fel ca și cum ar fi încetat să mai
facă parte din moșia Titii, deoarece dispoziția unei suprafețe de teren sau a unei case este determinată de intenția noastră, și
nu de natura proprietății. Cea mai bună opinie este că ceea ce este unit cu o altă suprafață de teren ar trebui să fie considerat
ca fiind dedus.
4. Dacă las moștenire o navă și declar în mod expres că a fost a mea și că am reconstruit-o în întregime și că a rămas doar
chila originală, aceasta poate fi, totuși, revendicată în mod corespunzător de către legatar.
25. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Un fiu care a fost numit moștenitor poate fi în mod absolut însărcinat cu o moștenire în beneficiul tatălui său și nici nu
contează dacă el se afla sau nu sub controlul tatălui său în momentul în care moștenirea a fost făcută. Prin urmare, dacă el
acceptă moștenirea din ordinul tatălui său, moștenirea va fi inclusă în cota-parte falciană la care are dreptul legal.
(26) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Nu se consideră că aparține nimănui mai mult dintr-o moștenire decât ceea ce rămâne după ce s-a făcut o deducere din
bunurile date pentru a îndeplini o condiție.
1. În cazul în care un moștenitor este îndrumat să dea un anumit obiect cu titlu de moștenire și nu face acest lucru, deoarece
nu era obligat să îl predea legatarului în locul în care se afla, iar acesta ar trebui să fie distrus ulterior fără frauda sau
neglijența moștenitorului, pierderea trebuie să fie suportată de către legatar.
2. În cazul în care, totuși, o parte din averea sa este lăsată moștenire, este îndoielnic dacă ar trebui să se dea o parte din bunul
în sine sau valoarea estimată a acestuia. Sabinus și Cassius consideră că ar trebui să se plătească valoarea; Proculus și Nerva
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susțin că ar trebui să se predea o parte din bunurile lăsate moștenire. Cu toate acestea, este necesar să venim în ajutorul
moștenitorului, pentru ca el însuși să poată stabili dacă preferă să dea o parte din bunul însuși sau să plătească valoarea
estimată a acestuia. Dar, în chestiuni de acest gen, moștenitorul va fi obligat să dea o parte din bunurile care pot fi împărțite
fără pierderi, dar dacă acestea sunt în mod natural incapabile de împărțire sau dacă împărțirea nu poate fi efectuată fără
pierderi, valoarea estimată a bunurilor trebuie să fie plătită de către moștenitor în orice mod.
27. Paulus, Despre Plautius, cartea IX.
28. Mai mult, moștenitorul poate da legatarului partea care i-a fost lăsată, predându-i o anumită parte din bunuri sau un singur
articol, a cărui valoare va fi acceptată de legatar sau pe care o va stabili judecătorul; pentru ca legatul să nu fie obligat să
ceară o parte din toate bunurile.
28. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XIX.
Dacă îi las creditorului meu ceea ce îi datorez, eu fiind protejat împotriva datoriei printr-o excepție, legatul va fi valabil;
pentru că se consideră că a fost făcută o dezlegare a excepției. Acest lucru corespunde cu ceea ce spune Aristo, și anume că,
dacă debitorul meu îmi lasă moștenire ceea ce mi se cuvine de la el printr-o acțiune pretoriană, moștenirea va fi valabilă;
pentru motivul că mi se acordă o acțiune civilă în loc de una onorifică.
1. Marcellus susține, în Cartea a douăzeci și opta, că dacă îmi vei lăsa moștenire ceea ce îmi datorezi în baza unei stipulații,
moștenirea va fi validă, iar moștenirea nu va fi diminuată din cauza legii falcidiene.
29. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VI-a.
Dacă, totuși, creanța nu este făcută mai avantajoasă pentru creditor, fie prin modificare, fie prin timp, condiție sau loc, legatul
este nul.
30. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XIX.
O dispoziție după cum urmează: "Fie ca moștenitorul meu să plătească banii pe care i-am lăsat moștenire și pentru plata
cărora nu am stabilit un termen, la sfârșitul unui an, doi și trei ani", aceasta nu se va referi la toate obiectele care pot fi lăsate
moștenire, ci numai la cele care pot fi cântărite, numărate sau măsurate.
1. Și se aplică numai la acele moșteniri pentru care nu s-a stabilit timpul de plată; prin urmare, dacă moștenirea a fost lăsată
în mod absolut, timpul de plată va fi prelungit prin această adăugire.
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2. Și dacă mi s-ar lăsa moștenire o sută de aurei în numerar, plata se va face în zile stabilite, sau totul deodată? Servius și
Labeo spun că moștenirea se plătește imediat, în numerar. Prin urmare, deși această adăugire poate fi superfluă, în ceea ce
privește forța și efectul legatului, totuși, ea se va aplica în așa fel încât să facă ca legatul să fie datorat imediat.
3. Dar dacă moștenirea ar trebui să fie lăsată plătibilă pe an sau pe lună, această prevedere nu se va aplica, deoarece această
moștenire are un început și un sfârșit.
4. În cazul în care, totuși, o moștenire este lăsată sub o condiție, se poate spune că plata acesteia la intervale de timp nu va fi
aplicabilă, deoarece condiția este considerată incertă.
5. În conformitate cu aceasta, Trebatius consideră că, dacă un legat este făcut unei persoane pentru a fi plătit atunci când
aceasta va împlini douăzeci de ani, prevederea menționată mai sus, așa cum este interpretată în mod obișnuit, nu se aplică.
6. Din nou, această dispoziție nu se aplică în cazul în care se lasă bani care se află în cufărul testatorului sau vin care se află
în depozitul său; deoarece am afirmat că nu este operațională în cazul în care se lasă moștenire un anumit tip de bunuri.
7. Gallus Aquilius, Ofilius și Trebatius au dat ca părere că această regulă nu se aplică numai la moștenirile făcute anterior, ci
și la toate cele menționate în testament, ceea ce este adevărat.
31. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Această prevedere se referă și la toate legatele care sunt confirmate ulterior prin codicile.
(32) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XX.
În cazul în care cineva lasă moștenire bani pentru a fi plătiți de fiul său minor, care este desemnat moștenitorul său, "când va
ajunge la pubertate", și îl însărcinează și pe moștenitorul pe care îl substituie cu plata acestora, iar fiul moare înainte de a
ajunge la pubertate, moștenitorul substituit nu va fi dator cu moștenirea. Sextus și Pomponius, însă, nu cred că acest lucru
este corect, acolo unde repetarea legatului a fost declarată, de exemplu, după cum urmează: "Moștenitorul meu să plătească
în aceeași zi moștenirea cu care l-am însărcinat pe fiul meu și pe care i-am ordonat să o plătească dacă va deveni moștenitorul
meu". Dacă, însă, repetarea a fost făcută în felul următor: "Fie ca moștenitorul meu să plătească moștenirile, cu plata cărora lam însărcinat pe fiul meu", se pare că moștenirile au fost repetate necondiționat, iar desemnarea lor a fost făcută doar de către
testator. Prin urmare, tocmai această moștenire cu referire la care se face ancheta mi se va datora.
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1. În cazul în care cineva are mai mulți sclavi cu numele Stichus, și lasă moștenire Stichus, și nu este evident la care Stichus
s-a referit, moștenitorul trebuie să predea sclavul ales de către legatar.
2. Dacă se lasă ceva unei părți a locuitorilor unui oraș, care este pentru podoaba sau beneficiul întregii comunități, fără
îndoială că i se va datora.
(33) Paulus, Reguli, Cartea a III-a.
În cazul în care același bun este lăsat mai multor persoane sau este lăsat tuturor în comun; și dacă unul dintre ei introduce o
acțiune în justiție pentru a-l recupera, iar altul introduce o acțiune în același scop în temeiul testamentului, cel care își
întemeiază acțiunea pe testament nu poate recupera mai mult decât partea sa din moștenire. În cazul în care aceasta ar trebui
să fie lăsată fiecărei persoane în parte și este perfect evident că testatorul a avut intenția, prin privarea primului legatar de
moștenire, de a o conferi celui de-al doilea, se stabilește că ultimul legatar va fi îndreptățit să o primească în întregime. Cu
toate acestea, dacă acest lucru nu apare în mod clar, toți legatarii vor avea dreptul la părți egale din moștenire; cu excepția
cazului în care, într-adevăr, testatorul însuși a indicat în mod evident prin limbajul său că intenționa ca unul dintre ei să
primească întreaga proprietate, pentru că atunci valoarea articolului ar trebui să fie dată unuia dintre ei, iar articolul în sine
celuilalt. Și cel care a intrat primul în legătură cu legatul sau cu trustul va avea dreptul de a alege ce preferă, bunul în sine sau
valoarea acestuia; totuși, după ce a ales una dintre ele, nu i se va permite să renunțe la ea și să o aleagă pe cealaltă.
34. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXI.
Este evident că, atunci când testatorul a intenționat să transfere moștenirea către o altă parte, aceasta nu va fi datorată
primului numit, chiar dacă ultimul menționat nu este capabil să o primească. Dacă, totuși, legatarii au fost comuni sau, fiind
inițial mai mulți, au fost ulterior uniți, toți împreună sunt clasificați ca fiind una și aceeași persoană.
1. În cazul în care același bun este lăsat de mai multe ori prin testamentul de joc, acesta nu poate fi revendicat de mai multe
ori; și este suficient ca bunul în sine sau valoarea acestuia să fie dobândită.
2. În cazul în care același bun îmi este lăsat prin testamentele a două persoane, îl pot revendica de două ori și pot obține bunul
în virtutea unuia dintre testamente, iar valoarea estimată a acestuia în virtutea celuilalt.
3. În cazul în care nu este lăsat moștenire niciun articol anume, dar o sumă determinată este menționată de mai multe ori în
același testament, Divinul Pius a declarat într-un Rescript că moștenitorul trebuie să plătească suma respectivă de mai multe
ori, dacă se stabilește prin dovezi perfect concludente că testatorul a intenționat să înmulțească moștenirea. Aceeași regulă a
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fost stabilită de el și cu referire la un trust. Motivul este evident, deoarece, întrucât un lucru identic nu poate fi predat de mai
multe ori, aceeași sumă poate fi multiplicată, dacă aceasta ar fi intenția testatorului.
4. Totuși, acest lucru ar trebui înțeles ca fiind aplicabil doar în cazul în care o anumită sumă de bani ar trebui să fie lăsată de
mai multe ori de către testator; ca, de exemplu, o sută de aurei, pe care le are în cufărul său; pentru că atunci cred că ar trebui
să fie comparat cu legatul unei suprafețe de teren.
5. În cazul în care, totuși, a fost lăsată o anumită greutate de aur sau de argint, Papinianus este de părere că ar trebui mai
degrabă comparat cu legatul unei sume de bani, deoarece nu pare să fi fost lăsat un anumit tip de proprietate.
6. Prin urmare, dacă orice alt lucru care poate fi cântărit, numărat sau măsurat a fost lăsat de mai multe ori, trebuie spus că se
va aplica aceeași regulă; adică va fi datorat de mai multe ori, dacă aceasta a fost intenția testatorului.
7. Dacă, cu toate acestea, voi cumpăra bunul care mi-a fost lăsat prin testament, o acțiune în temeiul testamentului va fi
exercitată în favoarea mea pentru valoarea prețului pe care l-am plătit.
8. Și, cu mult mai mult motiv se poate spune acest lucru, atunci când același bun îmi este lăsat prin testamentele a două
persoane diferite, dar în care una mi-a cerut să predau bunul însuși altei persoane sau altceva în locul lui; sau atunci când mia fost lăsat cu condiția de a da ceva în locul lui; căci se consideră că am fost privat de bun în măsura în care sunt obligat să
plătesc pentru a-l obține.
9. În cazul în care bunul este lăsat moștenire mai multor persoane în comun, se stabilește că acesta este împărțit în părți de la
început. Legatarii au dreptul nu numai la o împărțire proporțională cu numărul de persoane cărora li s-a lăsat moștenirea, ci și
cei care nu au dreptul la ea; ca, de exemplu, atunci când un legat a fost făcut lui Titius și sclavului său, fără a-i acorda
acestuia din urmă libertatea.
10. În cazul în care un testator, printr-un testament făcut în timp ce fiul său nu a împlinit vârsta pubertății, lasă moștenire
altuia aceleași bunuri pe care mi le lăsase deja prin testament, Julianus spune că părțile nu iau bunurile concomitent. Prin
urmare, între timp, cel căruia i-a fost lăsat bunul prin testamentul tatălui va avea dreptul la partea sa.
11. În cazul în care același bun este lăsat moștenire la două persoane, dintre care una este desemnată moștenitor, dacă aceasta
din urmă este însărcinată cu plata unei părți din moștenire în favoarea sa, se va considera că, în această măsură, este nulă ; și,
prin urmare, partea cu care a fost însărcinată în favoarea sa va aparține colegatarilor săi.
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12. Prin urmare, trebuie spus că, atunci când există doi moștenitori, dintre care unul este desemnat pentru o doisprezecime,
iar celălalt pentru unsprezece doisprezecimi din moștenire, iar o suprafață de teren le este lăsată moștenire; unul dintre
moștenitori va avea dreptul la unsprezece doisprezecimi din teren, iar coeredele său la o doisprezecime din acesta.
13. Este clar că, dacă unul dintre legatarii devine moștenitorul celui însărcinat cu plata moștenirii, acest lucru nu îl va face pe
coeredele său mai puțin îndreptățit la jumătate din aceasta, deoarece își va păstra partea sa din moștenire în aceeași proporție.
14. Dacă se face un legat către Titius în următorii termeni: "Dacă se face un legat către Titius în următorii termeni: "Să aibă
moșia Seian sau uzufructul acesteia pentru el însuși", există două legate și este la alegerea legatarului dacă va pretinde sau nu
doar uzufructul.
15. În cazul în care cineva face un legat după cum urmează: "Dau și las moștenire lui Titius o anumită suprafață de teren, pe
care o poate avea ca parte", mi se pare că se poate spune că va avea dreptul la jumătate din ea; deoarece se consideră că prin
menționarea terenului nu s-a referit la întreaga suprafață, ci la o parte din aceasta, deoarece o parte este, de asemenea,
desemnată în mod corespunzător ca fiind o suprafață.
35. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care un moștenitor este însărcinat cu predarea unui sclav aparținând altuia, iar sclavul este mantuit de stăpânul
său, nu se datorează nimic în contul legatului.
(36) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
"Îi las lui Titia toți sclavii mei care sunt țesători, cu excepția celor pe care i-am lăsat altcuiva prin acest testament. Las
moștenire lui Plotia toți sclavii mei, născuți în casa mea, cu excepția celor pe care i-am lăsat moștenire altuia." Cum anumiți
sclavi născuți în casa sa erau și țesători, Labeo spune că, întrucât nu se poate stabili care sunt sclavii țesători pe care testatorul
nu i-a lăsat moștenire lui Titia, decât dacă se știe care sunt cei pe care i-a lăsat moștenire lui Plotia, și cum acest lucru nu
poate fi stabilit, nu trebuie să fie exceptați de la niciuna dintre legăminte cei care aparțin ambelor clase, și deci sunt comuni
ambilor legatarii; căci aceasta este regula de drept atunci când nimic nu este exceptat în mod expres de la niciuna dintre cele
două legăminte.
1. În cazul în care, totuși, un legat a fost lăsat în următorii termeni: "Toți sclavii mei, care sunt țesători, cu excepția celor
născuți sub acoperișul meu" și, din nou, "Toți sclavii născuți sub acoperișul meu, cu excepția țesătorilor", cei care s-au născut
sub acoperișul său și erau țesători nu vor fi incluși în niciuna dintre cele două moșteniri.
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2. Nu contează dacă o moștenire este lăsată "lui Titius și Maevius" sau "lui Titius împreună cu Maevius", deoarece în ambele
cazuri se consideră că moștenirea a fost lăsată în comun.
3. Dacă un moștenitor ar trebui să îl predea pe Stichus uneia dintre cele două părți cărora a fost însărcinat să îl predea și,
înainte de a fi inițiată o procedură împotriva sa de către celălalt legatar, Stichus ar muri, moștenitorul nu va fi răspunzător,
deoarece se înțelege că nicio vină nu i s-a atașat.
37. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXI.
În cazul în care bunurile au fost lăsate moștenire în termeni generali, ca, de exemplu, un sclav, Gaius Cassius spune că
trebuie să se aibă grijă ca nici cel mai bun, nici cel mai rău sclav să nu fie primit de către legatar. Această opinie este
confirmată de un rescript al împăratului nostru și al Divinului Severus, care a decretat că, acolo unde un sclav a fost lăsat
moștenire, nu poate fi ales cel care se ocupa de afacerile stăpânului său.
(1) În cazul în care un testator a avut în vedere o anumită suprafață de teren și nu este evident care a fost intenția sa cu privire
la aceasta, moștenitorul va avea posibilitatea de a alege să dea suprafața pe care o preferă; sau dacă intenția testatorului este
clară, suprafața în sine poate fi revendicată de către legatar. Din nou, dacă a lăsat moștenire o farfurie de argint și nu este clar
la care s-a referit, moștenitorul va avea, de asemenea, posibilitatea de a alege să o dea pe cea pe care o dorește.
38. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Un legatar nu poate accepta o parte din moștenirea sa și să respingă restul; moștenitorii săi, însă, pot face acest lucru, astfel
încât unul dintre ei poate accepta partea sa, iar altul o poate respinge pe a sa.
1. Dacă ajungem la concluzia de a nu accepta o moștenire care ne-a fost lăsată, starea de lucruri va fi aceeași ca și cum
moștenirea nu ar fi fost lăsată; și de aceea spunem că, dacă mi se lasă o suprafață de pământ, care este încărcată cu servituți în
favoarea proprietății mele, servituțile nu se vor confunda. Mai mult, dacă un sclav este lăsat moștenire unei persoane din
cauza căreia legatarii pot intenta o acțiune în justiție pentru furt, dreptul la acțiune va rămâne neafectat.
39. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXI.
În cazul în care un sclav care a fost lăsat moștenire se află în fugă sau este absent într-o țară îndepărtată, moștenitorul trebuie
să se străduiască să recupereze bunul și să îl predea. Acest lucru a fost afirmat și de Julianus, căci Africanus afirmă în cea dea XX-a dintre Scrisorile sale despre Julianus că, dacă moștenitorul este obligat să suporte vreo cheltuială în această chestiune,
el crede că ar trebui să facă acest lucru; și eu consider că opinia sa ar trebui adoptată.
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1. Profiturile proprietății ar trebui, de asemenea, să fie deduse la formularea cererii pentru moștenire, nu numai cele pe care,
totuși, moștenitorul le-ar fi putut încasa, ci și cele pe care legiuitorul le-ar fi putut încasa; și această regulă se aplică nu numai
muncii sclavilor, ci și muncii animalelor, precum și transportului cu vasele. Ceea ce s-a afirmat cu privire la profituri trebuie
să se înțeleagă că se aplică și în cazul chiriilor caselor din orașe. În ceea ce privește rata dobânzii la bani, trebuie să se urmeze
obiceiul țării și, prin urmare, instanța trebuie să facă o estimare și să stabilească rata dobânzii. În plus, dacă moștenitorul este
în întârziere, el va fi responsabil și pentru distrugerea bunurilor, iar valoarea acestora trebuie plătită; la fel cum se procedează
în cazul unei stipulații în care bunurile sunt pierdute după ce partea este în întârziere. Această regulă se aplică, de asemenea,
urmașilor sclavilor de sex feminin. În cazul în care un sclav este lăsat moștenire, moștenitorul va fi obligat să renunțe la tot
ceea ce a dobândit prin intermediul respectivului sclav, fie că este vorba de o moștenire, de o moștenire sau de orice altceva.
2. Dacă Titius ar cumpăra o proprietate de la mine și mi-o lasă moștenire înainte ca eu să i-o predau, iar apoi eu o predau și
primesc prețul pentru aceasta, se consideră la prima vedere că el mi-a lăsat-o moștenire și, prin urmare, legatul este nul. Dar,
întrucât sunt exonerat de răspunderea unei acțiuni de cumpărare, pot introduce o acțiune pentru a recupera bunul pe care l-am
predat pe motiv că este un legat. Cu toate acestea, dacă prețul nu mi-a fost încă plătit, Julianus spune că am dreptul la o
acțiune în justiție pentru recuperarea prețului și că, în plus, există o acțiune în justiție în temeiul testamentului pentru
recuperarea bunurilor pe care le-am vândut și le-am predat. El adaugă, de asemenea, că, dacă prețul mi-a fost plătit, dar nu
am predat încă bunul, aș fi liber de răspundere datorită dreptului la acțiune la care aș avea dreptul în temeiul testamentului.
3. De asemenea, Julianus a afirmat că, dacă testatorul mi-ar fi lăsat moștenire o suprafață de teren pe care a cumpărat-o de la
altcineva, moștenitorul ar fi obligat să-mi transfere dreptul de acțiune la care ar fi avut dreptul în virtutea achiziției; cu
condiția ca proprietatea să nu fi fost încă livrată nici defunctului, nici moștenitorului său.
4. În cazul în care cineva lasă moștenire altei persoane dreptul de a extrage piatră în incinta sa, se pune întrebarea dacă
această moștenire se transmite și moștenitorului său. Marcellus neagă faptul că aceasta trece moștenitorului său, cu excepția
cazului în care numele acestuia din urmă a fost menționat în legământ.
5. Moștenitorul este obligat să plătească orice taxe sau impozite evaluate pe terenul care a fost lăsat moștenire, pentru
cadranele solare sau pentru canalizare, sau pentru dreptul de a conduce apa.
6. Știu că a fost discutat următorul caz. O anumită persoană, care avea două terenuri purtând același nume, a lăsat moștenire
moșia Cornești, iar dintre cele două astfel desemnate, unul avea o valoare mai mare decât celălalt. Moștenitorul a susținut că
a fost lăsat moștenire cel mai puțin valoros, iar legatarul a afirmat că a fost destinat cel de valoare mai mare. În general, se
înțelege că cel de valoare mai mică a fost lăsat moștenire, în cazul în care legatarul nu poate dovedi că testatorul a vrut să-l
lase pe cel mai valoros.
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7. Este stabilit că și bunurile care aparțin altei persoane pot fi lăsate moștenire, cu condiția ca acestea să poată fi obținute,
chiar dacă dobândirea lor ar fi dificilă.
8. Cu toate acestea, dacă cineva ar lăsa moștenire grădinile lui Sallust, care au aparținut lui Augustus, sau domeniul Alban,
care este pus deoparte pentru uzul casei imperiale, ar fi considerat nebun pentru că a făcut un astfel de legat în testamentul
său.
9. De asemenea, s-a stabilit că nu se poate leza Campusul Marțian, sau Forumul Roman, sau orice clădire sacră.
10. Dacă, totuși, se lezează terenuri aparținând împăratului și care fac parte din domeniul imperial sau se află sub
supravegherea intendentului imperial, valoarea lor estimată nu va trebui să fie plătită de moștenitor, deoarece nu se poate
dispune de ele în scop comercial, decât din ordinul împăratului, deoarece nu pot fi vândute.
40. Același, Trusts, Cartea a II-a.
Dacă, totuși, bunurile aparținând altuia, pe care legatarul nu le controlează pe cale comercială și pe care nu are dreptul să le
posede, sunt lăsate sub rezerva unui trust, cred că valoarea lor estimată va fi datorată.
41. Același, Despre Sabinus, cartea XXI.
Să examinăm acum și alte lucruri în plus față de cele menționate; de fapt, toate bunurile corporale, precum și drepturile și
servituțile pot fi lăsate moștenire.
1. Proprietatea care este însă unită cu imobilele nu poate fi dispusă prin testament, deoarece Senatul, în timpul consulatului
lui Aviola și Pansa, a decretat că acest lucru nu se poate face.
2. Cu toate acestea, se poate pune problema, în cazul în care bucăți de marmură sau coloane au fost separate de clădiri, dacă
moștenirea nu devine valabilă. Și, într-adevăr, dacă nu a fost valabil de la început, nu poate deveni astfel ulterior, la fel ca și
în cazul în care o proprietate a mea mi-a fost lăsată moștenire și înstrăinată după ce a fost făcut testamentul, deoarece
moștenirea nu a avut nicio forță sau efect la început; dar dacă a fost lăsată sub condiție, moștenirea poate deveni valabilă,
dacă, în momentul în care condiția a fost îndeplinită, proprietatea nu-mi aparține sau nu mai este unită cu clădirea; în
conformitate cu opinia celor care susțin că îmi pot cumpăra propria proprietate sub o condiție A și că pot, de asemenea, să o
promit și să o las moștenire sub condiție. Prin urmare, regula lui Cato se opune unei moșteniri absolute lăsate în astfel de
circumstanțe, dar nu se opune unei moșteniri condiționate; pentru că nu se referă la moștenirile condiționate de acest tip.
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3. De asemenea, se poate pune întrebarea dacă legatul va fi valabil în cazul în care o parte are două case și lezează una dintre
ele, lăsându-i totodată celui căruia i-a lăsat casa ceva care era alăturat celeilalte. Această întrebare apare din faptul că
Decretul Senatului și Constituțiile imperiale ne permit să transferăm la o casă un bun din alta a cărui posesie trebuie să
rămână în posesia noastră, adică să nu fie vândut. Acest lucru Împăratul Nostru și Divinul Severus a afirmat într-un Rescript.
Prin urmare, nu pot eu să cesionez bunurile atașate unei case persoanei căreia i-am cesionat cealaltă? Acest lucru va fi negat,
pentru motivul că cel căruia i se leagă proprietatea nu va fi viitorul posesor al acesteia.
4. În cazul în care un testator lasă Casa Semproniană la două persoane și lasă uneia dintre ele marmura care se află în ea,
pentru ridicarea Casei Seiană, pe care i-a lăsat-o, nu se poate întreba în mod nerezonabil dacă un astfel de legat va fi valabil,
pentru motivul că legatarul este proprietarul ambelor case. Ce s-ar întâmpla dacă o persoană ar trebui să lase moștenire o
casă, după ce a exclus marmura pe care a dorit să o aibă moștenitorul în scopul construirii unei alte case care a rămas totuși o
parte a moștenirii. Se poate spune că opinia cea mai bună este că excepția va fi nulă în ambele cazuri, dar moștenirea va fi
valabilă, iar valoarea estimată a proprietății trebuie plătită.
5. Dacă, totuși, cineva lasă o moștenire de acest fel cu scopul de a construi vreo lucrare publică, cred că aceasta va fi valabilă;
iar Papinianus, în Cartea a unsprezecea a opiniilor, relatează că împăratul nostru și divinul Severus au decis că cei care au
promis să ridice vreo lucrare publică pot scoate materiale din casele lor de la oraș și de la țară și le pot folosi cu acest scop,
deoarece nu le scot în scopuri comerciale. Să ne gândim, totuși, dacă proprietatea poate fi lăsată doar unui oraș situat pe
același teritoriu, sau dacă poate fi transferată în altă parte, pentru a fi folosită în alt oraș. Cred că acest lucru nu ar trebui să fie
permis, deși s-a stabilit că materialele pot fi luate dintr-o casă pe care un om o deține și transportate în alta care îi aparține
într-un alt oraș.
6. Acest decret al Senatului nu se referă doar la Roma, ci și la alte orașe.
7. Există, de asemenea, un Rescript al Fraților Divini care există și care a fost emis ca răspuns la o petiție a lui Proclianus și
Epitynchanus, care solicitau permisiunea de a scoate din casele lor bunuri pe care doreau să le vândă în scopul achitării unei
datorii publice, și în care li s-a refuzat dreptul de a vinde respectivele bunuri.
8. Acest decret al Senatului se aplică locuințelor, precum și băilor și oricărui alt tip de clădiri, cum ar fi porticele, băile și
restaurantele.
9. Acest decret interzice, de asemenea, să se lase moștenire bunuri pe care legatarii nu le pot preda fără a le desprinde de o
clădire, adică blocuri de marmură sau coloane. Senatul a hotărât că acest lucru se aplică și țiglelor, grinzilor și ușilor, precum
și bibliotecilor atașate de pereți.
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10. Dacă, totuși, obiectele constau în zăbrele, sau în copertine, ele pot fi lăsate moștenire, dar conductele de apă și
rezervoarele nu sunt incluse.
11. Mașinile hidraulice, însă, și țevile prin care iese apa pot fi lăsate moștenire, și mai ales dacă sunt doar așezate pe imobil.
12. Ce trebuie spus atunci cu referire la statui? Atunci când sunt fixate pe pereți, nu va fi legal să le îndepărtăm, dar dacă sunt
separate, există o oarecare îndoială. Spiritul Decretului Senatului trebuie totuși luat în considerare și, dacă statuile au fost
plasate în casă pentru a rămâne acolo mereu și ca parte a acesteia, ele nu pot fi îndepărtate.
13. Prin urmare, trebuie spus că, atunci când tablourile sunt atașate la pereți, sau mici ornamente inserate în aceștia, ele nu
pot fi lăsate moștenire.
14. Cu toate acestea, atunci când testatorul a pregătit anumite ornamente cu scopul de a le muta într-o altă casă și le-a lăsat
moștenire, poate apărea o îndoială cu privire la validitatea legatului; și cred că este.
15. Dar atunci când testatorul fixează în casa sa obiectele pe care le-a lăsat moștenire, legatul se va stinge,
42. The Same, Trusts, Cartea a II-a.
Indiferent dacă legatarul a fost sau nu conștient de acest fapt.
(43) The Same, Despre Sabinus, Cartea XXI.
Senatul, prin urmare, nu permite ca nimic din ceea ce este atașat unei case să fie lăsat separat prin moștenire. Dar dacă
vreunul dintre aceste obiecte nu făcea parte din casă la momentul morții testatorului, moștenitorul trebuie să plătească
valoarea lor estimată. În cazul în care le detașează pentru a plăti o moștenire, el va fi pasibil de sancțiunile prevăzute, chiar
dacă le-a îndepărtat nu pentru a le vinde, ci pentru a se achita de obligația sa.
(1) Marcellus spune, de asemenea, că dacă un soț construiește o casă de vară în grădina soției sale, pe care a primit-o drept
zestre, el poate să o îndepărteze dacă poate să o folosească el însuși, fără a-i cauza însă soției sale vreo pierdere; și că decretul
Senatului nu va oferi niciun obstacol în acest sens. Prin urmare, dacă soția sa nu suferă niciun prejudiciu prin mutarea casei,
trebuie să se considere că poate dispune de ea prin testament, deoarece o poate muta.
(2) Legatul poate fi făcut să depindă de voința unui terț, dar nu și de cea a unui moștenitor.
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(3) În cazul în care o persoană a răscumpărat o altă persoană de la dușman, ea poate să i-l lase moștenire; iar un astfel de
legat va determina eliberarea sa de obligația de a se supune gajului pe care îl deținea cel care l-a răscumpărat.
44. Același, Despre Sabine, cartea XXII.
Un tată poate lăsa moștenire un sclav care aparține fiului său și care face parte din peculium castrense al acestuia din urmă,
iar dacă fiul moare în timpul vieții tatălui său, iar peculium-ul rămâne în mâinile tatălui său, moștenirea va rămâne în
picioare; deoarece, cum fiul nu s-a prevalat de dreptul său, tatăl este considerat, prin retroacțiune, ca având proprietatea
sclavului care făcea parte din peculium.
1. Dacă cineva lasă moștenire un bun aparținând altuia, care i-a fost deja lăsat fără știrea sa, iar ulterior află de moștenire și
dorește să îl dobândească, legatul va fi valabil; pentru că, atunci când legatarul nu respinge un legat, se consideră că acesta i-a
fost atribuit din momentul în care a intrat în posesia testatorului. Cu toate acestea, în cazul în care acesta îl respinge, se
consideră că proprietatea aparține moștenitorului de la data respingerii.
2. În cazul în care cineva lasă moștenire cupe de băut, iar acestea au fost topite, sau invers; și, de asemenea, în cazul în care
se lasă moștenire lână și din ea s-au făcut haine; Julianus spune, în Cartea a treizeci și doua a Digestului, că legatul tuturor
articolelor menționate mai sus este valabil și că tot ceea ce rămâne din ele este datorat. Cred că această opinie este corectă, cu
condiția ca testatorul să nu se fi răzgândit.
3. Dacă, totuși, el ar lăsa moștenire un vas de argint, iar acesta este topit și transformat într-o cupă, cupa va fi datorată; cu
condiția ca intenția testatorului să rămână aceeași.
4. Dacă o casă este construită pe un teren care a fost donat, aceasta va fi datorată donatarului, cu excepția cazului în care
testatorul își schimbă voința.
5. Cel care lasă moștenire un bilet lasă moștenire creanța și nu doar materialul pe care apare scrisul. Acest lucru se dovedește
printr-o vânzare, deoarece atunci când un bilet este vândut, se consideră că este vândută și creanța prin care este evidențiată.
6. Cu toate acestea, chiar dacă o creanță este lăsată prin legământ, ceea ce este datorat trebuie înțeles în sensul cel mai
favorabil, astfel încât drepturile de acțiune împotriva debitorului să poată fi cesionate.
7. Prin urmare, în cazul în care un sclav este atât lăsat moștenire, cât și îndrumat să fie liber, între timp, doar legatul poate
produce efecte; de exemplu, să presupunem că acordarea libertății a fost făcută cu scopul de a frauda un creditor sau dacă
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sclavul este unul care a fost deja vândut în servitute perpetuă, regula se va aplica la fel ca în cazul în care un sclav este dat în
gaj.
8. În cazul în care un testator lasă moștenire un sclav care urmează să aibă libertatea în anumite condiții, va fi mai bine ca
moștenitorul să furnizeze el însuși sclavul, decât să plătească valoarea sa estimată, deoarece trebuie să plătească valoarea sa
reală. Cu toate acestea, dacă el însuși ar trebui să livreze sclavul și condiția ar fi îndeplinită, nu va suferi niciun prejudiciu,
deoarece valoarea sa estimată nu poate fi revendicată în cazul unui om liber.
9. În cazul în care un testator care posedă două terenuri îmi lasă unul dintre ele mie, iar celălalt lui Titius, cesionarul nu-mi va
datora dreptul său de a intra pe moșie, ci moștenitorul va fi obligat să cumpere acest drept și să mi-l cedeze.
45. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
46. Dacă îți voi lăsa moștenire anumite sclave de sex feminin pentru a fi predate de către înlocuitorul unui moștenitor minor,
iar tu vei cumpăra sclavele respective de la moștenitorul respectiv și le vei înstrăina înainte de a ști că ți-au fost lăsate,
Neratius, Aristo și Ofilius susțin că moștenirea va fi valabilă.
1. În cazul în care un moștenitor este însărcinat în termeni generali cu livrarea unui sclav, el nu este obligat să garanteze că
acesta este sănătos, dar ar trebui să garanteze că nu este răspunzător pentru furt sau daune; pentru că el ar trebui să furnizeze
un sclav așa cum legatarului i se poate permite să rețină. Sănătatea unui sclav nu are însă nimic de-a face cu titlul de
proprietate asupra lui, dar regula se aplică în cazul în care un sclav a comis un furt sau o pagubă pentru care este responsabil,
pentru a-l împiedica pe stăpânul său să îl rețină; la fel cum se poate întâmpla ca un teren să fie răspunzător de datorii, astfel
încât proprietarul său să nu îl poată reține.
2. Atunci când, totuși, un anumit sclav este lăsat moștenire, el ar trebui să fie predat așa cum este.
46. Același, Epistole, Cartea a IX-a.
Ceea ce a fost afirmat cu referire la o moștenire se aplică și unei persoane care a promis să furnizeze fie Stichus, fie un alt
sclav.
47. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXII.
În cazul în care se lasă moștenire bunuri care au aparținut testatorului, iar moștenitorul este în posesia lor, el nu trebuie să
întârzie, ci trebuie să le predea imediat. Dacă, totuși, proprietatea se află în altă parte decât în locul în care este cerută, în
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primul rând trebuie să se considere că trebuie să fie livrată acolo unde a fost lăsată, cu excepția cazului în care testatorul a
dorit altfel; pentru că, dacă acesta a fost cazul, ar trebui să fie livrată în locul în care testatorul a vrut ca acest lucru să fie
făcut, sau în cel pe care este probabil că l-a avut în minte. Julianus a dat această opinie nu numai cu referire la proprietatea
deținută de testator, ci și în cazul în care sunt lăsate moșteniri de articole aparținând altora. Cu toate acestea, dacă proprietatea
a fost lăsată într-un loc și transferată în mod fraudulos de către moștenitor în alt loc, dacă nu este livrată acolo unde se face
cererea, moștenitorul va fi condamnat din cauza relei sale credințe; dar dacă nu a existat rea credință, proprietatea va fi livrată
în locul în care a fost transferată.
1. În cazul în care se cere o moștenire de obiecte care pot fi cântărite, numărate sau măsurate și se lasă moștenire o cantitate
determinată (ca, de exemplu, cereale dintr-un anumit grânar sau vin dintr-un depozit desemnat), obiectul trebuie să fie predat
acolo unde a fost lăsat, cu excepția cazului în care intenția testatorului a fost alta. Dar, dacă legatul nu a fost de un anumit tip
de proprietate, acesta trebuie să fie livrat acolo unde se face cererea.
2. Prin urmare, dacă Stichus a fost lăsat moștenire și, din cauza neprezentării moștenitorului, acesta din urmă trebuie să
plătească valoarea sa estimată; dar dacă nu a fost deloc de vină, moștenitorul trebuie să asigure restituirea sa și nu va fi
obligat să plătească valoarea sa. Dar dacă sclavul altuia care a fost lăsat moștenire își ia zborul fără vina moștenitorului, se va
aplica aceeași regulă; pentru că moștenitorul poate deveni răspunzător pentru neglijență cu referire la sclavul altuia. Cu toate
acestea, moștenitorul trebuie să ofere o garanție că, dacă sclavul va fi prins, el însuși sau valoarea lui va fi predată. Acest
lucru se aplică și în cazul unui sclav capturat de inamic.
3. Dar dacă Stichus sau Pamphilus ar fi lăsat moștenire, iar unul dintre ei își ia zborul sau este capturat de inamic, se va
considera că, dacă este prezent, sclavul trebuie să fie predat, sau dacă este absent, valoarea sa estimată trebuie să fie plătită.
Alegerea dintre aceste două lucruri este acordată moștenitorului numai atunci când nu se face vinovat de întârziere în a-l
preda legatarului. Din acest motiv, se stabilește că, dacă unul dintre cei doi sclavi moare, celălalt trebuie, prin toate
mijloacele, să fie predat și poate că și prețul sclavului mort poate fi plătit. În cazul în care, totuși, ambii sclavi au luat-o la
fugă, nu se cere o garanție moștenitorului, cu excepția cazului în care ambii sclavi intră în puterea sa; dar dacă numai unul
dintre ei intră, el trebuie să livreze fie sclavul însuși pe care l-a recuperat, fie să plătească valoarea estimată a celui care
lipsește.
4. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care bunurile aparținând altuia sau moștenirii sunt distruse, fără vina moștenitorului,
sau nu sunt produse; căci acesta nu va fi obligat să facă altceva decât să dea garanție. Dacă, totuși, bunurile au fost distruse
din vina moștenitorului, trebuie să se pronunțe fără întârziere o hotărâre împotriva acestuia.
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5. Dar să ne gândim în ce mod poate fi stabilită neglijența moștenitorului; trebuie să se țină seama doar de ceea ce seamănă
cu frauda, sau și de ceea ce nu este decât o neglijență ușoară, sau trebuie să se ceară o diligență exactă din partea
moștenitorului? Aceasta din urmă cred că este cea mai corectă opinie.
6. De altfel, aceeași regulă se aplică în cazul în care un teren a fost înghițit de un cutremur, iar Labeo spune că valoarea sa
estimată nu va fi datorată. Această opinie este corectă, dacă catastrofa nu a avut loc după ce moștenitorul a lipsit; pentru că,
dacă legatarii ar fi primit-o, ar fi putut să vândă terenul.
48. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
În cazul în care sclavul moștenitorului și-a însușit în mod abuziv bunurile lăsate moștenire și le-a vândut fără știrea stăpânului
său, Atilicinus consideră că ar trebui să se acorde legatarului o acțiune in factum, astfel încât stăpânul să fie obligat să predea
sclavul său ca satisfacție pentru prejudiciu sau să plătească din peculium-ul acestuia din urmă ceea ce a primit prin vânzarea
bunurilor.
1. În cazul în care unul dintre moștenitori a ucis un sclav, nu mi se pare că co-moștenitorul său ar trebui să fie tras la
răspundere în vreun fel, deoarece nu a fost vina lui că fapta a fost comisă, iar proprietatea nu mai există.
49. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIII.
În cazul în care o proprietate este lăsată cuiva atunci când acesta împlinește vârsta de paisprezece ani, conform regulii în uz
comun, legatarului trebuie să fi împlinit pe deplin al paisprezecelea an; iar acest lucru, afirmă Marcellus, a fost decretat de
împărat.
1. Prin urmare, în cazul în care o proprietate este lăsată unui legatar atunci când acesta ajunge la al paisprezecelea an,
plătibilă în trei tranșe diferite, în unul, doi și trei ani, iar el a ajuns la al șaptesprezecelea an la momentul morții testatorului,
moștenirea ar trebui să fie plătită toată odată. Prin urmare, dacă legatarul a împlinit al cincisprezecelea an, considerăm că
moștenirea va fi datorată după trecerea a doi ani; dacă a împlinit al șaisprezecelea an, va fi datorată după un an; dacă lipsesc
câteva luni până la împlinirea celui de-al șaptesprezecelea an, moștenirea va fi datorată după trecerea acelor luni. Acest lucru
se va întâmpla însă în cazul în care testatorul a crezut că minorul avea paisprezece ani când a făcut legatul, când de fapt avea
mai mult de atât, iar dacă a fost conștient de acest lucru, trebuie să calculăm că plata legatului trebuie să se facă la trei ani de
la data testamentului.
2. Din nou, această moștenire este atât condiționată, cât și dependentă de un anumit moment. Ea este condiționată până când
legatarul a trecut de al paisprezecelea an, iar după aceea depinde de timp.
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3. Prin urmare, dacă legatarul moare înainte de a împlini paisprezece ani, nimic nu trece la moștenitorul său. Este cert că,
dacă moare ulterior, proprietatea va trece la moștenitorul său. Dar dacă la momentul în care a fost făcut testamentul, fiul avea
mai puțin de paisprezece ani, cred că perioadele de unul, doi și trei ani, stabilite pentru plată, trebuie calculate de la momentul
în care legatarul a împlinit vârsta de paisprezece ani, cu excepția cazului în care se dovedește în mod clar că intenția
testatorului a fost alta.
4. Dacă i-aș lăsa lui Titius suma de zece aurei, pe care o datorez altcuiva, și i-aș cere să o plătească creditorului meu, fiducia
nu este valabilă în ceea ce-l privește personal pe creditor, pentru că nu-i aduce niciun beneficiu; totuși, moștenitorul meu
poate intenta o acțiune împotriva legatarului, pe motiv că este în interesul său ca creditorul meu să fie plătit pentru a-l
împiedica să intenteze o acțiune. Prin urmare, legatul va fi valabil.
5. Atunci când un testator îmi datorează zece aurei pentru care a dat o cauțiune, o cerere de achitare a fiduciei nu poate fi
făcută numai de către moștenitor, ci și de către cauțiune; deoarece este în interesul acestuia din urmă ca eu să fiu plătit, mai
degrabă decât ca el să fie dat în judecată și apoi să intenteze o acțiune pe mandat. Nu contează dacă este solvabil sau nu.
6. Julianus întreabă, în Cartea a treizeci și nouă a Digestului, dacă un fideiusor lasă creditorului ceea ce îi datorează, dacă
legatul va fi valabil. El spune că acest lucru nu îl avantajează în niciun fel pe creditor, ci că debitorul va avea dreptul la o
acțiune decurgând din testament, deoarece este în interesul său să fie exonerat de răspundere, deși nu poate fi acționat în
judecată de către moștenitorul fideiusorului.
7. Dar dacă același fideiusor face un legat lui Titius și îl însărcinează să plătească creditorului său, atât debitorul, cât și
moștenitorul fideiusorului pot intenta o acțiune împotriva lui Titius, în virtutea fiduciei, deoarece este în interesul amândurora
ca fideiusiunea să fie descărcată.
8. De asemenea, trebuie amintit că o parte care este însărcinată doar cu vânzarea unei suprafețe de teren cuiva nu poate fi
obligată să i-l dea, ci doar să îl vândă la un preț rezonabil.
9. În cazul în care, totuși, moștenitorul a fost însărcinat să vândă proprietatea la un anumit preț, el este obligat să o vândă la
acel preț.
50. Același, Despre Sabinus, Cartea XXIV.
10. Când un sclav aparține mai multor stăpâni și i se lasă o moștenire, el va dobândi pentru fiecare stăpân o parte din
moștenire în proporție cu proprietatea pe care o are asupra lui.
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(1) Dacă un judecător care are competența de a soluționa o moștenire va decide că moștenitorul nu a condus corect sau nu a
condus cu seriozitate procesul, acest lucru nu va prejudicia în nici o măsură pe legatari. Dar dacă judecătorul ar trebui să
pronunțe o decizie nedreaptă, iar moștenitorul nu s-ar prezenta? Orice prejudiciu adus acestuia nu îi va prejudicia pe legatari,
așa cum susține Sabinus. Să ne gândim, totuși, dacă judecătorul ar decide în favoarea substitutului, dacă acesta va fi
răspunzător față de legatari și, cum această decizie este justă cu referire la substitutul însuși, nu se poate spune că el este
răspunzător față de legatari, deoarece el nu poate fi atât de dezonorant încât să pretindă că judecătorul a decis în favoarea sa
prin părtinire. Prin urmare, răspunsul ar fi că el va fi răspunzător atât față de legatari, cât și față de creditori.
(2) În cazul în care un moștenitor intră pe o moștenire înainte ca sclavii stăpânului lor ucis să fi fost puși în discuție, sau dacă
el nu ar răzbuna moartea testatorului, pretențiile legatarilor pot fi prezentate la Trezorerie. Dar ce se întâmplă dacă Trezoreria
nu ar accepta proprietatea? Sarcina de a plăti legatarii va reveni în mod necesar moștenitorului. Cu toate acestea, dacă
moștenitorul a prezentat în mod fraudulos un acuzator al său, pentru ca moștenirea să îi fie adjudecată și să fie liber de orice
pretenții, sau dacă nu s-a apărat așa cum ar fi trebuit, nu va fi eliberat de răspundere, la fel ca o parte care se află în litigiu în
mod coluziv cu privire la o moștenire.
(3) În cazul în care un anumit număr de monede este lăsat moștenire și nu este evident care este denumirea lor, înainte de a se
face orice altceva, trebuie să se verifice obiceiul testatorului însuși și, ulterior, cel al vecinătății, pentru a afla ce a intenționat.
Și nu numai intenția testatorului, ci și rangul legatarului, sau afecțiunea cu care era privit, și nevoile sale trebuie să fie luate în
considerare; și trebuie să se țină cont și de dispoziția altor sume prin același testament, care fie precedă, fie urmează legatului
menționat mai sus.
51. Papinianus, Întrebări, Cartea a IV-a.
Dacă, totuși, testatorul ar trebui să lase moștenire anumite monede specificate, ca, de exemplu, cele pe care le are în cufărul
său, sau o anumită piesă de farfurie, nu este vorba atât de o sumă de bani, cât de faptul că sunt lăsate chiar monedele în sine
sau obiectele, deoarece acestea nu pot fi schimbate, și ar trebui să fie evaluate, ca și cum ar fi vorba de orice alt fel de bunuri.
52. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
În cazul în care toți sclavii testatorului, împreună cu peculium-ul lor, sunt lăsate moștenire cuiva, se datorează și acei sclavi
care nu au peculium.
1. În cazul în care un fiu sub vârsta pubertății este însărcinat cu o moștenire care depinde de o anumită condiție, iar el devine
moștenitorul tatălui său și apoi moare, se poate spune că intenția tatălui care a lăsat moștenirea să fie achitată de fiul său sub
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o condiție și a însărcinat un substitut în mod absolut cu plata acesteia, a fost ca moștenirea să fie plătită de către substitut fără
întârziere, dacă fiul său ar muri înainte ca condiția să fie îndeplinită.
(53) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXV.
Dar ce se întâmpla dacă lăsa o sumă mai mare care să fie plătită de substitut? Suma în plus ar fi ceea ce a fost lăsat să fie
plătit de substitut. Aceasta, de fapt, ar fi inclusă cu suma menționată în primul testament și, prin urmare, ar fi datorată.
1. Dacă, totuși, testatorul ar repeta moștenirea atunci când a numit substitutul; de exemplu, dacă l-a însărcinat pe minor să-mi
livreze o suprafață de teren și a repetat această moștenire însărcinându-l pe moștenitorul minorului să mi-o livreze mie și lui
Seius; efectul acestei repetări va fi că doar o parte din teren mi-ar fi datorată.
2. Dacă cineva ar numi doi moștenitori și i-ar însărcina pe fiecare dintre ei să livreze legatarului o parte indivizibilă a unei
proprietăți, acest lucru este același lucru ca și cum moștenirea ar fi fost făcută prin două testamente diferite; căci dacă o
moștenire este făcută mie și fiului meu sau sclavului meu, prin același testament, ambele moșteniri vor fi, fără îndoială,
valabile, așa cum a afirmat Marcellus în lucrarea sa despre Julianus.
3. În cazul în care moștenitorul ucide sclavul care a fost lăsat moștenire din cauza vreunei crime pe care acesta din urmă a
săvârșit-o, adică pentru că a meritat moartea, se va considera, fără îndoială, că el nu este răspunzător în temeiul testamentului.
4. Dacă, totuși, l-a predat în satisfacție pentru un prejudiciu comis, va fi răspunzător pentru că putea să îl repare ? Cred că va
fi răspunzător.
5. Dar dacă el ar ucide un animal care a fost lăsat moștenire, cred că va fi răspunzător, nu numai pentru corpul animalului
mort sau pentru orice rămășițe ale acestuia, ci și pentru a plăti valoarea pe care acesta ar fi avut-o dacă ar fi fost viu.
6. De asemenea, în cazul în care moștenitorul a permis ca o casă care fusese lăsată moștenire să fie pusă în posesie, pentru a
evita amenințarea cu un prejudiciu; cred că va fi ținut, pentru că trebuia să dea o garanție.
7. În cazul în care moștenitorul a înmormântat un cadavru pe un teren care a fost lăsat moștenire și, prin aceasta, l-a făcut
religios, dacă și-a îngropat tatăl acolo când nu l-a putut îngropa în altă parte sau nu a putut face acest lucru la fel de
convenabil, el nu va fi răspunzător în temeiul testamentului. Va fi, totuși, răspunzător pentru prețul terenului? Dacă testatorul
a dorit să fie înmormântat în acel loc, moștenitorul nu va fi răspunzător în temeiul testamentului. Dar dacă moștenitorul l-a
înmormântat acolo pe propria răspundere, el va fi obligat să plătească valoarea terenului, dacă bunurile succesiunii sunt
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suficiente pentru a permite acest lucru; deoarece, atunci când un testator dăruiește un teren, el intenționează fie să fie
înmormântat în altă parte, fie ca prețul terenului să fie plătit legatarului.
8. Dacă moștenitorul însuși nu a ucis sclavul, ci l-a forțat să comită un act ilegal, pentru ca acesta să fie ucis sau supus
pedepsei de către altcineva; va fi perfect corect ca el să plătească prețul. Cu toate acestea, valoarea pământului nu va fi
datorată, dacă sclavul a comis crima prin propria sa dispoziție rea.
9. Dacă sclavul care a fost lăsat moștenire ar fi capturat de inamic, fără fraudă din partea moștenitorului; nu se va cere
predarea lui, dar dacă acest lucru a fost făcut în mod fraudulos, va fi cerut.
54. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VIII-a.
Atunci când sunt inserate într-un testament legate care implică rușinea și intenția de a-l insulta pe legatar mai degrabă decât
de a-l avantaja; ele sunt considerate ca nefiind scrise, din cauza odiosului care se atașează testatorului.
1. Dacă o moștenire este lăsată lui Titia, cu condiția ca ea să se căsătorească cu aprobarea lui Seius, iar Seius să moară în
timpul vieții testatorului și ea să se căsătorească, ea va avea dreptul la moștenire.
2. Dacă o moștenire v-a fost lăsată cu condiția să manumitezi un sclav, iar moartea sclavului împiedică manumiterea acestuia,
veți avea totuși dreptul la moștenire, deoarece nu a fost vina dumneavoastră că nu și-a obținut libertatea. În cazul în care, în
legatul unei moșteniri, este menționată doar o parte dintre moștenitori, moștenitorii vor fi însărcinați în mod egal cu aceasta,
iar dacă toți sunt însărcinați, fiecare va fi răspunzător în proporție cu partea sa de moștenire.
55. Același, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Nimeni nu poate prevedea în testamentul său că legile care îl privesc să nu i se aplice; pentru motivul că obligația
moștenitorului cu privire la plata legatului nu poate fi afectată de timp, loc sau condiție.
56. Același, Despre Sabinus, cartea XIV.
În cazul în care un legatar face o stipulație în legătură cu un sclav care i-a fost lăsat moștenire, moștenitorul nu va fi obligat
să prezinte sclavul dacă acesta va fugi. Moștenitorul nu va fi obligat de o astfel de stipulație, pentru motivul că sclavul trebuie
să fie predat așa cum era atunci când a fost menționat în testament, și nici nu se înțelege că s-a adus vreun prejudiciu
legatarului prin aceasta.
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57. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXIII.
În cazul în care bunurile grevate de sarcini au fost lăsate moștenire printr-un trust, dacă testatorul știa că sunt grevate, ele
trebuie eliberate de către moștenitor, cu excepția cazului în care testatorul a intenționat altfel. Dacă nu a știut acest lucru,
datoria trebuie să fie asumată de beneficiar, cu excepția cazului în care acesta poate dovedi că, dacă testatorul ar fi știut că
bunul era grevat, ar fi lăsat altceva sau dacă este probabil că va rămâne ceva după plata datoriei. Dacă, totuși, deși nu a fost
intenția testatorului ca povara eliberării dreptului de gaj asupra terenului să fie suportată de moștenitorii săi, este evident că
nu s-a gândit să îi scutească de responsabilitate; beneficiarul fiduciei poate, prin intermediul unei excepții pe motiv de reacredință, să oblige creditorii, în cazul în care aceștia introduc o acțiune ipotecară împotriva sa, să îi cedeze drepturile lor; și
chiar dacă nu a făcut acest lucru în timpul prevăzut de lege, totuși, acest privilegiu îi va fi acordat prin intermediul jurisdicției
guvernatorului provinciei.
58. Papinianus, Opinii, Cartea a IX-a.
Am dat ca părere că, în cazul în care o casă aparținând unei moșii a fost incendiată și a fost reconstruită cu banii
moștenitorului, în contul unui contract de fiducie prin care casa respectivă urma să fie predată cuiva după moartea
moștenitorului, suma cheltuielilor ar trebui să fie dedusă în conformitate cu estimarea unui cetățean de încredere, luându-se în
considerare vechimea casei:
59. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIII.
Cu condiția ca incendiul să nu fi avut loc din neglijența moștenitorului.
60. 60. Julianus, Digest, Cartea XXXIX.
Dacă moștenitorul ar fi predat casa fără a reține nimic, o acțiune pentru recuperarea unei sume nedeterminate ar trebui să fie
în favoarea sa, ca și cum ar fi plătit mai mult decât datora.
61. Papinianus, Opinii, Cartea a IX-a.
Părerea mea a fost că nu ar trebui incluse în calcul cheltuielile necesare suportate de legatar pentru repararea unei case, în
cazul în care el pretinde moștenirea și condiția de care depinde aceasta a fost îndeplinită ulterior.
62. Paulus, Despre edict, Cartea a XLI-a.
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În cazul în care o sclavă este lăsată moștenire, împreună cu copiii ei, doar sclava va fi datorată, dacă nu există copii; și doar
copiii, dacă sclava este moartă.
(63) Celsus, Digest, Cartea XVII.
Dacă un testator ar lăsa moștenire toate sclavele sale de sex feminin și copiii născuți din ele, iar una dintre sclavele respective
ar muri, Servius neagă faptul că i se cuvine copilul ei, pe motiv că a fost lăsat moștenire cu titlu accesoriu. Consider că
această opinie este incorectă și că nu este în conformitate nici cu limbajul, nici cu intenția defunctului.
64. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XV.
Documentele procurate prin uneltirile părților interesate, în mod similar, sunt invalide, atunci când se referă la proprietăți sau
moșteniri.
65. Același, Despre Edictul pretorului, cu privire la moșteniri, Cartea I.
În cazul în care un legat este făcut după cum urmează: "Îi dau lui Seius zece sclavi, în plus față de cei zece pe care i-am lăsat
direct lui Titius". Atunci, dacă se constată că doar zece aparțin moștenirii, legatul este nul; dar dacă rămân mai mulți decât
acest număr după ce Titius și-a ales cei zece, legatul va fi valabil în ceea ce îi privește pe ceilalți; dar nu pentru un număr mai
mare decât cei zece care au fost legați. Dacă vor rămâne mai puțin de zece, legatul va fi valabil cu referire la atâția câți se
găsesc.
1. Legatul este condiționat atunci când este exprimat în felul următor: "Îl dau pe Stichus lui Așa și așa, dacă el dorește să-l
accepte", și nu trece la moștenitor, decât dacă legatarul este dispus să-l ia; deși, în caz contrar, atunci când un legat este lăsat
fără adăugarea "Dacă dorește să-l accepte", acesta va fi transferat moștenitorului legatarului; pentru că, în drept, una este
când ceva este inclus tacit și alta când este exprimat în cuvinte.
2. Dacă o casă ar fi lăsată moștenire, chiar dacă a fost reconstruită treptat, astfel încât nu a mai rămas nimic din materialele
originale, spunem totuși că legatul va fi valabil; dar dacă, după ce casa a fost dărâmată, testatorul ar construi o alta în locul ei,
trebuie să considerăm că legatul este anulat, cu excepția cazului în care se va dovedi că intenția testatorului a fost alta.
66. Același, Despre edictul provincial, Cartea XVIII.
Dacă testatorul a dat indicații moștenitorului său să cumpere sau să vândă o proprietate la un preț rezonabil, legatul este
valabil. Dar ce se întâmplă dacă legatarul, de la care moștenitorul a fost îndrumat să cumpere terenul, ar fi obligat să îl vândă
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din necesitate și nu ar putea găsi un cumpărător; sau, pe de altă parte, dacă ar fi foarte avantajos pentru legatar ca acesta să
cumpere proprietatea, iar moștenitorul nu i-ar vinde-o, cu excepția cazului în care testatorul i-ar fi ordonat să facă acest
lucru?
67. Același, Despre edictul pretorului, cu privire la moșteniri, cartea I.
În cazul în care un sclav este lăsat moștenire unuia dintre mai mulți moștenitori și se spune că a comis cu răutate un act
împotriva moștenirii, ca de exemplu, să fi sustras conturile; el nu va fi adjudecat moștenitorului înainte de a fi supus la
tortură, dacă ceilalți moștenitori doresc acest lucru. Aceeași regulă se aplică dacă este lăsat moștenire unui străin.
(1) În cazul în care același bun este lăsat moștenire la doi moștenitori dintre mai mulți, care au fost desemnați pentru părți
diferite, fiecare dintre moștenitori va avea dreptul la jumătate din moștenire, și nu proporțional cu părțile lor din moștenire.
68. Același, Despre edictul provincial, cartea XVIII.
În cazul în care un legat este făcut unui fiu după moartea tatălui său, nu există nicio îndoială că, la moartea tatălui său,
moștenirea va aparține fiului; și nu are nicio importanță dacă legatarul devine sau nu moștenitorul tatălui său.
1. În cazul în care un legat este lăsat unui sclav după moartea stăpânului său, dacă acesta rămâne în starea de servitute, legatul
va aparține moștenitorului stăpânului său; și aceeași regulă se va aplica dacă sclavul va fi obligat să devină liber prin
testamentul stăpânului său, deoarece momentul legatului datează din momentul apariției moștenitorului; rezultatul este că
legatul va fi dobândit de moștenire, iar apoi va fi atribuit celui care este moștenitor; și, în plus, atunci când cineva este creat
fie moștenitor propriu, fie moștenitor necesar al stăpânului prin testamentul acestuia, atunci, deoarece momentul apariției
moștenitorului și cel stabilit pentru dobândirea moștenirii coincid, se consideră că este mai probabil ca moștenirea să aparțină
celui căruia i-a fost lăsată decât moștenitorului celui de la care sclavul își obține libertatea.
2. Dacă sclavul este lăsat în mod absolut și i se ordonă să fie liber sub anumite condiții, iar condiția nu este îndeplinită,
legatul va fi valabil; prin urmare, dacă condiția este îndeplinită, legatul va fi anulat, dar dacă nu este îndeplinită, sclavul va
aparține legatarului. Prin urmare, dacă, în timp ce condiția de care depinde libertatea sclavului este în suspensie, legatarul
moare, iar condiția de care depindea libertatea sclavului eșuează, moștenirea nu va aparține moștenitorului legatarului.
3. Dacă, într-adevăr, sclavul ar trebui să fie lăsat condiționat și s-ar dispune ca acesta să fie liber după expirarea unui anumit
timp, legatul este absolut nul, deoarece ziua stabilită va sosi cu siguranță. Julianus era și el de această părere.
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4. Din acest motiv, el spune că, dacă un sclav a fost lăsat moștenire lui Titius și s-a ordonat să fie liber după moartea lui
Titius, moștenirea este nulă, pentru că este sigur că Titius va muri.
(69) Același, Despre edictul pretorului cu privire la moșteniri.
Este acceptat faptul că o moștenire poate fi lăsată unui sclav care a fost el însuși dispus prin testament; deoarece în momentul
în care moștenirea este introdusă, sclavul este dobândit de către legatar, iar apoi moștenirea îl urmează.
1. În cazul în care un moștenitor înstrăinează un sclav sub o anumită condiție, iar condiția este îndeplinită ulterior, el poate,
totuși, să fie revendicat de către legatar, iar legatul nu se stinge.
2. În cazul în care un testator ordonă unora dintre moștenitorii săi să plătească o datorie, creditorii săi nu vor avea dreptul la o
acțiune împotriva lor, dar pot acționa împotriva celorlalți coerezi, deoarece este în interesul lor ca acest lucru să fie făcut. În
acest caz, nu numai o altă parte decât cea căreia testatorul a ordonat să i se dea un bun va avea dreptul la o acțiune, ci și
altele; ca, de exemplu, în cazul în care el ar ordona ca o zestre să fie dată ginerelui său sau bărbatului logodit cu fiica sa, în
numele acesteia. Căci nici ginerele și nici logodnicul nu vor avea dreptul la acțiune, ci fata, deoarece ea are cel mai mare
interes în această chestiune.
3. Atunci când un teren care a fost donat este grevat de o servitute, el trebuie predat în starea în care se află. Dar dacă este
devălmășită după cum urmează: "În cea mai bună stare posibilă", ea trebuie să fie livrată liberă de orice servitute.
4. În cazul în care este lăsat moștenire un sclav care s-a ocupat de afacerile testatorului, acesta nu trebuie să fie predat înainte
de a-și da socotelile; iar dacă se inițiază o procedură judiciară pentru a obliga la predarea sa, instanța trebuie să ia în
considerare și socotelile sale.
5. În cazul în care există îndoieli cu privire la existența bunurilor lăsate, de exemplu, dacă nu se știe dacă un sclav care a fost
lăsat moștenire trăiește, s-a decis că se poate intenta o acțiune testamentară și este de datoria judecătorului să îl oblige pe
moștenitor să furnizeze o garanție prin care se angajează să caute bunurile și, dacă le găsește, să le predea legatarului.
70. Același, Despre edictul provincial, cartea XVIII.
Dacă un sclav aparținând lui Titius îmi fură ceva, iar ulterior Titius, după ce m-a numit moștenitor al său, îți lasă ție sclavul
respectiv, nu este nedrept ca eu să-ți predau sclavul așa cum era când se afla în mâinile lui Titius, adică să mă despăgubești
pentru furtul pe care sclavul l-a comis în timp ce îi aparținea lui Titius.
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1. Pentru că, dacă ți-ar rămâne ție o suprafață de pământ care a fost supusă unei servituți în beneficiul unor terenuri ale mele,
nu ar trebui să ți-o predau de către mine în alt mod decât sub rezerva servituții anterioare.
2. Acest caz nu se deosebește de cel în care cineva cumpără un sclav de la cineva prin mandatul altuia, sau restituie fostului
proprietar un sclav pe care l-a cumpărat cu dreptul de a-l restitui; căci persoanele nu sunt obligate să restituie un sclav în
astfel de circumstanțe, cu excepția cazului în care s-a promis o despăgubire pentru un furt comis de respectivul sclav, fie
înainte de încheierea tranzacției, fie ulterior.
3. Prin urmare, dacă un sclav care a fost lăsat moștenire fură ceva de la moștenitor, după acceptarea succesiunii, acesta din
urmă va fi obligat să predea sclavul în așa fel încât legatarii să primească de la moștenitor suma pe care ar fi putut-o recupera
de la acesta printr-o acțiune izvorâtă din infracțiunea comisă de sclav.
(71) Ulpianus, Despre edict, Cartea LI.
În cazul în care o casă a fost pur și simplu lăsată cuiva, fără a se preciza ce casă, moștenitorii vor fi obligați să dea legatarului
orice casă aparținând testatorului pe care acesta o va alege. Dacă, totuși, testatorul nu a lăsat nicio casă, legatul este mai
degrabă ridicol decât valabil.
1. Să ne gândim dacă, atunci când cineva predă un sclav în virtutea unui legat, trebuie să ofere o garanție împotriva evicțiunii
și, în general, trebuie să se considere că, ori de câte ori un bun dat prin legat a fost predat, iar posesorul este evacuat, legatarul
poate intenta o acțiune în justiție pentru el, în conformitate cu prevederile testamentului. Cu toate acestea, în cazul în care se
solicită bunul în instanță, este de datoria judecătorului să ceară o cauțiune, astfel încât să poată fi intentată o acțiune în
temeiul stipulației.
2. În cazul în care au fost lăsate sume de bani, iar moștenitorul recunoaște că acestea sunt datorate, trebuie să i se acorde un
termen rezonabil pentru a le achita; și nu trebuie să fie obligat să aducă problema în instanță. Pretorul trebuie să stabilească
un termen de plată, în conformitate cu ceea ce este echitabil și drept.
3. În cazul în care un om recunoaște că este dator, dar dă un motiv întemeiat pentru care nu poate livra ceea ce este datorat, el
trebuie să fie ascultat; de exemplu, atunci când o proprietate aparținând altuia a fost lăsată moștenire, iar el susține că
proprietarul acesteia refuză să o vândă; sau atunci când spune că se cere un preț exorbitant pentru proprietate; sau în cazul în
care refuză să renunțe la un sclav care face parte din moștenire, deoarece sclavul respectiv este fie tatăl său, fie mama sa, fie
unul dintre frații săi; deoarece este perfect corect ca, în aceste circumstanțe, instanța să îi permită să plătească valoarea
estimată a proprietății.
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4. În cazul în care o cupă a fost lăsată moștenire cuiva, iar moștenitorul dorește să plătească valoarea estimată a acesteia,
deoarece spune că ar fi o dificultate pentru el să fie privat de ea, el nu poate obține această favoare din partea pretorului,
deoarece condiția unui sclav este una, iar cea a altor bunuri este alta, iar cu privire la sclavi se adoptă o cale mai îngăduitoare,
așa cum am afirmat anterior.
5. În cazul în care sunt lăsate moștenire bunuri aparținând unei municipalități, împreună cu taxele municipale, să ne gândim
dacă moștenirea este valabilă și dacă poate fi revendicată în mod legal. Julianus spune în Cartea a treizeci și opta a Digestului
că, deși un teren de acest fel poate aparține unei municipalități, totuși, deoarece partea care l-a lăsat moștenire avea un anumit
drept asupra acestuia, moștenirea va fi validă.
6. Dar dacă testatorul ar fi lăsat acest teren altor persoane decât municipalitatea de la care îl închiriase, se consideră că nu a
lăsat dreptul de proprietate asupra lui, ci doar dreptul pe care îl avea asupra chiriei terenului.
72. Paulus, Despre Edict, cartea XLVIII.
73. Dacă cineva lasă moștenire moșia Cornești, cu excepția viilor care se aflau acolo la momentul morții sale, iar acolo nu
există viță de vie, nu se va scădea nimic din moștenire.
(73) Gaius, Despre Edictul pretorului, cu privire la moșteniri.
În cazul în care unui moștenitor i se ordonă să acționeze în așa fel încât Lucius să poată obține o sută de aurei, moștenitorul
va fi obligat să plătească această sumă; pentru că nimeni nu poate acționa în așa fel încât eu să pot obține o sută de aurei dacă
nu mi le dă el.
1. Într-un rescript al împăratului nostru se afirmă că sunt legale atât moștenirile lăsate satelor, cât și cele lăsate orașelor.
74. Ulpianus, Disputații, Cartea a IV-a.
Deși Împăratul Nostru și tatăl său au afirmat într-un Rescript că, în cazul în care se ordonă ca bunurile să fie predate de către
moștenitorul desemnat, acest lucru, conform intenției testatorului, se aplică și substitutului; totuși, trebuie înțeles în acest fel,
numai atunci când este clar că intenția testatorului nu a fost alta. Se poate stabili în mai multe moduri dacă, în cazul în care
moștenitorul său a fost însărcinat cu plata unei moșteniri sau a unui trust, el nu a dorit ca înlocuitorul să fie însărcinat cu
aceasta. Dar ce se întâmplă dacă l-a însărcinat pe înlocuitor cu livrarea altor bunuri către beneficiarul fiduciei sau către
legatar, bunuri de care nu l-a însărcinat pe moștenitorul desemnat? Sau ce ar trebui să se procedeze în cazul în care există un
motiv întemeiat pentru care moștenitorul desemnat ar trebui să fie însărcinat cu moștenirea, iar substitutul nu? Sau ce ar
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trebui să se facă în cazul în care el a substituit beneficiarul, căruia i-a lăsat un bun în încredere, care să fie predat de către
moștenitorii săi desemnați? Prin urmare, trebuie spus că rescriptul menționat mai sus nu se aplică, cu excepția cazului în care
intenția testatorului este obscură.
(75) The Same, Disputations, Cartea a V-a.
În cazul în care o moștenire sau un trust este lăsat după cum urmează: "Dacă moștenitorul meu o va considera potrivită, dacă
o va aproba, dacă o va considera justă", moștenirea sau trustul va fi datorat; deoarece i-a fost încredințat ca unui om de
caracter, iar validitatea legatului nu a depins de simplul consimțământ al moștenitorului.
1. Acolo unde, "ceea ce datorează Titius", îmi este lăsat mie, iar Titius nu datorează nimic, trebuie remarcat faptul că legatul
este nul. Și, de asemenea, dacă suma nu este precizată, nu se va datora nimic, pentru motivul bun și suficient că nu este
evident cât de mult a fost lăsat moștenire. Căci dacă îi las lui Titius ceea ce îi datorez și nu menționez suma, este stabilit că
legatul este nul; dar dacă îi las lui Titius zece aurei pe care i le datorez, deși s-ar putea să nu-i datorez nimic, falsa
reprezentare nu anulează moștenirea; așa cum a decis Julianus în cazul legatului unei zestre.
2. Dacă testatorul ar fi spus: "Las moștenire cele zece aurei pe care mi le datorează Titius", moștenirea va fi fără îndoială
nulă, deoarece există o mare diferență între o reprezentare falsă și o condiție sau o cauză falsă. Prin urmare, dacă i-aș lăsa lui
Titius cele zece aurei pe care mi le datorează Seius, legatul va fi nul dacă acesta nu-mi datorează nimic, deoarece el ar trebui
să fie debitorul meu. Dacă, totuși, el mi-a rămas dator și dacă eu îmi voi încasa datoria în timpul vieții mele, moștenirea va fi
stinsă; iar dacă el va rămâne debitorul meu, moștenitorul meu va fi obligat doar să îi cedeze dreptul de acțiune.
3. Dacă cineva ar stipula: "Să dau Stichus sau zece aurei, după cum voi alege", și lasă moștenire ceea ce i se cuvenea
legatarului, moștenitorul său va fi obligat să cedeze legatarului dreptul său de acțiune, iar acesta din urmă va avea dreptul de
a alege Stichus sau cele zece aurei, după cum va prefera.
4. Prin urmare, dacă îi va lăsa moștenire Stichus, în timp ce îi datora fie Stichus, fie cele zece aurei, o acțiune pentru o sumă
nedeterminată va fi intentată în favoarea legatarului împotriva moștenitorului, așa cum a afirmat Julianus în Cartea a Treizeci
și Treia a Digestului; și prin intermediul acestei acțiuni îl poate constrânge pe moștenitor să inițieze o acțiune în justiție; și
dacă, după ce a intentat acțiunea, îl va recupera pe Stichus, moștenitorul trebuie să-l predea legatarului, dar dacă va plăti cele
zece aurei, nu va recupera nimic. Prin urmare, este în puterea debitorului să stabilească dacă cel căruia i-a fost lăsat Stichus
va fi sau nu legatar.
(76) Julianus, Digest, Cartea XXXIV.
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Dacă cineva ar stipula să livreze Stichus sau Pamphilus, iar apoi ar lăsa Stichus lui Sempronius, iar Pamphilus lui Maevius;
se înțelege că moștenitorul este obligat să plătească valoarea lui Stichus sau Pamphilus unuia dintre legatarii și să cedeze
dreptul său de acțiune celuilalt.
77. Ulpianus, Disputații, Cartea a V-a.
77. Când se depun bani la cineva, iar apoi acesta este însărcinat, ca fideiusor, să plătească banii respectivi beneficiarului,
trebuie executată fideiusiunea, conform unui Rescript al Divinului Pius; deoarece se consideră că moștenitorul a fost solicitat
să plătească banii debitorului. Căci dacă debitorul ar fi dat în judecată de către moștenitor, el se poate prevala de o acțiune pe
motiv de rea-credință, ceea ce face ca trustul să fie valabil; și din moment ce acesta este cazul, orice debitor poate fi
însărcinat cu un trust.
(78) Același, Disputații, cartea VIII.
În cazul în care un legatar este însărcinat cu un trust, el este obligat să îl execute numai dacă bunurile lăsate ajung în mâinile
sale.
79. Julianus, Digest, Cartea a V-a.
Atunci când cineva, prin testamentul său, ordonă ca zece aurei să fie plătite lui Titius și Seius, aceste cuvinte nu sunt deloc
ambigue; deoarece testatorul, atunci când a menționat zece, se înțelege că a spus că zece aurei trebuie să fie date fiecăruia
dintre legatarii.
80. Marcellus, Note asupra Digestului lui Julianus, Cartea XXXII.
Un om care a lăsat o moștenire de numai treizeci de aurei a lăsat moștenire treizeci lui Titius, douăzeci lui Seius și zece lui
Maevius. Massurius Sabinus susține că Titius are dreptul la cincisprezece, Seius la zece, iar Maevius la cinci aurei; cu
condiția însă ca fiecare legatar să contribuie cu partea sa din al patrulea falcidian proporțional cu ceea ce i-a fost lăsat
moștenire.
81. Julianus, Digest, cartea XXXII.
Atunci când un moștenitor a fost însărcinat să predea un teren sub o anumită condiție și, în timp ce această condiție este în
curs, îl lasă unui terț sub o altă condiție, iar apoi condiția prescrisă prin testamentul anterior este îndeplinită, iar după aceea
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condiția sub care moștenitorul a lăsat moștenire respectiva proprietate este respectată; proprietatea asupra acesteia nu este
pierdută de primul legatar.
1. În cazul în care un bun este lăsat moștenire unui sclav deținut în comun de doi stăpâni, unul dintre ei poate accepta legatul,
iar celălalt îl poate refuza; pentru că, în acest caz, un sclav deținut în comun ocupă locul a doi sclavi separați și distincți.
2. "Îl dau și îl las pe Stichus lui Sempronius; dacă Sempronius nu îl mantuiește pe Stichus în decurs de un an, îl dau și îl las
pe acesta lui Titius." S-a pus întrebarea: ce efect a avut acest lucru din punct de vedere juridic? Am răspuns că, între timp,
Sempronius ar avea dreptul la întregul sclav, iar dacă îl va manumi în termen de un an, sclavul va deveni liber, dar dacă nu va
face acest lucru, întregul sclav va aparține lui Titius.
3. Atunci când un testator atribuie o suprafață de teren, cu excepția clădirii, prin termenul "clădire" se înțelege fie edificiul,
fie solul pe care a fost ridicat în plus. Dacă el exceptează doar clădirea în sine, întreaga întindere de teren poate fi totuși
revendicată prin termenii legatului; dar dacă moștenitorul depune o excepție pe motiv de rea-credință, el poate obține
permisiunea de a locui în casă, precum și de a dobândi un drept de trecere prin teren pentru a avea acces la ea. Cu toate
acestea, în cazul în care terenul a fost exceptat, terenul, cu excepția casei, poate fi revendicat, iar o servitute va fi atașată, prin
efectul legii, în beneficiul casei; la fel ca atunci când un proprietar lasă moștenire una dintre cele două suprafețe de teren și o
supune pe cealaltă unei servituți în favoarea sa. Cu toate acestea, probabilitatea este că, într-un caz de acest gen, testatorul a
avut în vedere și terenul pe care a fost construită casa și fără de care aceasta nu ar putea rezista.
4. În cazul în care un libert îl desemnează pe patronul său moștenitor pentru șapte doisprezecimi din averea sa, iar alte
persoane moștenitoare pentru restul, și își face legatul după cum urmează: "Încredințez oricărei persoane dintre cele
menționate mai sus care va fi moștenitorul meu, împreună cu patronul meu, să îi predea lui Titius un astfel de sclav, sclavi
care cred că valorează douăzeci de aurei fiecare"; trebuie să se înțeleagă că coeredele patronului este singurul însărcinat cu
moștenirea și, prin urmare, că Titius poate pretinde doar cinci doisprezecimi din sclavi. Dar următoarea adăugire: "pe care îi
consider a fi în valoare de douăzeci de aurei fiecare", nu schimbă condiția moștenirii, dacă se ține cont de proporția datorată
în conformitate cu legea falcidiană, deoarece, pentru ca acest lucru să se poată face, trebuie totuși să se deducă valoarea reală
a sclavilor, atunci când aceștia sunt evaluați.
5. "Dau și las moștenire o suprafață de pământ lui Titius, dacă plătește zece aurei moștenitorului meu." Dacă moștenitorul
meu îi datorează lui Titius zece aurei, iar Titius îi dă o chitanță pentru această sumă, el poate revendica terenul.
6. Dacă Titius, căruia i-a fost lăsat moștenire Stichus, moare înainte de a afla că moștenirea îi aparține, și îi lasă același sclav
lui Seius, iar moștenitorul lui Titius nu respinge moștenirea, Seius îl poate revendica pe Stichus ca fiind proprietatea sa. Dacă
șeful unei gospodării îl însărcinează pe fiul său minor cu predarea unei suprafețe de teren, pe care a lăsat-o lui Titius, și
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însărcinează un înlocuitor în același mod pentru aceeași persoană, iar minorul devine moștenitorul tatălui său, indiferent dacă
Titius revendică moștenirea sau o respinge, el nu poate cere nimic de la înlocuitor, chiar dacă fiul moare înainte de a ajunge
la pubertate; pentru că atunci când o moștenire este lăsată a doua oară, iar înlocuitorul este însărcinat cu aceasta, trebuie
considerat că moștenirea este doar repetată.
7. De aceea, dacă fiul a fost însărcinat în mod absolut, iar substitutul în mod condiționat cu moștenirea, cazul va fi același ca
și cum numai fiul ar fi fost însărcinat cu ea. Și, pe de altă parte, dacă fiul a fost însărcinat condiționat, iar substitutul în mod
absolut, iar minorul ar muri înainte de îndeplinirea condiției, legatul va fi valabil numai în virtutea substituirii.
8. Un legat făcut în felul următor: "Dau și las moștenire o suprafață de teren lui Lucius și Titius, sau unuia dintre ei", este
valabil, iar dacă ambii trăiesc, se va datora amândurora, dar dacă doar unul dintre ei trăiește, acesta va avea dreptul la el.
9. În cazul în care un sclav care urmează să fie liber sub o anumită condiție este lăsat moștenire sub o altă condiție și, în timp
ce condiția legatului este în curs de îndeplinire, cealaltă condiție de care depinde libertatea sa nu se îndeplinește, legatul este
valabil; căci, așa cum o acordare condiționată a libertății anulează legatul dacă condiția este îndeplinită, tot așa și legatul nu
poate fi anulat înainte de a fi sosit momentul în care trebuie să intre în vigoare.
10. În cazul în care un fiu minor este însărcinat cu moștenirea unui sclav, iar înlocuitorul său este îndrumat să îl elibereze, iar
minorul ajunge la pubertate, sclavul poate fi revendicat de partea căreia i-a fost lăsat moștenire. Dacă, totuși, minorul moare,
sclavul își va obține libertatea. Ar exista mult mai multe motive pentru ca acest lucru să fie respectat, dacă sclavul ar fi fost
lăsat condiționat în sarcina minorului și, în timp ce condiția era în curs, fiul ar fi murit înainte de a ajunge la vârsta pubertății.
82. Julianus, Digest, Cartea XXXIII.
Obligația legată de un legat nu se stinge întotdeauna atunci când bunul se înstrăinează legatarului în ziua prevăzută, dar
trebuie să i se înstrăineze în așa fel încât să nu poată fi lipsit de el. Să presupunem că anumite bunuri care mi-au fost lăsate în
mod absolut mi-au fost predate de către moștenitor în ziua stabilită și că moștenitorul a fost, de asemenea, însărcinat să
predea bunurile respective unei alte persoane sub rezerva unei anumite condiții; pot, fără îndoială, să intentez o acțiune în
temeiul testamentului, deoarece circumstanțele sunt de așa natură încât voi pierde proprietatea bunurilor dacă condiția este
îndeplinită. Căci, dacă Stichus mi se cuvine în temeiul unei stipulații, iar el este lăsat altcuiva sub o condiție, el va deveni al
meu, datorită contraprestației; totuși, dacă condiția este îndeplinită, voi avea dreptul de a intenta o acțiune în baza stipulației.
(1) În cazul în care am dobândit, prin prescripție, un bun aparținând unei persoane care este absentă pentru treburi publice, iar
acesta îmi este lăsat moștenire înainte de a fi lipsit de el printr-un titlu mai bun și, ulterior, ar trebui să fiu lipsit de el în acest
mod, pot introduce în mod legal o acțiune în temeiul testamentului și pot obliga ca respectivul bun să îmi fie predat.
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(2) În cazul în care o suprafață de teren mi-a fost lăsată prin testament și am dobândit simpla proprietate asupra acesteia fără
uzufruct, iar vânzătorul își pierde ulterior drepturile civile, uzufructul îmi va aparține. Dacă deschid o acțiune în temeiul
testamentului, instanța va pronunța o hotărâre judecătorească cu privire la suma pe care am pierdut-o în urma litigiului.
(3) Marcellus: Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care cumpăr o parte din terenul respectiv, iar partea respectivă îmi
este fie lăsată prin moștenire, fie donată; pentru că am dreptul de a intenta o acțiune în justiție pentru o parte.
(4) Julianus: Dacă copiii născuți de Pamphila îmi sunt lăsați moștenire, iar eu am cumpărat-o pe Pamphila, iar ea are un copil
în timp ce se află sub controlul meu; nu se poate considera că am dreptul la respectivul copil, pentru o contraprestație
valabilă, doar pentru că am cumpărat-o pe mama sa. Dovada acestui fapt este că, dacă voi fi evacuat, voi avea dreptul la o
acțiune împotriva vânzătorului pe motiv de cumpărare.
(5) În cazul în care un testator, avându-i ca debitori pe Gaius și Lucius pentru aceeași sumă de bani, a făcut un legat după
cum urmează: "Fie ca moștenitorul meu să dea lui Sempronius ceea ce îmi datorează Gaius și lui Maevius ceea ce îmi
datorează Lucius", el îi impune moștenitorului său necesitatea de a ceda drepturile sale de acțiune unuia dintre legatarii săi și
suma creanței datorate de aceștia celuilalt. Cu toate acestea, dacă testatorul, în timpul vieții sale, ar fi dat o chitanță lui Gaius,
moștenirea lăsată lui Sempronius și Maevius va fi în mod necesar nulă.
(6) În cazul în care Stichus și Pamphilus mi-au fost lăsate prin două testamente diferite, iar eu am primit Stichus în temeiul
unui alt testament, pot introduce o acțiune în temeiul primului pentru a recupera Pamphilus; deoarece, dacă Stichus și
Pamphilus mi-au fost lăsate printr-un singur testament și am obținut Stichus pentru o contraprestație bună, aș putea, totuși, să
pretind Pamphilus.
83. Marcellus, Digest, Cartea XIII.
Titius ți-a lăsat moștenire o parte din Stichus, iar Seius ți-a lăsat moștenire partea rămasă din Stichus, atunci poți să-l
revendici în virtutea ambelor testamente.
(84) Julianus, Digest, Cartea XIII.
Un legat de acest fel: "Fie ca moștenitorul meu să plătească o sută de aurei lui Titius, dacă Titius îi va oferi moștenitorului
meu garanția că va plăti o sută de aurei lui Maevius", va fi valabil; la fel ca și în cazul în care o moștenire este lăsată cuiva și
acesta a predat-o altuia în conformitate cu termenii unui trust.
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1. Următoarea moștenire este valabilă din același motiv: "Moștenitorul meu să plătească o sută de aurei lui Titius, dacă Titius
îi dă garanția că va construi o lucrare publică de această valoare în oraș".
2. Dacă Sempronius îl numește pe Titius moștenitorul său și îi ordonă să transfere lui Maevius o bucată de teren aparținând
moștenirii sale, după trecerea a doi ani, iar Titius îl însărcinează apoi pe moștenitorul său să predea imediat același teren lui
Maevius, iar Maevius primește prețul terenului de la moștenitorul lui Titius și, ulterior, dorește să revendice terenul în
temeiul testamentului lui Sempronius; el va fi împiedicat de o excepție, dacă nu este mulțumit de prețul plătit pentru
respectivul teren.
3. În cazul în care un sclav a fost lăsat moștenire de cineva în termeni generali și a fost vina legatarului că nu l-a primit pe
Stichus atunci când moștenitorul a dorit să-l livreze, iar Stichus ar muri, moștenitorul se poate prevala de o excepție pe motiv
de rea-credință.
4. În cazul în care o casă, în favoarea căreia o altă casă aparținând moștenitorului era grevată de o servitute, a fost livrată
legatarului fără servitute, am considerat că acesta din urmă poate introduce o acțiune în temeiul testamentului, deoarece nu a
primit întreaga moștenire. Și, într-adevăr, dacă legatarul ar primi de la moștenitor o sclavă, care a devenit invalidă, el poate
foarte corect să introducă o acțiune în temeiul testamentului.
5. În cazul în care un om, neștiind că un sclav i-a fost lăsat prin testament, cumpără sclavul respectiv de la moștenitor, iar
apoi, după ce a constatat acest lucru, introduce o acțiune în temeiul testamentului și recuperează sclavul, el ar trebui să fie
exonerat de răspundere în justiție din cauza vânzării; deoarece această procedură este una de bună-credință și, prin urmare,
include o excepție pe motiv de fraudă. Cu toate acestea, dacă, după ce prețul a fost plătit, el ar trebui să introducă o acțiune în
temeiul testamentului, ar trebui să recupereze sclavul și poate recupera prețul printr-o acțiune de cumpărare, dacă este lipsit
de el printr-un titlu mai bun. Dar, dacă acesta ar trebui să procedeze la o acțiune de cumpărare și apoi ar constata că sclavul ia fost lăsat moștenire și ar intenta o acțiune în justiție în temeiul testamentului, moștenitorul nu poate fi eliberat decât dacă
restituie prețul și predă sclavul cumpărătorului.
6. În cazul în care un tată a promis o sută de aurei ca zestre pentru fiica sa și, ulterior, i-a lăsat moștenire aceeași sumă,
moștenitorul va fi protejat printr-o acțiune pe motiv de rea-credință, dacă ginerele inițiază o acțiune în justiție în temeiul
promisiunii defunctului, iar fiica introduce o acțiune în temeiul testamentului; căci ei ar trebui să se înțeleagă între ei pentru a
se mulțumi cu una dintre aceste acțiuni.
7. În cazul în care se face un legat după cum urmează: "Moștenitorul meu să plătească zece aurei lui Unu și unu, dacă acesta
îi va restitui moștenitorului meu biletul meu la ordin", o astfel de condiție are ca efect eliberarea moștenitorului meu de
datorie. Prin urmare, dacă biletul există, nu se va înțelege că creditorul a respectat condiția, decât dacă îi dă moștenitorului o
1810

chitanță. Cu toate acestea, în cazul în care biletul nu există, se consideră că a respectat condiția, dacă îl eliberează pe
moștenitor. Nu contează dacă biletul a fost distrus în momentul în care a fost întocmit testamentul, ulterior sau după moartea
testatorului.
8. Dacă Stichus, care aparține lui Titius, este lăsat moștenire lui Titius și lui Maevius, Maevius va avea dreptul la o jumătate
din dreptul asupra lui Stichus, deoarece Titius are dreptul la jumătate din sclavul respectiv, chiar dacă nu i se permite să
primească o moștenire.
9. "Moștenitorul meu să dea lui Titius, Stichus sau Pamphilus, oricare dintre ei va alege." Dacă moștenitorul va spune că
dorește să-l dea pe Stichus, iar Stichus va muri, va fi eliberat; dar dacă va menționa în orice moment pe care dintre ei dorește
să-l dea, nu se va putea răzgândi.
10. O moștenire a fost lăsată după cum urmează: "Fie ca moștenitorul meu să transfere lui Titius moșia Cornești și sclavii
care se află pe respectiva moșie și care vor fi ai mei la momentul morții mele". O sclavă care în mod obișnuit rămăsese pe
respectiva moșie, la momentul morții testatorului, fugise și adusese pe lume un copil. Am întrebat dacă ea însăși și copilul ei
sunt incluși în moștenire. Am răspuns că sclava pare să fi fost lăsată moștenire, chiar dacă a luat-o la fugă și, chiar dacă era o
fugară, se consideră că se afla pe această moștenire la momentul morții testatorului. În consecință, întrucât copilul urmează
condiția mamei, acesta este inclus în moștenire, ca și cum s-ar fi născut pe moștenire.
11. Dacă fie Stichus, fie Pamphilus, oricare dintre ei preferă legatarul, a fost lăsat moștenire lui Titius, iar testatorul i-a dat
Pamphilus lui Titius, Stichus este în continuare supus obligației.
12. În cazul în care o moștenire a fost lăsată după cum urmează: "Dau și las moștenire lui Titius și lui Maevius câte un sclav",
se stabilește că aceștia nu au drepturi comune asupra aceluiași sclav, așa cum nu ar fi avut nici dacă legatul ar fi fost în
următorii termeni: "Titius și Maevius au fiecare câte un sclav": "Îi dau și las moștenire un sclav lui Titius și un alt sclav lui
Maevius."
13. În cazul în care o persoană căreia i s-a lăsat o moștenire, înainte de a decide ce acțiune va folosi pentru a-și recupera
moștenirea, moare, lăsând doi moștenitori, iar ambii par să accepte moștenirea în același timp, aceștia nu o pot primi decât
dacă se înțeleg cu privire la calea de urmat; ca de exemplu, atunci când unul dintre ei dorește să introducă o acțiune reală, iar
celălalt o acțiune personală. Cu toate acestea, dacă se înțeleg, vor avea dreptul la bunurile în comun, și ar trebui să se
înțeleagă fie de bunăvoie, fie la indicația instanței.
85. Paulus, Despre Plautius, cartea XI.
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O suprafață de teren a fost donată în comun la două persoane; una dintre ele, printr-o acțiune personală, a obținut valoarea
estimată a jumătate din proprietate, cealaltă, dacă ar dori să intenteze o acțiune pentru tot terenul, poate fi împiedicată printr-o
excepție pe motiv de rea-credință cu referire la jumătate din el; deoarece defunctul a dorit ca moștenirea să ajungă în mâinile
lor o singură dată.
86. Julianus, Digest, cartea XXXIV.
Dacă un sclav pe care l-ați dat în gaj vă este lăsat moștenire de către o altă parte, veți avea dreptul la o acțiune în temeiul
testamentului împotriva moștenitorului, dacă gajul este eliberat.
1. Dacă unul dintre moștenitorii unui testator este însărcinat să predea Stichus lui Maevius cu titlu de moștenire, iar apoi toți
moștenitorii săi sunt însărcinați printr-un codicil să îi predea același Stichus și, înainte de deschiderea codicilului, Maevius ar
trebui să primească valoarea estimată a sclavului, el nu poate obține sclavul în mod legal în temeiul codicilului, deoarece
testatorul a intenționat ca el să primească moștenirea doar o singură dată.
2. În cazul în care un sclav este lăsat moștenire, iar starea respectivului sclav și a tot ceea ce îl privește personal sunt în
suspensie, iar legatarul ar trebui să refuze moștenirea, se consideră că sclavul nu i-a aparținut niciodată; iar dacă nu îl refuză,
se înțelege că este al său din ziua acceptării moștenirii. În conformitate cu această regulă și cu drepturile celor interesați în
bunurile pe care sclavul le-a primit prin livrare sau le-a stipulat, precum și cu referire la ceea ce i-a fost lăsat sau dat, se va
determina condiția sa; de asemenea, se va stabili dacă afacerea pe care a făcut-o a fost în beneficiul moștenitorului sau al
legatarului.
3. În cazul în care toți moștenitorii unui testator sunt însărcinați cu predarea unei suprafețe de teren, care a aparținut unuia
dintre ei, cel căruia i-a aparținut nu este obligat să furnizeze mai mult decât partea sa, iar ceilalți vor fi responsabili pentru
restul părților.
4. Dacă o casă este lăsată celui pe al cărui teren se află clădirea, legatul va fi valabil, chiar dacă acesta este proprietarul
terenului; căci prin acest mijloc el obține o eliberare de servitute și de profit prin dăruirea casei.
87. Papinianus, Întrebări, Cartea a XVIII-a.
Un tată care și-a numit fiul, asupra căruia a păstrat controlul, moștenitor al unei părți din averea sa, i-a lăsat și lui un legat. Ar
fi o foarte mare dificultate, așa cum susțin unele autorități, ca dreptul său la moștenire să fie negat dacă el a respins
moștenirea tatălui său, deoarece testamentul nu trebuie considerat ca fiind atacat de cel care, din motive întemeiate, refuză să
se implice în afacerile unei moșii care poate fi insolvabilă.
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(88) Marcianus, Institutes, cartea VI.
Cu toate acestea, dacă tatăl a intenționat ca fiul să nu aibă moștenirea decât dacă acceptă moștenirea, atunci nu ar trebui să i
se acorde o acțiune împotriva coerezului său pentru recuperarea moștenirii, așa cum susține Aristo; deoarece moștenirea nu
părea a fi solvabilă pentru fiul însuși. Acest lucru este valabil chiar dacă testatorul nu a condiționat acceptarea moștenirii,
deoarece este clar stabilită care a fost intenția sa.
89. Julianus, Digest, cartea XXXIII.
Căci un fiu emancipat, dacă refuză moștenirea, nu poate fi împiedicat să pretindă moștenirea de la moștenitor. Pretorul,
permițând acelor copii care se află sub controlul tatălui lor să respingă moștenirea, arată clar că intenționează să le acorde
același drept, în ceea ce îi privește personal, la care ar fi avut dreptul dacă ar fi avut puterea liberă de a intra în moștenire.
90. Papinianus, Întrebări, cartea XVIII.
Dar dacă moștenirea a fost lăsată în felul următor: "Las moștenire acest lucru fiului meu în plus" ? Nu există nicio îndoială că
trebuie făcută o anchetă cu privire la intenția testatorului. Acest caz nu se deosebește de cel anterior, care se referă la
cunoașterea anterioară a fiului, cu excepția cazului în care se dovedește în mod clar că intenția tatălui a fost alta.
1. Este evident că, în cazul în care mai mulți fii au fost numiți moștenitori, o acțiune de recuperare a moștenirii va fi refuzată
celui care a refuzat să accepte moștenirea.
91. Julianus, Digest, Cartea XXXVI.
2. S-a pus întrebarea dacă un fiu aflat sub controlul paternal, care avea el însuși un fiu, ar trebui să fie numit moștenitor;
deoarece amândoi sunt sub controlul altuia, căci poate un fiu să fie însărcinat cu o moștenire în beneficiul propriului său fiu?
Am răspuns că, așa cum un fiu poate fi însărcinat cu o moștenire în favoarea tatălui său, rezultă că poate fi însărcinat cu una
în beneficiul fratelui său, sau al fiului său, sau chiar în beneficiul sclavului tatălui său.
1. În cazul în care libertatea este acordată imediat unui sclav, un legat poate fi lăsat în favoarea acestuia fie în mod absolut,
fie condiționat. Dar atunci când libertatea i-a fost acordată sub anumite condiții, ea poate fi valabilă în anumite momente, iar
în altele, chiar dacă a fost lăsată în mod absolut, poate fi nulă; căci dacă condiția de libertate era de așa natură încât putea fi
îndeplinită imediat după moartea testatorului, înainte de intrarea în posesie (de exemplu: "Stichus să fie liber dacă plătește
zece aurei lui Titius sau dacă urcă la Capitoliu"), legatul va fi valabil. În plus, condiții precum următoarele: "Dacă îi plătește
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moștenitorului zece aurei dacă urcă la Capitoliu după ce moștenirea mea a fost acceptată", moștenirea va fi nulă. Cu toate
acestea, în cazul în care a fost desemnat un moștenitor necesar pentru întreaga moștenire, acele condiții care puteau fi
respectate înainte de intrarea în posesia moștenirii fac ca legatul să fie nul.
2. În cazul în care un testator a desemnat doi moștenitori și i-a lăsat pe Stichus unuia dintre ei și zece aurei lui Stichus, dacă
Stichus devine liber în timpul vieții testatorului, el va avea dreptul la întreaga moștenire; iar o dovadă că aceasta se conferă
personal sclavului menționat este stabilită prin faptul că, dacă moștenitorul căruia i-a fost lăsat sclavul nu intră în moștenire,
el poate recupera întreaga moștenire de la celălalt moștenitor.
3. În cazul în care un legat este lăsat unui sclav, care este el însuși legat, iar acesta este vândut de către testator, legatul va
aparține cumpărătorului.
4. În cazul în care un sclav este lăsat lui Titius, iar moștenirea este lăsată aceluiași sclav, legatarul poate fi însărcinat cu
încredințarea: "Fie de a preda sclavul cuiva, fie de a-i transfera proprietatea care este lăsată sclavului". Și, chiar mai mult
decât atât, Titius poate fi acuzat de încredere cu referire la sclavul însuși, chiar și după ce acesta va deveni liber.
5. Dacă cineva l-ar lăsa pe Stichus prin moștenire, iar apoi l-ar vinde sau l-ar mantui, iar ulterior i-ar lăsa o moștenire prin
codicil, fie sclavul mantuit, fie cumpărătorul va avea dreptul la moștenire.
6. Dacă vei fi numit moștenitor de către o parte care te-a însărcinat să predai un sclav, iar o persoană ar trebui să lase o
moștenire sclavului respectiv; și, în timpul vieții persoanei care mi-a lăsat sclavul, sosește ziua în care se transferă moștenirea
sclavului; această moștenire este imediat dobândită de succesiune. Prin urmare, chiar dacă persoana care mi-a lăsat sclavul
moare, moștenirea lăsată sclavului nu-mi va aparține.
7. În cazul în care un sclav este revendicat în virtutea unui testament, el trebuie să fie predat reclamantului în aceeași stare în
care se afla în momentul în care problema a fost introdusă în cauză. Și, deoarece urmașii unei sclave, precum și recoltele
pământului care au fost obținute, între timp, sunt incluse în această acțiune; prin urmare, orice proprietate care între timp a
fost dobândită de sclavă, fie prin moștenire, fie prin legat sau moștenire, trebuie să fie livrată reclamantului.
(92) Julianus, Digest, Cartea XXXIX.
În cazul în care unul dintre mai mulți moștenitori cumpără o suprafață de teren care a fost lăsată în trust, prețul fiind
determinat de venitul de pe acest teren în contul datoriilor datorate de moștenire; partea îndreptățită la teren în conformitate
cu termenii trustului fiind prezentă și consimțind, se stabilește că nu terenul în sine, ci valoarea acestuia trebuie să fie predat.
Marcellus afirmă într-o notă: "Dacă moștenitorul ar prefera să predea terenul, cred că ar trebui să fie ascultat."
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1. Julianus: În cazul în care lui Titius i se lasă bani, iar el este însărcinat printr-un trust să mantuiască un sclav aparținând
altuia, iar stăpânul sclavului respectiv nu este dispus să-l vândă; el va avea totuși dreptul la moștenirea sa, deoarece nu a fost
vina lui că proprietatea lăsată prin trust nu a fost livrată. Căci dacă sclavul moare, el nu va fi privat de moștenirea sa.
2. Așa cum se admite că o fiducie poate fi impusă oricărei persoane care are dreptul la o moștenire ca moștenitor legal sau la
posesia pretoriană a acesteia, tot astfel, cel care, prin lege, are dreptul la moștenirea unui băiat sub vârsta pubertății sau la
posesia pretoriană a acesteia, poate fi legal însărcinat cu o fiducie.
93. Ulpianus, Trusts, Cartea I.
O astfel de fiducie va fi valabilă numai în cazul în care minorul moare sub vârsta pubertății; dacă, totuși, acesta moare după
ce a atins vârsta pubertății, fiducia va dispărea.
(94) Julianus, Digest, Cartea XXXIX.
Este clar că, dacă un tată își dezmoștenește fiul în timp ce nu a împlinit vârsta pubertății, moștenitorul de drept nu poate fi
obligat să achite trustul, cu excepția cazului în care a fost și moștenitorul tatălui.
1. În cazul în care unui stăpân i s-a cerut să predea unei alte persoane o moștenire la care propriul său sclav fusese numit
moștenitor, iar el a vândut sclavul; s-a pus întrebarea dacă cel în mâinile căruia a ajuns moștenirea prin cumpărarea sclavului,
care a fost numit moștenitor, poate fi obligat să o predea. Am spus că o persoană care și-a vândut propriul sclav care a fost
numit moștenitor poate fi obligată să se achite de încredere, deoarece a primit prețul proprietății pe care i s-a cerut să o
predea. Cu toate acestea, cel în mâinile căruia a ajuns averea prin cumpărarea sclavului care a fost numit moștenitor poate, în
urma unei investigații, să fie obligat să elibereze fiducia, adică în cazul în care stăpânul inițial al sclavului nu era solvabil.
2. În cazul în care Stichus, sau Damas, a fost lăsat moștenire cuiva, iar legatarului i s-a dat posibilitatea de a alege și a fost
însărcinat să predea Stichus altcuiva; și, deși ar fi preferat să ceară Damas, el va fi totuși obligat să predea Stichus, în
conformitate cu termenii fiduciei. Chiar dacă Damas are o valoare mai mare, el va fi obligat să îl furnizeze pe Stichus; sau
dacă are o valoare mai mică, va fi, de asemenea, obligat legal să îl livreze; deoarece a fost vina lui că nu a obținut, în
conformitate cu termenii testamentului, sclavul care făcea obiectul fiduciei.
3. În cazul în care un sclav este manumit prin testament și nu primește nici moștenirea, nici moștenirea, el nu poate fi obligat
să elibereze un trust. Nu poate face acest lucru nici cel căruia i se cere să manunțeze un sclav care i-a fost lăsat moștenire;
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pentru că poate fi obligat să plătească bani în virtutea unui trust doar cel care primește ceva de același fel sau similar prin
testament.
95. Ulpianus, Trusts, Cartea I.
Cu toate acestea, ar trebui să se analizeze în cazul în care unui sclav care a fost manumit i s-a cerut să furnizeze ceva în locul
muncii, dacă un astfel de trust va fi valabil. Acest lucru nu poate fi nicidecum admis, deoarece serviciile de acest tip nu pot fi
impuse unui libert, iar dacă sunt impuse, nu pot fi cerute; chiar dacă testatorul a prevăzut acest lucru în testamentul său.
(96) Julianus, Digest, Cartea XXXIX.
Un anumit individ a făcut următorul legat în testamentul său, sau codicil: "Doresc ca patruzeci de aurei să fie plătiți lui
Pamphila, așa cum se precizează în continuare; atâtea din care îmi sunt datorate de Julius; și atâtea pe care le-am investit în
echipament de tabără; și atâtea pe care le am în numerar". Testatorul a murit după câțiva ani fiind tot de aceeași părere, dar
toate sumele pe care le-a menționat au fost folosite în alte scopuri. Întreb dacă trebuie să se renunțe la încredere. Am răspuns
că era foarte probabil ca testatorul să fi intenționat mai degrabă să le indice moștenitorilor săi unde ar putea obține cu ușurință
patruzeci de aurei, fără a interfera cu restul averii sale, decât să fi introdus o condiție într-un trust care la început fusese
absolut; și, prin urmare, că Pamphila avea dreptul la cei patruzeci de aurei.
1. Ori de câte ori bunurile fără proprietar revin la Trezorerie în temeiul legii iuliene, moștenirile și fiduciile pe care
moștenitorul, căruia i-au fost lăsate, a fost obligat să le plătească și să le achite, trebuie să fie plătite și achitate de către
Trezorerie.
2. Dacă un sclav vă este lăsat moștenire și vi se cere "să predați lui Titius o proprietate egală cu valoarea sclavului", iar apoi
sclavul moare, nu veți fi obligat să predați nimic din cauza fiduciei.
3. În cazul în care un moștenitor desemnat pentru o anumită parte dintr-o moștenire este taxat, după cum urmează: "Luați o
anumită sumă ca moștenire privilegiată și distribuiți-o între cei care au primit moșteniri prin testament", el trebuie să ia în
acest mod ceea ce a fost lăsat condiționat, după ce condiția a fost îndeplinită și, între timp, va fi obligat să dea garanții fie
moștenitorului, fie părților cărora li s-au lăsat moșteniri condiționate.
4. Atunci când un sclav, care urmează să fie liber sub o anumită condiție, este obligat să plătească bani cuiva, celui care are
dreptul la ei i se poate cere să predea banii respectivi unei alte părți. Căci, din moment ce testatorul poate să acorde libertatea
sclavului său în mod absolut, prin intermediul unui codicil, și în acest fel să dispună de condiție, de ce nu ar avea puterea de a
lua aceiași bani prin intermediul unui trust?
1816

97. Același, Digest, cartea XLII.
Dacă Stichus mi-ar fi lăsat moștenire și aș fi însărcinat: "Să predau fie Stichus, fie Pamphilus, sclavul meu", și dacă pierd
ceva din cauza legatului prin operațiunea legii falcidiene, voi fi obligat să dau sclavul meu Pamphilus în întregime lui Titius,
sau acea parte din Stichus pe care am primit-o cu titlu de legat.
(98) Același, Digest, Cartea LII.
Un sclav care a fost luat de dușman poate fi legal lăsat moștenire, căci acest lucru derivă din dreptul de postliminium;
deoarece, așa cum putem numi moștenitor un sclav care se află în mâinile dușmanului, tot așa, putem să-l lăsăm moștenire ca
moștenire.
99. Același, Digest, Cartea LXX.
În cazul în care Stichus a fost lăsat moștenire unui stăpân, iar testatorul a mai făcut un legat și unuia dintre sclavii primului,
dându-i posibilitatea de a alege între Stichus și un alt sclav, eu consider că doar jumătate din Stichus ar aparține stăpânului
menționat mai sus, deoarece sclavul respectiv, dacă ar fi fost manuntit, ar fi putut să-l aleagă pe Stichus.
100. Același, Digest, cartea LXXVII.
Dacă Sempronius l-ar însărcina pe moștenitorul său Titius cu o moștenire în favoarea mea, iar Titius mi-ar lăsa aceeași
proprietate sub rezerva aceleiași condiții, iar condiția ar fi respectată, eu pot totuși să pretind moștenirea în temeiul
testamentului lui Sempronius.
(101) The Same, Digest, Cartea LXXVIII.
Dacă Stichus este lăsat prin testament unuia dintre sclavii mei, iar eu resping moștenirea, iar ulterior, fiind prezentat un
codicil, se dovedește că Stichus mi-a fost lăsat și mie prin testament, pot totuși să-l revendic.
1. În cazul în care un legat este lăsat unei persoane care se află în mâinile dușmanului, iar aceasta moare în timp ce se află
acolo; legatul nu va avea nici o forță sau efect, deși poate fi confirmat prin dreptul de postliminium.
(102) The Same, Digest, Cartea LXXXI.
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În cazul în care un minor de douăzeci de ani își manumite sclavul fără investigațiile legale necesare și, ulterior, lasă un legat
sclavului respectiv, iar acesta, după ce a fost vândut, își obține libertatea; el nu poate primi legatul, pentru că nu are nicio
forță sau efect, deoarece a fost lăsat fără acordarea libertății.
103. Același, Digest, Cartea LXXXIII.
Se consideră că a fost comisă fraudă în cazul unui trust implicit, ori de câte ori fiduciarul nu este solicitat să îndeplinească
vreun act nici prin testament, nici prin codicil, ci doar se obligă printr-un acord privat sau printr-un memorandum că va achita
trustul în favoarea unei părți care nu este îndreptățită să profite de el.
104. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea I.
În cazul în care toți moștenitorii unui testator au fost însărcinați cu o moștenire după cum urmează: "În cazul în care toți
moștenitorii unui testator au fost însărcinați cu o moștenire după cum urmează "Oricine va deveni moștenitorul meu să fie
însărcinat cu plata a o sută de aurei către Titius". Ulterior, în testament a fost inserat faptul că doar unul dintre moștenitorii
săi trebuia să-i plătească banii lui Titius. S-a pus întrebarea: trebuie ca ceilalți moștenitori să plătească întreaga sută de aurei,
sau ceea ce rămâne după ce se scade partea de moștenire aparținând celui menționat mai sus? Răspunsul a fost că era mai
indicat ca moștenitorii rămași să plătească cei o sută de aurei, deoarece sensul cuvintelor nu se opune acestei opinii, iar
intenția testatorului este de acord cu aceasta.
1. În cazul în care într-un testament a fost inserat următorul text: "Fie ca moștenitorul meu să plătească o sută de aurei lui
Lucius Titius, dacă îi predă un bilet prin care am promis să-i plătesc o anumită sumă de bani." Titius a murit înainte de a
preda biletul moștenitorului; și s-a pus întrebarea dacă moștenitorul său va avea dreptul la moștenire? Cassius a declarat că,
în cazul în care, în realitate, ar fi existat un bilet, moștenitorul legatarului nu ar fi avut dreptul la moștenire, deoarece, întrucât
biletul nu a fost restituit, nu a sosit momentul în care moștenirea ar fi fost dobândită. Julianus remarcă faptul că, dacă nu
exista un bilet în momentul în care a fost executat testamentul, exista un singur motiv pentru care moștenirea ar fi fost
datorată lui Titius, și anume pentru că nu se consideră că a fost impusă o condiție imposibilă.
2. Sabinus spune că bunurile care aparțin dușmanului pot fi lăsate moștenire, dacă, în orice condiții, pot fi cumpărate.
3. În cazul în care o proprietate a fost lăsată moștenire lui Attius, după cum urmează: "Oricine va deveni moștenitorul meu să
fie obligat să plătească zece aurei moștenitorului meu, Attius", Attius poate pretinde cele zece aurei, după deducerea părții
sale din sumă.
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4. De asemenea, în cazul în care un moștenitor a fost obligat să plătească zece aurei și să rețină pentru sine o suprafață de
pământ, el trebuie să plătească această sumă după ce și-a dedus partea sa.
5. În sfârșit, s-a stabilit că, atunci când un legat a fost lăsat în felul următor: "Oricine va deveni moștenitorul meu să fie
însărcinat să plătească moștenitorului meu zece aurei", părțile tuturor moștenitorilor vor fi egale, pentru motivul că fiecare
dintre ei este considerat însărcinat în beneficiul său, precum și al coerezilor săi.
6. În cazul în care cineva desemnează un moștenitor după cum urmează: "ori de câte ori va muri mama sa", iar apoi un al
doilea moștenitor este desemnat ca înlocuitor al acestuia, iar acesta din urmă este însărcinat cu o moștenire în favoarea celui
care a fost desemnat condiționat, iar primul moare în timpul vieții mamei sale și, după aceea, sosește ziua în care moștenirea
trebuie să fie învestită, se pune întrebarea dacă moștenitorul său va avea dreptul la moștenire. Cea mai bună opinie este că el
va avea dreptul la ea, indiferent dacă substitutul a fost însărcinat să o plătească primului moștenitor în mod absolut sau cu
condiția ca acesta să nu devină moștenitorul său; pentru că această condiție a fost îndeplinită în momentul decesului
moștenitorului desemnat.
7. În cazul în care un socru a fost desemnat moștenitor al ginerelui său, iar o parte din moștenire a fost lăsată unui alt
moștenitor, Sabinus a dat ca părere că, după ce zestrea a fost dedusă, el va fi răspunzător pentru partea de moștenire inclusă
în moștenire; la fel ca și în cazul în care o sumă de bani ar fi fost datorată socrului de către ginere, iar după ce aceasta a fost
dedusă, el ar fi renunțat la moștenire.
105. Același, Despre Minicius, Cartea I.
În cazul în care o moștenire a fost lăsată după cum urmează: "Fie ca moștenitorul meu să fie însărcinat cu plata către
Cornelius a ceea ce îmi datorează Lucius Titius", moștenitorul nu este obligat să transfere nimic în temeiul acestui legat, ci
doar dreptul său de acțiune împotriva debitorului.
106. Alfenus Verrus, Epitome din Digestul lui Paulus, Cartea a II-a.
Unde a fost inserat următorul text într-un testament: "Fie ca moștenitorul meu să fie însărcinat cu o sută de aurei", dar nu s-a
adăugat "plata", se stabilește că moștenirea va fi datorată.
107. Africanus, Întrebări, Cartea a II-a.
În cazul în care mai mulți moștenitori sunt însărcinați cu plata unui legat, care dintre ei este îndrumat să plătească cu titlu de
legat privilegiat ? Se spune că este la latitudinea celor cărora li s-a lăsat moștenirea să aleagă dacă vor intenta o acțiune
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împotriva moștenitorilor în mod individual sau numai împotriva celui care a fost însărcinat să plătească moștenirea
preferențială; prin urmare, acesta din urmă trebuie să dea garanții coerezilor săi în scopul de a-i despăgubi.
1. În cazul în care cineva lasă un sclav căruia i-a lăsat o moștenire, fără a-i acorda libertatea, "dacă va fi sclavul său când va
muri", nu există nici un dubiu că moștenirea va fi valabilă în viitor, deoarece, la moartea sclavului, moștenirea care îi este
lăsată va aparține persoanei căreia i-a fost lăsat sclavul însuși.
108. Același, Întrebări, Cartea a V-a.
În cazul în care se spune că un sclav, care a fost lăsat moștenire, a luat-o la fugă în timpul vieții testatorului, moștenitorul
trebuie să îl restituie, dar cheltuielile și riscurile care însoțesc urmărirea trebuie să fie suportate de cel căruia i-a fost lăsat
sclavul; deoarece moștenitorul nu este obligat să predea bunurile lăsate decât în locul în care au fost lăsate de către testator.
(1) În cazul în care bunul lăsat prin testament, pe care sunteți obligat să îl predați, ar trebui să fie dat de oricine altcineva
sclavului meu, voi avea totuși dreptul la o acțiune în justiție bazată pe testament; și, mai ales, dacă nu aș fi știut că bunul a
devenit al meu. În caz contrar, rezultatul ar fi că, chiar dacă ați da bunul respectiv sclavului meu, v-ați elibera fără
consimțământul meu, ceea ce nu trebuie admis în niciun caz; deoarece nu vă puteți elibera de răspundere fără consimțământul
meu, nici măcar prin efectuarea plății în acest mod.
(2) În cazul în care un sclav a fost lăsat moștenire lui Titius, s-a pus întrebarea dacă dreptul de a face alegerea sclavului care
urmează să fie dat ar aparține moștenitorului sau legatarului. Am răspuns că ar fi mai echitabil să se considere că ar trebui să
aibă dreptul de a alege cel care are puterea de a face uz de orice acțiune pe care o alege, adică legatarul.
(3) Donația unui legat exprimată în următorii termeni: "Îi las moștenire lui Așa și așa, sau Așa și așa, oricare dintre ei urcă
primul la Capitoliu", spune Africanus, va fi validă; din motivul evident că, în cazul în care un uzufruct este lăsat moștenire
unor liberți, iar proprietatea asupra bunurilor celui care supraviețuiește, moștenirea va fi validă. El crede că aceeași opinie ar
trebui să fie dată cu referire la desemnarea unui moștenitor.
(4) Titius v-a însărcinat cu un legat de Stichus către mine, cu privire la care am intrat deja în stipulație cu dumneavoastră. În
cazul în care stipulația nu era întemeiată pe o contraprestație valoroasă, s-a considerat că legatul ar fi fost valabil. Dacă, însă,
predarea sclavului s-a întemeiat pe două considerente valoroase, atunci este preferabil să se considere că legatul este nul,
pentru că nimeni nu pierde nimic, iar același bun nu poate fi predat de două ori.
(5) În cazul în care, cu toate acestea, îmi ești deja dator cu Stichus în conformitate cu testamentul lui Titius, iar Sempronius
te-a însărcinat pe tine, moștenitorul său, cu predarea aceluiași sclav ca moștenire către mine și mi-a cerut să predau sclavul
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respectiv unui terț, moștenirea va fi valabilă, pentru că nu voi reține sclavul. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care
mi-a lăsat moștenire o sumă de bani; și va fi și mai aplicabilă dacă un trust a fost instituit printr-un testament anterior. De
asemenea, dacă a existat un motiv de aplicare a legii falcidiene în temeiul primului testament, ceea ce a fost dedus în contul
acestuia pot dobândi în virtutea celui de-al doilea.
(6) Din nou, dacă eu devin moștenitorul proprietarului unei anumite suprafețe de teren, iar acesta nu se dovedește a fi
solvabil, iar dumneavoastră sunteți îndrumat să îmi predați terenul respectiv; obligația dumneavoastră va continua să existe,
la fel ca și în cazul în care aș fi cumpărat terenul.
(7) În cazul în care se prevede prin testament: "Moștenitorul meu să plătească lui Seius zece aurei în plus față de ceea ce i-am
lăsat lui Titius", nu există nicio îndoială că Titius va avea dreptul la moștenirea sa și că lui Seius nu i se vor datora mai mult
de zece aurei. Căci se obișnuiește să se facă un legat în următorii termeni: "Îi las atât de mult lui Lucius Titius, și tot atât de
mult mai mult soției și copiilor săi".
(8) În cazul în care o proprietate este lăsată unei persoane căreia nu i s-a lăsat nimic anterior, cu adaosul: "Cu atât mai mult",
nu există nicio îndoială că ceea ce a fost lăsat în acest mod este datorat. Ar trebui să existe și mai puține îndoieli dacă aș
stipula cu o persoană care nu-mi datorează nimic după cum urmează: "Promiți să-mi plătești zece aurei în plus față de cât îmi
datorezi", atunci cei zece aurei vor fi datorate.
(9) În cazul în care un sclav care aparține altcuiva este lăsat moștenire cuiva și i se ordonă să fie liber, se consideră că el
poate fi revendicat de către legatar, deoarece acordarea libertății sale nu are niciun efect. Este absurd să se anuleze
moștenirea, care ar fi valabilă dacă ar fi fost lăsat doar sclavul.
(10) În cazul în care un individ avea cinci aurei în piept și le-a lăsat moștenire sau a promis într-o stipulație: "Cele zece aurei
pe care le am în piept", moștenirea sau stipulația va fi valabilă; dar numai cinci aurei vor fi datorate în temeiul oricăreia
dintre ele. Mai mult, nu pare deloc rezonabil ca cei cinci aurei care lipsesc să fie revendicați în temeiul testamentului; pentru
că, în acest caz, se consideră că anumite bunuri care nu există au fost lăsate moștenire. Dacă, totuși, în momentul morții
testatorului, întreaga sumă se afla în cufărul său, iar ulterior aceasta se diminuează oarecum, moștenitorul este singurul care
trebuie să suporte fără îndoială pierderea.
(11) În cazul în care un sclav este lăsat moștenire, iar moștenitorul este în lipsă, viața lui și orice diminuare a valorii pe care o
poate suferi va fi pe riscul moștenitorului; astfel încât, dacă este invalid la momentul livrării, moștenitorul va fi, totuși,
răspunzător.
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(12) În cazul în care ți s-a lăsat ceva și ești însărcinat, în calitate de fiduciar, să mi-l predai, dacă nu primești nimic altceva în
temeiul testamentului, se consideră că vei fi răspunzător doar dacă te-ai făcut vinovat de rea-credință prin faptul că nu ai
revendicat moștenirea, altfel, eu voi fi vinovat; la fel ca în cazul contractelor de bună-credință, dacă contractul este în
beneficiul ambelor părți, cel care ar trebui să predea bunul este responsabil pentru neglijență, dar dacă este în beneficiul doar
al uneia dintre ele, fiduciarul este responsabil doar pentru fraudă.
(13) Un bărbat i-a dat anumite bijuterii lui Titius cu titlu de gaj și l-a numit moștenitor pe fiul său, apoi l-a dezmoștenit, iar în
cele din urmă a prevăzut în testamentul său: "Îți cer, Titius, și te însărcinez să vinzi bijuteriile pe care ți le-am dat în gaj și,
după ce ai dedus tot ceea ce ți se cuvine, să plătești diferența fiicei mele." În temeiul acestei dispoziții, fiica poate pretinde
trustul de la fratele ei, astfel încât să îl oblige pe acesta să îi cedeze drepturile sale de acțiune împotriva debitorului. În acest
caz, se înțelege că acesta este debitorul, care, în primul rând, era creditor, adică pentru soldul din prețul gajului rămas după
plata datoriei.
(14) Nu trebuie considerat surprinzător dacă, într-un caz ca cel menționat mai sus, o parte este însărcinată cu o încredere, iar
alta este obligată de ea; căci atunci când într-un testament este inserat următorul text, și anume: "Îți cer, Titius, să primești o
sută de aurei și să manunțezi un sclav oarecare sau să plătești o anumită sumă lui Sempronius", acest lucru nu pare să fi fost
exprimat în mod corespunzător; totuși, ar trebui să fie înțeles ca însemnând că moștenitorul trebuie să se achite de încredere,
precum și să plătească banii lui Titius și, prin urmare, că Titius însuși va avea dreptul la o acțiune împotriva moștenitorului și
va fi obligat să acorde libertatea sclavului sau să plătească suma lui Sempronius, ceea ce i s-a cerut.
Lacune: 108, 15 - 112, 1
(2) În cazul în care un legat a fost lăsat în felul următor: "Îi dau și las moștenire lui Titius, împreună cu Seius", legatul este
lăsat ambelor părți, la fel cum există două legate atunci când o suprafață de teren este lăsată împreună cu casa Formian.
(3) În cazul în care cineva, prin testamentul său, ordonă să se facă ceva care este contrar legii sau bunelor moravuri,
dispoziția nu va fi valabilă; de exemplu, dacă ar ordona să se facă ceva care încalcă o anumită lege sau contravine Edictului
pretorian, sau dacă ar ordona să se facă un act dezonorant.
(4) Divinii Severus și Antoninus au afirmat într-un Rescript că un jurământ inserat într-un testament care se opune tenorului
general al legilor sau autorității unor legi speciale nu are nicio forță sau efect.
113. Același, Institutes, Cartea a VII-a.
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Se poate face un legat către sclavul altuia după cum urmează: "Atât timp cât rămâne sclav" sau "Dacă ar deveni sclavul lui
Titius", ceea ce era deținut și de Marcellus.
(1) Dacă cineva ar acorda libertatea sclavului său după trecerea unei anumite perioade de timp și, între timp, i-ar însărcina pe
moștenitorul său să îi asigure subzistența până când acesta își va obține libertatea; Divinii Severus și Antoninus au afirmat
într-un Rescript că dorința testatorului trebuie respectată.
(2) Dacă cineva îl însărcinează pe moștenitorul său cu plata unei moșteniri de o sută de aurei către cineva și însărcinează un
înlocuitor cu două sute de aurei care să fie plătite aceleiași persoane, iar după aceea menționează din nou moștenirile în
termeni generali, se consideră că s-a referit la cele trei sute de aurei menționate.
(3) Dacă, totuși, un tată ar face o substituire pupilară pentru fiul său minor și s-ar referi la moștenirea ce urmează a fi achitată
de substituit, iar minorul devine moștenitorul său și moare înainte de a ajunge la pubertate, repetarea moștenirii nu va fi
valabilă, deoarece intenția defunctului a fost ca aceasta să fie datorată o singură dată.
(4) În cazul în care un copil care nu a împlinit vârsta pubertății este însărcinat cu un legat cu condiția "dacă ajunge la
pubertate", iar legatul este repetat în cadrul unei substituiri, acesta va fi datorat și de către substituit; deoarece condiția nu este
considerată a fi repetată, ceea ce ar face ca legatul să fie nul.
(5) Dorințele nebunești ale persoanelor decedate referitoare la înmormântarea lor (de exemplu, atunci când doresc să se facă
cheltuieli inutile pentru îmbrăcăminte sau alte lucruri care să fie folosite la înmormântarea lor), nu sunt valabile; așa cum
afirmă Papinianus în Cartea a treia a opiniilor.
114. Același, Institutes, Cartea VIII.
Un fiu aflat sub controlul paternal, care este soldat sau care a fost eliberat din serviciu, chiar dacă moare intestat, poate
însărcina pe tatăl său cu un trust, pentru motivul că poate face un testament.
(1) În cazul în care un libert moare fără testament, el își poate însărcina patronul cu un trust în măsura părții din averea sa la
care are dreptul patronul său; deoarece, dacă ar face un testament, el nu poate lăsa patronului său decât suma permisă de lege.
(2) În cazul în care un om moare fără testament și știe că bunurile sale vor reveni Trezoreriei, el poate însărcina Trezoreria cu
un trust.
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(3) Următorul caz este discutat de Marcellus în Cartea a douăsprezecea a Digestului. Un anumit individ a însărcinat cu un
trust o persoană căreia îi lăsase moștenire o suprafață de teren, dându-i ordin să transfere terenul respectiv lui Sempronius
după moartea sa; de asemenea, a însărcinat același legatar să plătească lui Titius o sută de aurei. Se pune întrebarea: care este
legea în acest caz? Marcellus spune că, dacă testatorul i-a lăsat lui Titius o sută de aurei pentru a fi plătită din profiturile pe
care legatarului, dacă ar fi trăit, le-ar fi putut colecta, iar acesta din urmă a murit după un timp suficient pentru ca suma de o
sută de aurei să fie obținută din profituri, Titius va avea dreptul la această sumă. Dar dacă legatarul moare imediat după ce a
primit moștenirea, trustul creat în beneficiul lui Titius se va stinge, deoarece este stabilit că cineva nu poate fi obligat să
livreze mai mult decât i-a fost lăsat prin moștenire.
(4) Dacă, totuși, trustul în beneficiul lui Titius urma să fie stins înainte de moartea legatarului, Marcellus spune că suma
prevăzută de trust trebuie plătită imediat lui Titius, dar că acesta va trebui să dea o garanție pentru a restitui orice surplus care
ar putea exista, iar această garanție va fi operantă dacă legatarul va muri înainte de a se obține o sută de aurei din profituri.
Cu toate acestea, cu greu se poate susține că testatorul a intenționat ca legatul să fie plătit din profituri înainte ca legatarul să
le fi putut colecta. Legatarul ar trebui cu siguranță să fie ascultat dacă dorește să predea întreaga suprafață de teren, cu
condiția ca beneficiarul să ofere garanții pentru returnarea acesteia, deoarece ar fi absurd să îl obligăm pe legatar să plătească
o sută de aurei, mai ales dacă terenul valorează doar atât sau puțin mai mult. Aceasta este practica în prezent.
(5) În cazul în care ceva este lăsat moștenire cuiva în conformitate cu legea, sau se lasă un interes sau un drept de care nu se
poate bucura sau pe care nu-l poate deține din cauza unui defect sau a unei calificări legate de lucrul lăsat moștenire, sau
pentru orice alt motiv întemeiat, iar o altă parte poate deține proprietatea respectivă, legatarii vor avea dreptul să primească
de la moștenitor valoarea estimată la care s-ar vinde în mod normal.
(6) O persoană nu poate fi însărcinată prin testament să numească o altă persoană ca moștenitor al său. Senatul a decis în mod
clar că o astfel de dispoziție trebuie să fie considerată ca și cum un testator și-ar fi însărcinat moștenitorul să predea
moștenirea.
(7) Dar ce se întâmplă dacă un moștenitor ar fi însărcinat să predea o a patra parte din moștenire, după moartea testatorului?
Cred că cea mai bună opinie este cea pe care Scaevola o menționează în notele sale și care a fost adoptată de Papirius Fronto,
și anume că o astfel de încredințare este valabilă și are același efect ca și cum ar fi fost însărcinat să predea întreaga
moștenire; și aceasta ar trebui să fie predată în măsura în care averea testatorului o va permite, în conformitate cu regula
obișnuită de drept.
(8) În cazul în care un moștenitor este însărcinat cu emanciparea copiilor săi, el nu este obligat să facă acest lucru, deoarece
autoritatea paternă nu trebuie să fie estimată în bani.
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(9) Casele care urmează să fie demolate nu pot fi destinate direct, sau lăsate în temeiul unui trust, iar acest lucru a fost
decretat de Senat.
(10) În cazul în care un trust este lăsat unui sclav aparținând altuia, fără acordarea libertății sale, iar acesta devine liber,
trebuie spus că i se poate permite să primească trustul.
(11) Divinii Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript că, atunci când un frate a fost însărcinat să predea moștenirea
nepoților defunctului în mod condiționat, el nu poate, înainte de a fi sosit timpul pentru eliberarea fiduciei, să le-o predea,
chiar cu propriul lor consimțământ, în timp ce ei sunt încă sub controlul tatălui lor, așa cum poate face atunci când timpul
stabilit pentru eliberarea fiduciei a expirat, iar moștenitorii au devenit proprii lor stăpâni; sau atunci când, dacă unul dintre
copii ar muri înainte de aceasta, livrarea nu poate fi făcută tuturor.
(12) Aceiași împărați au afirmat într-un Rescript că nu este necesar ca averea unei mame să fie livrată copiilor săi înainte de
sosirea timpului stabilit pentru descărcarea de încredere. Dar moștenitorul le poate furniza acestora obligațiunea obișnuită
sau, dacă nu poate face acest lucru, copiii pot fi puși în posesia bunurilor în scopul păstrării fiduciei, astfel încât să le dețină
cu titlu de gaj, și nu ca proprietari, fără dreptul de a dispune de ele, ci păstrându-le doar în calitate de gajatori, așa cum un tată
dobândește profiturile proprietății prin fiul său și un stăpân prin sclavul său.
(13) În cazul în care un moștenitor este însărcinat să predea o moștenire în temeiul unui contract de fiducie și moare fără
urmași, se consideră că această condiție nu a avut loc, dacă copiii săi îi supraviețuiesc, și nu se face nicio investigație pentru a
afla dacă aceștia și-au revendicat drepturile de moștenitori.
(14) Divinii Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript că, atunci când un testator interzice prin testament ca vreuna
dintre proprietățile sale să fie vândută, dar nu dă niciun motiv pentru a face această prevedere și nu se găsește nimeni cu
referire la care această dispoziție a fost inserată în testament, se consideră că prevederea nu are nicio forță sau efect; la fel ca
și cum testatorul ar fi lăsat o simplă indicație, deoarece un astfel de precept nu poate fi inserat într-un testament. Însă, în cazul
în care testatorii fac o dispoziție similară în beneficiul copiilor lor, al descendenților lor, al liberților lor, al moștenitorilor lor
sau al oricăror alte persoane, aceasta trebuie să fie executată; totuși, acest lucru nu poate fi făcut în așa fel încât să fraudeze
creditorii sau Trezoreria Publică. Într-adevăr, dacă bunurile moștenitorilor ar trebui să fie vândute pentru a plăti creditorii
testatorului, beneficiarii fiduciari trebuie să fie supuși aceleiași reguli.
(15) În cazul în care un tată, după ce și-a numit moștenitor pe fiul său prin care avea trei nepoți, l-a însărcinat printr-un
contract de fiducie să nu vândă o anumită suprafață de teren, pentru ca aceasta să rămână în familie; iar fiul, după ce a murit,
a numit moștenitori doi dintre copiii săi și l-a dezmoștenit pe un al treilea și a lăsat moștenire respectiva suprafață de teren
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unui străin, Divinii Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript că era evident că fiul respectiv nu a respectat dorințele
defunctului.
(16) Dar dacă, așa cum susține Marcellus, el a dezmoștenit doi dintre copiii săi și l-a numit moștenitor doar pe unul dintre ei,
iar terenul respectiv a fost donat unui străin, copilul dezmoștenit ar putea pretinde încrederea. Acest lucru s-ar întâmpla, de
asemenea, dacă, în timpul vieții, el și-ar fi emancipat copiii și, ulterior, ar fi vândut terenul.
(17) În cazul în care toți copiii sunt desemnați moștenitori ai unor părți inegale dintr-o moștenire, cei care sunt desemnați
pentru părțile mai mici nu pot pretinde beneficiul fiduciei, astfel încât să primească părți egale din moștenire, și nu părțile la
care au dreptul; deoarece, deși testatorul nu a lăsat terenul decât unuia dintre copiii săi, este un fapt că l-a lăsat pentru a fi
păstrat în familie.
(18) În mod similar, dacă a desemnat un singur moștenitor și nu a lăsat niciun legat, copiii care au fost dezmoșteniți nu pot
pretinde nimic, atâta timp cât proprietatea rămâne în familie.
(19) Uneori, un sclav este lăsat moștenire și moare fără nicio pierdere pentru moștenitor, sau este lăsat în încredere, ca, de
exemplu, dacă sclavul altuia sau chiar sclavul testatorului ar trebui să fie lăsat moștenire mai multor legatarii, precum și
separat, astfel încât fiecare să aibă un interes în întreaga moștenire; dar acest lucru se întâmplă numai atunci când sclavul
moare fără ca moștenitorul să fie vinovat.
115. Ulpianus, Institutes, Cartea a II-a.
Mai mult, atunci când se face un legat în felul următor: "Doresc ca tu să dai; îți cer să dai; cred că ar trebui să dai", se creează
un trust.
116. Florentinus, Institutes, Cartea a XI-a.
Legatul este o deducere dintr-o moștenire prin care un testator dorește ca ceva să fie dat unei persoane care, altfel, ar fi
aparținut în întregime moștenitorului.
(1) Un moștenitor nu poate fi acuzat de un legat în beneficiul său, dar tu, în calitate de coerede, poți fi acuzat de un legat în
beneficiul său. Prin urmare, dacă o suprafață de teren este moștenită unei persoane care este desemnată moștenitoare a
jumătate din moștenire și există, de asemenea, doi moștenitori care sunt străini, a șasea parte din respectiva suprafață de teren
va aparține moștenitorului căruia i-a fost lăsat terenul, deoarece acesta nu poate pretinde jumătate din el însuși; iar în ceea ce
privește cealaltă jumătate deținută de co-moștenitorul său, el nu poate pretinde mai mult de a treia parte împreună cu cei doi
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străini. Cu toate acestea, străinii vor avea dreptul de a pretinde jumătate din teren de la moștenitorul căruia i-a fost lăsat, iar
fiecare dintre ei o treime de la celălalt moștenitor.
(2) În cazul în care un sclav aparținând altuia este numit moștenitor, nu poate fi acuzat de o moștenire de sine stătătoare, nici
în întregime, nici parțial.
(3) Un legat poate fi în mod legal lăsat unui sclav care face parte dintr-o moștenire, chiar dacă nu a fost înscrisă, deoarece
moștenirea reprezintă persoana defunctului care a lăsat-o.
(4) În cazul în care se lasă moștenire un bun imobil, acesta trebuie predat în aceeași stare în care a fost lăsat. Prin urmare, fie
că datorează o servitute asupra unui teren aparținând moștenitorului, fie că acesta din urmă îi datorează o servitute, și chiar
dacă aceste servituți s-au stins prin confuzie de proprietate, primul drept trebuie să fie restabilit, iar dacă legatarului nu
permite să i se impună servitutea și revendică moștenirea, i se poate opune o excepție pe motiv de rea-credință. În cazul în
care, totuși, servitutea nu este restabilită pe terenul îndreptățit la ea, o acțiune în temeiul testamentului va rămâne în favoarea
legatarului.
117. Marcianus, Institutes, cartea XIII.
În cazul în care se lasă vreun bun unei cetăți, legatul va fi tot valabil, fie că este lăsat pentru a fi distribuit, fie pentru a fi
cheltuit în muncă, în provizii, în instruirea copiilor sau în orice alt scop.
118. Neratius, Reguli, Cartea a X-a.
Atunci când un trust este exprimat în următorii termeni: "În cazul în care un trust este exprimat în următorii termeni: "Cer;
doresc; doresc; să dai", este validă, sau unde este exprimată astfel: "Doresc ca averea mea să aparțină lui Titius; știu că tu vei
preda averea mea lui Titius".
119. Marcianus, Reguli, Cartea I.
120. Atunci când unui sclav i se interzice de către testator să dea socoteală, nu rezultă că, nefiind obligat să o facă, el poate
obține în folosul său ceea ce se află în mâinile sale; ci, pentru a evita să se facă o examinare prea rigidă, adică pentru ca
sclavul să nu poată fi tras la răspundere pentru neglijență, ci numai pentru fraudă. Prin urmare, nu se consideră că peculiumul său a fost lăsat moștenire unui sclav manumit doar pentru simplul motiv că i se interzice să dea socoteală.
120. Ulpianus, Opinii, Cartea II.
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Nu se afirmă nimic prin care un moștenitor să fie împiedicat să vândă casele aparținând unei moșteniri, deși ar fi putut fi
lăsate rente pentru a fi obținute din chiria lor, cu condiția ca dreptul la moștenire să rămână Nealterat.
(1) În cazul în care toate părțile cărora le-a fost lăsat un trust consimt la vânzarea bunului, nu se mai poate face nicio cerere în
temeiul contractului de fiducie.
(2) În cazul în care o suprafață de teren a fost donată necondiționat, iar profiturile sale au fost dobândite de către legatar după
acceptarea moștenirii, acestea îi vor aparține, iar chiriașul interesat de aceste profituri va avea dreptul la o acțiune împotriva
moștenitorului în temeiul contractului său de închiriere.
121. Marcianus, Reguli, Cartea I.
Dacă cineva va lăsa o moștenire lui Titius și Maevius, unul dintre ei va putea accepta moștenirea fără celălalt. Căci atunci
când pretorul spune: "Ordon ca copilul nenăscut, împreună cu ceilalți copii, să fie pus în posesia moștenirii", chiar dacă nu
există alți copii, copilul nenăscut va fi pus în posesie.
122. Paulus, Reguli, Cartea a III-a.
Un legat poate fi făcut unui oraș cu scopul de a-l onora sau de a-l împodobi. În scopul de a-l împodobi, de exemplu, atunci
când un legat a fost lăsat în scopul construirii unui forum, a unui teatru sau a unui hipodrom; pentru a-l onora, de exemplu,
atunci când legaturile au fost făcute pentru a asigura remunerarea gladiatorilor, a actorilor comici și a participanților la
jocurile de circ, sau atunci când au fost făcute pentru a fi împărțite între cetățeni sau pentru a acoperi cheltuielile pentru
banchete. Mai mult, tot ceea ce se lasă pentru întreținerea persoanelor bolnave din cauza vârstei, cum ar fi bătrânii sau băieții
și fetele, se consideră că a fost făcut pentru onoarea orașului.
(1) "Lucius Titius și Gaius Seius să fie însărcinați cu plata a zece aurei către Publius Maevius". Gaius Seius nu s-a prezentat
ca moștenitor. Sabinus spune că doar Titius va datora întreaga moștenire, deoarece se consideră că Seius nu a fost inclus în
moștenire. Această opinie este corectă, adică Titius va fi răspunzător pentru întreaga sumă de zece aurei.
(2) În cazul în care o suprafață de teren a fost lăsată cuiva cu următoarea condiție: "Dacă va plăti o sută de aurei
moștenitorului meu", iar dacă terenul nu valorează decât atât cât i se ordonă legatarului să plătească moștenitorului, acesta nu
poate fi obligat să execute încrederea cu care a fost însărcinat, deoarece se consideră că nu a dobândit nimic prin testamentul
în care trebuie să plătească atât cât a primit.
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123. Marcellus, Opinii.
Lucius Titius, care și-a lăsat moștenitori pe cei doi copii ai săi, a inserat în testamentul său următoarea dispoziție: "Oricare
dintre copiii mei va fi moștenitorul meu, îl însărcinez, dacă va muri fără urmași, să transfere fratelui său două treimi din
averea mea atunci când va muri." La momentul morții sale, fratele și-a numit fratele moștenitor a trei sferturi; și întreb dacă a
respectat termenii fiduciei. Marcellus a răspuns că ceea ce testatorul îi datora fratelui său în temeiul testamentului lui Lucius
Titius poate fi cerut de acesta proporțional cu interesul său în moștenire; cu excepția cazului în care se poate dovedi că
intenția testatorului a fost alta; pentru că există puține diferențe între acest caz și unul în care un creditor devine moștenitorul
debitorului său. Cu toate acestea, este clar că coeredele ar trebui să fie ascultat, dacă poate dovedi că, atunci când l-a numit pe
fratele său moștenitor, testatorul a avut intenția ca acesta să se mulțumească cu această numire și să renunțe la beneficiul care
urma să fie obținut din trust.
(1) Următoarea dispoziție a fost inserată într-un testament: "Fie ca moștenitorul meu să predea astfel de bunuri lui Gaius
Seius, iar eu îl însărcinez pe Seius și mă încredințez în buna sa credință pentru predarea fără întârziere a tuturor bunurilor
menționate mai sus." Întreb dacă acest lucru creează o încredere implicită, deoarece testatorul nu a indicat în testamentul său
persoana căreia dorea ca bunurile să îi fie livrate. Marcellus a răspuns că, dacă Seius și-a dat tacit promisiunea cu scopul de a
frauda legea, el nu ar putea în niciun caz să obțină vreun beneficiu din cuvintele scrise de testator. Căci nu trebuie să se
creadă că legea a fost cu atât mai puțin eludată, cu cât nu se știe care a fost avantajul pe care testatorul l-a avut în vedere.
124. Neratius, Pergamente, Cartea a V-a.
Dacă moștenitorii care sunt menționați în mod expres sunt însărcinați cu predarea bunurilor, este mai rezonabil să
presupunem că ei sunt însărcinați cu părți egale, deoarece enumerarea persoanelor are ca efect faptul că toți sunt responsabili
în mod egal pentru plata legatului, căci, dacă nu ar fi fost menționați în mod expres, ei ar fi fost responsabili doar pentru
părțile lor respective din moștenire.
125. Rutilius Maximus, On the Lex Falcidia.
În cazul în care unui moștenitor i se ordonă să predea o moștenire și să-și rezerve o sută de aurei, iar patronul său cere posesia
moștenirii contrar prevederilor testamentare, legatele, precum și suma rezervată, vor fi diminuate proporțional cu ceea ce a
fost obținut de patron.
126. Paulus, Despre substituțiile pupilare.
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Substitutul unui fiu dezmoștenit nu poate fi însărcinat legal cu un legat. Prin urmare, moștenitorul de drept al unui fiu
dezmoștenit nu poate fi însărcinat cu o fiducie, deoarece moștenitorii de drept sunt obligați să îndeplinească obligațiile unei
fiducii doar atunci când au fost numiți și moștenitori. Cu toate acestea, dacă unul dintre copii ar profita de Edictul pretorian,
prin care se promite posesia în opoziție cu prevederile testamentului, iar moștenitorul desemnat ar cere, de asemenea, posesia
contrar prevederilor acestuia, înlocuitorul primului dintre copii trebuie să plătească legatele, ca și cum o moștenire
patrimonială ar fi ajuns în mâinile fiului pentru care a fost înlocuit și ca și cum fiul ar fi primit de la tatăl său ceea ce i se
cuvenea și ar fi dobândit prin posesia moștenirii în temeiul legii pretoriene.
(1) În cazul în care un copil postum este însărcinat cu o moștenire după cum urmează: "Dacă el devine moștenitorul meu", iar
niciun copil postum nu se va naște, substituții pot intra în moștenire; și trebuie să se considere că ei datorează moștenirile
pentru care copilul postum ar fi fost responsabil, dacă s-ar fi născut.
127. The Same, On the Law of Codicils.
Copilul postum al unui frate poate fi însărcinat cu un trust. Pentru că, cu referire la fiducie, se ia în considerare și intenția
defunctului ; și prevalează opinia lui Callus, care consideră că copiii post mortem ai altora pot deveni moștenitorii noștri de
drept.
128. Marcianus, Institutes, cartea II.
Dacă un tutore se căsătorește cu protejata sa de sex feminin, încălcând decretul Senatului, ea poate lua sub testamentul lui,
dar el nu poate lua nimic sub testamentul ei; și acest lucru este rezonabil, deoarece părțile care contractează căsătorii interzise
se fac vinovate de o infracțiune și merită să fie pedepsite. Cu toate acestea, nu trebuie considerată vinovată femeia care a fost
înșelată de tutorele ei.
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Cartea XXXI
Cu privire la moșteniri și fiducii.

Tit. 1. Cu privire la moșteniri și fiducii.

1. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
O moștenire care depinde de voința unui terț poate fi acordată sub forma unei condiții; căci ce diferență este dacă mi se face
un legat: "Dacă Titius va urca la Capitoliu" sau "Dacă va fi de acord"?
(1) În cazul în care, totuși, un legat este lăsat unui tutore de sex masculin sau feminin, în funcție de hotărârea tutorelui său, și
nu este prevăzută nicio condiție sau timp cu referire la legat, așa cum s-a stabilit că, atunci când un legat este lăsat prin
testament în funcție de hotărârea unui terț, se înțelege că a fost lăsat la discreția unui bun cetățean, iar atunci când se face
acest lucru, ceea ce a fost inserat în legat stabilește, ca să spunem așa, o sumă proporțională cu valoarea averii.
2. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXV.
Ori de câte ori mai multe articole sunt menționate în mod specific într-un legat, există mai multe legate. Totuși, atunci când
este lăsat un singur tip de bunuri, cum ar fi mobila, argintăria peculium sau anumite ustensile, există un singur legat.
3. Același, Despre Plautius, Cartea a IV-a.
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În cazul în care se face un legat după cum urmează: "Moștenitorul meu să fie însărcinat să predea un astfel de bun, dacă nu
urcă la Capitoliu", legatul este valabil, deși este în puterea lui fie să urce, fie să nu urce la Capitoliu.
(4) Același, Despre Plautius, cartea VIII.
Cea mai bună opinie este că nimeni nu poate accepta o parte a unui legat și să respingă restul acestuia.
5. Același, Întrebări, Cartea a VII-a.
În cazul în care sunt lăsate două moșteniri, este stabilit că una poate fi respinsă, iar cealaltă acceptată. Dacă, totuși, unul
dintre aceste legate este supus unor obligații și ar trebui să fie respins, nu se poate spune același lucru. Să presupunem, de
exemplu, că Stichus și zece aurei au fost lăsate cuiva, iar acesta a fost însărcinat să mantuiască sclavul. Dacă ar exista un
motiv pentru aplicarea legii falcidiene, din fiecare moștenire ar fi dedusă o pătrime și, prin urmare, dacă sclavul ar fi respins,
nu s-ar evita povara deducerii, ci legatarului ar fi obligat să renunțe la jumătate din suma de bani.
6. Același, Cu privire la Lex Falcidia.
În cazul în care se lasă moștenire o turmă, o parte din aceasta nu poate fi respinsă, iar o parte acceptată, deoarece nu există
mai multe legate, ci doar unul singur. În cazul în care se lasă moștenire un peculium, sau haine, sau argintărie, sau alte
articole de acest fel, considerăm că se va aplica aceeași regulă.
(7) Același, Despre Plautius, Cartea VIII.
Dacă zece aurei sunt lăsate moștenire lui Titius și unei alte părți care nu le poate primi în mod legal, deoarece moștenitorul
este obligat să plătească ambilor legatarii, în cazul în care unul dintre ei nu poate primi moștenirea, doar cinci aurei vor fi
plătite lui Titius.
8. Același, Despre Plautius, cartea IX.
Atunci când cineva lasă moștenire un sclav care aparține moștenitorului său sau altcuiva, iar sclavul își ia zborul,
moștenitorul trebuie să ofere garanția că va fi restituit; dar dacă își ia zborul în timpul vieții testatorului, el trebuie adus înapoi
pe cheltuiala legatarului, iar dacă scapă după moartea testatorului, trebuie adus înapoi pe cheltuiala moștenitorului.
(1) În cazul în care o moștenire este lăsată după cum urmează: "Îi las zece aurei lui Sempronius sau, dacă acesta nu dorește să
le accepte, îi las sclavul meu, Stichus", în acest caz există două legate, dar legatarul trebuie să se mulțumească cu unul singur.
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(2) În cazul în care cineva face un legat după cum urmează: "Las moștenire zece măsuri de vin dintr-un butoi ca acesta",
chiar dacă în el se găsesc mai puțin de zece măsuri, moștenirea nu se stinge, dar legatarul va primi doar ceea ce conține
butoiul.
(3) Atunci când apare o îndoială cu privire la care dintre două persoane ar trebui să fie lăsată o moștenire, ca de exemplu,
dacă ar trebui să fie lăsată lui Titius, iar doi prieteni ai testatorului cu acest nume apar și pretind moștenirea, iar moștenitorul
este gata să o plătească și amândoi sunt pregătiți să îl apere pe moștenitor, acesta din urmă trebuie să aleagă cui va plăti
moștenirea și de către cine va fi apărat împotriva celuilalt.
(4) În cazul în care un legatar și anumite părți care pretind că sunt substitute ale acestuia din urmă cer plata unei anumite
sume de bani, care a fost lăsată moștenire, iar moștenitorul este gata să o plătească dacă ambii sunt pregătiți să îl apere, el
trebuie să aleagă pe cel căruia să îi facă plata, pentru a fi apărat de acesta, iar dacă niciunul dintre ei nu pare a fi vinovat de
fraudă, moștenirea trebuie să fie plătită cu prioritate celui căruia i-a fost lăsată prima dată.
(5) În cazul în care las cuiva o anumită parte dintr-o moștenire, Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript că nici valoarea
vreunui sclav manuntit, nici cheltuielile de înmormântare ale defunctului nu pot fi deduse din moștenire.
9. Modestinus, Reguli, Cartea a IX-a.
În cazul în care se lasă moștenire doar o parte din bunurile defunctului, cum ar fi: "Așa și așa articole din averea mea care îmi
vor aparține când voi muri", zestrea și valoarea sclavilor manumiți trebuie deduse din activele succesiunii.
10. Javolenus, Despre Plautius, Cartea I.
În cazul în care o parcelă de teren este în mod specific atribuită, orice adăugire făcută la aceasta după întocmirea
testamentului va face parte, de asemenea, din moștenire, chiar dacă nu sunt adăugate cuvintele "Care va fi al meu", cu
condiția ca testatorul să nu fi deținut această proprietate separat de moștenire, ci să o fi unit cu prima parcelă de teren
atribuită în întregime.
11. Pomponius, Despre Plautius, cartea VII.
Labeo spune că un sclav care urmează să fie eliberat de către moștenitor sub o anumită condiție nu poate primi o moștenire
fără acordarea libertății sale, în timp ce aceasta este în suspensie în conformitate cu termenii testamentului, pentru motivul că
el este sclavul moștenitorului. Cu toate acestea, dacă moștenitorul a inserat în propriul testament aceeași condiție în care
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sclavul urma să obțină libertatea prin cel al testatorului, legatul va fi valabil. Dar dacă sclavul ar trebui să fie eliberat în timp
ce moștenitorul este în lipsă, s-a decis în mod corect că un legat poate fi lăsat sclavului fără a i se acorda libertatea, deoarece
ar fi de prisos să i se acorde libertatea pe care nu o poate obține prin testamentul moștenitorului, dar pe care o poate obține
prin cel al testatorului.
1. "Stichus sau Pamphilus, oricare dintre cei pe care îi va alege moștenitorul meu, să fie dat lui Titius, cu condiția ca el să
facă alegerea în ziua în care va fi publicat testamentul meu." În cazul în care moștenitorul nu spune dacă preferă să dea
Pamphilus sau Stichus, cred că va fi obligat să dea Stichus sau Pamphilus, oricare ar fi cel ales de legatar. Dacă el spune că
preferă să-l dea pe Stichus, iar Stichus ar trebui să moară, va fi eliberat. Dacă unul dintre cei doi sclavi va muri înainte de
momentul în care legatul va fi dobândit, supraviețuitorul va rămâne supus obligației. În plus, atunci când moștenitorul a
declarat odată pe care preferă să-l dea, nu se mai poate răzgândi, iar această opinie a fost susținută și de Julianus.
12. Paulus, Despre Vitellius, Cartea a II-a.
În cazul în care banii lăsați prin moștenire nu se găsesc printre bunurile testatorului, dar averea acestuia este solvabilă,
moștenitorul va fi obligat să plătească suma lăsată din buzunarul său, sau prin vânzarea unora dintre bunurile moștenirii, sau
obținând-o din orice altă sursă pe care o dorește.
1. În cazul în care un legat este lăsat în felul următor: "Moștenitorul meu, când va muri, să plătească zece aurei lui Lucius
Titius", deoarece legatul urmează să intre în vigoare la un moment incert, acesta nu trece la moștenitorii legatarului dacă
acesta moare în timpul vieții moștenitorului testatorului.
13. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a VII-a.
Atunci când un om are doi debitori care îi datorează în comun aceeași sumă de bani, adică Titius și Maevius, și face un legat
după cum urmează: "Moștenitorul meu să plătească lui Maevius ceea ce îmi datorează Titius, iar el să plătească lui Seius ceea
ce îmi datorează Maevius", el își obligă moștenitorul prin aceste cuvinte; căci atunci când acesta din urmă îi cedează lui
Maevius dreptul său de acțiune împotriva lui Titius, se consideră că Maevius a fost eliberat prin actul său și, prin urmare,
moștenitorul va fi obligat față de Seius.
1. În cazul în care un testator care are un singur debitor lasă moștenire suma pe care i-o datorează lui către doi legatarii
separat, moștenitorul este obligat să îi satisfacă pe amândoi, unul dintre ei cedându-i dreptul său de acțiune, iar celălalt
plătindu-i banii.
14. Paulus, Despre Vitellius, Cartea a IV-a.
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În cazul în care același sclav este lăsat moștenire și ordonat să fie liber, favoarea arătată față de libertate are prioritate față de
moștenire. Dacă, totuși, sclavul este lăsat moștenire într-o altă parte a testamentului și se arată în mod clar că s-a intenționat
să îl priveze de libertate, moștenirea va avea prioritate din cauza intenției defunctului.
(1) În cazul în care un sclav care aparține altcuiva este numit moștenitor, se stabilește că libertatea sa poate fi conferită după
moartea stăpânului său pentru care a dobândit moștenirea.
15. Celsus, Digest, Cartea a VI-a.
În cazul în care cineva îi taxează pe cei doi moștenitori numiți de el în felul următor: "Fie ca moștenitorii mei să livreze
Stichus, fie zece aurei", unul dintre moștenitori nu poate oferi cinci aurei legatarului, iar celălalt să-i ofere jumătate din
Stichus, deoarece este necesar ca Stichus să fie dat în întregime, sau cele zece aurei să fie plătite.
(16) Paulus, Digest, cartea VI.
Dacă o moștenire este lăsată fie lui Titius, fie lui Seius, "oricare dintre ei va prefera moștenitorul meu", moștenitorul, dând
moștenirea unuia dintre ei, este eliberat de răspunderea față de amândoi. Dacă nu dă moștenirea nici unuia dintre ei, amândoi
o pot cere de la el, la fel ca și cum proprietatea ar fi fost lăsată doar unuia dintre ei; căci așa cum doi creditori pot fi creați
printr-o stipulație, tot așa doi legatari pot fi creați printr-un testament.
17. Marcellus, Digest, Cartea X.
În cazul în care cineva îi lasă moștenire zece aurei lui Titius și îl însărcinează să plătească aceeași sumă lui Maevius, iar
Maevius va muri, moștenirea va fi în beneficiul lui Titius, și nu al moștenitorului, cu excepția cazului în care testatorul l-a
ales pur și simplu pe Titius ca agent al său. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care presupunem că este vorba de un legat
de uzufruct.
(1) În cazul în care un moștenitor este însărcinat să plătească zece aurei unuia dintre liberții defunctului, iar acesta nu a
indicat căruia dintre ei să i se plătească, moștenitorul va fi obligat să le plătească tuturor liberților.
18. Celsus, Digest, cartea XVII.
Pot să-l oblig pe moștenitorul meu să-ți plătească o moștenire în așa fel încât, dacă, la moartea mea, Stichus nu va fi sclavul
tău, el va fi obligat să ți-l predea.
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19. Același, Digest, Cartea a XVIII-a.
Dacă cel căruia îi este lăsat moștenire Stichus sau Pamphilus, crezând că Stichus i-a fost lăsat moștenire, va cere acest sclav,
nu va avea dreptul să-l schimbe cu altul, la fel cum în cazul în care un moștenitor, însărcinat cu predarea unuia sau altuia
dintre acești sclavi, îl dă pe Stichus, neștiind că i s-a permis să-l dea pe Pamphilus, nu poate recupera nimic de la legatar.
20. Același, Digest, cartea XIX.
Am învățat de la tatăl meu, și Proculus a avut și el aceeași părere, că atunci când un legat este lăsat unui sclav deținut în
comun, iar unul dintre stăpâni îl refuză, partea lui nu va reveni celuilalt, deoarece legatul nu a fost făcut în comun, ci o parte a
fost lăsată fiecăruia dintre părți; și dacă amândoi îl vor cere, fiecare dintre ei va avea dreptul doar la o parte din el,
proporțional cu interesul său în sclav.
21. Același, Digest, cartea XX.
În cazul în care un anumit individ a restituit zestrea soției sale și a vrut să-i lase moștenire patruzeci de aurei și, deși știa că
zestrea i-a fost restituită, totuși, s-a folosit de pretextul că îi lasă moștenire suma respectivă pe motiv că i-a restituit zestrea,
cred că cei patruzeci de aurei vor fi cuveniți, căci termenul "restituire", deși poate avea semnificația de a da înapoi, include și
sensul cuvântului a prezenta.
22. Același, Digest, cartea XXI.
Lucius Titius i-a lăsat prin testament lui Publius Maevius o funcție pe care o deținea în armată, sau banii care ar putea fi
obținuți din vânzarea acesteia, împreună cu toate privilegiile aferente. Lucius Titius, însă, supraviețuind testamentului său, a
vândut biroul și a încasat prețul și l-a dat celui căruia intenționa să lase prin testamentul său respectivul birou, sau prețul
primit pentru acesta. După moartea lui Lucius Titius, Publius Maevius a intentat un proces împotriva moștenitorilor lui
Lucius Titius pentru a recupera fie biroul, fie banii. Celsus: Cred că prețul primit pentru oficiu nu ar trebui plătit decât dacă
legatarul poate demonstra că testatorul, după ce l-a plătit o dată, a intenționat să îl primească a doua oară. Dar dacă testatorul,
în timpul vieții, a dat legatarului nu întregul preț al funcției, ci doar cel al unei părți din aceasta, restul poate fi încasat, cu
excepția cazului în care moștenitorul poate demonstra că testatorul a intenționat, prin aceasta, să anuleze moștenirea; căci
sarcina de a dovedi că defunctul s-a răzgândit revine celui care refuză să se achite de încredere.
23. Marcellus, Digest, cartea XIII.
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"Îi las lui Lucius Titius moșia Seian sau uzufructul acesteia". Legatarul poate pretinde fie terenul, fie uzufructul, ceea ce nu
poate face cel căruia îi este lăsat doar terenul.
(24) Ulpianus, Trusts, Cartea a II-a.
În cazul în care un anumit om a lăsat un trust în următorii termeni: "Vă însărcinez să predați o astfel de proprietate acelora
dintre oamenii mei eliberați pe care îi veți alege", Marcellus consideră că poate fi ales chiar și un moștenitor nedemn. Dacă,
totuși, ar fi spus: "Cei pe care îi veți considera demni", el consideră că vor fi eligibili cei care nu au comis nicio infracțiune.
De asemenea, el susține că, dacă moștenitorul nu alege pe nimeni, tuturor celor eliberați li se va permite să revendice
moștenirea, la fel ca și cum ar fi fost dată chiar în ziua în care a fost lăsată "Celor pe care îi puteți alege", iar moștenitorul nu
o oferă niciunuia dintre ei. Este clar că, dacă ceilalți liberți sunt morți, ea trebuie să fie predată supraviețuitorului sau
moștenitorului său, dacă acesta moare înainte de a-și prezenta cererea. Scaevola spune însă într-o notă că, dacă toți ar putea
cere o moștenire atunci când aceasta nu este prezentată niciunuia dintre ei, de ce nu vor cei care au murit să transmită
drepturile lor moștenitorilor lor, mai ales atunci când nu există decât unul singur care să o revendice, iar moștenitorul nu
poate alege pe cel căruia să îi dea moștenirea? Pentru că se pare că Marcellus a susținut că, în cazul în care un trust a fost
lăsat prin testament după cum urmează: "Aceluia dintre oamenii mei eliberați pe care îl vei alege", dacă acesta nu oferă
moștenirea celui pe care dorește să o aibă și nu face acest lucru fără întârziere, toți moștenitorii vor avea dreptul să o
revendice. Prin urmare, din moment ce toți pot face acest lucru, el consideră în mod foarte corect că ar trebui să fie dat doar
supraviețuitorului, cu excepția cazului în care ceilalți moștenitori au murit înainte de a trece suficient timp în care
moștenitorul ar putea alege unul căruia să-i dea moștenirea.
25. Marcellus, Digest, Cartea XXV.
Dacă, totuși, o parte dintre cei eliberați ar fi absenți, iar cei care sunt prezenți cer executarea fiduciei, care a fost ordonată de
testator să fie efectuată imediat, după ce s-a făcut o anchetă, trebuie să se stabilească dacă și ceilalți nu au dreptul să pretindă
moștenirea.
26. Același, Digest, cartea XVI.
Un bărbat căruia îi revenea proprietatea unui sclav, după ce l-a desemnat ca moștenitor pe cel care avea uzufructul
respectivului sclav, a lăsat prin testament sclavul unei terțe persoane. Moștenitorul nu se poate prevala de o excepție pe motiv
de fraudă, în cazul în care legatarul dorește să revendice sclavul fără a lăsa uzufructul în beneficiul moștenitorului.
27. Celsus, Digest, Cartea XXXIV.
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În cazul în care se lasă moștenire un astfel de bun sau un astfel de alt bun, nu există decât un singur legat. Dacă un articol este
lăsat moștenire în anumite condiții, iar altul în alte condiții, considerăm că nu există decât o singură moștenire, și nici nu
contează dacă moștenitorii și cei cărora li s-a lăsat moștenirea sunt persoane diferite sau nu; de exemplu, dacă moștenirea a
fost exprimată în următorii termeni: "Dacă moștenirea a fost exprimată în următorii termeni: "Moștenitorii și cei cărora li s-a
lăsat moștenirea sunt persoane diferite sau nu: "Dacă Nerva va fi numit consul, moștenitorul meu Titius să fie însărcinat cu
predarea unei astfel de suprafețe de teren lui Attius; iar dacă Nerva nu va fi numit consul, moștenitorul meu Seius să
plătească o sută de aurei lui Maevius".
28. Marcellus, Digest, Cartea XXIX.
În cazul în care un patron este numit de către libertul său moștenitor al părții la care are dreptul prin lege, el nu este obligat să
execute o încredere lăsată de acesta. Dacă patronul refuză numirea, cei care au dreptul de a pretinde partea lui o pot deține în
același mod sau vor fi obligați să execute fiducia? Cea mai bună opinie este că aceștia vor fi obligați să o achite, deoarece
privilegiul special de care se bucură personal patronul nu ar trebui, în niciun caz, să se bucure altcineva.
(29) Celsus, Digest, Cartea XXXVI.
Tatăl meu a declarat că, atunci când se afla în Consiliul consulului Ducenus Verus, i s-a cerut părerea în următorul caz.
Otacilius Catulus, după ce și-a desemnat fiica ca unică moștenitoare a averii sale, i-a lăsat libertului său suma de două sute de
aurei și l-a însărcinat să o plătească concubinei sale. Eliberatul a murit în timpul vieții testatorului, iar ceea ce îi fusese lăsat
libertului a rămas în mâinile fiicei sale, iar tatăl meu a decis că fiica ar trebui să fie obligată să plătească concubinei suma
lăsată în baza contractului.
1. În cazul în care un moștenitor este însărcinat în mod specific cu un trust, se poate considera că s-a intenționat doar ca el să
se achite de acesta, dacă devine moștenitor.
2. Dacă partea unui fiu desemnat ca moștenitor este mărită prin acumularea unei sume lăsate în mod special unui alt fiu
însărcinat cu plata ei ca moștenire, acesta nu va fi obligat să plătească moștenirea, la care are dreptul prin legea veche.
30. Același, Digest, cartea XXXVII.
O anumită persoană a inserat următoarea dispoziție într-un testament: "Las moștenire Republicii Graviscanilor, în scopul
reparării unui drum care se întinde de la colonia lor până la Calea Aureliană". S-a pus întrebarea dacă această moștenire era
valabilă. Juventius Celsus a răspuns: "Acest document este într-o oarecare măsură defectuos, în ceea ce privește întreținerea
Căii Aureliene, din cauza faptului că suma nu este precizată. Cu toate acestea, se poate considera uneori că a fost lăsată o
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sumă suficientă pentru acest scop, cu condiția să nu apară că intenția defunctului a fost alta; fie din cauza sumei mari
necesare, fie din cauza circumstanțelor moderate ale testatoarei. Atunci, va fi de datoria judecătorului să stabilească suma
moștenirii, în conformitate cu valoarea estimată a bunurilor."
31. Modestinus, Reguli, Cartea I.
În cazul în care cineva face un legat pentru manumisiunea sclavilor, care nu are el însuși puterea de a-i manumi, nici legatul,
nici acordarea libertății nu vor fi valabile.
32. 32. The Same, Rules, Book IX.
Tot ceea ce se lasă prin testament fără a fixa un timp sau a prescrie o condiție trebuie să fie predat în ziua în care se intră în
posesiune.
1. Când un legatar intră în posesia unui teren, înainte de a se fi produs condiția sub care trebuia să fie predat de către
moștenitor, moștenitorul poate să-l recupereze, împreună cu recoltele.
2. Atunci când un legat este lăsat în felul următor: "Las moștenire lui Așa și așa o bucată de pământ, cu tot ceea ce se află pe
ea", vor fi incluși și sclavii care se găsesc acolo.
3. În cazul în care un legat este făcut după cum urmează: "Las moștenire tot ceea ce se află în grânarul meu", iar partea căreia
îi este lăsat a plasat în grânar anumite obiecte în scopul de a-și mări moștenirea, fără știrea testatorului, ceea ce a plasat acolo
va fi considerat că nu a fost lăsat moștenire.
4. În cazul în care un legatar a fost însărcinat "Să predea moștenirea sa altuia", iar legatarii mor, moștenitorul va fi obligat să
predea bunurile lăsate.
5. În cazul în care anumite obiecte care sunt menționate în mod specific sunt lăsate moștenire, dar nu se găsesc, iar acest
lucru nu se datorează relei credințe a moștenitorului, acestea nu pot fi revendicate în temeiul testamentului.
6. În cazul în care bunurile sunt lăsate în încredere familiei testatorului, pot fi admiși să le revendice cei care au fost
menționați în mod expres sau, dacă toți aceștia sunt morți, cei care, în momentul morții testatorului, îi purtau numele, precum
și descendenții lor de gradul întâi; cu excepția cazului în care defunctul a inclus în mod special și alții în testamentul său.
33. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
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Legatarii au dreptul de a-și revendica legatele de la fiecare dintre moștenitori în proporție cu partea sa de moștenire, dar unii
coerezi nu pot fi însărcinați cu legatele pentru alții care sunt insolvabili.
1. Un testator a desemnat mai mulți moștenitori și i-a însărcinat pe unii dintre ei cu moșteniri, iar ulterior a făcut un codicil
care îi include pe toți moștenitorii săi. Întreb care dintre moștenitori va fi însărcinat cu moștenirile? Modestinus a răspuns că,
deoarece testatorul a indicat în mod clar în testamentul său care dintre moștenitorii săi dorea ca moștenirile să fie plătite și
chiar dacă a adresat codicilul său tuturor, este evident că ceea ce a lăsat prin codicil trebuie să fie plătit de către cei pe care a
arătat prin testament că a vrut să se achite de această sarcină.
34. Același, Opinii, Cartea a X-a.
Titia, după ce a făcut un testament și i-a numit pe copiii săi Maevia și Sempronius moștenitori în cote egale din averea sa, a
murit și a însărcinat-o pe Maevia să îl mantuiască pe sclavul său Stichus, în următorii termeni "Îți cer, draga mea fiică
Maevia, să îl manumitizezi pe sclavul tău Stichus, întrucât ți-am lăsat prin codicilul meu atâția sclavi pentru serviciul tău",
dar nu a făcut efectiv un astfel de legat. Întreb, ce pare să fi lăsat prin aceste cuvinte? Pentru că, așa cum s-a afirmat mai sus,
testatoarea decedată, după ce a desemnat doi moștenitori, sclavii ereditari ai moștenirii aparțineau la două persoane distincte
și, din moment ce nimic nu a fost prevăzut în codicil cu privire la predarea sclavilor, trustul nu poate fi considerat legal, în
cazul în care nu a fost creat în mod real; ca și în cazul în care testatoarea a spus că a făcut un legat, dar nu a adăugat în ce
consta acesta, și nici nu a însărcinat moștenitorul cu predarea sclavului. Modestinus a răspuns, în urma consultării, că Maevia
nu avea dreptul să pretindă nici moștenirea, nici încrederea și nu putea fi obligată să acorde libertatea sclavului ei.
(1) Lucius Titius a inserat următoarea dispoziție în testamentul său: "Către Octaviana Stratonice, fiica mea cea mai dragă,
Salutare. Doresc ca ea să primească pentru ea însăși moșia numită Gaza, cu toate accesoriile sale. Lui Octavianus Alexander,
cel mai drag fiu al meu, salutări. Doresc ca el să primească de la sine toate pământurile mele neproductive, cu toate
accesoriile lor." Întreb dacă, printr-un instrument de acest gen, ar trebui să se considere că testatorul a dat fiecăruia dintre
moștenitorii săi o întreagă suprafață de teren sau dacă nu a inclus în testament decât părțile din moștenirea sa la care aceștia
aveau dreptul legal, deoarece nu putea în mod corect să îi încarce pe fiecare dintre ei cu o moștenire a cărei parte o avea deja.
Modestinus a răspuns că documentul în cauză nu ar trebui interpretat în așa fel încât să lipsească de efect fiducia. De
asemenea, întreb, în cazul în care s-ar decide că terenul aparținea în întregime unuia dintre moștenitori, dacă ar trebui plătită
valoarea cotei fratelui și coerede, deoarece, întrucât testatorul a dorit ca acesta să aibă întreaga proprietate asupra terenului,
pare să fi prescris condiția ca coeredele să primească valoarea coerederii sale. Acesta a răspuns că beneficiarul fiduciei nu
poate fi obligat în niciun caz să plătească coerezilor valoarea părții sale.
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(2) Lucia Titia, decedată ab intestat, i-a însărcinat pe copiii săi, printr-un trust, să predea o anumită casă unui sclav aparținând
altuia. După moartea sa, copiii săi, care erau și moștenitorii săi, atunci când au împărțit averea mamei lor, au împărțit și casa
menționată mai sus, împărțire la care a fost prezent ca martor stăpânul sclavului care era beneficiarul fiduciei. Întreb dacă,
pentru motivul că a fost prezent la împărțirea bunurilor, ar trebui să se considere că a pierdut dreptul de a cere executarea
fiduciei, dobândită de el prin intermediul sclavului său. Modestinus a răspuns că trustul nu a fost anulat prin efectul legii și
nici măcar nu putea fi repudiat, iar stăpânul nu ar fi fost împiedicat de o excepție pe motiv de rea-credință, decât dacă ar fi
fost perfect evident că a fost prezent la împărțirea bunurilor cu scopul de a renunța la drepturile sale în temeiul trustului.
(3) Gaius Seius, care avea o casă proprie, a mers să locuiască într-o vilă care aparținea soției sale și a mutat anumite bunuri în
aceasta din propria sa reședință și, după ce a murit acolo la mult timp după aceea, și-a lăsat soția și alte câteva persoane
moștenitori prin testamentul său, în care a inserat următoarea clauză: "În primul rând, moștenitorii mei să știe că nu am nici
bani, nici alte bunuri în mâinile soției mele și, prin urmare, nu doresc ca ea să fie supărată din acest motiv." Întreb dacă
bunurile care, în timpul vieții testatorului, au fost transferate la reședința soției sale, pot fi revendicate de succesiunea sa; sau,
în conformitate cu termenii testamentului, coeredele poate fi împiedicat să le împartă cu văduva defunctului. Modestinus a
răspuns că, dacă testatorul a intenționat ca bunurile pe care le-a transferat în casa soției sale să meargă la ea, ca moștenire
privilegiată, nu există nimic în cazul enunțat care să împiedice realizarea intenției sale; prin urmare, era necesar ca femeia să
dovedească faptul că aceasta a fost intenția testatorului. Dacă ea nu făcea acest lucru, proprietatea trebuia să rămână o parte
din averea soțului.
(4) În cazul în care un trust a fost lăsat unui libert cu condiția "Să nu-mi abandoneze copiii", iar acesta a fost împiedicat să
respecte condiția de către tutorii lor, este nedrept ca el să fie privat de beneficiul trustului, deoarece este liber de vină.
(5) În cazul în care un bărbat, împotriva voinței fiicei sale, a intentat un proces pentru recuperarea zestrei acesteia, a murit și,
după ce și-a dezmoștenit fiica, și-a numit moștenitor pe fiul său și l-a însărcinat cu un trust pentru plata către fiica sa a unei
sume de bani în locul zestrei, întreb cât de mult este îndreptățită femeia să recupereze de la fratele său. Modestinus mi-a
răspuns că, în primul rând, dreptul la acțiune pentru recuperarea zestrei nu este pierdut de femeie, deoarece ea nu a consimțit
ca tatăl ei să o pretindă și era conștientă că el a făcut-o. Prin urmare, problema ar trebui explicată în felul următor. Dacă o
sumă mai mare ar fi fost inclusă în zestrea anterioară, femeia ar trebui să se mulțumească doar cu dreptul său de acțiune;
deoarece dacă suma care i-a fost lăsată în locul zestrei era mai mare decât zestrea însăși, ar trebui să se facă o deducere până
când sumele ar fi fost egale, iar ea ar putea obține în temeiul testamentului doar surplusul peste moștenire. Într-adevăr, nu
este probabil ca tatăl să fi intenționat să îl însărcineze pe fiul și moștenitorul său cu plata unei zestre duble, mai ales că el a
considerat că poate intenta în mod corect o acțiune împotriva ginerelui său pentru recuperarea zestrei, chiar dacă fiica sa nu
și-a dat consimțământul.

1841

(6) Lucius Titius, după ce a lăsat doi copii de sexe diferite, pe care i-a numit moștenitorii săi, a adăugat următoarea dispoziție
generală la testamentul său, și anume: "Ca moștenirile și concesiile de libertate pe care le-a lăsat să fie executate de către
aceștia, moștenitorii săi". Cu toate acestea, într-o altă parte a testamentului său, el i-a ordonat fiului său să susțină întreaga
povară a moștenirilor, după cum urmează: "Ordon ca tot ceea ce am lăsat în moștenirile mele sau am ordonat să fie plătit să
fie dat și predat de Attianus, fiul și moștenitorul meu". Apoi a adăugat o moștenire privilegiată fiicei sale în următorii termeni
"Poruncesc ca draga mea fiică, Paulina, să aibă ceea ce i-am dat sau am cumpărat pentru ea în timpul vieții mele și interzic să
se facă vreo discuție cu privire la această proprietate; și te rog, draga mea fiică, să nu te superi pentru că am lăsat cea mai
mare parte a averii mele fratelui tău, deoarece el are șase obligații mari de îndeplinit și va fi obligat să plătească moștenirile
menționate mai sus, pe care le-am lăsat moștenire." Întreb dacă, prin aceste ultime cuvinte pe care tatăl le-a adresat fiicei sale
în testamentul său, s-ar părea că rezultatul ar fi acela că l-a însărcinat pe fiul său cu acțiunile care pot fi intentate împotriva
moștenirii, adică cu toate; sau dacă ar trebui să se considere că el s-a referit doar la acțiunile care pot fi intentate de către
legatar, astfel încât acțiunile împotriva moștenirii ar putea fi acordate creditorilor împotriva ambilor moștenitori. Modestinus
a răspuns că, în cazul expus, nu se pare că testatorul ar fi ordonat ca numai fiul său să fie răspunzător pentru creanțele
creditorilor.
(7) Titia, în momentul în care s-a căsătorit cu Gaius Seius, i-a dat drept zestre anumite terenuri și alte bunuri, și a murit după
ce a făcut următoarele dispoziții printr-un codicil: "Fiica mea, te încredințez în grija soțului meu, Gaius Seius, pe care doresc
să primească uzufructul și un drept viager asupra castelului Naclea, pe care i l-am adus ca zestre, împreună cu alte bunuri
incluse în zestre; și doresc ca el să nu fie supărat în niciun fel în legătură cu zestrea, deoarece, după moartea sa, toate aceste
bunuri vor aparține ție și copiilor tăi." În plus, femeia i-a lăsat soțului ei o mare parte din bunuri care să-i aparțină cât timp va
trăi. Întreb dacă, după decesul lui Gaius Seius, va exista o acțiune întemeiată pe încredere în favoarea fiicei și moștenitoarei
lui Titia pentru bunurile care, pe lângă zestre, au fost lăsate prin codicil, precum și pentru ceea ce a primit Gaius Seius cu titlu
de zestre. Modestinus a răspuns că, deși aceste cuvinte nu arată că nu a fost creat un trust prin care Gaius Seius a fost
însărcinat în beneficiul fiicei testatoarei, după ce aceasta i-a dat ceea ce i-a fost lăsat prin testament; totuși, nimic nu
împiedică o acțiune pentru a obliga la executarea trustului, în conformitate cu voința testatoarei, după moartea lui Gaius
Seius.
35. Același, Opinii, Cartea XVI.
În cazul în care un soț lasă moștenire soției sale bunuri pe care aceasta obișnuia să le folosească, legatul nu va include sclavii
care nu au fost consacrați în mod special serviciului ei, ci cei care au fost folosiți de amândoi.
(36) Același, Pandectele, Cartea a III-a.
Un legat este o donație lăsată prin testament.
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37. Javolenus, Despre Cassius, Cartea I.
În cazul în care un sclav a fost manuntit în mod ilegal printr-un testament, el poate fi lăsat prin același testament, pentru că
libertatea nu are prioritate față de un legat decât în cazul în care a fost acordată în conformitate cu legea.
38. Același, Despre Cassius, Cartea a II-a.
Tot ceea ce un sclav, care a fost lăsat moștenire, a dobândit înainte de intrarea în moștenire, el dobândește pentru moștenire.
39. Același, Despre Cassius, Cartea a III-a.
Când un teren care nu este construit este lăsat moștenire și, după ce testamentul a fost executat, o clădire este ridicată pe el,
atât terenul, cât și clădirea trebuie să fie predate de către moștenitor.
(40) Același, Epistole, Cartea I.
În cazul în care aceeași proprietate este lăsată moștenire la doi dintre sclavii mei, iar eu nu sunt dispus să accept moștenirea
lăsată unuia dintre ei, întreaga proprietate îmi va aparține, pentru motivul că eu dobândesc prin unul dintre acești sclavi partea
celuilalt, la fel ca și cum moștenirea ar fi fost lăsată sclavului meu și una aparținând unei alte persoane.
41. Același, Epistole, Cartea a VII-a.
"Îi las lui Maevius jumătate din așa și așa o bucată de pământ, îi las lui Seius cealaltă jumătate, iar lui Titius îi las același
pământ". Dacă Seius moare, partea sa va reveni celorlalți legatarii, deoarece pământul, fiind lăsat separat și pe cote-părți,
precum și în întregime, este necesar ca partea care nu are proprietar să revină proporțional fiecăruia dintre legatarii cărora li
s-a făcut separat legatul.
1. Un moștenitor fiind desemnat de mine, l-am însărcinat cu un legat în beneficiul soției sale, după cum urmează: "Seius,
moștenitorul meu, să plătească lui Titia o sumă egală cu tot ceea ce ajunge în mâinile lui Seius, cu titlu de zestre, prin
intermediul lui Titia". Vă întreb dacă pot fi deduse cheltuielile suportate prin procedurile judiciare inițiate cu privire la zestre.
Răspunsul a fost că nu există nicio îndoială, în cazul în care s-a făcut un legat către o soție după cum urmează: "Te însărcinez
pe tine, moștenitoarea mea, să îi dai o sumă egală cu ceea ce ajunge în mâinile tale", că întreaga zestre va fi datorată femeii,
fără nicio deducere a cheltuielilor. Dar aceeași regulă care se aplică în cazul testamentului unui soț care îi returnează zestrea
soției sale nu ar trebui să fie respectată cu referire la testamentul unui străin; deoarece cuvintele "Ceea ce ajunge în mâinile
1843

tale" trebuie interpretate ca o clauză limitativă; dar atunci când un bărbat lasă în acest fel bunuri soției sale, se consideră că el
lasă moștenire ceea ce soția sa ar putea recupera printr-o acțiune pe zestre.
(42) Același, Epistole, Cartea XI.
În cazul în care o moștenire este lăsată unei persoane care nu poate primi decât o parte din ea, cu înțelegerea că aceasta
urmează să fie livrată unei terțe părți, s-a decis că aceasta poate lua întreaga moștenire.
43. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a III-a.
În cazul în care o moștenire a fost lăsată după cum urmează: "Doresc să i se dea lui Tithasus atâta cât va avea moștenitorul
meu", este același lucru ca și cum s-ar fi spus: "Atât cât vor avea toți moștenitorii mei".
1. Dacă, totuși, legatul a fost făcut în următorii termeni: "Doresc ca moștenitorii mei să dea lui Tithasus atât cât va avea unul
dintre ei", se înțelege că este vorba de cea mai mică sumă inclusă în moștenire.
2. Pegasus obișnuia să facă o distincție atunci când un trust era lăsat moștenire pentru o anumită perioadă de timp, de
exemplu, după zece ani; el susținea că era o diferență în beneficiul cui fusese fixat acest timp, dacă în favoarea
moștenitorului, caz în care acesta avea dreptul să păstreze profiturile bunurilor, sau în favoarea legatarului, de exemplu,
atunci când trustul era lăsat să intre în vigoare la momentul pubertății, când beneficiarul nu avea această vârstă; pentru că în
acest caz trebuiau predate profiturile din perioada anterioară. Aceste principii sunt înțelese ca fiind aplicabile în cazul în care
testatorul a adăugat în mod expres că moștenitorul trebuie să predea bunurile care fac obiectul fiduciei, împreună cu toate
sporurile acestora.
3. Atunci când într-un testament a fost inserată următoarea dispoziție: "Moștenitorul meu să plătească zece sau cincisprezece
aurei", este același lucru ca și cum ar fi fost lăsate doar zece aurei. Dar dacă ar fi lăsat moștenirea în felul următor: "Fie ca
moștenitorul meu să plătească așa și așa sumă de bani la un an sau la doi ani după moartea mea", se consideră că moștenirea
este datorată după trecerea a doi ani, deoarece este în puterea moștenitorului să aleagă momentul plății.
44. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea a IV-a.
În cazul în care au fost desemnați mai mulți moștenitori, iar moștenirea a fost lăsată după cum urmează: "Fie ca moștenitorul
meu să fie însărcinat cu plata a cinci aurei", se consideră că nu oricare dintre moștenitori, ci toți împreună sunt însărcinați cu
plata a cinci aurei. În cazul în care o moștenire a fost lăsată în următorii termeni: "Lucius Titius, moștenitorul meu, să fie
însărcinat cu plata a cinci aurei către Tithasus", iar apoi, în alt loc din testament, s-a prevăzut: "Publius Maevius, moștenitorul
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meu, să fie însărcinat cu plata a cinci aurei către Tithasus", dacă Titius nu poate dovedi că Publius a fost însărcinat cu plata
moștenirii cu scopul de a-l elibera, legatarul va fi îndreptățit să primească cinci aurei de la fiecare dintre moștenitori.
45. Același, Despre Quintus Mucius, cartea VIII.
În cazul în care într-un testament a fost inserat următorul text: "Dau o sută de aurei fiicelor mele", se va considera că
moștenirea a fost lăsată în mod egal copiilor de sex masculin și feminin ? Căci dacă ar fi fost lăsat astfel: "Îl numesc pe Unu
și Unu să fie tutorii fiilor mei", s-a considerat că au fost numiți tutori și pentru fiice. Pe de altă parte, ar trebui să se înțeleagă
că bărbații nu sunt incluși în termenul "fiice", deoarece ar crea un precedent foarte rău ca bărbații să fie incluși într-un cuvânt
care desemnează femeile.
1. Atunci când o moștenire ne este lăsată sub o anumită condiție sau la un anumit moment, nu o putem respinge înainte de
îndeplinirea condiției sau de sosirea momentului, căci înainte de aceasta moștenirea nu va aparține legatarului.
2. Dacă un tată, prin testament, îi ordonă moștenitorului său să plătească o anumită sumă de bani fiicei sale atunci când
aceasta se va căsători, sau dacă aceasta era deja căsătorită atunci când a fost făcut testamentul, dar tatăl ei era absent în acel
moment și nu avea cunoștință de acest fapt, moștenirea, totuși, va fi datorată. Pentru că, dacă tatăl ei era conștient de acest
lucru, se consideră că el a intenționat să lase moștenirea în vederea unei alte căsătorii.
46. Proculus, Epistole, Cartea a V-a.
Dacă partea care lasă o moștenire o face în felul următor: "Îi las lui Sempronius orice sumă pe care Lucius Titius poate fi
obligat să mi-o plătească" și nu adaugă că suma este plătibilă "în prezent", nu am nicio îndoială că, în ceea ce privește
interpretarea și sensul acestor cuvinte, nu sunt incluși în moștenire acei bani care nu erau încasabili în momentul în care
partea care a executat testamentul a murit; dar, prin adăugarea următoarelor cuvinte, "În prezent", ar fi indicat în mod clar că
a intenționat să includă și banii care nu erau încă exigibili.
47. Același, Epistole, Cartea a VI-a.
Sempronius Proculus către nepotul său, Salutare. Au fost prezentate două testamente scrise în același timp de același testator,
dintre care unul era o copie, așa cum se întâmplă de obicei. Într-unul dintre aceste testamente, o sută, iar în celălalt cincizeci
de aurei au fost lăsate lui Titius. Întrebați dacă acesta va avea dreptul la o sută de aurei sau doar la cincizeci. Proculus a
răspuns că, în acest caz, favoarea ar trebui să se extindă asupra moștenitorului și, prin urmare, cum ambele moșteniri nu pot,
în nici un caz, să fie datorate, se cuvin doar cincizeci de aurei.
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48. Același, Epistole, cartea VIII.
Licinius Lucusta, către prietenul său Proculus, Salutare. Întreb în cazul în care un soț lasă o zestre soției sale și îi oferă
acesteia posibilitatea de a alege să primească sclavi pe care i-a dat cu titlu de zestre și nu în bani, dacă ea preferă să-i aibă, iar
soția alege sclavii, poate ea să pretindă și orice urmași ai respectivilor sclavi care s-ar fi născut ulterior din ei? Proculus către
prietenul său Locusta, Salutare. Dacă soția ar prefera să primească sclavii în locul banilor, i se vor cuveni sclavii înșiși pe
care, după ce i-a evaluat, i-a dat ca zestre, și nu urmașii lor.
(1) În cazul în care posesia unei moșii este acordată de pretor curatorului unui nebun, o acțiune pentru recuperarea legatelor
poate fi intentată împotriva curatorului, a cărui datorie este de a apăra respectivul nebun; dar cei care intentează o astfel de
acțiune trebuie să dea garanții că, "dacă moșia va fi evacuată, ei vor returna ceea ce li s-a plătit ca legate".
(49) Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
În cazul în care moare un bou care a fost lăsat moștenire, nici pielea și nici carnea lui nu vor fi datorate de către moștenitor.
1. În cazul în care un bilet de chemare pentru cereale este lăsat moștenire lui Titius, iar acesta moare, anumite autorități
consideră că moștenirea se stinge. Acest lucru, însă, nu este corect, deoarece oricine căruia i se lasă moștenire un bilet de
acest fel sau o funcție în armată este considerat ca având dreptul la valoarea estimată a acestuia.
2. Labeo afirmă că era opinia lui Trebatius că o porțiune de pământ care nu este în comerț, în ceea ce te privește, poate fi
legal lăsată moștenire; dar acest lucru Priscus Fulcinius spune că nu este adevărat.
3. Proculus, însă, spune că, dacă cineva ar impune ca o suprafață de teren care îi aparține și care nu este în comerț, în ceea cel privește pe moștenitor, să fie predată cuiva, el crede că moștenitorul va fi obligat fie să-i dea proprietatea în sine, dacă face
parte din averea testatorului, fie, dacă nu, să-i plătească valoarea acesteia; opinie care este corectă.
4. În cazul în care un testator ordonă ca ceva să fie plătit, sau ca o lucrare să fie făcută, sau ca un serviciu să fie efectuat, se
consideră că cei cărora le-a revenit o parte din moștenire trebuie să facă plata sau să efectueze actul, proporțional cu părțile
lor, și că ei sunt, de asemenea, la fel de responsabili pentru plata altor moșteniri.
50. Marcellus, Digest, cartea XXVIII.
În locul moștenitorilor se pot face substituiri la fel ca și în cazul legatarilor. Să vedem dacă același lucru se poate face și în
cazul în care o donație mortis causa este făcută în așa fel încât donatorul promite un bun altuia în cazul în care el însuși nu ar
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fi în măsură să îl primească. Aceasta din urmă este cea mai bună opinie, deoarece în acest caz se consideră că donația a fost
făcută și persoanei care a fost înlocuită.
1. Dacă Titius îmi datorează Stichus, adică zece aurei, iar eu îți las moștenire Stichus, pe care el mi-l datorează, se consideră
că legatul se va stinge la plata celor zece aurei. Dacă, pe de altă parte, Stichus ar fi lăsat moștenire unei persoane, iar cele
zece aurei unei alte persoane, legatul va fi valabil, în funcție de caracterul plății.
2. În cazul în care un legat este lăsat în felul următor: "Moștenitorul meu să plătească lui Maevius aceeași sumă pe care o va
încasa de la Titius", dacă acest legat este considerat ca fiind făcut sub condiție, legatarul nu poate intenta acțiunea înainte ca
banii să fi fost încasați de la Titius. Dacă, totuși, legatul este considerat ca fiind plătibil imediat (așa cum susține în mod
foarte corect Publicius), legatarul poate intenta imediat o acțiune în justiție pentru a obliga la cesiunea dreptului la acțiune.
51. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, cartea VIII.
În cazul în care un testator a făcut următoarea dispoziție în testamentul său: "Doresc să i se dea lui Așa și așa tot ceea ce îi
este permis să primească prin lege", atunci se consideră că acest legat se referă la momentul în care legatarii puteau primi
bunurile în temeiul testamentului. Cu toate acestea, dacă testatorul ar fi spus: "Fie ca moștenitorul meu să fie însărcinat să dea
cea mai mare parte din averea mea de care pot dispune", trebuie spus că se va aplica aceeași regulă.
1. O persoană căreia a treia parte a unei moșteniri îi este lăsată pentru a fi dobândită într-un moment în care va avea copii nu
poate obține a treia parte din respectiva moștenire prin adoptarea de copii.
52. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea III.
Nu este necesar să se examineze capacitatea juridică a cuiva înainte ca o moștenire sau un legat să îi aparțină.
53. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a IV-a.
În cazul în care un moștenitor este însărcinat cu o moștenire care trebuie să fie plătită soției testatorului în locul zestrei sale,
cu intenția de a o compensa pentru aceasta, iar ea preferă să aibă zestrea decât moștenirea, se pune întrebarea dacă o acțiune
pentru recuperarea zestrei ar trebui să îi fie acordată împotriva tuturor moștenitorilor sau numai împotriva celui însărcinat cu
plata moștenirii. Julianus crede că acțiunea ar trebui mai întâi să fie acordată împotriva celui care a fost însărcinat cu plata
moștenirii; pentru că, deoarece ea ar trebui să fie mulțumită fie cu drepturile ei, fie cu moștenirea soțului ei, este corect ca cel
pe care soțul ei l-a însărcinat cu plata moștenirii, în loc de zestrea ei, să suporte povara datoriei până la valoarea moștenirii,
iar partea rămasă din zestre să fie plătită de moștenitori.
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1. Același principiu se va aplica și în cazul în care femeia, după ce a fost desemnată moștenitoare în locul primirii zestrei
sale, ar refuza moștenirea, pentru a i se putea acorda o acțiune împotriva substitutului. Acest lucru este corect.
2. Cu toate acestea, se poate pune serios la îndoială, în cazul în care sunt implicate moștenirea și legea falșiană, dacă cel
împotriva căruia se acordă doar o acțiune de recuperare a zestrei va fi obligat personal să plătească întreaga moștenire, ca și
cum toți moștenitorii ar fi plătit zestrea, sau dacă întreaga zestre ar trebui să fie inclusă în datoriile succesiunii, deoarece
acțiunea de recuperare a acesteia este acordată doar împotriva sa. Aceasta pare a fi, într-adevăr, concluzia cea mai rezonabilă.
54. Același, Despre Lex Julia et Papia, cartea XIII.
Atunci când un teren în valoare de o sută de aurei este lăsat moștenire după cum urmează: "Dacă va plăti o sută de aurei
moștenitorului meu sau oricui altcuiva", se consideră că legatul este foarte valoros, pentru că poate fi mai benefic pentru
legatar să aibă terenul decât o sută de aurei, deoarece adesea este în interesul nostru să achiziționăm un teren adiacent cu al
nostru, pentru o sumă chiar mai mare decât justa lui evaluare.
55. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, cartea XII.
În cazul în care aceeași proprietate a fost lăsată moștenire lui Titius și mie însumi, iar testatorul a murit chiar în ziua în care
moștenirea a început să fie dobândită și și-a desemnat moștenitorul, iar eu resping moștenirea, fie în nume propriu, fie în
calitate de moștenitor al moștenirii, văd că în general prevalează opinia că moștenirea este parțial stinsă.
1. În cazul în care a fost desemnată moștenitor o persoană care nu poate primi nimic din moștenire sau doar o parte din
aceasta și o lasă unui sclav care aparține moștenirii, în discutarea capacității sale de a face acest lucru trebuie să se stabilească
dacă trebuie luată în considerare persoana moștenitorului sau cea a defunctului, sau dacă nu trebuie luată în considerare
niciuna dintre ele. După multe decizii contradictorii, s-a stabilit că, pentru motivul că nu există un stăpân cu privire la a cărui
persoană să se pună problema capacității, moștenirea va fi dobândită de succesiune fără niciun fel de impediment; și, din
acest motiv, va aparține cu siguranță celui care devine ulterior moștenitor, proporțional cu partea de moștenire pe care are
dreptul să o primească, iar partea rămasă va reveni celor care sunt chemați de lege la succesiune.
56. Același, Despre Lex Julia et Papia, cartea XIV.
În cazul în care o moștenire este lăsată împăratului, iar acesta moare înainte de ziua în care aceasta devine scadentă, ea va
aparține succesorului său, conform unei Constituții a Divinului Antoninus.
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(57) Junius Mauricianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea II.
Dacă vei lăsa o moștenire împărătesei, iar ea va muri, moștenirea va fi nulă, așa cum a decis Divinul Hadrian în cazul Plotina,
iar împăratul Antoninus recent în cazul împărătesei Faustina, deoarece amândoi au murit înaintea testatorului.
58. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, cartea XIV.
Atunci când o parte căreia i-a fost lăsată o moștenire dorește să obțină doar o parte din ea, o va dobândi pe toată.
59. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
Atunci când o proprietate mi-a fost lăsată în mod absolut și a fost lăsată și sclavului meu, fie absolut, fie condiționat, iar eu
resping legatul și apoi, condiția fiind îndeplinită, doresc să obțin ceea ce a fost lăsat sclavului meu, s-a stabilit că legatul a
jumătate din moștenire este nul, cu excepția cazului în care cineva ar putea pretinde că condiția era ca sclavul să fie în viață,
pentru că atunci legatul pe care am dorit să-l obțin odată va fi în întregime al meu; ceea ce pare a fi opinia mai echitabilă.
Această regulă se aplică, de asemenea, în cazul în care aceeași proprietate este lăsată moștenire către doi dintre sclavii mei.
60. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XVI.
Julianus spune că, dacă un fiu, care era moștenitor, ar fi însărcinat cu plata unei moșteniri către Seius, iar Seius este însărcinat
cu o încredere, sub o condiție, să o plătească lui Titius, iar Titius moare înainte ca această condiție să fie îndeplinită,
încrederea rămâne la Seius și nu va aparține fiului care este moștenitor, deoarece Senatul a intenționat ca, în cazul unei
încrederi, condiția celui care a fost ales ca administrator să fie cea mai bună.
(61) Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, cartea XVIII.
Dacă Titius și Maevius ar fi desemnați moștenitori de către un testator care a lăsat patru sute de aurei, iar acesta i-a
încredințat lui Titius o moștenire de două sute, iar celui care ar putea deveni moștenitorul său o sută, iar Maevius,
moștenitorul său, nu ar intra în moștenire, Titius va fi responsabil pentru plata a trei sute de aurei.
1. Într-adevăr, Julianus spune că, dacă unul dintre cei doi moștenitori de drept care a fost însărcinat cu un trust refuză
moștenirea, coeredele său nu poate fi obligat să execute trustul, deoarece partea sa va aparține coeredelui fără nici un fel de
obligație. Cu toate acestea, după Rescriptul lui Severus, prin care se prevede că, în cazul în care un moștenitor desemnat este
însărcinat cu un trust și îl respinge, acesta trebuie să fie executat de către substitut, în acest caz moștenitorul de drept va
obține partea prin cumul, așa cum substitutul o va dobândi cu sarcina sa.
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62. Licinius Rufinus, Reguli, Cartea a IV-a.
În cazul în care un sclav care aparține altuia este numit moștenitor, stăpânul său poate fi însărcinat cu executarea unui trust.
Acesta din urmă, însă, nu va fi obligat să o execute, cu excepția cazului în care devine moștenitor al bunurilor prin
intermediul sclavului său. Cu toate acestea, dacă sclavul ar fi manumit înainte de a intra pe moștenire prin ordinul stăpânului
său, el poate accepta moștenirea dacă dorește să facă acest lucru, iar stăpânul nu va fi obligat să execute contractul de fiducie,
deoarece nu a devenit moștenitor, iar sclavul nu va fi obligat să facă acest lucru, pentru că nu a fost însărcinat cu acest lucru.
Prin urmare, în acest caz va exista o acțiune în echitate, pentru ca cel care va beneficia de moștenire să fie obligat să execute
fiducia.
63. Callistratus, Despre edictul de monitorizare, cartea IV.
În cazul în care un moștenitor care nu știe că un anumit bun a fost lăsat moștenire îl folosește pentru a plăti cheltuielile de
înmormântare, el nu va fi pasibil de o acțiune pentru producerea acestui bun, deoarece nu este în posesia lui și nu a acționat în
mod fraudulos pentru a evita să aibă posesia. Cu toate acestea, legatarului i se va acorda o acțiune in factum, pentru a putea fi
despăgubit de către moștenitor.
64. Papinianus, Întrebări, cartea XV.
În cazul în care este expus un caz cu referire la un trust care a fost lăsat mai multor persoane în mod condiționat, iar
testatorul, din greșeală, a omis să le substituie una alteia, dar a menționat această substituire reciprocă într-un al doilea
testament, prin care a făcut substituirea, împărații divini Marcus și Commodus au declarat într-un rescript, că a fost în mod
evident intenția testatorului de a crea o substituire reciprocă a beneficiarilor trustului; pentru că, în cazul unui trust, o simplă
conjectură poate fi admisă pentru a stabili intenția incertă a testatorului.
65. Același, Întrebări, Cartea a XVI-a.
În cazul în care peculium este lăsat moștenire, acesta poate fi mărit și diminuat; dacă bunurile care îl compun sunt mărite prin
noi achiziții sau dacă suma inițială este diminuată. Aceeași regulă se va aplica sclavilor unui testator, fie că lasă moștenire
întregul corp al acestora, fie doar o anumită parte; de exemplu, pe cei care aparțin casei sale de la oraș sau de la țară, iar
ulterior ar trebui să schimbe îndatoririle sau locurile de muncă ale acestor sclavi. Această regulă se aplică, de asemenea,
sclavilor care sunt purtători de litieră sau pedestrași.
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1. Anumite autorități susțin că legatul unei echipe de cai va fi anulat dacă unul dintre caii care aparțineau echipei moare, dar
dacă, între timp, pierderea a fost compensată, echipa va aparține legatarului.
2. Stichus a fost lăsat moștenire lui Titius și urma să primească libertatea sa împreună cu un legat după moartea lui Titius. De
îndată ce moștenirea va fi intrată în posesia lui Titius după moartea acestuia, el va avea dreptul la libertatea sa. Aceeași regulă
se va aplica și în cazul în care i s-a ordonat să fie liber la moartea lui Titius.
3. Cu toate acestea, dacă sclavul a fost lăsat moștenire lui Titius, care a fost, de asemenea, desemnat moștenitor al unei părți
din averea testatorului, iar acesta din urmă a ordonat ca sclavul respectiv să fie liber după moartea lui Titius, sclavul va avea
dreptul la libertate după moartea lui Titius, indiferent dacă Titius a acceptat sau nu moștenirea.
66. Același, Întrebări, cartea XVII.
Maevius a lăsat o întindere de pământ lui Titius și mie însumi sub o condiție, iar moștenitorul său mi-a lăsat același pământ
sub aceeași condiție. Julianus spune că s-ar considera că, atunci când condiția este îndeplinită, aceeași parte îmi va aparține
mie conform ambelor testamente. Problema intenției este, totuși, implicată, deoarece pare incredibil ca moștenitorul să fi
intenționat ca aceeași parte din moștenire să revină de două ori aceleiași persoane. Cu toate acestea, este foarte probabil ca el
să fi avut în vedere cealaltă jumătate a averii. Căci Constituția împăratului, prin care s-a prevăzut că atunci când aceeași
proprietate este lăsată de mai multe ori aceleiași persoane, nu impune o sarcină suplimentară moștenitorului, deoarece se
aplică unui singur testament. Cu toate acestea, un debitor nu poate întotdeauna să lase moștenire în mod legal ceea ce
datorează, deoarece, pentru ca el să facă acest lucru, bunurile conținute în moștenire trebuie să aibă o valoare mai mare decât
datoria. Căci, dacă se lasă același bun în aceleași condiții în care este datorat, ce avantaj va avea un legat?
1. O parte dintr-un teren care aparținea lui Maevius a fost lăsată lui Titius prin testamentele a două persoane. Nu s-a decis în
mod nerezonabil, în cazul în care partea care a aparținut lui Maevius a fost predată de către un moștenitor, că s-a obținut o
eliberare pentru aceeași parte în temeiul celuilalt testament și că, în cazul în care partea a fost înstrăinată, moștenitorul nu o
poate recupera ulterior printr-un drept de acțiune care a fost odată stins.
2. În cazul în care era vorba doar de devălmășia unei porțiuni de teren, dar nu și a celei care aparținea lui Maevius, o plată
anterioară nu stingea cea de-a doua acțiune, iar celălalt moștenitor putea să livreze aceeași parte de proprietate în orice mod
dorea, după ce aceasta devenise odată a sa; deoarece se înțelege că mai multe persoane pot avea un drept legal asupra unei
suprafețe de teren, chiar și atunci când aceasta nu este împărțită în secțiuni.
3. Aceeași opinie nu este susținută în cazul în care un sclav este lăsat moștenire în termeni generali prin două testamente,
deoarece atunci când un sclav este predat în temeiul unuia dintre ele și devine odată proprietatea legatarului, chiar dacă poate
1851

fi înstrăinat ulterior, el nu poate fi predat de celălalt moștenitor. Aceeași regulă se aplică și în cazul unei stipulații. Căci atunci
când un sclav este lăsat prin legământ în termeni generali, trebuie înțeles un sclav separat, astfel încât, așa cum un legat nu
este valabil de la început dacă include bunuri care aparțin legatarului, tot așa și predarea unui bun a cărui proprietate a fost
dobândită ulterior de către legatar este lipsită de efect, chiar dacă acesta a încetat să mai fie proprietar al acestuia.
4. În cazul în care moștenitorul a înmormântat un cadavru pe un teren care a fost predat, trebuie să se facă o evaluare a valorii
întregului teren, înainte ca înmormântarea să aibă loc. Prin urmare, dacă terenul a fost transferat, nu este decât rezonabil ca
legatarul să își păstreze dreptul de acțiune în temeiul testamentului, pentru a-l despăgubi pentru înstrăinarea proprietății.
5. În cazul în care un legatar, căruia unul dintre moștenitori a fost însărcinat să transfere anumite bunuri, a plătit valoarea
estimată a ceea ce a fost lăsat moștenire, iar ulterior a fost produs un codicil prin care toți moștenitorii au fost însărcinați să
livreze aceleași bunuri, am considerat că proprietatea acestora nu poate fi din nou solicitată. Într-adevăr, în cazul în care o
parte se folosește de mai multe modalități pentru a stabili dispoziția testamentară a bunurilor sale, nu se înțelege că a lăsat
același bun de mai multe ori aceleiași persoane, ci doar că l-a menționat de mai multe ori.
6. În cazul în care o suprafață de teren este lăsată moștenire, iar uzufructul aparține altcuiva, acesta poate fi totuși cerut
moștenitorului, deoarece uzufructul, deși nu face parte din punct de vedere juridic din teren, include totuși profitul acestuia.
Și, într-adevăr, în cazul în care este lăsată o suprafață de teren, se poate introduce o acțiune pentru a obliga moștenitorul să
predea tot ceea ce ar trebui să fie transferat și să urmeze moștenirea; de exemplu, atunci când o suprafață de teren este
ipotecată sau se află în posesia altcuiva. Cu toate acestea, aceeași regulă nu se aplică altor servituți. În cazul în care îmi este
lăsată moștenire propria mea proprietate, legatul nu va fi valabil, din motivele menționate mai sus.
7. În cazul în care o municipalitate este desemnată moștenitoare, cu rezerva uzufructului, simpla proprietate poate fi lăsată
moștenire de către municipalitate, pentru motivul că aceasta poate pierde uzufructul prin neutilizare.
67. Același, Întrebări, Cartea a XIX-a.
În cazul în care un moștenitor este obligat să aleagă o persoană din familia testatorului căreia să-i predea un bun în temeiul
unui trust, care trebuia să fie executat în momentul decesului său, el nu poate, după ce a făcut alegerea, să lase în mod legal
același bun prin testament altcuiva, deoarece poate revendica bunul în temeiul unui alt testament. Prin urmare, nu se va
întâmpla ca legatul să fie nul, ca și în cazul în care o moștenire este lăsată unui creditor; deoarece, atâta timp cât el se poate
răzgândi, nu ar trebui să fie comparat în mod corect cu un creditor? Cu toate acestea, cât timp alegerea sa rămâne valabilă, el
va părea că se aseamănă cu un creditor, dar atunci când se răzgândește, nu va avea dreptul de a pretinde bunurile în temeiul
niciunuia dintre testamente.

1852

1. În cazul în care se revendică beneficiul legii falșiane, totul trebuie să se desfășoare exact ca și cum trustul ar fi fost lăsat în
mod expres prin primul testament celui care a fost ales ulterior, deoarece necesitatea de a face o alegere nu dă naștere unei
obligații fondate pe propria liberalitate. Căci, se poate considera că cel care ar fi absolut obligat să predea ceea ce a lăsat,
poate fi considerat că a lăsat moștenire o parte din bunurile sale ?
2. Prin urmare, atunci când în familie există trei persoane, de același grad sau de grade diferite, cărora li s-a lăsat un trust, va
fi suficient să-l lase unuia dintre ei, căci, după ce voința testatorului a fost respectată, ceilalți vor fi excluși prin condiție.
3. Dacă, totuși, unul dintre membrii familiei testatorului este numit moștenitor, iar terenul este lăsat de acesta unui străin,
executarea fiduciei poate face obiectul unei acțiuni în justiție în temeiul testamentului, dacă niciun membru al familiei nu a
fost numit de către moștenitor. Cu toate acestea, în cazul în care un moștenitor testamentar a fost desemnat de către acesta, se
înțelege că o acțiune bazată pe rea-credință poate fi introdusă împotriva celorlalți care revendică trustul, deoarece același
motiv care le permite să beneficieze de trust, va oferi, de asemenea, un motiv de compensare implicită.
4. În cazul în care moștenitorul desemnează doi membri ai familiei testatorului moștenitori ai unor părți inegale din averea sa
și lasă unui străin o anumită parte din teren (de exemplu, o pătrime), executarea fiduciei nu poate fi cerută, în ceea ce privește
acele părți pe care moștenitorii le-au păstrat prin drept de moștenire, mai mult decât dacă terenul ar fi fost atribuit unuia
dintre ei cu titlu de moștenire privilegiată; dar toți membrii familiei pot pretinde părți egale din partea care a fost lăsată
străinului și trebuie să se facă o contribuție, pentru ca acești moștenitori să primească părți egale cu ceilalți.
5. Dacă, totuși, moștenitorul lasă pământul unui membru al familiei și îl însărcinează să îl predea unui străin, se pune
întrebarea dacă se poate cere executarea acestei încredințări. Am spus că acest lucru poate fi făcut numai în cazul în care
moștenitorului i se lasă și o sumă egală cu valoarea terenului. Cu toate acestea, dacă primul testator ar fi lăsat fiducie după
cum urmează: "Te însărcinez să lași această suprafață de teren cui dorești sau acelor membri ai familiei mele cărora dorești să
le-o lași", chestiunea va fi lipsită de dificultăți. Dar dacă trustul a fost stabilit cu următoarele cuvinte: "Nu doresc ca pământul
să iasă din familia mea", se înțelege că succesorii moștenitorului sunt obligați din cauza trustului, care a fost creat în
beneficiul străinului; iar membrii familiei primului testator vor avea ulterior dreptul de a cere executarea trustului, desigur
după moartea celui care a fost ales în primul rând.
6. Prin urmare, dacă, după alegerea uneia dintre rudele testatorului, un trust nu ar trebui să fie creat în favoarea unui străin,
cel care a fost ales nu poate obține beneficiul trustului, cu excepția cazului în care oferă o garanție pentru returnarea terenului
la momentul morții sale, dacă acesta nu ar fi efectiv în familie la acel moment.
7. "Vă cer ca, la moartea dumneavoastră, să transferați o astfel de suprafață de pământ unuia dintre oamenii mei liberi pe care
îl veți alege." Aceste cuvinte par să însemne că alegerea va aparține moștenitorului însuși și că niciunul dintre liberți nu poate
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revendica proprietatea atâta timp cât un altul îi poate fi preferat; dar dacă moștenitorul moare înainte de a face o selecție, toți
liberții pot revendica pământul. Prin urmare, rezultatul este că, în cazul în care proprietatea este dată unuia singur, unul dintre
ei nu o poate revendica atât timp cât mai mulți sunt în viață, dar toți o pot revendica, deși nu este lăsată tuturor; și unul dintre
ei o poate revendica doar dacă este singurul supraviețuitor în momentul morții moștenitorului.
8. Dacă, după ce te-am numit moștenitorul meu, îi las lui Titius bunurile tale, pe care le presupun a fi ale mele, nu există
niciun motiv în acest caz pentru aplicarea opiniei lui Neratius Priscus, prin care se prevede că un moștenitor nu poate fi
obligat să plătească moștenirea, deoarece ar trebui să se acorde scutire moștenitorilor pentru a nu fi obligați să cumpere
bunuri pe care testatorul le-a lăsat moștenire sub impresia că sunt ale sale. Într-adevăr, oamenii sunt mult mai înclinați să lase
moștenire bunurile proprii decât să le cumpere pe cele ale altora și să impună astfel o povară moștenitorilor, ceea ce, în acest
caz, nu se întâmplă, deoarece proprietatea bunurilor este învestită moștenitorului.
9. În cazul în care cuvintele care creează un trust sunt omise de către testator, iar alte bunuri care sunt lăsate moștenire par să
fie în concordanță cu ceea ce ar fi trebuit să fie scris, trustul va fi creat în mod legal și se presupune că s-a scris mai puțin
decât s-a dorit; la fel cum se înțelege în cazul desemnării moștenitorilor și legatarilor. Această opinie a fost adoptată și de
către Ilustrul nostru Împărat Severus.
10. Mai mult, împăratul Marcus a declarat într-un Rescript că, în cazul în care un testator prevedea următoarele: "Nu mă
îndoiesc că soția mea va înapoia copiilor ei tot ceea ce a primit de la mine", aceasta ar trebui să fie considerată ca fiind un
trust. Acest Rescript este de cea mai mare importanță, deoarece presupune existența unei vieți matrimoniale onorabile și bine
conduse și că tatăl nu a fost înșelat cu referire la un trust creat în beneficiul copiilor ambelor părți. Prin urmare, când acest
prinț foarte înțelept, care a respectat cu scrupulozitate legile, a observat că termenii obișnuiți folosiți în crearea unui trust au
fost omisi, el a decis că limbajul folosit ar trebui să fie înțeles ca și cum ar fi stabilit unul.
68. Paulus, Întrebări, Cartea a XI-a.
Se pune acum întrebarea dacă proprietatea care a fost dată de un soț soției sale în timpul vieții sale ar trebui să fie considerată
a constitui un trust. Am răspuns că ceea ce a primit ar trebui să fie considerat separat și separat de averea soțului ei și, prin
urmare, nu a fost inclus într-un trust, deoarece femeia ar fi avut dreptul la aceasta, chiar dacă ar fi existat un alt moștenitor.
Cu toate acestea, este clar că un soț nu poate pune în sarcina soției sale o astfel de proprietate cu scopul de a o preda altcuiva.
(69) Papinianus, Întrebări, Cartea XIX.
"Îl rog pe Lucius Titius să se mulțumească cu o sută de aurei". Este stabilit că, atunci când o clauză de acest fel este inserată
într-un testament, ea creează un trust valabil. Dar ce s-ar întâmpla dacă, după ce testatorul a desemnat un moștenitor pentru o
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parte din averea sa, ar vorbi în felul următor: "Îl rog pe Lucius Titius să se mulțumească cu partea lui de o sută de aurei"?
Coerezii vor avea dreptul să ceară partea lui de moștenire, fie că păstrează, fie că deține ca moștenire privilegiată, suma cu
care defunctul a dorit să se mulțumească. Fără îndoială, este mai bine să adoptăm această opinie decât cea potrivit căreia
trustul poate fi revendicat celor pe care testatorul nu i-a menționat. Considerăm că aceeași regulă se va aplica în cazul în care
testatorul a desemnat un moștenitor pentru întreaga sa moștenire în scopul de a-l favoriza pe cel care va fi moștenitorul său de
drept și a folosit următorul limbaj: "Îți cer să te mulțumești cu o sută de aurei pe care ți-am lăsat-o în locul averii mele, care
va trece fratelui meu prin efectul legii."
1. Atunci când un teren este lăsat cu înțelegerea că va rămâne în familie și este înstrăinat fără consimțământul moștenitorului,
printr-o vânzare forțată, cumpărătorul îl poate păstra atâta timp cât debitorul l-ar fi putut deține, dacă proprietatea sa nu ar fi
fost vândută, dar nu-l poate păstra după moartea sa, deoarece moștenitorul străin va fi obligat să îl predea.
2. O mamă care și-a numit moștenitor pe fiul său, care nu a împlinit vârsta pubertății, a numit și un tutore pentru el și l-a pus
în sarcina acestuia: "Să predea averea lui Sempronius, dacă fiul ei va muri fără să împlinească vârsta de paisprezece ani".
Deși mama nu putea numi în mod legal un tutore, ar trebui totuși să se înțeleagă că trustul a fost creat în mod corespunzător.
Căci dacă tatăl ar numi un tutore și l-ar însărcina cu încredințarea prin intermediul unui testament care nu a fost întocmit în
conformitate cu cerințele legale, încredințarea trebuie, totuși, să fie executată, la fel ca și cum testamentul ar fi fost întocmit
în conformitate cu legea. Pentru ca un minor care nu a împlinit vârsta pubertății să poată fi însărcinat cu un trust, va fi
suficient ca testatorul să îl însărcineze cu acesta pe tutorele său, pe care l-a numit, sau pe cel pe care l-a presupus a fi tutorele
său. Aceeași regulă ar trebui să fie adoptată în cazul desemnării unui curator pentru un copil sub vârsta pubertății sau pentru
un minor. Nici nu contează dacă un tutore, care a fost numit în mod corespunzător, moare în timpul vieții tatălui, sau dacă a
fost scutit de slujbă din cauza unor privilegii de care se bucura, sau dacă nu putea acționa în numele tutorelui pentru care a
fost numit din cauza vârstei sale; deoarece în aceste cazuri este sigur că încrederea nu este anulată, deoarece se consideră că
tutorele este însărcinat cu executarea ei. Prin urmare, în conformitate cu acest principiu, s-a hotărât că un tutore care nu a
primit nimic în temeiul testamentului nu poate fi însărcinat cu un trust în beneficiul pupilei sale, deoarece ori de câte ori este
însărcinat cu un trust în beneficiul unui străin, acesta trebuie să fie executat în numele pupilei sale, și nu în numele său.
3. În cazul în care un testator l-a numit pe fratele său moștenitor și l-a însărcinat să nu-și vândă casa, ci să o păstreze în
familie, iar moștenitorul nu s-a conformat cererii, ci a vândut casa sau a murit după ce a numit un străin moștenitor; toți cei
care fac parte din familie pot cere executarea fiduciei. Dar dacă nu ar fi toți de același grad? Ar trebui să se rezolve această
problemă considerând că cel mai apropiat este primul moștenitor chemat la succesiune; totuși, drepturile moștenitorilor mai
îndepărtați nu ar trebui să fie prejudiciate din cauza celor care îi preced, iar cel mai apropiat ar trebui să fie admis numai
atunci când este gata să dea garanții pentru a restitui casa familiei. Cu toate acestea, în cazul în care nu se cere o garanție
moștenitorului care a fost admis primul, nu va exista niciun drept de acțiune pentru recuperarea proprietății din acest motiv;
însă, dacă casa va ajunge vreodată în mâinile unui străin, o acțiune pentru a obliga la executarea fiduciei va fi deschisă în
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favoarea membrilor familiei. Consider că se poate solicita în mod corect o garanție rudelor apropiate, prin depunerea unei
excepții pe motiv de rea-credință, chiar dacă nu există niciun membru supraviețuitor al familiei la un grad mai îndepărtat.
4. În cazul în care anumiți membri ai familiei sunt ulterior emancipați, se poate pune problema dacă și aceștia pot cere în mod
legal executarea fiduciei. Cred că pot face acest lucru, conform legii, deoarece persoanele menționate de testator în acest mod
se înțeleg a fi incluse în termenul "membri ai familiei".
70. Același, Întrebări, cartea XX.
Împăratul Antoninus a afirmat într-un Rescript că, atunci când un legatar nu a primit nimic cu titlu de moștenire, nu poate fi
obligat să plătească beneficiarului fiduciei de care a fost însărcinat, dar îi poate ceda acestuia drepturile sale de acțiune
împotriva moștenitorului. Dar ce se întâmplă dacă a fost însărcinat să livreze nu întreaga sumă a moștenirii lăsate, ci doar o
parte din aceasta, iar el ar refuza? Ar fi el obligat să cedeze toate drepturile sale de acțiune sau doar o sumă corespunzătoare
la ceea ce a fost inclus în trust? Această ultimă opinie este cea mai rezonabilă, dar dacă ar fi intrat în posesia moștenirii, el nu
ar fi obligat, în virtutea fiduciei, să plătească mai mult decât a primit.
1. Dacă unui legatar, căruia i-a fost lăsată o sută de aurei, i se cere să plătească dublul sumei, trustul va fi redus la valoarea
legatului; iar dacă trustul va deveni operațional după un anumit timp, nu se va putea încasa decât dobânda la ceea ce a fost
lăsat moștenire. Această regulă nu poate fi schimbată nici pentru motivul că, după ce a primit legatul, legatarul poate să fi
profitat foarte mult printr-o altă tranzacție sau a scăpat de răspunderea pentru o sancțiune care rezultă dintr-o stipulație a cărei
executare a fost amenințată. Totuși, acest principiu se va aplica numai în cazul în care suma lăsată moștenire este egală cu
valoarea fiduciei. În cazul în care au fost primiți bani, iar părții i se cere să predea altei persoane ceva al său, deși ar putea fi
de o valoare mai mare, legatarul nu ar trebui să fie ascultat dacă, după ce a primit moștenirea, el cere o contribuție; deoarece
echitatea nu permite unui legatar să ofere beneficiarului fiduciei ceea ce a primit ca moștenire.
2. În cazul în care un anumit om, după ce și-a desemnat fiul moștenitor al unei părți din averea sa, îl numește pe unchiul său
coerede și îi cere acestuia din urmă să îl facă pe fiul său coerede în condiții de egalitate cu copiii săi, iar suma lăsată fiului
este mai mică decât cea a unchiului, nu se poate cere nimic mai mult; pentru că, dacă se cere ceva mai mult, s-a decis că
trebuie să se țină cont de profiturile pe care unchiul le-a încasat sau ar fi putut să le încaseze, dar nu le-a luat din rea-credință;
la fel cum ar trebui să se procedeze atunci când o sută de mii de aurei au fost lăsate ca moștenire, iar legatarului i se cere să
plătească o sumă mai mare după o anumită perioadă de timp.
3. În cazul în care un fiduciar este însărcinat să livreze orice parte din moștenire ar putea rămâne la momentul morții sale,
vinde proprietatea și cumpără o alta cu veniturile obținute, nu se consideră că a diminuat moștenirea prin această modalitate
de a dispune de proprietate.
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71. Același, Opinii, Cartea VIII.
Dar tot ceea ce este cumpărat în astfel de circumstanțe trebuie să fie predat, ca și cum ar fi avut loc un schimb de proprietate.
72. Același, Întrebări, Cartea XX.
Aceeași regulă trebuie respectată și în cazul în care moștenitorul și-a plătit propriii creditori cu banii din moștenire, deoarece
nu se consideră că a risipit ceea ce a rămas ca parte a moștenirii.
(73) Același lucru, Întrebări, Cartea XXIII.
În cazul în care o sclavă care urmează să se nască din Pamphila îmi este lăsată moștenire, iar eu o cumpăr pe Pamphila, iar ea
naște un copil în casa mea, există un motiv întemeiat pentru a spune că nu trebuie să se înțeleagă că respectivul copil a fost
dobândit de mine cu titlu oneros și, prin urmare, se poate face o cerere în temeiul testamentului pentru copil, ca și cum l-aș fi
cumpărat efectiv; astfel încât, dacă se face o contribuție la preț, pot obține atât cât m-ar fi costat copilul după ce am dedus
valoarea estimată a mamei, iar judecătorul desemnat să judece cauza trebuie să facă o estimare a valorii acestuia.
74. Același, Întrebări, cartea XXVII.
"Moștenitorul meu să plătească fără întârziere o sută de aurei lui Titius". Testatorul a prelungit apoi termenul de plată a
moștenirii. Nu este adevărat, așa cum spune Alfenus, că suta de aurei trebuie plătită imediat, pentru că a fost stabilit un timp
pentru plată.
75. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Un soldat a trimis o scrisoare surorii sale, pe care i-a dat indicații să o deschidă după moartea sa, și a afirmat în ea: "Vreau să
știi că îți dau opt sute de aurei", s-a stabilit că a fost creat un trust în favoarea surorii și că o dovadă mai bună a ultimei sale
voințe nu putea fi lăsată de nimeni. Pentru că s-a considerat că trustul ar fi rămas în picioare, ca și cum defunctul ar fi vorbit
chiar părții, căreia i-a conferit beneficiul în mod indirect.
(1) Un bărbat care a fost desemnat moștenitor al unei părți dintr-o moștenire și căruia i s-au lăsat, de asemenea, anumite
moșteniri privilegiate, a murit înainte de a intra în posesia moștenirii. S-a considerat că partea sa aparținea coerezilor săi care
fuseseră numiți supleanți, dar că ceea ce era inclus în moștenirile privilegiate cu care fuseseră însărcinați coerezii săi urma să
revină propriilor săi moștenitori.
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76. Același, Opinii, Cartea a VII-a.
În cazul în care un fiu a intentat o acțiune în justiție pe motivul unui testament inoportun al mamei sale, în fața a diferite
tribunale, și au fost pronunțate diferite decizii ale judecătorilor, moștenitorul care l-a învins pe fiu nu va avea dreptul la
moștenirile privilegiate, cel puțin pentru părțile pe care fiul le-ar fi obținut de la ceilalți coerezi, așa cum nici ceilalți legatarii
nu ar fi avut dreptul la acțiuni împotriva fiului; dar s-a decis că ar trebui să fie executate concesiunile de libertate conferite
prin testament, deoarece fiul a încălcat parțial voința mamei sale. Această regulă nu ar trebui să se aplice servituților, care nu
pot fi diminuate parțial. Este evident că o servitute trebuie să fie cerută în întregime de la partea care l-a învins pe fiu, dar
trebuie plătită doar valoarea estimată a unei părți din ea; sau, în cazul în care fiul este gata să transfere servitutea, dacă se
plătește prețul, legatarului i se va ridica o excepție pe motiv de fraudă, dacă nu oferă valoarea estimată a unei părți din ea, la
fel ca în cazul legii falși.
1. "Îi las lui Lucius Sempronius întreaga moștenire a lui Publius Maevius." În acest caz, Sempronius va fi răspunzător doar
pentru sarcinile impuse asupra averii lui Maevius și care au continuat să existe până la moartea celui care a devenit
moștenitorul lui Maevius; la fel ca și drepturile de acțiune sunt cedate în locul împrumuturilor care ar putea fi plătite.
2. Proprietarul unui teren, al cărui uzufruct a fost lăsat unui moștenitor, l-a lăsat moștenire sub o anumită condiție. Clauzele
testamentului nu permiteau moștenitorului să rețină profiturile, din cauza uzufructului. O opinie diferită este susținută în ceea
ce privește anumite servituți aferente terenului, servituți la care moștenitorul avea dreptul, deoarece obține profiturile ca parte
a terenului.
3. "Moștenitorul meu să dea lui Titius ceea ce mi se cuvine în temeiul testamentului lui Sempronius". Întrucât legatarul, care
era și testator, profitase anterior de legea novației, moștenirea nu era datorată în temeiul testamentului; și s-a considerat că
falsa reprezentare nu i-a adus niciun prejudiciu legatarului și că ceea ce, în primul rând, era adevărat, nu putea fi considerat în
întregime fals.
4. În cazul în care un sclav este manumit necondiționat, dar nu își poate obține libertatea de îndată ce moștenirea este
introdusă din cauza unui impediment legal și pentru că starea sa nu este stabilită, sau pentru un motiv suplimentar, de
exemplu, o acuzație de adulter, el nu se poate aștepta să primească nici moștenirea, nici beneficiile unui trust acordat în mod
absolut prin același testament, deoarece a trecut timpul în care ar fi putut profita de ele.
5. Un tată, după ce și-a desemnat fiica moștenitoare a jumătate din averea sa, a făcut următoarea prevedere în testamentul
său: "Îți cer ca, la moartea ta, chiar dacă vei avea alți copii, să lași o parte mai mare din averea ta lui Sempronius, nepotul
meu, în onoarea numelui meu pe care îl poartă." Fiica pare să fie obligată în mod necesar să dea, în primul rând, părți egale
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tuturor nepoților, dar are posibilitatea de a alege să stabilească suma mai mare pe care tatăl ei a dorit să o acorde unuia dintre
nepoții săi.
6. O mamă, fără să fi respectat formalitățile corespunzătoare, a numit un tutore pentru fiul său și i-a lăsat o moștenire, cu
condiția ca tutorele să consimtă să fie confirmat prin decretul pretorului. Dacă pretorul nu îl consideră o persoană potrivită,
nu i se va refuza totuși o acțiune pentru recuperarea moștenirii.
7. În cazul în care cineva a furnizat cauțiunea mucenicească pentru a se asigura că nu va face ceva interzis de testator și,
ulterior, comite un astfel de act, el trebuie să predea și profiturile moștenirii pe care, la început, a promis să le restituie.
8. Un legatar nu poate face uz de mai multe acțiuni în același timp, deoarece un legat nu poate fi împărțit în mai multe părți.
Căci, întrucât un legat nu este lăsat cu intenția ca legatarii să se folosească de mai multe acțiuni, ci, pentru a le fi mai ușor să
se judece, pot face acest lucru alegând orice acțiune doresc.
9. Se acordă puterea de a recupera un legat de la legatar după ce acesta a fost plătit în conformitate cu termenii testamentului,
în cazul în care acesta din urmă este decis ca fiind nul, atunci când se știe că memoria defunctului a devenit infamantă; mai
ales dacă testatorul a fost condamnat pentru trădare după ce legatul a fost plătit.
77. Același, Opinii, cartea VIII.
În cazul în care un tată și-a numit moștenitori pe copiii săi și pe mama lor, după cum urmează: "Îți cer, fiica mea, ca, după ce
ai acceptat ca parte a ta din averea mea o sută de aurei împreună cu moșia Tusculan, să transmiți mamei tale partea ta din
averea mea", am considerat că, atunci când averea va fi împărțită, fiica va avea dreptul la terenurile menționate ca făcând
parte din ea și că ea poate păstra banii în plus față de partea ei.
(1) Acele persoane cărora li s-a făcut o donație mortis causa pot fi însărcinate cu un trust pentru orice perioadă de timp; iar
acest trust trebuie executat de moștenitori după ce au dedus partea falnică care, în cazul donațiilor de acest tip, urmează
exemplul legatului. În cazul în care doar o parte din donație este inclusă în trust, acesta din urmă va fi, de asemenea, supus
privilegiilor legii falcidiene. În cazul în care, totuși, testatorul a dorit ca întreținerea să fie asigurată, ar trebui să se considere
că, în conformitate cu voința sa, întreaga povară a legii falcidiene trebuie să fie susținută de restul donației, deoarece nu
există nicio îndoială că defunctul a dorit ca întreaga întreținere să fie asigurată atunci când se ia în considerare legatul său de
o sumă mai mare.
(2) O mamă, care dorea să facă o donație mortis causa pentru copiii săi născuți în afara căsătoriei, a permis să se facă o
stipulație pentru zestrea ei. Ulterior, după ce a desemnat alți moștenitori, ea le-a cerut copiilor săi să restituie zestrea soțului
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ei. S-a considerat că întreaga încredere referitoare la zestre era datorată soțului ei, în cazul în care legea falcidiană nu
intervenea; și, prin urmare, soțul ei avea dreptul să păstreze zestrea, chiar dacă, în caz contrar, o acțiune in factum ar fi fost
acordată moștenitorilor pentru recuperarea părții falcidiene din zestre, dacă copiii ar fi inițiat o acțiune în justiție pe baza
stipulației încheiate cu soțul.
(3) Oricine este surdo-mut și primește o moștenire, poate fi obligat legal să o predea la moartea sa; pentru că persoanele care
nu sunt conștiente de acest fapt pot fi acuzate de încredere, atunci când obțin un anumit beneficiu dintr-un testament fără să
știe acest lucru.
(4) Un fiu a fost rugat, la moartea sa, să predea o moștenire propriilor săi fii sau unuia dintre ei pe care l-ar putea alege. Acest
fiu, fiind între timp exilat pe o insulă, s-a decis că nu a fost lipsit de puterea de a-și alege moștenitorul prin aplicarea pedepsei
și, de asemenea, că condiția de care depindea trustul era încă în vigoare, până la moartea sa, dar că copiii care trăiau la
momentul respectiv ar fi avut dreptul la cote egale în cadrul trustului, deoarece tatăl nu era atunci capabil să facă o alegere.
(5) În cazul în care un soț care, încălcând Lex Julia, a vândut un teren care făcea parte din zestrea soției sale, i-a lăsat o
moștenire și a impus cumpărătorului terenului să îi plătească o sumă mai mare decât prețul primit, s-a considerat că
cumpărătorul nu era răspunzător în conformitate cu termenii fiduciei. Cu toate acestea, dacă femeia, după ce a acceptat
moștenirea, ar dori să obțină anularea vânzării, ea poate fi împiedicată printr-o excepție pe motiv de rea-credință, după ce
prețul i-a fost oferit de către cumpărător.
(6) Un creditor i-a ordonat debitorului său Maevius să plătească suma pe care i-o datora lui Titius, căruia intenționa să îi facă
o donație mortis causa. Dacă Maevius, știind că creditorul său a murit, plătește banii, se stabilește că nu va urma eliberarea sa
de răspundere; și chiar dacă Maevius nu ar fi solvabil, nu se va acorda o acțiune împotriva lui Titius pentru încasarea întregii
sume, și nici nu va exista una în temeiul legii falcidiene, pentru motivul că Titius nu este considerat că a primit ceva mortis
causa. Cazul ar fi diferit dacă Maevius, neștiind că creditorul său a murit, ar plăti banii din greșeală, pentru că orice sumă
datorată în temeiul legii falcidiene ar putea fi recuperată.
(7) Un tată datora anumite terenuri fiicei sale în temeiul unui trust creat prin testamentul mamei sale și a numit-o pe fiica
respectivă moștenitoare a unei părți din averea sa, pentru a o compensa pentru suma din averea mamei sale la care ar fi avut
dreptul în temeiul trustului, iar ulterior a dorit ca terenurile respective să fie date fiului său pe care îl dezmoștenise. S-a
hotărât că, chiar dacă fiica nu ar fi dispusă să accepte averea tatălui său, proprietatea lăsată prin trust trebuie să fie predată
fiului de către moștenitorii cărora le-ar reveni partea de avere pe care fiica a acceptat-o. Chiar dacă a înlocuit-o pe fiica sa cu
un alt moștenitor, ar fi fost necesar ca el să execute trustul în favoarea fiului său.
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(8) În cazul în care un tată, care se credea proprietar al unor terenuri, le-a lăsat fiului său prin termenii unui trust, iar
terenurile respective au fost evacuate, nu va exista nicio acțiune în favoarea fiului împotriva fraților și coerezilor săi. Cu toate
acestea, dacă testatorul și-a împărțit bunurile între fiii săi, nu se va considera că intenția sa a fost aceea de a restitui
moștenirile preferate coerezilor, cu excepția cazului în care aceștia au fost ei înșiși pregătiți să constate că testamentul tatălui
lor a fost executat în favoarea fratelui lor.
(9) În cazul în care un tată a lăsat o anumită sumă de bani, printr-un contract de fiducie, fiicei sale pe care o dezmoștenise și a
dorit ca suma respectivă să îi fie dată cu titlu de zestre în momentul căsătoriei sale, iar fiul său să stipuleze zestrea respectivă,
dacă acesta din urmă va plăti o sumă mai mică decât zestrea, este evident că el trebuie să plătească restul fiicei. În cazul în
care ar avea loc un divorț, fiica ar putea cere în mod legal executarea fiduciei, astfel încât dreptul la acțiune în temeiul
stipulației i-ar fi atribuit, deoarece nu este probabil ca tatăl să fi intenționat ca stipularea să fie interpusă pentru ca fiica sa să
rămână fără zestre după prima căsătorie. Cu toate acestea, în cazul în care se căsătorește ulterior, garanția oferită de fratele ei
nu se va extinde la cea de-a doua căsătorie.
(10) Un tată i-a cerut fiicei sale să cedeze, în momentul morții sale, un anumit bun imobil oricăruia dintre copiii săi pe care lar putea alege, iar aceasta, în timpul vieții, a dat terenul respectiv unuia dintre copiii săi. Acest lucru nu a fost considerat o
alegere, în conformitate cu termenii fiduciei, deoarece, în timp ce data acesteia din urmă era incertă, data donației era sigură,
deoarece dispunerea proprietății fără a ține cont de alegerea mamei putea fi făcută în favoarea unuia dintre copii, care,
împreună cu ceilalți, ar fi avut dreptul la beneficiul fiduciei.
(11) "Îi însărcinez pe moștenitorii mei să nu înstrăineze moștenirea Tusculan și nici să permită ca aceasta să iasă din familia
mea." De asemenea, trebuie să se înțeleagă că sunt chemați la executarea acestui trust, în conformitate cu termenii
testamentului, cei cărora moștenitorii străini ar fi trebuit să le acorde libertatea în temeiul acestui trust.
(12) "Te însărcinez pe tine, soția mea, să dai și să restitui fiicei mele, în momentul morții tale, orice proprietate a mea care ar
fi putut ajunge în mâinile tale în orice mod." Orice lucru pe care testatorul l-a dat ulterior soției sale printr-un codicil va fi
inclus în trust, deoarece ordinea în care au fost executate cele două instrumente nu interferează cu legea și cu intenția sa; dar
dacă zestrea soției i-a fost lăsată anterior, aceasta va avea dreptul să o păstreze, deoarece această dispoziție a bunurilor este
înțeleasă ca fiind mai degrabă o restituire decât o donație.
(13) "Doresc ca un astfel de pământ să fie dat liberților mei, iar dacă vreunul dintre ei moare fără urmași, doresc ca părțile lor
să aparțină supraviețuitorilor." Un testator care a înstrăinat un tată și un fiu, s-a considerat că substituirea a fost exclusă prin
testament.
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(14) În cazul în care un curator a fost însărcinat de un minor să dea socoteală de administrarea sa fratelui său, care ar fi fost
moștenitorul său, s-a considerat că acest lucru nu are niciun efect. Prin urmare, deși testamentul prevedea ca plata să fie
făcută către respectivul frate doar atunci când acesta va deveni major, s-a considerat totuși că acesta din urmă putea intenta o
acțiune împotriva fratelui său cu acordul curatorului, deoarece s-a presupus că interesul său a fost mai degrabă luat în
considerare de către testator, decât ca plata banilor, care putea fi încasată legal, să fie amânată.
(15) În cazul în care un testator, după ce a desemnat un străin drept moștenitor al său prin termenii fiduciei, l-a însărcinat să
transmită anumite terenuri libertului său la moartea sa și a cerut ca aceste terenuri să nu fie înstrăinate în afara familiei, am
răspuns că substitutul era obligat să predea aceste terenuri în conformitate cu voința defunctului. Dacă, totuși, terenurile
trebuiau să fie predate imediat sau atunci când condiția era îndeplinită, este o chestiune care depinde de intenția testatorului;
dar, în măsura în care acest lucru poate fi stabilit, încrederea nu putea fi executată înainte de moartea moștenitorului
desemnat.
(16) În cazul în care activitatea unei bănci a făcut obiectul unui trust, iar despăgubirea moștenitorilor succesiunii împotriva
creditorilor a fost garantată printr-o obligațiune, tranzacția este similară unei vânzări și, prin urmare, nu va fi necesar să se
cerceteze dacă pasivul este mai mare decât activul.
(17) Un tată, prin termenii unui trust, a prevăzut ca anumiți sclavi ai fiicei sale, pe care îi dăduse în momentul căsătoriei, să îi
aparțină acesteia. Am dat ca părere că urmașii respectivilor sclavi, chiar dacă mama lor a murit înainte de executarea
testamentului, ar trebui să fie predați în cadrul trustului și că același lucru ar trebui făcut în cazul în care au fost făcute
anterior donații fiicei sale după căsătorie.
(18) În cazul în care moștenitorii sunt însărcinați să predea moștenirea în momentul morții lor, ei nu sunt răspunzători de
riscul pierderii creanțelor pe care le-au obținut prin împărțire și care au fost atribuite diferiților coerezi, la fel ca și de
diminuarea valorii terenurilor aparținând moștenirii, deoarece, în cazul în care se face o împărțire, schimbarea proprietății
perturbă comunitatea de interese.
(19) "Doresc ca fiica mea să aibă pentru ea, ca moștenire privilegiată, bunurile mamei sale." Orice profit pe care tatăl l-ar fi
putut primi, între timp, și pe care nu l-a păstrat separat, ci fie l-a consumat, fie l-a făcut parte din propria sa avere, nu se
consideră că a fost lăsat fiicei.
(20) "Doresc ca orice proprietate care îmi aparține și care se află în Pamphilia, Lycia sau oriunde altundeva, care a aparținut
averii mamei mele, să fie dată dragilor mei frați, care sunt unchii tăi materni, pentru ca tu să nu ai nicio controversă cu ei."
Toate bunurile care făceau parte din averea mamei sale, care au rămas în aceeași stare de proprietate, aparțineau trustului.
Prin urmare, nici banii proveniți din aceste bunuri, incluși în averea testatorului și deveniți proprietatea sa proprie, nu vor fi,
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de asemenea, datorați în conformitate cu termenii fiduciei; deoarece testatorul a intenționat să prevină acel dezacord al
rudelor sale pe care comunitatea de bunuri obișnuiește să îl provoace.
(21) Un tată, după ce a numit moștenitori pe mai mulți dintre copiii săi la momentul morții sale, i-a dat fiicei sale mai mari
cheile și inelul său pentru a le păstra în siguranță și a ordonat unui libert care era prezent să îi predea fiicei sale toate bunurile
care se aflau în grija sa. Era de la sine înțeles că "afacerile din moștenire urmau să fie efectuate de toți copiii săi în comun și
că fiica sa nu putea, din acest motiv, să ceară în instanță vreo preferință în împărțirea bunurilor.
(22) Atunci când se constată că un testament este imperfect, orice cuvinte care lasă o moștenire sau un trust și care preced sau
urmează viciului nu pot fi considerate ca remediindu-l, decât dacă ceea ce este scris este în acord cu intenția testatorului.
(23) Un fiu și-a numit mama sa moștenitoare și i-a cerut acesteia, sub obligația unui jurământ, să execute anumite fiducii
create prin testament. Întrucât testamentul a fost declarat nul, am răspuns că mama a fost totuși obligată să execute trustul, în
calitate de moștenitoare legală, deoarece se consideră că cererile cuprinse în testament se extind la orice fel de succesiune.
(24) "Fiind preocupat de bunăstarea fiicei mele, îi ordon să nu facă un testament până când nu va avea copii, astfel încât să
poată trăi fără nicio grijă." S-ar părea că averea nu a fost lăsată în încredere pentru sora și coeredele fiicei menționate, pentru
că testatorul nu a intenționat ca fiica sa să nu dispună de averea sa prin testament, ci, întrucât, interzicându-i astfel să facă un
testament, i-a oferit doar sfatul său, ca ea să nu facă uz de dreptul său legal.
(25) "Îți cer, fiica mea, să împarți toate bunurile tale de orice fel între copiii tăi, după cum fiecare dintre ei va merita
bunătatea ta." În acest caz, se pare că a fost creat un trust în beneficiul tuturor copiilor, chiar dacă aceștia nu ar fi fost la fel de
merituoși, iar dacă mama nu ar trebui să facă nicio alegere între ei, va fi suficient pentru executarea trustului dacă aceștia nu
s-au făcut vinovați de nicio ofensă față de ea. Cu toate acestea, eu am fost de părere că ar trebui să fie preferați cei pe care
mama i-ar putea alege, dacă ar fi mai merituoși. Dar dacă nu ar alege pe nimeni, numai cei care au ofensat-o nu ar trebui să
fie admiși să participe la moștenire.
(26) O mamă a depus, într-un loc sacru, o scrisoare prin care dona anumite terenuri fiului ei, acesta nefiind conștient de acest
lucru. Ea nu și-a confirmat actele prin cuvinte care să creeze o încredere, ci doar a trimis gardianului templului o scrisoare
care conținea următoarele: "Doresc ca documentul care conține testamentul meu să fie predat fiului meu, după moartea mea".
Mama a murit fără testament, lăsând mai mulți moștenitori, iar eu am dat ca fiind de părere că ar trebui să se înțeleagă că ea a
lăsat trustul în beneficiul fiului ei; pentru că nu este necesar să ne întrebăm cui se poate adresa cineva cu referire la ultima sa
voință, ci către cine este îndreptată intenția testamentului.
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(27) Un testator a lăsat o suprafață de teren liberților săi și le-a cerut să nu o înstrăineze, astfel încât să fie păstrată în familia
respectivilor liberți. Dacă toți aceștia, cu excepția unuia, își vând părțile, cel care nu a făcut acest lucru poate pretinde părțile
tuturor celorlalți care, prin termenii fiduciei, nu au primit puterea de a le înstrăina; deoarece se va considera că testatorul i-a
invitat doar pe cei care s-au conformat voinței sale să participe la beneficiile fiduciei. În caz contrar, ar fi culmea absurdității
dacă fiecare ar putea emite un drept de creanță împotriva celorlalți, în așa fel încât oricine ar putea cere partea pe care a
înstrăinat-o de la un altul care, înstrăinând-o pe a sa, a pierdut-o. Această procedură, însă, poate fi instituită dacă toți și-au
înstrăinat acțiunile în același mod. De altfel, se înțelege că nu actul primului libert care și-a înstrăinat partea sa, ci cel al celui
care l-a precedat imediat și care nu a dispus de a sa, este cel care determină acumularea părților celorlalți în avantajul
primului. Dar dacă nimeni nu-și vinde partea sa, iar ultimul moare fără urmași, dreptul de a cere executarea fiduciei nu va
supraviețui.
(28) În cazul în care un teren este lăsat unor liberți în astfel de circumstanțe, iar printre aceștia se află o libertă, iar patroana
cere ca proprietatea să nu iasă din familie, s-a considerat că moștenitorul libertei are dreptul de a păstra partea de teren pe
care a primit-o mama sa.
(29) O persoană care credea că întreaga sa moștenire va aparține verișoarei sale de sex feminin a făcut un testament prin care
a însărcinat-o cu mai multe trusturi. Posesia proprietății revenind la doi moștenitori de același grad, prin dreptul de
succesiune, în conformitate cu principiile echității și în acord cu termenii Edictului perpetuu, am dat ca părere că femeia ar
trebui să fie scutită de executarea a jumătate din încredere, dar că ar fi o dificultate ca ajutoarele de libertate pe care trebuia să
le acorde să nu fie făcute din cauza pierderii pe care o suferise.
(30) Un tată care își desemnase fiul moștenitor a jumătate din averea sa, iar surorile acestuia, care nu ajunseseră încă la vârsta
pubertății, moștenitoare fiecare a unui sfert din aceasta, l-a numit pe fratele lor tutore, și s-a exprimat astfel "Fiule, trebuie să
te mulțumești cu două sute de aurei, în loc de jumătatea ta de moștenire, iar tu, fiica mea, trebuie să te mulțumești cu o sută
de aurei în loc de un sfert din partea fiecăruia." Nu s-a considerat că tatăl a intenționat să le încredințeze copiilor săi un trust
în favoarea unuia sau altuia, ci că el a făcut doar o estimare a averii sale, așa cum fac de obicei părinții prudenți; și, din acest
motiv, fratele nu putea, într-o acțiune de bună credință privind tutela, să evite să dea socoteală de administrarea succesiunii
sale, pe motiv că fusese indicată suma pe care urmau să o primească surorile sale.
(31) Maevius, după ce a fost numit moștenitor al lui Seius și a fost rugat de acesta, la moartea sa, să transfere averea fratelui
său, Titius, a murit, lăsându-l pe acesta din urmă moștenitor, și l-a însărcinat, în momentul decesului său, să lase nu numai
averea sa, ci și pe cea a lui Seius, de asemenea, lui Sempronius. Titius obținând, între timp, profiturile proprietății, am emis
opinia că nu se poate considera că nu a fost creat un trust dacă Titius ar pretinde că nu deținea proprietatea ca donație, ci mai
degrabă ca plată a unei datorii, deoarece, datorită compensației pentru profiturile pe care le primise, el a făcut tot ceea ce i s-a
cerut. Este clar că, dacă Maevius l-ar fi numit pe Titius moștenitorul său, cu condiția ca acesta să nu rețină trustul în temeiul
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testamentului lui Seius, porțiunea Falcidian ar fi fost suficientă cu titlu de compensație; dar s-ar fi făcut o oarecare nedreptate.
Cu toate acestea, el ar fi acționat mai prudent dacă ar fi respins averea lăsată de fratele său și apoi ar fi obținut posesia
acesteia pe motiv de ab intestat, căci nu s-ar fi considerat că a acționat cu rea-credință, deoarece ar fi evitat astfel să fie
fraudat.
(32) "Îți cer, soțul meu, să lași un astfel de pământ copiilor tăi, dacă vei avea copii, iar dacă nu vei avea, fie rudelor tale, fie
rudelor mele sau chiar liberților noștri." În acest caz, am dat ca fiind opinia mea că nu a fost acordat niciun drept de alegere,
ci doar a fost stabilită o anumită ordine, prin termenii testamentului, pentru înlocuirea moștenitorilor.
(33) S-a stabilit că, în cazul în care anumite suprafețe de teren, care au granițe proprii, sunt lăsate unui oraș, acestea vor fi,
totuși, datorate în conformitate cu termenii fiduciei, deoarece testatorul, fiind împiedicat de moarte, nu a stabilit, prin
intermediul unui alt instrument, așa cum a promis că va face, granițele acestei proprietăți, precum și cele ale unui hipodrom
în care dorea ca în fiecare an să se desfășoare curse.
78. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
Beneficiarul unui trust va cere în zadar executarea integrală a acestuia, atunci când moștenitorul i se opune pe motiv că se
aplică legea falșiană. Dacă, între timp, respectivul beneficiar cere să i se plătească partea sa și nu o primește, se înțelege că
moștenitorul este în întârziere.
1. Ilustrul nostru împărat, Severus Augustus, a decretat ca vânzarea unui teren aparținând statului să fie anulată după moartea
cumpărătorului, iar prețul să fie restituit moștenitorilor acestuia din banii aparținând legatarului căruia cumpărătorul îi lăsase
moștenire un teren care făcea parte din cel menționat mai sus. În opinia mea, prezumția este că intenția testatorului a impus
ca o parte din banii de cumpărare să fie plătită legatarului proporțional cu valoarea evaluării terenului respectiv.
2. În plus, un stat este obligat să plătească dobânzi atunci când nu a executat un trust, dar dacă a rezultat vreun prejudiciu din
acest motiv, acesta trebuie reparat de către acei funcționari care au neglijat să îndeplinească această obligație după ce a fost
pronunțată o hotărâre judecătorească. De asemenea, nu se va permite nimic pentru cheltuielile de judecată, dacă nu a existat
niciun motiv pentru aceasta, deoarece cei care invocă ignoranța nu ar trebui să fie ascultați.
3. Un tată, prin termenii unui trust, a interzis ca o anumită suprafață de teren să fie înstrăinată de familia sa de copii. Ultimul
dintre acești copii care a putut cere executarea contractului de fiducie nu este cu atât mai puțin înțeles că a lăsat acest drept de
acțiune ca parte a moștenirii sale, chiar dacă, murind fără copii, a lăsat ca moștenitor un străin.
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4. În cazul în care un creditor prin dreptul de gaj vinde o casă primită de la debitorul său care a făcut un testament prin care a
creat un trust, nu se poate pronunța o hotărâre împotriva cumpărătorului în temeiul trustului, chiar dacă acesta a avut
cunoștință de intenția defunctului.
(79) The Same, Opinii, Cartea a XI-a.
O femeie însărcinată cu o fiducie în favoarea liberților soțului său, în momentul morții sale a lăsat bucuria terenului respectiv,
nu numai liberților soțului său, ci și propriilor săi liberți. Aceștia din urmă, din necunoașterea legii, nereușind să revendice
pământul la care aveau dreptul prin testamentul soțului, au obținut profitul acestuia împreună cu ceilalți timp îndelungat,
conform clauzelor fiduciei. S-a stabilit că, din acest motiv, nu ar trebui să se considere că au fost privați de beneficiul
primului trust.
80. The Same, Definiții, Cartea I.
Legatul transferă proprietatea asupra bunurilor lăsate, la fel cum moștenirea conferă moștenitorului proprietatea asupra
fiecărui articol individual inclus în ea, ceea ce are drept consecință faptul că, dacă bunurile sunt lăsate în mod absolut, iar
legatarii nu resping testamentul defunctului, proprietatea bunurilor aparținând moștenirii trece direct la legatar, fără să fi
devenit proprietatea moștenitorului.
81. Paulus, Întrebări, cartea IX.
În cazul în care cineva, după ce a făcut un testament prin care și-a desemnat copiii drept moștenitori, i-a însărcinat pe aceștia
cu un trust, nu ca moștenitori legali ai săi, ci ca pe cei pe care i-a desemnat, iar testamentul, dintr-un motiv oarecare, devine
nul, copiii săi nu pot fi obligați să execute trusturile în temeiul acestuia, dacă ar obține moștenirea ca moștenitori de drept.
(82) Același, Întrebări, Cartea a X-a.
Un debitor a lăsat moștenire creditorului său zece aurei, pe care i le datora după expirarea unui an și care erau garantate prin
gaj. Suma nu este datorată (așa cum susțin unele autorități) în temeiul testamentului, atunci când plata se face înainte de
scadență doar ca o simplă comoditate, dar se poate intenta o acțiune în justiție pentru întreaga sumă de zece aurei; dreptul la
acțiune nu se va prescrie nici dacă, între timp, s-a scurs anul, deoarece va fi suficient ca ziua în care moștenirea este datorată
să sosească. În cazul în care, însă, anul a trecut în timpul vieții testatorului, trebuie spus că moștenirea va deveni nulă, deși a
fost valabilă la început. Prin urmare, în cazul în care o zestre este lăsată ca moștenire privilegiată, s-a decis că întreaga zestre
poate fi recuperată în temeiul testamentului; în caz contrar, în conformitate cu opinia de mai sus, dacă doar un beneficiu
intermediar se atașează legatului, ce vom spune în cazul în care a fost lăsată moștenire o anumită întindere de teren, datorată
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la un anumit moment? În acest caz, banii nu pot fi revendicați și nici nu se poate găsi cu ușurință o parte de teren care să
poată fi revendicată ca beneficiu.
1. În cazul în care sunt numiți un prim, un al doilea și un al treilea moștenitor, iar moștenirile sunt lăsate după cum urmează:
"Dacă primul meu moștenitor nu va obține moștenirea mea, al doilea moștenitor să plătească zece aurei lui Titius; dacă al
doilea moștenitor nu o va obține, primul moștenitor să livreze moșia Tusculan lui Seius", iar atât primul, cât și al doilea
moștenitor refuză să accepte moștenirea, se pune întrebarea către cine ar trebui să fie obligați să plătească moștenirile
înlocuitorii desemnați pentru ei de către testator. Legatele vor fi datorate de ambii substituenți.
2. Valens spune că bunurile unui stăpân pot fi legal lăsate unui sclav al altuia, așa cum poate fi o datorie pe care acesta o
datorează necondiționat stăpânului său. Căci atunci când dăm ceva prin testament unui sclav al altuia, persoana stăpânului
său este luată în considerare doar cu referire la capacitatea sa testamentară, dar legatul este valabil în ceea ce privește
persoana sclavului. Prin urmare, Julianus stabilește în mod foarte corect regula conform căreia nu poate fi lăsată o moștenire
sclavului altuia decât o moștenire pe care el însuși ar putea să o dețină dacă ar deveni liber. Observația potrivit căreia un legat
ar putea fi lăsat sclavului atâta timp cât acesta rămâne în servitute ar fi făcută în mod necorespunzător, deoarece o astfel de
moștenire își derivă forța și efectul din persoana sclavului; în caz contrar, cu toții am putea remarca faptul că există anumiți
sclavi care, deși nu pot obține libertatea, pot, totuși, să dobândească moșteniri și proprietăți de la stăpânii lor. În conformitate
cu principiul pe care l-am menționat, și anume că, în cazul testamentelor, trebuie să se țină seama de persoana sclavului, s-a
hotărât că un legat poate fi lăsat unui sclav care face parte din moștenire. Nu este extraordinar faptul că bunurile unui stăpân
și ceea ce i se datorează acestuia pot fi lăsate în mod absolut unui sclav, deși aceste bunuri nu pot fi legal lăsate stăpânului
său.
(83) Același, Întrebări, Cartea a XI-a.
Latinus Largus: Următorul caz a avut loc recent. Un libert și-a numit patronul moștenitor la jumătate din averea sa, iar fiica
sa la cealaltă jumătate. El a însărcinat-o pe fiica sa să își transfere partea sa către anumite sclave femei care aparțineau
patronului său, de îndată ce acestea vor fi manumise; iar dacă respectiva fiică nu va deveni moștenitoarea sa, el a înlocuit-o
cu aceleași sclave femei. Întrucât fiica a refuzat să devină moștenitoarea tatălui său, sclavele respective, din ordinul
stăpânului lor, adică al patronului, au intrat în proprietatea defunctului. Sclavele, după ce au fost mandatați de stăpânul lor
după o anumită perioadă de timp, au întrebat dacă pot cere executarea fiduciei de către patronul lor. Prin urmare, vă rog să-mi
scrieți care este opinia dumneavoastră în această privință. Am răspuns că, în acest caz, nu părea să se repete trustul, ci că un
lucru sau altul, adică fie trustul, fie moștenirea însăși, fusese acordată de către testator. Totuși, în aceste condiții, este mai
bine să se considere că, sclavii fiind substituiți și având dreptul la fiducie, au fost deci chemați la substituire. Pentru că atunci
când un trust este creat pentru a fi executat de unul dintre moștenitorii unui testator, în favoarea sclavului altuia, cu condiția
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ca acesta să obțină libertatea, iar același sclav este substituit în locul respectivului moștenitor; deși substituirea poate fi
absolută, se consideră totuși că aceasta a fost făcută sub rezerva aceleiași condiții sub care el avea dreptul la trust.
84. Același, Întrebări, Cartea XXI.
În cazul în care cineva lasă libertatea sclavului său prin termenii unui trust și îi lasă moștenire și altceva, anumite autorități
spun că, deoarece s-a decis ca sclavul să fie manuntit de către moștenitor, rezultatul va fi că nu i se va putea permite să
profite de trust. Totuși, acest lucru este nedrept, deoarece, în ceea ce privește o astfel de persoană, se poate cere în același
timp atât acordarea libertății, cât și banii, și, prin urmare, cred că, dacă moștenitorul nu a acordat libertatea sclavului, ar trebui
să fie considerat ca fiind în întârziere, în ceea ce privește executarea fiduciei, și, prin urmare, va fi supus plății de dobânzi;
pentru că s-a considerat în mod just că tot ceea ce un sclav a dobândit pentru stăpânul său, în timp ce acesta din urmă nu i-a
acordat libertatea, ar trebui să îi fie restituit.
(85) Același, Opinii, Cartea IV.
Un creditor, căruia îi sunt lăsate în moștenire bunuri date în gaj de către un debitor, nu este împiedicat să ceară banii
împrumutați, dacă se demonstrează în mod clar că intenția testatorului nu a fost aceea de a-l compensa pentru datorie prin
intermediul legatului.
86. Același, Opinii, cartea XIII.
"Fie ca strănepotul meu, Gaius Seius, să fie moștenitorul a jumătate din bunurile mele, cu excepția casei mele și a celei a
tatălui meu, în care locuiesc, cu tot ceea ce conține aceasta. Să se știe că toate aceste lucruri nu fac parte din averea pe care io dau." Întreb, dacă în casele menționate se vor găsi argintărie, bilete de datornici, mobilă sau sclavi, dacă toate aceste bunuri
găsite acolo vor aparține celorlalți moștenitori care au fost numiți. Paulus mi-a răspuns că biletele de la datornici nu sunt
incluse și că acestea vor aparține tuturor moștenitorilor în comun; dar, în ceea ce privește celelalte bunuri, nepotul nu va avea
niciun drept asupra lor.
1. Titius, în momentul în care a lăsat nepotului său anumite terenuri și alte bunuri dintr-un oraș, a lăsat printre altele moșia
Seian, pe care, în calitate de cap de familie, și-a rezervat-o în întregime pentru el însuși, atât timp cât va trăi; dar, pentru a
găsi mai ușor un chiriaș, a împărțit respectiva moșie în două părți și a desemnat una drept moșia Seian de Sus și cealaltă drept
moșia Seian de Jos, nume care proveneau din situațiile respective ale acesteia. Întreb dacă întreaga moșie va aparține
nepotului său. Paulus a răspuns că, dacă testatorul a posedat întreaga moșie sub un singur nume, atunci, chiar dacă a închiriato după ce a împărțit-o, totul trebuie să fie predat în conformitate cu termenii fiduciei; cu excepția cazului în care moștenitorul
poate dovedi în mod clar că testatorul a avut în vedere doar o parte din respectiva moșie.
87. Același, Opinii, Cartea XIV.
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Titia a dorit ca un bilet de chemare pentru cereale să fie cumpărat de la Seius în termen de treizeci de zile de la moartea ei.
Întreb dacă Seius ar intra în posesia respectivului bilet pentru o contraprestație valoroasă, în timpul vieții testatoarei, întrucât
nu putea cere ceea ce avea deja, dacă și-ar mai păstra dreptul la acțiune. Paulus a răspuns că prețul biletului ar trebui să fie
plătit părții cu privire la care se face ancheta, deoarece o astfel de încredere se referă la o anumită cantitate, mai degrabă
decât la articolul în sine.
1. Am dat ca părere că dobânda datorată în cadrul unui trust ar trebui să fie plătită fetei care a fost beneficiara acestuia, după
ce a împlinit douăzeci și cinci de ani, atunci când moștenitorul este în întârziere în executarea respectivului trust. Căci, deși sa hotărât că dobânda trebuie plătită în orice caz minorilor sub vârsta de douăzeci și cinci de ani, totuși, acest lucru nu se
aplică în cazurile în care debitorul este în întârziere, deoarece este suficient ca acesta să fi fost în întârziere o singură dată,
pentru ca dobânda să fie plătită pentru întreaga perioadă.
2. Seia a donat o suprafață de pământ liberților ei și i-a taxat după cum urmează: "Le ordon lui Verus și Sapidus să nu vândă
acest teren și oricare dintre ei va muri ultimul, în momentul morții sale, să îl predea lui Symphorus, libertul meu și succesorul
meu, precum și lui Beryllus și Sapidus, pe care i-am manuntit prin acest testament al meu, sau oricăruia dintre ei care va fi în
viață în acel moment." Întreb, întrucât nu i-a înlocuit pe cei doi liberți în prima parte a testamentului prin care a lăsat
proprietatea și întrucât, în a doua parte a testamentului, a adăugat clauza "oricare dintre ei va muri ultimul", dacă partea uneia
dintre părțile care ar putea muri va aparține celeilalte. Paulus a răspuns că testatoarea pare să fi creat două grade de
substituire în cadrul trustului în cauză; mai întâi, în cazul în care partea care moare prima trebuie să predea partea sa
celeilalte; și în al doilea rând, în cazul în care supraviețuitorul trebuie să o predea celor pe care testatoarea i-a menționat în
mod expres după aceea.
3. Împăratul Alexandru Augustus către Claudius Julianus, prefect al orașului. "Dacă ți se va părea evident, dragul meu prieten
Julianus, că bunica la care se face referire a intenționat, făcând donații nepotului său din averea sa, să împiedice ca
testamentul ei să fie anulat pe motiv de inoportunitate, rațiunea cere ca jumătate din donațiile respective să fie anulate."
4. Lucius Titius, care avea cinci copii, i-a emancipat pe toți și i-a dat unicului său fiu, Gaius Seius, o mare cantitate de bunuri
în donații, rezervându-și foarte puțin pentru el însuși, și i-a numit moștenitori pe toți copiii săi, împreună cu soția sa. Prin
același testament, i-a lăsat numitului Gaius Seius, ca moștenire privilegiată, două bunuri pe care le rezervase, și l-a însărcinat
să dea fiicei sale Maevia un anumit număr de aurei, precum și o anumită sumă unui frate al ei, care să fie luată din venitul
pământului pe care i l-a transferat în timpul vieții sale. Gaius Seius, fiind dat în judecată de sora sa Maevia, a invocat ajutorul
legii falcidiene. Întreb, din moment ce Preasfințitul Împărat (așa cum s-a spus mai sus) a hotărât că, în cazul în care bunurile
au fost donate împotriva voinței donatorului, donația trebuie anulată, dacă Gaius Seius poate, în conformitate cu voința tatălui
său, să fie obligat să plătească surorii sale, moștenitoarea sa, suma de încredere din donațiile care i-au fost făcute? Paulus a
răspuns că, în conformitate cu Rescriptul împăratului, nu poate exista nicio îndoială că, într-un caz de genul celui în legătură
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cu care se face ancheta, ar trebui să se acorde ajutor copiilor ale căror părți au fost diminuate din cauza donațiilor făcute
fiului; mai ales că împăratul a venit în ajutorul lor împotriva voinței tatălui lor. În cazul expus, însă, voința tatălui intervine în
favoarea celor care pretind să beneficieze de încredere. Însă, în cazul în care se aplică legea falcidiană, trustul trebuie
executat în întreaga sa măsură, din cauza valorii excesive a donației.
88. Scaevola, Opinii, Cartea a III-a.
Lucius Titius a dispus prin testamentul său următoarele: "Lucius Titius a dispus următoarele: "În cazul în care am dat ceva
unuia dintre copiii mei, fie că i-am făcut cadou, fie că i-am permis pur și simplu să se folosească de el, sau în cazul în care a
dobândit o proprietate pentru el însuși, fie că i-a fost dată sau i-a fost lăsată moștenire, doresc ca el să o ia și să o dețină ca
moștenire privilegiată." Tatăl păstrase, în numele unuia dintre fiii săi, un registru de evidență a datoriilor, iar ulterior s-a decis
și s-a considerat că ceea ce a rămas în respectivul registru în numele fiului său era datorat acestuia din urmă; dar nu și ceea ce
fusese deja colectat și plasat de către tatăl său printre activele succesiunii sale. Întreb dacă creanțele fiului pe care tatăl său lea colectat înainte de a face testamentul său și pe care, după ce acesta a fost făcut, le-a împrumutat în continuare în numele
fiului său, i-ar aparține acestuia din urmă, în conformitate cu această decizie. Am răspuns că orice sumă pe care tatăl ar fi
colectat-o în numele fiului său și ar fi investit-o ulterior în același mod i-ar aparține acestuia.
(1) "Te rog, Titius, și te însărcinez să te ocupi de înmormântarea mea, și în acest scop iau atâtea aurei din fondurile averii
mele." Întreb, dacă Lucius Titius ar folosi mai puțin de zece aurei în scopul menționat mai sus, dacă restul sumei va aparține
moștenitorilor. Am răspuns că, potrivit cazului expus, moștenitorii vor beneficia de restul.
(2) În cazul în care o femeie a devenit moștenitoarea soțului său și a făcut următoarea prevedere în testamentul său: "Dragii
mei copii, Maevius și Sempronius, luați ca moștenire preferată tot ceea ce a ajuns în mâinile mele din averea și proprietatea
stăpânului meu, tatăl vostru, Titius, în momentul morții sale; cu condiția, însă, să vă asumați toate sarcinile acestei averi, atât
pentru trecut, cât și pentru viitor, precum și cele pentru care ar fi putut deveni răspunzătoare după moartea stăpânului meu,
Titius." Întreb dacă a plătit ceva după moartea soțului său și a făcut vreo donație cuiva în timp ce se bucura de profiturile
moșiei, dacă copiii vor fi răspunzători pentru astfel de obligații. Am răspuns că, în conformitate cu cazul expus, numai acele
obligații care au rămas nesatisfăcute pot fi impuse legatarilor.
(3) "Ordon celui care va fi moștenitorul sau moștenitorilor mei să aibă grijă ca Lucius Eutycus să primească, în plus față de
partea pe care i-am dat-o ca moștenitor din bunurile moștenirii mele, în comun cu Pamphilus, pe care îl declar liber, toate
uneltele pentru fabricarea fierului, pentru ca ei să poată continua afacerea." Lucius Eutycus a murit în timpul vieții
testatoarei, iar partea sa din moștenire a trecut la coerede. Întreb dacă lui Pamphilus, care a fost mantuit prin același
testament, i se poate permite să ceară jumătate din instrumentele menționate pentru fabricarea fierului, deși nu poate fi
exercitată conform voinței testatoarei. Am răspuns că ar trebui să i se permită să facă acest lucru.
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(4) Sempronia a fost înlocuită cu un moștenitor desemnat și, în cazul în care nu ar fi fost moștenitor, urma să primească o
moștenire. Ea a inițiat o acțiune împotriva moștenitorului, susținând că, prin comportamentul fraudulos al acestuia,
testatoarea care, în primul rând, intenționase să o facă moștenitoare, a fost împiedicată să își modifice testamentul și a pierdut
procesul. Întreb dacă mai poate introduce o acțiune în justiție pentru a-și recupera moștenirea. Răspunsul a fost că, în
conformitate cu faptele prezentate, ea avea dreptul să facă acest lucru.
(5) Un testator a interzis ca moștenirile pe care le-a lăsat să fie revendicate sau plătite înainte de expirarea a cinci ani; cu toate
acestea, moștenitorul a plătit în mod voluntar o anumită parte a unei moșteniri înainte de expirarea celor cinci ani. S-a pus
întrebarea dacă moștenitorul, după ce a plătit restul moștenirii, ar putea pretinde beneficiul care rezultă din plata unei părți
din respectiva moștenire înainte de termenul prevăzut. Am răspuns că, deoarece o parte din moștenire a fost plătită înainte de
termenul stabilit, nu se poate considera că o sumă mai mică a fost lăsată moștenire.
(6) Lucius Titius a făcut următoarea prevedere în testamentul său: "Doresc ca micul meu teren să fie dat sclavilor mei
înrobiți, bărbați și femei, atât celor pe care i-am manuntit prin acest testament, cât și lui Seia, fiica mea adoptivă, pentru ca
acesta să nu iasă din mâinile familiei mele, până când proprietatea acestuia va fi atribuită unei singure persoane." Întreb dacă
Seia va avea dreptul la o cotă comună cu cei eliberați sau dacă va avea dreptul să revendice pentru ea singură jumătate din
această suprafață de teren. Am răspuns că, în mod evident, intenția testatorului a fost ca toate persoanele menționate să aibă
dreptul la părți egale din moștenire.
(7) Un testator și-a desemnat drept moștenitor pe fiul său, care nu atinsese încă vârsta pubertății, și i-a lăsat soției sale zestrea
ca moștenire privilegiată, împreună cu o serie de bijuterii și sclavi, precum și zece aurei; și, în cazul în care copilul minor ar
muri fără să atingă vârsta pubertății, a desemnat anumiți înlocuitori pentru el, cărora le-a făcut următorul legat: "Doresc ca tot
ceea ce am dispus prin primul meu testament, și tot atât de mult mai mult, să fie dat moștenitorilor moștenitorului meu." S-a
pus întrebarea dacă suma zestrei ar fi plătibilă a doua oară, în temeiul unei astfel de substituiri, dacă copilul ar muri înainte de
a atinge pubertatea. Am răspuns că nu se pare că testatorul a intenționat să dubleze moștenirea zestrei. De asemenea, am
întrebat, în cazul în care bunurile care compun moștenirea ar fi ajuns deja în mâinile femeii contra unei contraprestații
valoroase, dacă aceasta ar putea să le ceară de la substituenți. I-am răspuns că nu poate face acest lucru.
(8) "Dau și las moștenire concetățenilor mei biletul executat în favoarea mea de Gaius Seius." Ulterior, testatorul a făcut un
codicil în care a interzis ca biletul să fie încasat de la Seius și l-a însărcinat pe moștenitorul său să plătească aceeași sumă
orașului din datoria datorată de o altă parte, pe care a menționat-o în codicil. În cazul în care acesta din urmă nu se dovedea a
fi solvabil, se punea întrebarea dacă moștenitorii vor fi obligați să plătească ei înșiși întreaga sumă. Am răspuns că
moștenitorii vor fi obligați doar să transfere orașului drepturile lor de acțiune împotriva debitorului care, în conformitate cu
faptele menționate, a fost menționat în codicil.
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(9) Un testator a desemnat un moștenitor pentru întreaga sa moștenire, l-a substituit pe nepotul său, iar apoi a prevăzut
următoarele: "Dacă, așa cum sper că nu se va întâmpla, nici fiica mea, nici nepotul meu nu vor deveni moștenitorii mei,
atunci doresc ca partea mea, adică jumătate din așa și așa o bucată de pământ, să aparțină liberților mei." Se pune întrebarea
dacă fiica și nepotul ar muri înaintea testatorului, iar moștenirea sa ar trece la strănepotul său pe motiv de moștenire ab
intestat, dacă cei eliberați ar avea dreptul să beneficieze de încredere. Am răspuns că, în conformitate cu faptele prezentate,
dacă nu ar fi desemnat sau substituit niciun alt moștenitor în afară de fiică și nepot, se pare că moștenitorii de drept ar fi
obligați să execute trustul.
(10) "Să știe moștenitorul meu, oricine ar fi el, că trei denari sunt datorate de mine unchiului meu patern Denetrius și că trei
denari au fost depozitați la mine de Seleucus, un alt unchi, pe care ordon să le fie imediat predate și plătite." S-a pus
întrebarea dacă unchii ar avea dreptul la o acțiune în justiție, în cazul în care banii nu ar fi datorați. Am răspuns că, în cazul în
care nu ar trebui să fie datorate, că nu ar exista nicio acțiune în justiție în contul datoriei, dar că ar putea fi intentată una în
contul fiduciei.
(11) Lucius Titius, cu doi ani înainte de moartea sa, i-a alungat din casa sa pe liberții săi, Damas și Pamphilus, și a încetat să
le mai asigure hrana, așa cum făcuse înainte, iar, ulterior, după ce și-a făcut testamentul, a inserat în el următoarea moștenire:
"Moștenitorul meu, oricare ar fi el, să dea libertului meu pe care l-am manuntit prin acest testament, precum și celor pe care
i-am avut înainte și celor cărora le-am acordat libertatea în baza unui contract de încredere, o anumită sumă de bani pentru
întreținerea lor în fiecare lună." S-a pus întrebarea dacă Damas și Pamphilus aveau dreptul să beneficieze de acest trust. Am
răspuns că, în conformitate cu faptele prezentate, aveau dreptul la acesta, dacă cei care au făcut cererea ar trebui să
dovedească în mod clar că intenția patronului, în momentul în care și-a făcut testamentul, a fost ca moștenirea să le fie dată și
lor; în caz contrar, nu li s-ar fi datorat nimic.
(12) O testatară le-a dat lui Damas și Pamphilus, pe care i-a mantuit prin testamentul său, o anumită suprafață de teren și i-a
însărcinat să o transfere copiilor lor, atunci când vor muri. Ea i-a însărcinat pe moștenitorii ei prin același testament să o
manumită pe Pamphila, care era fiica naturală a lui Pamphilus. Același Pamphilus, după ce moștenirea i-a revenit, l-a numit
pe Maevius moștenitorul său prin testament și l-a însărcinat să îi dea proprietatea sa lui Pamphila, fiica sa, imediat ce va
deveni liberă, adică jumătate din terenul menționat mai sus, dobândit prin testamentul patroanei sale și care constituia
întreaga sa avere. Întreb dacă Pamphila, după ce a fost manumită, ar putea pretinde această parte din moștenire în virtutea
testamentului patroanei tatălui său, sau, de fapt, a celui al tatălui său natural, și dacă, din cauza încredințării, se va aplica
dispoziția legii falcidiene. Am răspuns că, în conformitate cu faptele expuse, ar trebui să se considere că Pamphila nu poate
pretinde executarea fiduciei decât în virtutea primului testament. Claudius: Pentru că se crede că sub denumirea de "copii"
sunt incluși și copiii naturali, adică cei născuți în sclavie.
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(13) Scaevola: O anumită persoană i-a lăsat moștenire o sută de aurei lui Gaius Seius printr-un codicil și l-a însărcinat să dea
această sumă unei anumite sclave de sex feminin care îi aparținea lui, testatorul. Întreb dacă este valabil acest contract prin
care legatarului i se ordonă să facă plata către o sclavă a testatorului. Mi s-a răspuns că nu este. Din nou, dacă nu este valabil,
va fi legatarul obligat să plătească moștenitorului căruia îi aparține sclava menționată? Am răspuns că nu va fi obligat să facă
acest lucru, deoarece el însuși nu ar avea dreptul de a intenta o acțiune în justiție pentru a colecta moștenirea care i-a fost
lăsată.
(14) Un anumit om a lăsat o casă liberților săi de ambele sexe, în așa fel încât bărbații să primească două treimi și femeile o
treime din chiria acesteia; și le-a interzis să înstrăineze proprietatea. Cu toate acestea, casa a fost vândută de către moștenitor
cu acordul tuturor părților interesate. Întreb dacă bărbații vor avea dreptul la două treimi din banii de achiziție a casei
respective, iar femeile la o treime, sau nu. Am răspuns că, în temeiul contractului de fiducie, nu se poate solicita nicio parte
din prețul casei, cu excepția cazului în care părțile au consimțit, în momentul vânzării, ca bărbații liberți să primească două
treimi din banii de achiziție, iar femeile o treime din aceeași sumă.
(15) După ce și-a desemnat fiul drept moștenitor, împreună cu nepotul său, care se născuse din acest fiu, un testator a făcut
următoarele prevederi în testamentul său: "Nu doresc ca casa mea să fie vândută de către moștenitorii mei și nici să se
împrumute bani pe ea, ci ca ea să rămână permanent și absolut, pentru totdeauna, în posesia fiilor și nepoților mei. Cu toate
acestea, dacă vreunul dintre ei va dori să își înstrăineze partea sa sau să împrumute bani pe ea, va avea puterea de a vinde
coerezilor săi și de a împrumuta banii de la aceștia". Dar dacă vreunul dintre ei ar face altfel, orice obligație pe care ar puteao contracta va fi nulă și neavenită." Ulterior, un fiu al defunctului a împrumutat bani de la Flavia Dionysia și, după ce i-a
închiriat casa, a cedat creditorului său chiria care i se cuvenea; s-a pus întrebarea dacă se consideră că a fost îndeplinită
condiția din testament, astfel încât fiul ar fi fost răspunzător față de frații săi în conformitate cu termenii fiduciei. Am răspuns
că, în conformitate cu faptele prezentate, condiția nu a fost îndeplinită.
(16) Un testator, după ce și-a desemnat mama și soția drept moștenitori, a inserat următoarea dispoziție în testamentul său:
"Te rog, draga mea soție, să nu le lași nimic, la moartea ta, fraților tăi; ai copiii surorii tale cărora le poți lăsa bunurile tale,
pentru că știi că unul dintre frații tăi l-a ucis pe fiul nostru, în timp ce îl jefuia, iar celălalt frate al tău mi-a provocat un mare
prejudiciu." Întreb, întrucât soția a murit fără testament, iar averea ei a trecut la fratele ei ca moștenitor legal, dacă fiii surorii
pot cere executarea fiduciei. Le-am răspuns că puteau face acest lucru și că încrederea era datorată.
(17) "Eu, Lucius Titius, am redactat acesta, ultimul meu testament, fără ajutorul cuiva învățat în drept, alegând mai degrabă
să urmez înclinațiile minții mele, decât să mă conformez unei exactități prea particulare și excesive. Prin urmare, dacă am
inclus aici ceva care nu este conform cu cerințele legale prescrise sau care indică o lipsă de cunoștințe, testamentul unui om
cu mintea sănătoasă ar trebui totuși să fie considerat valabil din punct de vedere legal." El și-a desemnat apoi moștenitorii. S-
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a pus întrebarea, atunci când posesia averii sale a fost revendicată pe motiv de succesiune ab intestat, dacă dispozițiile făcute
în cadrul fiduciei puteau fi executate. Am răspuns că, în conformitate cu faptele declarate, acestea puteau fi.
89. Același, Opinii, Cartea IV.
Un anumit bărbat și-a numit fiul și soția drept moștenitori prin testamentul său și, ulterior, se spune că a scris o scrisoare prin
care i-a dat fiului său toate bunurile pe care acesta din urmă le avea în peculium; și a adăugat că a dorit ca acesta din urmă să
aibă aceste bunuri ca moștenire privilegiată, pentru a dispune de ele după bunul său plac, la moartea sa. Testatorul a stabilit în
testamentul său că orice hârtie găsită sigilată după moartea sa va fi valabilă ca un codicil; scrisoarea menționată mai sus, însă,
nu era sigilată, și întreb dacă conținutul acesteia ar fi fost în beneficiul fiului. Am răspuns că, dacă autenticitatea scrisorii a
fost stabilită în mod clar, orice proprietate pe care testatorul a declarat în cuprinsul acesteia că intenționa să o dea fiului său,
acesta din urmă ar fi avut dreptul să o primească.
(1) Un testator care deținea o proprietate în comun cu fratele său și-a desemnat fiicele drept moștenitoare și a făcut
următoarea prevedere în testamentul său: "În ceea ce privește toate bunurile mele care sunt deținute în comun cu tine, cu
fratele meu și cu unchiul tău, și a căror valoare poate ajunge în total la două mii de aurei, cer ca tu să primești din ele suma de
o mie de aurei de la unchiul tău Lucretius Pacatus, în locul părții tale." Testatorul a supraviețuit acestui testament cinci ani și
a lăsat o avere mult mărită. S-a pus întrebarea dacă moștenitorii lui Lucretius Pacatus puteau, în conformitate cu termenii
citați mai sus, prin oferirea sumei de o mie de aurei, să obțină executarea fiduciei. Am răspuns că, în conformitate cu faptele
prezentate, nu a fost intenția testatorului ca întreaga sa avere să fie cedată prin plata a o mie de aurei, ci ca oferta să fie făcută
în conformitate cu valoarea sa estimată la momentul morții testatorului.
(2) Un testator a făcut un legat lui Seius, pe care l-a înlocuit ca moștenitor, după cum urmează: "Doresc ca cincisprezece lire
sterline de argint să fie date lui Seius și soției sale, Marcella, în cazul în care acesta nu va fi moștenitorul meu." Întreb dacă,
în cazul în care Seius ar fi moștenitorul său, Marcella ar avea dreptul la jumătate din această moștenire. I-am răspuns că,
potrivit faptelor expuse, ar avea dreptul la aceasta.
(3) Lucius Titius, decedat ab intestat, a lăsat o soție și o fiică prin ea, care a fost emancipată, și a inserat următoarea dispoziție
în codicilul său: "Acest codicil se referea la soția și fiica mea. În primul rând, le cer să trăiască împreună, așa cum au făcut-o
în timpul vieții mele. De asemenea, le cer să dețină în comun orice proprietate pe care le-aș putea lăsa sau orice ar fi obținut
în alt mod." Fiica a intrat în posesia bunurilor tatălui său, pe motiv de moștenire ab intestat; și se pune întrebarea dacă o parte
din averea lui Lucius Titius se cuvine mamei sale de la fiică, în conformitate cu termenii fiduciei, și dacă da, cât de mult. Am
răspuns că, în conformitate cu faptele prezentate, jumătate din moștenire i se cuvine, cu condiția ca mama să fi fost dispusă să
pună toate bunurile proprii în fondul comun.
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(4) Un testator și-a numit cei patru copii moștenitori ai săi în cote egale din averea sa și a lăsat fiecăruia dintre ei o suprafață
de teren ca moștenire privilegiată. Întreaga moștenire a tatălui fiind grevată, copiii au împrumutat bani cu care să plătească
primul creditor și au grevat aceeași proprietate celui de-al doilea; apoi, acesta din urmă, întrucât datoria nu a fost plătită, a
vândut tot terenul unuia dintre moștenitori în temeiul dreptului său de ipotecă. Se pune întrebarea, întrucât fiul a intrat în
posesia acestei proprietăți prin titlul de cumpărare, dacă frații și coerezii săi erau îndreptățiți să ceară executarea fiduciei; sau
dacă aceasta a fost anulată, întrucât întreaga proprietate deținută în comun a fost ipotecată de către aceștia în favoarea celui
de-al doilea creditor. Am răspuns că acțiunea personală la care moștenitorii aveau dreptul putea fi introdusă de către toți, dar
că trustul nu putea fi restabilit decât dacă moștenitorul care a cumpărat proprietatea ar fi plătit mai întâi datoria de către
coerezii săi.
(5) Un tată și-a însărcinat fiica cu un trust după cum urmează: "Îți cer, fiica mea, ca după moartea mea să schimbi garanția
dotală și să o reînnoiești în așa fel încât frații tăi să fie de acord ca zestrea ta să îți fie returnată cu condiția ca, în cazul în care
vei muri fără să ai unul sau mai mulți copii în timpul căsătoriei, zestrea ta să le revină lor." Soțul a murit după moartea tatălui
și înainte ca legătura dotală să fi fost reînnoită, iar fata, după ce s-a căsătorit a doua oară, a murit, fără să lase copii, și a fost
supraviețuită de Titius, unul dintre frații ei. S-a pus întrebarea dacă Titius avea dreptul să revendice bunurile care erau incluse
în zestre. Am răspuns că executarea fiduciei poate fi cerută de moștenitorii surorii, dacă a fost vina ei că fratele ei nu a
încheiat acordul cu privire la zestre.
(6) O testatară care și-a desemnat fiul și fiica drept moștenitori, a lăsat moșteniri liberților săi și i-a însărcinat cu un trust după
cum urmează: "Întrucât v-am lăsat prin moștenire anumite bunuri, vă cer să vă mulțumiți cu ele, în timpul vieții voastre, iar la
moartea voastră, să le predați copiilor mei." După ce Maevia, fiica testatoarei, a murit, a murit și un libert, după ce l-a
desemnat pe un fiu al patroanei sale drept moștenitor al acelei părți din averea sa la care avea dreptul prin lege, iar partea
rămasă a lăsat-o unui străin. S-a pus întrebarea dacă, după intrarea în posesie, fiul patroanei putea să ceară de la coeredele său
partea de bunuri care, conform testamentului mamei, ajunsese în mâinile respectivului libert. I-am răspuns că el poate cere de
la coeredele său aceeași parte la care ar fi avut dreptul dacă nu s-ar fi făcut înscrierea la masa succesorală.
(7) Un soț și-a numit soția moștenitoare a întregii sale moșteniri și a dispus ca un codicil, pe care îl executase, să nu fie
deschis decât după moartea ei. Aceasta, considerând neproductivă o anumită suprafață de teren care făcea parte din
moștenire, a vândut-o. Cumpărătorul întreabă dacă, după decesul femeii, legalitatea vânzării poate fi pusă în discuție de către
părțile cărora li s-a constatat că averea testatorului a fost lăsată în trust prin termenii codicilului; sau dacă beneficiarii
trustului ar avea dreptul doar la valoarea prețului primit pentru teren. Am răspuns că, din cauza ignoranței justificate a femeii,
precum și a celei manifestate de cumpărător, terenul ar trebui să rămână în posesia acestuia din urmă, iar moștenitorul femeii
ar trebui să fie obligat să plătească prețul obținut pentru el beneficiarului fiduciei.
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Cartea XXXII
Cu privire la moșteniri și la fiducie.

Tit. 1. Privind moștenirile și fiduciile.

1. Ulpianus, Trusts, Cartea I.
Atunci când cineva nu este sigur de starea sa, de exemplu, dacă este prizonier în mâinile dușmanului sau doar reținut de
tâlhari, nu poate face un testament. Dacă, însă, ignoră drepturile sale legale și crede, din greșeală, că, pentru că a fost capturat
de tâlhari, este sclavul dușmanului; sau dacă, fiind trimis într-o ambasadă, crede că nu se deosebește de un captiv, este cert că
nu poate crea un trust, din motivul că nu poate face un testament cel care nu știe dacă poate sau nu poate face acest lucru.
(1) În cazul în care un fiu aflat sub control paternal sau un sclav creează un trust prin testament, acesta nu va fi valabil. Cu
toate acestea, dacă se propune cazul în care oricare dintre ei moare după ce a fost manumis, decidem în mod constant că
trustul trebuie considerat ca fiind lăsat, ca și cum ar fi fost creat la momentul morții părții; adică dacă intenția sa ar fi
continuat să existe după manumitere. Nimeni să nu presupună că adoptăm aceeași regulă cu referire la testamente, deoarece,
ori de câte ori un testament nu este valabil, nici conținutul său nu este valabil, dar este altfel atunci când cineva lasă un trust.
(2) Cei cărora li s-a interzis folosirea apei și a focului, precum și persoanele care au fost deportate, nu pot crea un trust prin
testament, deoarece nu au capacitate testamentară atunci când sunt exilați.
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(3) Trebuie să înțelegem ca fiind deportați cei cărora împăratul le-a atribuit vreo insulă ca reședință; sau cei pe care i-a
alungat printr-un ordin scris. Dar înainte ca împăratul să confirme sentința guvernatorului, nu se consideră că cineva și-a
pierdut drepturile civile. Prin urmare, dacă el moare înainte ca acest lucru să se facă, se consideră că a murit ca cetățean, și
orice încredere pe care a lăsat-o înainte de a fi condamnat va fi valabilă, sau una pe care a creat-o după ce i s-a impus sentința
și înainte ca împăratul să o confirme, va fi de asemenea valabilă; deoarece până la acest moment el era încă în posesia
privilegiilor sale de cetățean.
(4) În ceea ce-i privește pe cei care au fost deportați de către prefectul pretorian sau de către adjunctul său care are cunoștință
de cazuri sub conducerea împăratului, sau, de asemenea, de către prefectul urban (pentru că dreptul de deportare i-a fost
acordat, de asemenea, printr-un rescript al Divinului Severus și al Suveranului nostru), ei își pierd imediat drepturile civile și,
prin urmare, este evident că nu au nici capacitatea testamentară, nici puterea legală de a crea un trust.
(5) În cazul în care cineva care a fost deportat într-o insulă face un codicil în timp ce se afla acolo și, după ce a fost restabilit
în bucuria drepturilor sale civile prin favoarea Împăratului, moare, lăsând același codicil neschimbat, se poate susține că
trustul va fi valabil, cu condiția ca partea să fi avut întotdeauna aceeași intenție.
(6) În plus, trebuie remarcat faptul că pot fi însărcinați cu un trust cei în mâinile cărora va trece orice parte din averea unei
persoane la moartea acesteia, indiferent dacă aceasta le este dată sau dacă nu sunt privați de ea.
(7) Nu numai rudele apropiate care au obținut posesia unei moșteniri prin hotărârea pretorului, ci și cei care au dreptul la
aceasta pe motiv de moștenire pot fi însărcinați cu un trust.
(8) Un copil care nu s-a născut încă poate fi însărcinat cu un trust, dacă, după ce se va naște, va deveni succesorul nostru.
(9) Se poate spune, fără îndoială, că, dacă cineva moare intestat și lasă un trust pentru a fi executat de către moștenitorul
îndreptățit să îi succeadă în primul grad, iar acesta din urmă refuză succesiunea, iar succesiunea trece la gradul următor,
moștenitorul nu va fi obligat să execute trustul. Această regulă Împăratul nostru a afirmat-o într-un Rescript.
(10) În cazul în care un fideicomisar ar fi lăsat de un libert pentru a fi executat de către patronul său, iar acesta ar muri și unul
dintre copiii săi ar fi autorizat să intre în posesia bunurilor sale, se va aplica aceeași regulă.
2. Gaius, Trusts, Cartea I.
Un trust nu poate fi lăsat să fie executat de un fiu care a fost trecut în testament, chiar dacă acesta ar fi moștenitorul de drept.
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3. Ulpianus, Trusts, Cartea I.
În cazul în care o femeie a făcut o stipulație cu privire la zestre, iar soțul ei, după ce a luat de la ea o chitanță pentru aceasta,
pentru ca ea să-l poată însărcina cu un trust, trebuie spus că trustul trebuie executat, deoarece se consideră că el a primit ceva
de la soția sa. Acesta este cazul în care femeia îi dă o chitanță soțului ei, fiind pe cale să-i facă o donație mortis causa. Dar în
cazul în care ea își mărește zestrea în favoarea soțului ei, mortis causa, sau se recăsătorește cu el după separare, se poate
considera că trustul poate fi executat de el.
(1) Julianus a spus că, dacă un sclav îmi este lăsat moștenire și mi se cere să îl mantuiesc, nu pot fi acuzat de trust, adică dacă
mi se cere să fac acest lucru în mod absolut; pentru că, dacă mi se cere sub o condiție sau într-o anumită perioadă, 1 va fi
responsabil în contul profitului pe care îl voi obține din munca sclavului între timp, iar asupra acestui punct Julianus nu a
avut nicio îndoială.
(2) În cazul în care cineva datorează un bun unei anumite persoane, ca urmare a unei stipulații, și îi lasă moștenire bunul, nu
poate să-i impute o încredere, deși creditorul poate fi considerat că a beneficiat de moștenire, deoarece proprietatea se
dobândește imediat și nu așteaptă o acțiune bazată pe stipulație. Poate că cineva ar putea spune că el ar beneficia de
cheltuielile legate de stipulație, pe care ar trebui să le plătească în cazul în care chestiunea ar ajunge în instanță; dar nu se
poate, în niciun caz, susține că poate fi acuzat de trust.
(3) Dacă eu v-aș transfera, mortis causa, uzufructul unui anumit bun al cărui proprietar sunteți, se poate considera că pot să
vă acuz de un trust, și nici nu va avea vreo greutate aspectul că uzufructul se stinge în mod obișnuit prin moarte, deoarece
trebuie să luăm în considerare beneficiile pe care proprietarul le va obține în perioada intermediară în care supraviețuiește cel
care a făcut donația.
(4) Dacă, totuși, eu ar trebui să eliberez gajul debitorului meu, mortis causa, și să îl încarc cu un trust, trustul nu va fi valabil.
4. Paulus, Sentințe, Cartea a IV-a.
În cazul în care un trust este lăsat să fie executat de un tată sau de un stăpân, iar averea nu este obținută de cel care și-a
emancipat fiul sau și-a manuntit sclavul, beneficiarul trustului poate intenta o acțiune pretoriană împotriva respectivului fiu
sau sclav, deoarece profiturile averii pe care acesta le-a dobândit rămân în mâinile sale.
5. Ulpianus, Trusts, Cartea I.
În cazul în care o moștenire este lăsată unui municipiu, cei care desfășoară activități în cadrul acestuia pot fi acuzați de trust.
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(1) Atunci când cineva lasă o fiducie care să fie executată nu de către moștenitorul sau legatar însuși, ci de către moștenitorul
respectivului moștenitor sau legatar, nu este decât normal ca aceasta să fie valabilă.
6. Paulus, Trusts, Cartea I.
Chiar dacă îl însărcinez pe moștenitorul meu cu un trust după cum urmează: "Îți cer, Lucius Titius, să îl însărcinezi pe
moștenitorul tău să plătească zece aurei lui Maevius", trustul va fi valabil; cu condiția ca, după moartea lui Titius, executarea
lui să poată fi cerută de la moștenitorul său. Această opinie a fost susținută și de Julianus.
(1) Cu toate acestea, un trust nu poate fi creat după cum urmează: "Dacă Stichus ar deveni proprietatea lui Seius și ar intra pe
moșia mea prin ordinul său, îi cer lui Seius să plătească o astfel de sumă", deoarece oricine care obține o moștenire prin
întâmplare și nu prin voința testatorului, sau dobândește o moștenire în astfel de circumstanțe, nu ar trebui să fie împovărat de
obligația unui trust; și nu ar trebui adoptat principiul conform căruia poți obliga pe cineva printr-o cerere de acest fel atunci
când nu-i dai nimic.
7. Ulpianus, Trusts, Cartea I.
În cazul în care sclavul unui om care a fost deportat este grevat de un trust, acesta va aparține Trezoreriei, cu excepția cazului
în care partea care a fost deportată a dispus de sclav sau a fost repusă în exercițiul drepturilor sale civile în timpul vieții
testatorului, căci atunci îi va aparține.
1. În cazul în care un soldat acuză un om care a fost deportat cu un trust, cea mai bună opinie este (și aceasta este aprobată și
de Marcellus), că el nu poate primi trustul.
2. Dacă cineva îi lasă creditorului său ceea ce îi datorează, nu-l poate taxa cu o încredere, cu excepția cazului în care
creditorul obține un anumit beneficiu din moștenire; de exemplu, atunci când se teme de depunerea unei excepții, sau când
datoria trebuia plătită într-un anumit termen sau sub anumite condiții.
8. Paulus, Trusts, Cartea I.
Dacă un legatar, care a fost însărcinat cu un trust, revendică moștenirea, el nu poate fi obligat decât să plătească
beneficiarului trustului atât cât va cere judecătorul; sau, dacă judecătorul nu-l obligă să plătească nimic, trebuie să-i cedeze
dreptul la acțiune; pentru că este nedrept ca el să suporte riscul care însoțește un proces, în cazul în care cauza se pierde fără
vina legatarului.
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1. Un sclav al moștenitorului nu poate fi acuzat de încredere, cu excepția cazului în care acestuia din urmă i se cere să îl
mantuiască.
2. În cazul în care un testator a prevăzut ca orice parte din averea sa care ar putea ajunge în mâinile tatălui său să fie dată
fiicei sale, astfel încât, în acest fel, ea să aibă mai mult decât ar fi obținut altfel din averea tatălui său, Divinul Pius a declarat
într-un Rescript că era evident că testatorul a intenționat ca livrarea bunurilor să se facă după moartea tatălui.
9. Marcianus, Trusts, Cartea I.
În cazul în care un trust a fost lăsat după cum urmează: "Oricui ar putea obține averea mea în conformitate cu termenii
testamentului meu sau prin moștenire" sau "Oricui i-ar putea reveni averea mea prin orice titlu", prin acești termeni se
înțelege un copil care s-ar putea naște sau intra ulterior în familie, sau oricine care poate deveni ulterior o rudă apropiată a
testatorului, este considerat a fi însărcinat cu încrederea, precum și orice femeie care nu este încă căsătorită și care, ulterior,
se constată că se află în poziția în care, conform Edictului, proprietatea unui soț ab intestat trece de obicei la soția sa.
10. Valens, Trusts, Cartea a II-a.
Dacă îți las o sută de aurei ție și unuia dintre cei trei copii ai mei care ar putea veni la înmormântarea mea, moștenirea nu va
fi diminuată, în ceea ce te privește, dacă niciunul dintre copii nu va veni.
11. Ulpianus, Trusts, Cartea a II-a.
De asemenea, fiduciile pot fi lăsate în orice limbă, nu numai în latină sau în greacă, ci și în cartagineză, în galică sau în
idiomul oricărei națiuni, oricare ar fi ea.
1. Ori de câte ori cineva face o schiță a testamentului său și moare înainte de a o finaliza, ceea ce este conținut în schiță nu
este valabil ca și codicil, deși documentul poate conține cuvinte care creează un trust. Maecianus afirmă că acest lucru a fost
decretat de către Divinul Pius.
2. Acolo unde cineva scrie: "Îl recomand pe Unu și Unu și Unu", Divinul Pius a declarat într-un Rescript că nu a fost creat un
trust; pentru că una este să recomanzi o persoană moștenitorilor săi și alta este să insinuezi că este intenția sa ca aceștia să fie
însărcinați cu un trust în beneficiul său.
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3. În cazul în care unui om i se cerea să renunțe la partea sa dintr-o moștenire în urma primirii unei anumite sume de bani, s-a
considerat că el însuși putea cere executarea fiduciei de către moștenitor. Cu toate acestea, dacă el dorește să facă acest lucru,
poate el să păstreze în mâinile sale suma care i-a fost lăsată și să renunțe la partea sa de moștenire; sau, într-adevăr, poate el,
după ce i s-a oferit suma lăsată, să fie obligat împotriva voinței sale să renunțe la partea sa? El are dreptul de a decide singur
această chestiune. Și, într-adevăr, în cazul în care cuiva i se cere să renunțe la partea sa dintr-o moștenire dacă primește o
anumită sumă de bani, se creează o dublă încredere; în primul rând, atunci când partea este gata să renunțe la partea sa, poate
cere o sumă de bani; și, în al doilea rând, chiar dacă nu o cere, totuși, poate fi obligat să renunțe la partea sa dacă
administratorul este gata să îi plătească suma respectivă.
4. În cazul în care cineva inserează în testamentul său următoarele: "Viile sau terenurile de acest fel îți sunt suficiente", se
creează un trust, deoarece considerăm ca fiind un trust clauza: "Să se mulțumească cu astfel de bunuri".
5. În cazul în care un trust este lăsat după cum urmează: "Doresc ca moștenitorul meu să plătească zece aurei lui Așa și așa,
dacă moștenitorul meu nu este dispus să facă acest lucru", trustul este, într-o oarecare măsură, condiționat și necesită mai
întâi consimțământul moștenitorului; prin urmare, după ce acesta și-a dat consimțământul, nu se poate răzgândi și pretinde că
nu este dispus să plătească.
6. Atunci când un legat este făcut după cum urmează: "Dacă el ar fi dispus", acesta implică întrebarea cu privire la cât timp
poate trăi partea care este însărcinată cu trustul. Dacă, totuși, beneficiarul moare înainte ca fiduciarul să plătească moștenirea,
moștenitorul acestuia din urmă trebuie să o plătească. Dar dacă fiduciarul moare înainte de a fi desemnat moștenitor, trustul
nu va fi transmis moștenitorului său, deoarece nimeni nu poate pune la îndoială faptul că moștenirea este condiționată, iar
fiduciarul este considerat că a murit înainte ca această condiție să fie îndeplinită.
7. Deși un trust care este lăsat în felul următor nu este valabil, și anume "dacă el va dori", este totuși valabil dacă este
exprimat astfel: "Dacă ar trebui să judecați acest lucru; dacă credeți că ar trebui făcut, dacă considerați că este oportun; dacă
vi se pare sau ar trebui să vi se pară avantajos"; deoarece testamentul nu conferă moștenitorului o discreție deplină, ci
încrederea este lăsată, ca să spunem așa, la judecata unui bun cetățean.
8. Prin urmare, în cazul în care un trust este lăsat după cum urmează: "Dacă el ar trebui să îi presteze vreun serviciu", acesta
va fi fără îndoială valabil, dacă beneficiarul a fost în măsură să îi presteze moștenitorului vreun serviciu pe care un bun
cetățean l-ar aproba. De asemenea, va fi valabil dacă va fi lăsat astfel: "Cu condiția ca el să nu te jignească", iar moștenitorul
nu poate invoca faptul că beneficiarul nu merită, dacă un alt bun cetățean, care nu este prejudiciat, va recunoaște că partea
respectivă merită beneficiul.
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9. Aceste cuvinte: "Îți cer, fiule, să ai cea mai mare grijă de bunurile imobiliare care urmează să ajungă în mâinile tale, pentru
ca acestea să treacă copiilor tăi", deși nu exprimă exact crearea unui trust, deoarece implică mai degrabă un sfat decât
obligația de a lăsa proprietatea copiilor; totuși, se consideră că devizul respectivului teren are efectul unui trust în beneficiul
nepoților, după moartea tatălui lor.
10. În cazul în care un trust este lăsat unui fiu care a fost desemnat moștenitor al tatălui său, deși nu s-a precizat în mod
expres că va produce efecte la moartea acestuia din urmă, acest lucru poate fi dedus; de exemplu, pentru că sunt folosite
următoarele cuvinte: "Pentru ca el să lase proprietatea fiului său" sau "doresc ca el să aibă proprietatea" sau "doresc ca
aceasta să îi aparțină", se poate susține că executarea trustului trebuie amânată până când fiul devine propriul său stăpân.
11. În cazul în care un trust a fost lăsat oricui în următorii termeni: "Dacă va deveni propriul său stăpân la moartea tatălui
său", iar acesta devine independent prin emancipare, nu se va considera că condiția nu a fost îndeplinită, ci el va obține
beneficiul fiduciei la momentul morții tatălui său, ca și cum condiția ar fi fost îndeplinită.
12. În cazul în care un testator a lăsat prin testament anumite bunuri care îi aparțineau, iar ulterior le-a înstrăinat din cauza
unei necesități urgente, se poate cere executarea fiduciei, cu excepția cazului în care se poate dovedi că testatorul a
intenționat să-l priveze de beneficiul acesteia, faptul, că s-a răzgândit trebuie, totuși, să fie dovedit de către moștenitori.
13. Prin urmare, dacă cineva ar încasa biletul unui debitor pe care acesta îl avea în trust, dar nu a intenționat, prin executarea
silită a plății, să anuleze trustul, se poate spune că acesta trebuie executat. 14. Există totuși o anumită diferență între aceste
două cazuri, deoarece, într-unul, substanța datoriei însăși este stinsă, dar în celălalt, proprietatea rămâne în continuare, chiar
dacă a fost înstrăinată. Dar am considerat că cererea de executare a fiduciei exista în continuare, chiar dacă o anumită parte a
pretins plata unui bilet la ordin al debitorului și a păstrat posesia banilor ca depozit, mai ales pentru că nu creditorul însuși a
cerut banii, ci debitorul i-a oferit din proprie inițiativă, iar el, după ce a făcut acest lucru, primul nu putea refuza să îi accepte.
Prin urmare, prin grade, admitem că, chiar dacă testatorul ar fi cumpărat cu acești bani un bun pe care nu l-a încasat cu
intenția de a-l priva pe beneficiar de legatul la care avea dreptul, cererea de executare a fiduciei poate fi totuși formulată.
14. În cazul în care cineva construiește o casă într-un mod ilegal (adică una despre care Constituțiile imperiale spun că ar
trebui demolată), să vedem dacă o persoană poate lăsa ceva din care este compusă, cu titlu de trust. Cred că poate face acest
lucru; deoarece, deși este necesar ca casa să fie demolată, totuși, nu există nicio îndoială că termenii Decretului Senatului nu
oferă niciun obstacol pentru o astfel de dispoziție a proprietății.
15. În cazul în care unui moștenitor i se cere să împrumute o sumă de bani la o anumită rată a dobânzii, trustul este valabil.
Cu toate acestea, Maecianus consideră că el nu poate fi obligat să o împrumute, dacă nu i se oferă o garanție corespunzătoare.
Eu sunt mai degrabă de părere că nu ar trebui să se ceară garanții.
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16. În cazul în care un comision în armată este lăsat în încredere sclavului altuia, se pune întrebarea dacă moștenirea este
dobândită de stăpânul său. Eu consider că valoarea estimată a legatului trebuie plătită dacă testatorul știa că partea era sclav;
dar dacă nu cunoștea acest fapt, stăpânului nu ar trebui să i se permită să ceară executarea fiduciei, deoarece, dacă testatorul
ar fi știut că legatul era sclav, nu i-ar fi lăsat legatul.
17. Este evident din aceste cazuri că, atunci când se lasă ceva cu titlu de fiducie, articolul în sine trebuie să fie predat, iar
atunci când acest lucru nu se poate face, trebuie plătită valoarea estimată a acestuia.
18. Dacă cineva ar lăsa zece aurei cuiva printr-un contract de fiducie și ar conveni să-i lase aceeași sumă a doua oară, în cazul
în care acesta ar pierde ceea ce i-a fost lăsat prin testament, s-a pus întrebarea dacă al doilea contract de fiducie ar fi valabil
sau dacă moștenitorul ar trebui să ceară garanții pentru a se proteja, pentru a nu fi obligat să plătească din nou cele zece aurei;
de asemenea, dacă suma ar fi pierdută de mai multe ori, dacă fiduciarul ar trebui să fie chemat să o repare. Divinul Pius a
declarat într-un Rescript că nu ar trebui să se ceară nicio garanție și că, în cazul în care proprietatea a fost pierdută, aceasta nu
ar trebui să fie înlocuită de mai multe ori de către fiduciar, deoarece moștenitorul nu ar trebui să fie împovărat la nesfârșit și
obligat să ramburseze suma de bani menționată de fiecare dată când a fost pierdută, dar, deoarece moștenirea pare să fie
dublată prin al doilea trust, nicio altă obligație nu se atașează moștenitorului, dacă beneficiarul ar risipi ulterior ceea ce a
primit în temeiul acesteia.
19. De asemenea, dacă cineva ar lăsa moștenire o anumită sumă de bani oricui și ar adăuga că suma respectivă poate fi ușor
de compensat, deoarece beneficiarul este el însuși un debitor față de averea testatorului, Gaius Seius, iar acesta refuză să
accepte averea respectivului Gaius Seius, ci cere executarea fiduciei, Împăratul nostru a declarat într-un Rescript că o astfel
de cerere este contrară intenției testatorului, deoarece cu referire la fiducie, intenția testatorului trebuie să fie luată în
considerare și respectată în orice mod.
20. Se întâmplă frecvent ca ceea ce a fost lăsat să fie destinat în beneficiul mai multor persoane; dar testatorul a dorit să
onoreze doar pe una dintre ele, menționând-o pe ea. Această opinie a lui Marcellus este perfect corectă.
21. De aceea, se întâmplă că, uneori, atunci când un testator a dorit să onoreze mai multe persoane și le-a avut pe toate în
minte, deși nu a existat decât o singură moștenire, totuși, mai multe sunt autorizate să o revendice, ca de exemplu, atunci
când zece persoane au stipulat pentru același bun, iar moștenitorul sau fiduciarul a fost rugat să le plătească, căci în acest caz,
dacă era în interesul tuturor și testatorul le-a avut în minte, toate puteau cere executarea fiduciei. Dar să vedem dacă fiecare
poate introduce o acțiune pentru partea sa sau pentru întreaga sumă. Cred că pot intenta o acțiune în funcție de interesul
fiecăruia și, prin urmare, cel care va acționa primul va obține întreaga sumă, cu condiția să dea garanții că va apăra partea
care l-a plătit împotriva tuturor celorlalți beneficiari ai fiduciei, indiferent dacă sunt sau nu asociați.
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22. Uneori, însă, dreptul de a cere executarea unui trust sau a unei moșteniri va aparține unei alte părți decât cea al cărei
nume este menționat în testament; ca, de exemplu, atunci când moștenitorul este însărcinat să plătească un impozit public
pentru Titius, fermierul de venituri trebuie să facă cererea de executare a trustului sau de plată a moștenirii, deși el poate fi
persoana menționată, iar Titius însuși poate cere moștenirea care i-a fost lăsată. Cred că contează foarte mult pe cine a avut în
minte testatorul și pe cine a vrut să beneficieze. În general, totuși, ar trebui să se înțeleagă că a acționat în avantajul unei
persoane particulare, deși profitul ar fi putut de fapt să revină fermierului de venituri.
23. În cazul în care se lasă ceva pentru ridicarea unei lucrări publice într-un oraș, divinii Marcus și Lucius Verus au declarat
într-un Rescript adresat lui Procula că fiecare moștenitor era responsabil pentru întreaga sumă. Cu toate acestea, în acest caz,
ei au acordat timp unui co-moștenitor, timp în care acesta putea trimite persoane care să facă lucrarea, iar după acest timp au
decis că numai Procula va fi răspunzătoare și că ea putea colecta de la co-moștenitorul ei partea sa din cheltuielile pe care le
făcuse.
24. Divinul Marcus a mai declarat într-un Rescript că aceeași regulă se aplica și în cazul unei statui, al unei servituți și al altor
lucruri care nu pot fi divizate.
25. În cazul în care cuiva i se ordonă să construiască o lucrare publică și se oferă să furnizeze banii orașului pentru ca acesta
să o construiască, atunci când testatorul a intenționat ca administratorul însuși să facă acest lucru, el nu trebuie să fie ascultat;
și acest lucru l-a afirmat Divinul Marcus într-un Rescript.
12. Valens, Trusts, Cartea I.
"Lasă-l pe Stichus să fie liber, iar eu îl rog pe moștenitorul meu să-l învețe o meserie, pentru ca el să se poată întreține
singur." Pegasus spune că încrederea este nulă, deoarece nu a fost precizat tipul de meserie. Dar pretorul sau judecătorul
trebuie să stabilească, în conformitate cu intenția defunctului și cu vârsta, poziția, caracterul și talentele sclavului căruia i s-a
făcut moștenirea, ce meserie ar fi mai bine ca moștenitorul să îl învețe pe cheltuiala sa.
(13) Marcianus, Trusts, Cartea a II-a.
În cazul în care un testator s-a exprimat în felul următor: "Fie ca moștenitorul meu să-i dea lui Ș-unu și așa o bucată de
pământ și să-i plătească în plus zece aurei lui Seius", nu există nicio îndoială că Seius poate pretinde jumătate din pământ și
zece aurei în conformitate cu dispoziția testamentară.
14. Gaius, Trusts, Cartea I.
1884

Nu există nicio îndoială, atunci când o moștenire este lăsată unei soții cu condiția ca aceasta să nu se căsătorească din nou, iar
ea este rugată să returneze moștenirea în cazul în care o va face, că poate fi obligată să facă acest lucru, dacă se va căsători a
doua oară.
(1) Un moștenitor care a fost scutit de obligația de a depune jurământ va fi totuși obligat să plătească moșteniri și să execute
fiducii în temeiul unui testament.
(2) Cu toate acestea, în cazul în care o moștenire a fost lăsată cuiva în scopul de a cumpăra o proprietate aparținând altei
persoane, pentru a o livra unui terț, iar acesta nu poate cumpăra respectiva proprietate din cauză că proprietarul nu o vinde
sau dorește să o vândă la un preț exorbitant, el trebuie să plătească valoarea justă a acesteia beneficiarului fiduciei.
15. Marcianus, Trusts, Cartea a II-a.
În cazul în care bunurile unui testator, despre care se spune că se află în mare, sunt lăsate moștenire, acestea trebuie să fie
predate după ce au fost recuperate.
(16) Pomponius, Trusts, Cartea I.
Proprietatea lăsată în temeiul unui trust este foarte frecvent livrată beneficiarului într-o stare mai bună decât era atunci când a
fost lăsată moștenire; ca de exemplu, atunci când un câmp a fost mărit prin depunere de aluviuni sau când a apărut o insulă.
17. Marcianus, Trusts, Cartea a II-a.
De asemenea, pot fi lăsate moștenire și bunurile care vor exista în viitor, cum ar fi o insulă care se poate forma în mare sau
într-un râu.
1. O servitute poate fi lăsată legal și unui sclav care deține o suprafață de teren adiacentă.
18. Pomponius, Trusturi, Cartea I.
Dacă, după ce am executat un testament conform legii, vă las un trust, iar apoi, ulterior, fac un alt testament fără a respecta
formalitățile cerute, prin care nu vă las un trust sau, dacă îl las, vă las unul cu totul diferit de cel inclus în primul testament,
trebuie să se analizeze dacă a fost intenția mea, atunci când am făcut al doilea testament, să vă lipsesc de ceea ce a fost lăsat
prin primul, deoarece trusturile sunt anulate prin simpla intenție. Totuși, acest lucru este dificil de stabilit, deoarece poate că
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nu am avut intenția de a revoca primul testament, cu excepția cazului în care cel de-al doilea ar fi fost valabil, iar acum trustul
din al doilea testament nu va fi valabil, chiar dacă aceiași moștenitori au fost numiți prin ambele testamente și au intrat în
patrimoniu în temeiul primului testament.
19. Valens, Trusts, Cartea a V-a.
Nerva și Atilicinus au considerat în mod foarte corect că, în cazul în care ți se lasă o moștenire sau un trust care te obligă să
îndeplinești un anumit act, chiar dacă nu este în interesul moștenitorului ca acest lucru să fie făcut, dreptul de a intenta o
acțiune ar trebui să îți fie refuzat, dacă nu ai oferit garanții moștenitorului pentru a respecta voința defunctului.
20. Ulpianus, Trusts, Cartea a VI-a.
Dacă o proprietate mi-ar fi lăsată mie în trust și aceeași proprietate ar trebui să vă fie lăsată fie ca moștenire, fie ca trust, nu
cu intenția de a o împărți, ci în întregime fiecăruia dintre noi, nu există nicio îndoială că, dacă ar fi dată numai unuia dintre
noi, celălalt nu va avea niciun drept asupra proprietății, ci va avea dreptul la o acțiune pentru a recupera întregul preț al
acesteia.
21. Paulus, Sentințe, Cartea a IV-a.
O încredere poate fi lăsată și printr-o simplă mișcare a capului, cu condiția ca cel care face acest lucru să fie și capabil să
vorbească, cu excepția cazului în care o boală cu care este atacat brusc îl împiedică să își folosească vocea.
1. S-a stabilit că, atunci când se lasă un trust, iar bunurile la care se referă se constată că aparțin celui căruia i s-a lăsat în
temeiul unei contraprestații valoroase, trustul se va stinge, cu excepția cazului în care defunctul a intenționat ca valoarea
estimată a bunurilor să fie plătită și proprietarului acestora.
2. În cazul în care coloanele sau bârnele unei case sunt lăsate în temeiul unui trust, cea mai înaltă autoritate a decis că pot fi
predate doar acele părți ale clădirii care pot fi îndepărtate fără a o afecta și că nu se va face nicio declarație privind valoarea
estimată a acesteia.
(22) Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a IV-a.
În cazul în care cineva, la începutul testamentului său, se exprimă în felul următor: "Doresc ca cel căruia i-am făcut de două
ori aceeași moștenire să fie plătit o singură dată", iar ulterior, prin același testament sau printr-un codicil, el lasă cu bună
știință aceeași proprietate de mai multe ori aceleiași persoane, ultimul său testament ar trebui să se considere că prevalează,
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deoarece nimeni nu poate spune că unui om nu îi este permis să își revoce primul testament. Totuși, acest lucru se va aplica
numai în cazul în care acesta declară în mod expres că și-a schimbat intenția inițială și a dorit ca legatarii să primească mai
multe moșteniri.
1. În cazul în care un soldat care a fost condamnat la moarte pentru o crimă capitală este, prin termenii sentinței care l-a
condamnat, autorizat să facă un testament, el este, de asemenea, autorizat să lase bunuri în încredere.
2. Beneficiarul unui trust trebuie să suporte singur pierderea cauzată de moartea unui sclav care i-a fost lăsat în temeiul
acestuia, înainte ca moștenitorul să fie în culpă, chiar dacă obiectul legatului este un sclav aparținând altuia.
23. Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
Este dezonorant pentru împărat să pretindă o moștenire sau beneficiul unui trust în temeiul unui testament imperfect; căci se
cuvine ca maiestatea unui conducător atât de mare să arate supunere față de legile de la a căror aplicare el însuși pare a fi
scutit.
24. Neratius, Opinii, Cartea II.
Un legat poate fi făcut în favoarea unui creditor pentru a împiedica moștenitorul său să recupereze bani care nu i se cuvin.
25. Paulus, Despre Neratius, Cartea I.
"Fie ca Unu-și-unu, moștenitorii mei, să plătească o sută de aurei lui Seius". Seius poate cere plata de la oricare dintre acești
moștenitori pe care îl dorește.
(1) În cazul în care nu există nicio ambiguitate în cuvintele folosite, nu ar trebui să se ridice nicio întrebare cu privire la
intenția testatorului.
26. Același, Despre Neratius, Cartea a II-a.
Cel care datorează un trust este obligat nu numai să predea bunul din ziua în care este în întârziere, ci și să repare orice
pierdere pe care beneficiarul trustului o poate suferi din această cauză.
27. Același, Decrete, Cartea a II-a.
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Paula, după ce l-a numit pe Callinicus moștenitor al unei părți din averea sa, a lăsat prin testament zece aurei fiicei sale
Jubentiana, iar apoi, după un timp, după ce a executat un codicil, a lăsat cele o sută de aurei aceluiași Callinicus, dar nu a
adăugat: "În plus față de partea sa". S-a hotărât ca ambele sume să îi fie plătite, mai ales că prin codicil nu i se lăsase nimic
fiicei lui Callinicus.
1. Pompeius Hermippus l-a numit pe fiul său Hermippus moștenitor a trei pătrimi din averea sa, iar pe fiica sa Titiana
moștenitoare a sfertului rămas, și a lăsat fiecăruia dintre ei anumite terenuri ca moșteniri preferențiale; de asemenea, a dispus
ca, în cazul în care Hermippus va muri fără urmași, o altă suprafață de pământ să fie dată fiicei sale. După ce și-a făcut
testamentul, a făcut un codicil prin care i-a lăsat fiicei sale anumite terenuri, dorindu-i să se mulțumească cu acestea,
împreună cu ceea ce îi lăsase prin testamentul său. Proprietatea lui Hermippus a fost confiscată la Trezorerie, iar sora sa,
Titiana, a cerut executarea fiduciei. Întrucât fratelui ei i s-a cerut să îi plătească atât de mult în loc de partea ei de moștenire,
s-a pus întrebarea dacă tatăl ei intenționa ca ea să primească doar ceea ce îi lăsase prin codicil. Mi se pare că el și-a revocat în
mod absolut primul testament. Interpretarea mai echitabilă părea a fi aceea că tatăl ei nu a intenționat să o priveze de partea ei
din moștenirea la care ar fi avut dreptul în timpul vieții fratelui ei, nici de cea pe care acesta din urmă urma să i-o lase la
moartea sa, dacă ar fi murit fără urmași; și așa s-a decis.
2. Julianus Severus, după ce a desemnat mai mulți moștenitori la momentul morții sale, i-a lăsat fratelui său adoptiv cincizeci
de aurei pe care a dorit să i le plătească Julius Maurus, chiriașul său, din chiria de pământ pe care i-o datora; și a lăsat, de
asemenea, anumite bunuri numitului Maurus. Trezoreria a ridicat o problemă în ceea ce privește dispunerea bunurilor, iar
Maurus a plătit banii către Trezorerie, din ordinul intendentului imperial, iar moștenitorul desemnat a câștigat ulterior
procesul împotriva Trezoreriei. Fratele adoptiv murind, moștenitorul său a cerut executarea fiduciei de către moștenitorul lui
Maurus; dar împăratul a decis că el nu era însărcinat cu această încredere, ci că fusese menționat doar pentru a indica sursa
din care putea fi obținută încrederea și, prin urmare, că moștenitorul lui Severus trebuia să o execute.
28. Același, Cu privire la decretul Tertulian al Senatului.
Dacă aș fi însărcinat cu un trust să predau unei alte persoane tot ceea ce depășește partea pe care o pot lua în mod legal, se
stabilește că pot primi și eu suma respectivă.
29. Labeo, Despre ultimele epitome ale lui Javolenus.
În cazul în care un bărbat a avut o concubină și i-a dat privilegiul de a folosi hainele unei foste concubine, iar apoi a făcut un
testament după cum urmează: "Îi las o astfel de haină pe care am cumpărat-o și i-am destinat-o", Cascellius și Trebatius
neagă faptul că ea are dreptul la hainele care au fost obținute pentru prima concubină, deoarece o regulă diferită prevalează în
cazul unei soții. Labeo nu adoptă această opinie, deoarece, deși este adevărat că în cazul unei moșteniri de acest tip nu se
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aplică legea care guvernează o soție, trebuie să se țină cont de interpretarea cuvintelor folosite de testator. Aceeași regulă se
aplică și în cazul unei fiice sau al oricărei alte persoane. Opinia lui Labeo este corectă.
1. În cazul în care o moștenire a fost lăsată după cum urmează: "Doresc ca soția mea, Titia, să aibă o parte din moștenirea
mea egală cu cea mai mică parte pe care o poate avea oricare dintre moștenitorii mei", iar părțile moștenitorilor erau inegale,
Quintus Mucius și Gallus au considerat că a fost lăsată cea mai mare parte, pentru motivul că partea mai mică este inclusă în
cea mai mare. Servius și Ofilius au susținut că se referea la partea cea mai mică, deoarece atunci când moștenitorul a fost
însărcinat cu plata moștenirii, el avea puterea de a da orice parte pe care o alegea. Labeo aprobă această opinie, iar aceasta
este corectă.
2. În cazul în care o moștenire a fost lăsată după cum urmează: "Fie ca moștenitorul meu să plătească Seiei o sumă de bani
egală cu cea pe care am obținut-o din averea lui Titius", Labeo crede că moștenirea include ceea ce testatorul a înscris în
conturile sale ca fiind obținut din respectiva moștenire; dar el neagă faptul că ar trebui să fie furnizată o garanție
moștenitorului de către legatar pentru a-l proteja, în cazul în care moștenitorul ar trebui să plătească ulterior ceva în contul
respectivei moșteniri. Cu toate acestea, eu sunt de părere contrară, deoarece nu se poate susține că ceea ce moștenitorul va
trebui să plătească în contul acestei moșteniri a ajuns efectiv în mâinile sale. Alfenus Varus afirmă că aceasta a fost opinia lui
Servius și este corectă.
3. În cazul în care ți s-a lăsat un sclav în termeni generali, iar moștenitorul ți-l predă pe Stichus, iar acesta este evacuat, Labeo
spune că poți acționa împotriva lui în temeiul testamentului, deoarece se consideră că moștenitorul nu ți-a dat niciun sclav,
deoarece nu ai putut să-l păstrezi pe cel pe care ți l-a dat. Cred că acest lucru este corect. Dar el spune, de asemenea, că ar
trebui să îl anunțați pe moștenitor de evacuare înainte de a iniția procedura, deoarece, dacă ați proceda altfel, ar putea fi
invocată o excepție pe motiv de rea-credință împotriva dvs. în cazul în care ați intenta o acțiune în temeiul testamentului.
4. "Dacă sclavii mei Stichus și Damus se află în posesia mea în momentul morții mele, să fie liberi și să aibă pentru ei o astfel
de suprafață de pământ." Labeo consideră că, dacă oricare dintre sclavii menționați ar fi înstrăinat sau manuntit de către
proprietarul lor, după executarea testamentului, niciunul dintre ei nu ar deveni liber. Tubero, însă, crede că cel care ar fi
rămas în mâinile testatorului ar fi liber și ar avea dreptul la moștenire. Cred că opinia lui Tubero este cea mai conformă cu
intenția defunctului.
30. Același, Despre ultimele epitete ale lui Javolenus, Cartea a II-a.
Un testator care avea patru borcane de ulei a făcut următorul legat: "Las moștenire două borcane de ulei care sunt
asemănătoare". Am dat ca părere că a fost lăsată moștenire doar o pereche de borcane, deoarece expresia "Două perechi de
borcane" nu este identică cu "Două borcane asemănătoare". Trebatius este de aceeași părere.
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1. În cazul în care un testator a închiriat anumite grădini publice de la stat și i-a lăsat moștenire lui Aufidius produsele acestor
grădini până la expirarea contractului de închiriere în baza căruia au fost închiriate, și l-a însărcinat pe moștenitorul său să
plătească chiria acestor grădini și să-i permită să se bucure de ele, am considerat că moștenitorul era obligat să-i permită să se
bucure de ele și, în plus, că ar fi fost obligat să plătească și chiria acestor grădini către stat.
2. În cazul în care într-un testament a fost inserată următoarea mențiune: "Fie ca moștenitorul meu să plătească cinci aurei lui
Stichus, sclavul meu, iar dacă Stichus îl va servi pe moștenitorul meu ca sclav pentru o perioadă de doi ani, să fie liber",
consider că moștenirea va fi datorată după trecerea a doi ani, deoarece atât aceasta, cât și acordarea libertății ar trebui să se
refere la acest moment. Aceasta a fost și opinia lui Trebatius.
3. Dacă ești însărcinat să-mi vinzi o suprafață de pământ pentru un preț specificat, nu vei avea libertatea, în conformitate cu
termenii vânzării respective, de a-ți rezerva niciuna dintre recoltele de pe acest pământ, deoarece prețul se referă la întreaga
suprafață.
4. În cazul în care am ordonat unei părți să cumpere o porțiune de teren pentru el și pentru mine, pentru a fi deținută în
parteneriat, iar el a împărțit apoi terenul respectiv în două porțiuni prin delimitare și, înainte de a mi-l preda, l-a atribuit după
cum urmează: "Îi dau lui Așa și așa, porțiunea mea de teren", am negat că mai mult de jumătate din teren era datorat,
deoarece nu ar fi fost probabil ca testatorul, atunci când a făcut această atribuție, să fi intenționat ca moștenitorul său să fie
însărcinat cu mandatul.
5. "Fie ca moștenitorul meu să plătească două sute de aurei soției mele, cât timp ea rămâne cu fiul meu la Capua". Fiul și-a
părăsit mama. Am fost de părere că, atâta timp cât ambele părți locuiau la Capua, moștenirea se va datora mamei, chiar dacă
nu locuiau împreună. Dacă, totuși, s-ar muta în alt oraș, Trebatius spune că moștenirea ar fi datorată doar pentru un an, în
funcție de perioada în care au locuit împreună. Să vedem dacă nu cumva o condiție a fost implicată de cuvintele: "Cât timp ea
va rămâne cu fiul meu la Capua", dar care vor fi considerate ca fiind de prisos. Eu nu adopt această opinie. Totuși, moștenirea
ar trebui să îi fie plătită, cu condiția să nu fie vina ei dacă nu a locuit cu fiul ei.
6. Dacă ești însărcinat să predai o casă care aparține altuia și nu poți cumpăra casa respectivă în orice condiții, Attius spune
că instanța trebuie să facă o estimare a valorii acesteia, astfel încât moștenitorul să poată fi eliberat după ce suma a fost
plătită. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care ați fi putut cumpăra casa și nu ați făcut acest lucru.
(31) Același, Epitome de probabilități, de Paulus, Cartea I.
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În cazul în care o casă este lăsată moștenire cuiva, acesta va avea dreptul la toate clădirile situate pe terenul aparținând casei
respective. Paulus: Această regulă, însă, nu se aplică în cazul în care proprietarul poseda două case alăturate, iar o cameră a
uneia dintre ele a fost destinată celeilalte și a fost folosită în acest scop; pentru că, în aceste condiții, respectiva cameră va
înceta să mai fie accesorie clădirii la care este atașată și va deveni accesorie celeilalte.
32. Scaevola, Digest, cartea XIV.
Un testator a numit-o pe Sextia moștenitoare a unei pătrimi din averea sa, iar pe Seius și Marcius, fiii surorii sale, moștenitori
ai celorlalte trei pătrimi. Apoi a înlocuit Sextia cu Marcius, iar Marcius cu Sextia, și i-a lăsat lui Marcius anumite bunuri ca
moștenire preferențială. Marcius a refuzat partea de moștenire la care a fost numit moștenitor și, murind intestat, bunurile sale
au trecut la fratele său legitim Seius. S-a pus întrebarea dacă Sextia ar putea, în temeiul substituției, să pretindă pentru ea
însăși de la moștenitorul legal ceea ce i-a fost lăsat lui Marcius ca moștenire privilegiată, în temeiul substituției. Răspunsul a
fost că, în conformitate cu faptele prezentate, Sextia nu a fost substituită, în ceea ce privește moștenirile care au fost lăsate lui
Marcius.
(33) Același, Digest, Cartea XV.
Un anumit bărbat a lăsat moștenire soției sale, împreună cu alte bunuri, acea parte a casei sale în care obișnuiau să locuiască.
S-a pus întrebarea, întrucât, atât în momentul în care a fost făcut testamentul, cât și la moartea testatorului, acesta se folosea
de întreaga casă și nu închiria nicio porțiune din ea, dacă a intenționat să lase moștenire doar dormitorul în care obișnuia să
doarmă. Răspunsul a fost că a fost inclusă toată acea parte a casei în care locuia în mod obișnuit cu familia sa.
1. Un testator, printre alte moșteniri, a lăsat următoarea moștenire soției sale: "Doresc ca tot ceea ce am prezentat soției mele
sau am cumpărat pentru uzul ei în timpul vieții mele să îi fie dat ei." Întreb dacă ar trebui să se considere că ea avea dreptul și
la ceea ce el i-a dat după ce a fost întocmit testamentul. Răspunsul a fost că cuvintele menționate nu făceau referire la timpul
viitor.
2. În cazul în care Seius a plătit o sută de aurei unui creditor al soției sale și a răscumpărat o bijuterie care fusese depusă cu
titlu de gaj și, după ce a făcut un testament, a făcut următorul legat: "Dau soției mele tot ceea ce am plătit în contul unei
stipulații în care ea a intrat și, în plus, două sute de aurei în fiecare an"; s-a pus întrebarea dacă cele două sute de aurei
menționate puteau fi recuperate de moștenitorii soțului de la soția sa sau de la moștenitorii ei. Răspunsul a fost că, dacă el a
plătit creditorului cu titlu de donație, moștenitorii săi ar fi răspunzători în temeiul fiduciei dacă ar încerca să recupereze
datoria, și că ar putea fi chiar împiedicată printr-o excepție. Prezumția ar fi că s-a dorit o donație, cu excepția cazului în care
moștenitorul ar putea dovedi contrariul.
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34. The Same, Digest, Cartea XVI.
O anumită femeie a lăsat moștenire o creanță a debitorului său după cum urmează: "Doresc ca cei zece aurei pe care mi-i
datorează moștenitorii lui Gaius Seius să fie plătiți în plus lui Titius; și doresc ca moștenitorul meu să-i cedeze dreptul de
acțiune împotriva lor și să-i predea respectivului Titius gajurile pe care le-au dat." Întreb dacă moștenitorii ar trebui să
plătească doar cele zece aurei, sau dacă dreptul la acțiune ar trebui cedat pentru întreaga datorie; adică atât pentru dobândă,
cât și pentru principal. Răspunsul a fost că se pare că întreaga obligație a datoriei a fost lăsată moștenire. De asemenea,
întreb, în cazul în care o testatară nu ar fi știut că agenții ei din provincie au încheiat o stipulație pentru cei zece aurei, iar
dobânda ar trebui să fie adăugată la principal în contul trustului menționat mai sus, dacă majorarea acestei datorii ar aparține
lui Titius. Am răspuns că da.
1. Un testator, după ce și-a desemnat fiul drept moștenitor al unei părți din averea sa, i-a lăsat, alături de alte lucruri, o
moștenire privilegiată cu aceste cuvinte: "Cer ca douăzeci de creanțe, luate din cartea mea de conturi, să fie date fără intenție
frauduloasă fiului meu Titius, după ce acesta le va alege". În timpul vieții sale, testatorul menționat i-a încredințat fiului său
toate afacerile sale, iar fiul, după ce testamentul a fost făcut și timp de zece ani înainte de moartea tatălui său, timp în care a
acționat ca agent al acestuia, contrar practicii obișnuite a tatălui său, așa cum reiese din cartea sa de conturi, a împrumutat noi
debitori cu sume mari de bani și a permis vechilor debitori care îi datorau tatălui său sume mici să își mărească obligațiile,
astfel încât cele douăzeci de creanțe menționate mai sus să umple aproape în întregime cartea de conturi a tatălui său. S-a pus
întrebarea dacă fiul avea dreptul, ca moștenire privilegiată, la împrumuturile pe care el însuși le făcuse. Răspunsul a fost că
acesta nu putea alege decât dintre cele care se aflau în registrul de conturi al testatorului la momentul în care acesta și-a
executat testamentul.
2. O femeie a lăsat, cu titlu de moștenire privilegiată, unuia dintre moștenitorii săi tot ceea ce a rămas din averea soțului său
Areto și l-a însărcinat să predea aceste bunuri strănepotului său atunci când acesta va împlini vârsta de șaisprezece ani; apoi a
adăugat următoarele: "De asemenea, vă cer să plătiți, să satisfaceți și să achitați orice datorie rămasă datorată din averea lui
Areto, din venitul acesteia către creditorii acestei averi." S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care moștenitorul ar trebui să
dovedească faptul că nu existau suficiente venituri din moștenire pentru a plăti toate creanțele, dacă el însuși ar trebui să își
asume povara datoriei. Răspunsul a fost că, în mod evident, intenția testatoarei a fost ca datoriile să fie plătite din venitul
proprietății, și nu din averea privată a moștenitorului.
3. Un tată, după ce și-a desemnat fiul și fiica drept moștenitori și a lăsat fiecăruia dintre ei anumite terenuri și conturi de carte
cu titlu de moștenire privilegiată, a introdus următoarea dispoziție în testamentul său: "Te însărcinez, dragul meu fiu, și
doresc să plătești toate moștenirile pe care le-am lăsat moștenire, iar dacă voi contracta vreo datorie printr-un împrumut
temporar și dacă voi fi dator când voi muri, doresc ca tu să o plătești, astfel încât ceea ce am lăsat surorii tale să rămână
intact." S-a pus întrebarea dacă fiul era obligat să plătească toate datoriile tatălui său, indiferent de modul în care au fost
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contractate. Răspunsul a fost că fiica putea, în conformitate cu termenii contractului de fiducie, să ceară să fie eliberată de
răspundere, pentru ca ceea ce testatorul i-a lăsat să ajungă în mâinile sale fără sarcini.
(35) The Same, Digest, Book XVII.
Un patron i-a cerut moștenitorului său să cumpere imediat un loc într-un trib pentru libertul său. Acesta din urmă a suferit
mult timp din cauza lipsei moștenitorului patronului și, la moartea sa, a numit moștenitor un om de cel mai ilustru rang. S-a
pus întrebarea dacă valoarea estimată a locului în trib era datorată moștenitorului libertului ? Răspunsul a fost că i se cuvine.
De asemenea, s-a întrebat dacă, în acest caz, beneficiile și avantajele obișnuite la care ar fi avut dreptul libertul prin
apartenența sa la tribul respectiv până în ziua morții sale ar fi putut fi recuperate, dacă locul în trib ar fi fost cumpărat la
început, în conformitate cu voința patronului; sau dacă moștenitorul său ar fi avut dreptul doar la dobânda la valoarea
estimată a locului. Am răspuns că tot ceea ce ar fi putut recupera însuși libertul se transmitea moștenitorului său.
1. Un testator a făcut un legat către Sempronius după cum urmează: "Sempronius să ia toate pământurile pe care le am în
limitele Galatiei, până la zona numită Gaas, care se află în grija intendentului Primus, împreună cu toate accesoriile aferente".
S-a pus întrebarea, întrucât nu exista decât o singură bucată de pământ în sarcina administratorului menționat și aceasta nu se
afla în limitele Galatiei, ci în cele ale Capadociei, dacă această bucată de pământ va aparține lui Sempronius, împreună cu
celelalte. Răspunsul a fost că îi va aparține.
2. Un testator a făcut următorul testament către libertul său, pe care l-a menționat pe nume: "Doresc să i se dea moșia
Trebatian, care se află în districtul Atellatan, și, de asemenea, moșia Satrian, care se află în districtul Niphana, împreună cu o
prăvălie". S-a pus întrebarea, întrucât printre terenurile mai sus indicate se afla și un teren denumit Satrian, dar care nu se afla
în districtul Niphana, dacă acesta ar trebui să fie predat libertului în conformitate cu termenii fiduciei? Răspunsul a fost că,
dacă nu exista o proprietate numită Satrian în districtul Niphana, dar dacă era sigur că testatorul o avea în minte pe cea care
era situată în altă parte, aceasta ar fi, totuși, datorată, deoarece a făcut o greșeală în indicarea districtului în care era situată.
3. O persoană a făcut următoarea dispoziție într-un codicil, pe care l-a confirmat: "Baia Iuliană, care este alăturată casei mele,
să fie concesionată pentru uzul gratuit al cetățenilor din Tibur și Scitis, de care sunt foarte atașat, în așa fel încât aceștia să se
poată scălda acolo în mod public, pe cheltuiala și sub supravegherea moștenitorilor mei, timp de șase luni pe an." S-a pus
întrebarea dacă moștenitorii vor fi obligați să plătească cheltuielile pentru reparațiile necesare. Răspunsul a fost că, în
conformitate cu faptele declarate, testatorul, pe lângă obligația de a încălzi baia și de a asigura serviciul, a inclus, de
asemenea, tot ceea ce era legat de întreținerea zilnică a acesteia, astfel încât baia să fie dotată cu tot ceea ce este necesar; și
că, în timpul perioadelor obișnuite de întrerupere, aceasta ar trebui să fie pregătită și curățată, astfel încât să fie adecvată
pentru a fi ocupată, așa cum este obișnuit în anumite circumstanțe.
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36. Însemnările lui Claudius despre Scaevola, Digest, cartea XVIII.
37. Atunci când s-a decis că un testament este inoficios, fiduciile conținute în el nu sunt datorate ab intestato, deoarece, cum
un nebun nu poate face un testament, se consideră că nimic din ceea ce este inclus în ultimul său testament nu este valabil.
(37) Scaevola, Digest, cartea XVIII.
O anumită persoană, în momentul morții sale, a lăsat moștenire mamei sale, Seia, o anumită suprafață de teren care îi
aparținea deja și i-a cerut ca la moartea sa să o transfere soției sale Flavia Albina. După moartea testatorului, mama a declarat
în prezența unui magistrat că nu dorea să facă nimic împotriva dorinței fiului său și că era dispusă să transfere terenul către
Flavia Albina, dacă aceasta îi va plăti două aurei pe an, ca venit. Cu toate acestea, ea nu a predat posesia proprietății și nici nu
a primit suma de doi aurei pe an. S-a pus întrebarea dacă ea putea vinde legal terenul unei terțe părți. Răspunsul a fost că,
dacă ancheta a fost făcută cu referire la moștenire și la fiducie, în conformitate cu faptele prezentate, ceea ce testatorul a lăsat
mamei sale nu era valabil și nu exista nicio obligație de a respecta fiducia, cu condiția ca mama să nu fi primit nimic altceva
prin testament.
1. O anumită persoană și-a desemnat un moștenitor și a lăsat două sute de aurei lui Maevius, însărcinându-l să plătească o
sută lui Glaucetyches și cincizeci lui Elpidus. Ulterior, Maevius, cu acordul testatorului, a trimis scrisori către cei doi legatarii
și le-a plătit moștenirile în conformitate cu voința testatorului. Ulterior, testatorul a întocmit un codicil și a prevăzut că, în
cazul în care se va prezenta un act care să contravină codicilului menționat, acesta nu va fi valabil. S-a pus întrebarea dacă
Maevius, care primise două sute de aurei, putea fi acționat în justiție de către legatarii în temeiul fiduciei, deoarece testatorul
se răzgândise în legătură cu scrisorile menționate mai sus. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele menționate, nu se
putea intenta o acțiune împotriva lui Maevius, indiferent dacă acesta a primit cele două sute de aurei sau terenul în locul lor.
2. Un testator i-a numit pe Seia și Maevius, oamenii săi liberi, moștenitori ai unor părți egale din averea sa, și l-a înlocuit pe
Maevius cu pupila sa Sempronius. El a confirmat apoi un codicil prin care a prevăzut următoarele: "Lucius Titius către Seia,
moștenitoarea sa, pe care a desemnat-o să moștenească jumătate din averea sa, Salutare. Îi interzic lui Maevius, libertul meu,
pe care l-am desemnat prin testamentul meu moștenitor a jumătate din averea mea, să primească această moștenire; și, în
locul lui, doresc ca Publius Sempronius, pupila mea, să fie moștenitorul meu pentru partea sa din averea mea." De asemenea,
i-a lăsat lui Maevius, căruia nu dorea să obțină o parte din averea sa, un trust cu următoarea cenzură: "Doresc să i se dea o
sută cincizeci de sticle de vin vechi lui Maevius, libertul meu, care nu merită nimic din partea mea." Întrucât intenția
testatorului era, în primul rând, ca jumătate din averea sa să revină, în orice împrejurare, lui Sempronius, s-a pus întrebarea
dacă încrederea exprimată prin cuvintele menționate mai sus ar trebui considerată valabilă și cui putea Sempronius să facă
această cerere, întrucât codicilul era adresat unei anumite persoane. Răspunsul a fost că executarea fiduciei putea fi cerută de
la Maevius.
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3. Un tată i-a dat fiului său emancipat toate bunurile sale, cu excepția a doi sclavi, dar nu a făcut o donație mortis causa și a
stipulat cu fiul său după cum urmează: "Promiți că sclavii pe care ți i-am dat și terenurile pe care ți le-am transferat ca dar,
împreună cu urmașii care se vor naște din sclavii respectivi, precum și uneltele folosite pentru cultivarea pământului sau orice
din aceste bunuri care vor rămâne sau se vor afla sub controlul tău și care nu au fost înstrăinate în mod fraudulos de către
tine, îmi vor fi returnate la moartea ta, dacă voi fi în viață, sau vor fi livrate oricui voi desemna? Eu, Lucius Titius, tatăl, am
stipulat acest lucru și, eu, Lucius Titius, fiul, am promis acest lucru." Tatăl, la moarte, i-a scris fiului său, creând un trust după
cum urmează: "Lucius Titius, către fiul său Lucius Titius, salut. Încrezător în afecțiunea ta filială, te însărcinez să plătești lui
Așa și așa și Așa și așa, o anumită sumă de bani și doresc ca sclavul meu Lucrio să fie liber." S-a pus întrebarea dacă fiul,
care nu putea obține posesia pretoriană a averii tatălui său și nici nu fusese numit moștenitor al acestuia, era obligat să
execute încredințarea și să acorde libertatea sclavului prin termenii scrisorii. Răspunsul a fost că, deși fiul nu putea intra în
proprietatea tatălui său și nici nu putea cere posesia pretoriană a acesteia, și deși nu deținea nimic aparținând proprietății sale,
o acțiune putea, totuși, să fie intentată împotriva lui ca debitor de către moștenitorii tatălui său, pe baza stipulației; și, de
asemenea, o acțiune pe seama fiduciei de către cei care erau interesați în executarea acesteia; mai ales după Constituția
Divinului Pius, care prevedea un caz de acest fel.
4. O văduvă, pe cale să se căsătorească, a dat dispoziție celor doi copii pe care îi avea de la primul ei soț să stipuleze pentru
douăzeci de aurei, valoarea zestrei pe care urma să o dea, dacă din orice motiv căsătoria ei ar putea fi dizolvată, astfel încât
întreaga ei zestre să poată fi plătită unuia sau celuilalt dintre ei. Întrucât unul dintre copii a murit în timpul căsătoriei, soția,
printr-o scrisoare, i-a ordonat supraviețuitorului să se mulțumească cu jumătate din zestre, fără a mai cere nimic din ea, și să
lase jumătatea rămasă în posesia soțului ei. După ce femeia a murit, s-a pus întrebarea dacă soțul ei poate fi acționat în
judecată pentru întreaga zestre de către fiul ei și dacă primul poate fi protejat de o excepție pe motiv de rea-credință; și, în
plus, dacă o acțiune ar putea fi intentată în favoarea sa, în conformitate cu termenii fiduciei, pentru ca fiul să fie obligat să îl
elibereze de partea sa de obligație. Răspunsul a fost că excepția poate fi invocată în mod legal și că poate, de asemenea, să
introducă o acțiune în justiție în temeiul clauzelor contractului de fiducie. De asemenea, a fost întrebat dacă o acțiune
pretoriană, având ca obiect jumătatea rămasă a proprietății, ar putea fi exercitată în favoarea moștenitorilor femeii împotriva
fiului său. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, și mai ales după scrisoarea scrisă fiului, acțiunea nu
putea fi introdusă. Claudius: Din moment ce femeia a declarat în scrisoare că fiul ei ar trebui să se mulțumească cu jumătate
din zestre, s-a considerat că prin aceste cuvinte a fost creat un trust în beneficiul fiului.
5. Un testator a făcut următoarea dispoziție într-un codicil: "Doresc ca tot ceea ce este inclus în prezenta să fie pus în
aplicare. Îi dau stăpânului meu, Maximus, cinci mii de denari pe care i-am primit cu titlu de depozit de la unchiul său Julius
Maximus, pentru a-i fi plătiți cu dobândă atunci când va deveni bărbat, ceea ce se va ridica la treizeci de mii de denari,
deoarece i-am promis unchiului său sub jurământ că voi face acest lucru." S-a pus întrebarea dacă termenii codicilului erau
suficienți pentru a autoriza un proces de recuperare a banilor depozitați, deoarece adevărul lor nu putea fi stabilit prin alte
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probe. Am răspuns că, în conformitate cu faptele prezentate, ceea ce a scris testatorul ar trebui să fie crezut, deoarece el a
susținut că s-a obligat prin jurământ să facă acest lucru.
6. Titia, o femeie de rang înalt, care îl angajase întotdeauna pe Callimacus pentru a-și desfășura afacerile (acesta din urmă
fiind incapabil de a se lua sub un testament), a întocmit un testament de propria mână, prevăzând următoarele "Eu, Titia, am
făcut acest testament și doresc ca suma de zece mii de denari să fie dată lui Callimacus, drept recompensă." Întreb dacă acești
bani pot fi revendicați de către moștenitorii lui Titia, pe motiv că ar fi o recompensă. Am răspuns că ceea ce este lăsat
moștenire cu încălcarea legii nu poate fi încasat.
7. Cu referire la următoarele cuvinte dintr-un testament: "Doresc ca plata să fie făcută tuturor sclavilor de sex masculin și
feminin pe care i-am manuntit sau pe care îi pot manunți, fie prin acest testament, fie prin oricare altul, împreună cu fiii și
fiicele lor", s-a pus întrebarea dacă moștenitorul era răspunzător față de cei pe care testatorul i-a manuntit în timpul vieții
sale. Răspunsul a fost că prevederile trustului trebuie să fie executate și în ceea ce îi privește pe cei care au fost manumiți
înainte de testament, precum și pe copiii lor de ambele sexe.
38. The Same, Digest, Cartea XIX.
Un tată i-a interzis fiului său, care era și moștenitorul său, să înstrăineze terenurile care aparțineau moștenirii sau să le supună
gajului, dar l-a însărcinat să le dețină în beneficiul copiilor pe care i-ar putea avea prin căsătorie legală și al celorlalte rude ale
sale. Fiul, după ce a plătit un creditor al moștenirii, a eliberat anumite suprafețe de teren pe care tatăl său le grevase și, pentru
a obține banii necesari pentru a-l plăti, a transferat aceste terenuri unui al doilea creditor, prin gaj sau ipotecă. S-a pus
întrebarea dacă gajul a fost contractat în mod legal. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, a fost legal
contractat. De asemenea, s-a pus întrebarea dacă, în cazul în care fiul ar fi vândut terenuri care fac parte din moștenire pentru
a satisface creditorii săi, dacă cumpărătorii, care nu cunoșteau existența unui trust, ar fi putut cumpăra legal terenurile. Am
răspuns că, în conformitate cu faptele prezentate, vânzarea ar fi fost valabilă dacă nu existau alte bunuri aparținând
succesiunii din care să poată fi plătită datoria.
1. Un anumit bărbat, după ce i-a numit pe cei doi liberți ai săi, Stichus și Eros, moștenitorii săi, a prevăzut în testamentul său
următoarele: "Nu consimt ca moșia Cornești să plece din mâinile liberților". Stichus a dispus ca sclava sa de sex feminin
Arescusa să fie liberă prin testamentul său și i-a lăsat moștenire partea sa din respectiva moștenire. Întreb dacă Eros și ceilalți
consăteni liberi ai lui Stichus pot cere moștenitorului acestuia din urmă partea sa din respectiva moștenire, în conformitate cu
termenii fiduciei. Răspunsul a fost că Arescusa nu a fost inclusă în trust.
2. Un bărbat și-a desemnat fiica drept moștenitoare și a inserat în testamentul său: "Nu doresc ca casa mea să treacă din
mâinile liberților mei, ci doresc ca ea să aparțină sclavilor născuți în familia mea, pe care i-am menționat în acest testament".
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S-a pus întrebarea, după moartea moștenitorului și a sclavilor născuți în casa testatorului, dacă un singur libert care a rămas
avea dreptul la întregul beneficiu al fiduciei. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele declarate, doar partea
proporțională a libertului supraviețuitor îi va aparține.
3. Un testator, după ce a lăsat o suprafață de teren fiului său, i-a interzis acestuia să o vândă, să o dea sau să o gajeze, atât
timp cât trăiește, și a adăugat următoarea clauză: "Dacă el ar face acest lucru contrar voinței mele, doresc ca moșia Titian să
aparțină Trezoreriei, iar acest lucru este prevăzut pentru ca respectiva moșie Titian să fie întotdeauna deținută în numele său."
Întrucât fiul a păstrat proprietatea în conformitate cu voința tatălui său pe toată durata vieții sale, s-a pus întrebarea dacă,
după moartea sa, terenul va aparține membrilor familiei, și nu moștenitorilor desemnați de fiu. Răspunsul a fost că din
testamentul defunctului se poate deduce că fiul, atâta timp cât trăiește, nu poate nici înstrăina, nici gaja terenul, dar că ar avea
dreptul să facă un testament și să-l lase chiar și moștenitorilor străini.
4. Julianus Agrippa, membru al primei companii a Triarii, a inserat următoarele în testamentul său: "Nu doresc ca
moștenitorul meu să pună în gaj sau să înstrăineze, în niciun fel, restul terenurilor de genul acesta, nici moșia mea suburbană,
nici casa mea din oraș". Fiica sa, pe care o numise moștenitoare, a lăsat o fiică nepoată a testatorului, care, după ce a deținut
mult timp proprietatea, a murit după ce a numit moștenitori străini. S-a pus problema dacă moștenitorii străini ar fi avut
dreptul la terenul respectiv sau dacă acesta ar fi aparținut Iuliei, care era nepoata lui Iulius Agrippa. Am răspuns că, întrucât
prevederea de mai sus era doar un simplu precept, nu s-a făcut nimic împotriva voinței defunctului, care să împiedice ca titlul
de proprietate asupra terenului să revină moștenitorilor.
5. O anumită testatară a lăsat o mică suprafață de pământ, împreună cu un magazin, la cincisprezece dintre liberții ei, pe care
i-a menționat pe nume, și a adăugat următoarele: "Doresc ca liberții mei să dețină acest teren cu condiția ca niciunul dintre ei
să nu-și vândă sau să-și dea partea sa, sau să facă orice altceva care ar face ca acesta să devină proprietatea unui străin. Dacă
se va face ceva, contrar acestei prevederi, doresc ca părțile lor, împreună cu pământul cu prăvălie, să aparțină oamenilor din
Tusculum." Unii dintre liberții ei și-au vândut acțiunile către doi dintre consătenii lor, care au fost incluși în numărul lor, iar
cumpărătorii murind, l-au desemnat drept moștenitor pe Gaius Seius, un străin. S-a pus întrebarea dacă acțiunile vândute îi
vor aparține lui Gaius Seius sau colegilor lor liberți care au supraviețuit și care nu au dispus de ale lor. Răspunsul a fost că, în
conformitate cu faptele prezentate, acestea îi aparțin lui Gaius Seius. De asemenea, a fost întrebat dacă acțiunile care au fost
vândute vor aparține oamenilor din Tusculum. Am răspuns că nu. Claudius: Deoarece nu trebuie să se ia în considerare
persoana posesorului real, care este străin, ci pe cea a cumpărătorilor, care, în conformitate cu voința defunctei, făceau parte
din numărul celor cărora ea a permis ca proprietatea să fie vândută, nu a fost îndeplinită condiția în baza căreia terenul a fost
acordat poporului din Tusculum prin termenii fiduciei.
6. Un testator a imputat unui legatar căruia îi lăsase două mii de solidi în cadrul unui trust, după cum urmează: "Îți cer,
Petronius, să plătești suma menționată de două mii de solidi societății unui anumit templu". Societatea fiind ulterior
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dizolvată, s-a pus problema dacă moștenirea ar trebui să aparțină lui Petronius sau ar trebui să rămână în posesia
moștenitorului. Răspunsul a fost că Petronius putea să o ceară în mod legal, mai ales dacă nu îi revenea sarcina de a executa
testamentul defunctului.
7. O mamă și-a desemnat fiii drept moștenitori și a adăugat: "Ei nu trebuie, sub nicio formă, să dispună de terenurile care vor
intra în posesia lor ca parte a moștenirii mele, ci trebuie să le rezerve pentru succesorii lor și să se asigure reciproc cu privire
la acest lucru." S-a pus întrebarea dacă terenurile ar trebui să fie considerate ca fiind lăsate în încredere prin aceste cuvinte.
Răspunsul a fost că, în conformitate cu cele declarate, acestea nu au creat un trust.
8. Un bărbat care a desemnat un moștenitor pentru jumătate din averea sa, i-a lăsat o anumită suprafață de teren ca moștenire
privilegiată și a adăugat următoarele: "Vă cer să consimțiți să îl primiți pe Clodius Verus, nepotul meu și ruda
dumneavoastră, ca și coerede al moștenirii Iulian, pe care am ordonat să vi se dea ca moștenire privilegiată." S-a pus
întrebarea dacă nepotul avea dreptul la jumătate din teren în conformitate cu termenii fiduciei. Am răspuns că da.
39. The Same, Digest, Cartea XX.
"Doresc ca o sută de aurei să fie date libertului meu, Pamphilus, în plus față de ceea ce i-am lăsat prin codicilul meu.
Pamphilus, știu că tot ceea ce îți las va ajunge în cele din urmă în mâinile copiilor mei, căci țin cont de afecțiunea pe care o
nutrești față de ei." Întreb dacă testatorul, prin folosirea cuvintelor menționate mai sus, l-a însărcinat pe Pamphilus cu
încrederea de a plăti copiilor defunctului o sută de aurei după moartea acestuia? Răspunsul a fost că, în conformitate cu
faptele prezentate, nu se poate considera, în ceea ce privește limbajul testatorului, că Pamphilus a fost însărcinat cu
încrederea de a plăti cele o sută de aurei; dar, întrucât ar fi extrem de dezonorant ca buna opinie a defunctului să fie
contrazisă de către libertul său, cele o sută de aurei care i-au fost lăsate moștenire trebuie să fie plătite copiilor testatorului.
Divinul Marcus, Împăratul nostru, a dat aceeași decizie într-un caz similar.
1. Următoarea chestiune a fost propusă spre soluționare. Un anumit individ care nu avea copii sau rude și care era redus la
extrem de boală, după ce și-a chemat prietenii, le-a spus în prezența lui Gaius Seius, care ocupa aceeași casă cu el, că dorește
să-i lase anumite terenuri pe care le-a menționat; Gaius Seius a întocmit această declarație, care a fost atestată, iar testatorul
însuși, fiind interogat dacă a făcut-o, a răspuns "cu siguranță", care a fost inserat în act. S-a pus întrebarea dacă terenurile care
au fost desemnate îi vor aparține lui Gaius Seius în conformitate cu termenii fiduciei. Răspunsul a fost că nu poate exista
nicio îndoială în această privință, deoarece trustul era valabil.
2. Un tată și-a numit cele două fiice moștenitoare la cote egale din averea sa și a lăsat o suprafață de teren uneia dintre ele ca
moștenire privilegiată, cerându-i celeilalte să plătească surorii sale douăzeci de aurei și cerându-i, de asemenea, aceleiași fiice
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să transfere surorii sale jumătatea ei de teren. S-a pus întrebarea dacă aceasta era sau nu obligată să plătească cele douăzeci
de aurei. I-am răspuns că nu era obligată să facă acest lucru.
40. Același, Digest, cartea XXI.
O fiică, născută după emanciparea tatălui ei, i-a cerut unchiului său patern, în calitate de moștenitor legal, să-i dea unchiului
său matern partea ei de moștenire și, în plus, două suprafețe de pământ. Succesiunea fiicei menționate a trecut în mod egal la
ambii unchi ai acesteia, în calitate de rude apropiate, prin posesiune pretoriană. Întrucât fiducia nu era valabilă în ceea ce
privește partea de moștenire la care unchiul matern ar fi avut dreptul ca moștenitor de drept prin posesia pretoriană, s-a pus
întrebarea dacă, cu toate acestea, nu ar fi fost valabilă în ceea ce privește jumătate din terenul respectiv, astfel încât unchiul
ei, Titius, ar fi putut avea două părți din aceste terenuri, și anume, una dintre ele prin dreptul său în temeiul legii pretoriene și
cealaltă pe care ar fi putut-o revendica în virtutea fiduciei. Răspunsul a fost că el avea dreptul să facă această cerere. De
asemenea, s-a pus întrebarea dacă fiica decedată l-a însărcinat și pe unchiul său patern cu fiducii în beneficiul altora, dacă
acesta ar fi obligat să le execute în totalitate sau doar în proporție cu partea sa de moștenire. Răspunsul a fost că ar fi fost
obligat să le execute în întregime.
1. Un testator l-a numit pe Seia moștenitorul său cu trei pătrimi din averea sa, iar pe Maevius moștenitorul său cu un sfert, și
l-a însărcinat pe Seia cu un trust după cum urmează: "Îți cer și te însărcinez să predai fiului tău tot ceea ce ai obținut din
averea mea după ce ți-ai rezervat grădinile mele." Deoarece o însărcinase cu o încredere în termeni generali, s-a pus
întrebarea dacă oricine ar deveni moștenitorul său ar fi obligat să plătească orice moștenire pe care o lăsase și să execute orice
încredere pe care o crease; sau dacă, dacă Seia ar fi renunțat la trei pătrimi din moștenire, ar fi putut pretinde toate grădinile.
Răspunsul a fost că se pare că coeredele a fost însărcinat prin trust să îi predea Seiei al patrulea interes pe care îl avea în
grădinile respective.
41. Același, Digest, cartea XXII.
Un soț și-a numit moștenitori pe soția sa și pe un fiu pe care îl avea de la ea și a însărcinat-o pe soția sa cu un trust după cum
urmează: "Îți cer ție, soția mea, să nu pretinzi nici o parte din moșia Titian, deoarece știi că eu însumi am cumpărat toată
această proprietate, dar, din cauza afecțiunii și respectului pe care ți-l port, am lăsat să se înțeleagă că avem părți egale în
această achiziție pe care am făcut-o din banii mei". S-a pus întrebarea dacă intenționa ca terenul respectiv să aparțină în
întregime fiului său. Răspunsul, cu referire la clauza în cauză, a fost că testatorul a intenționat ca terenul respectiv să fie
inclus în averea sa, ca fiind o parte din întreaga sa moștenire, astfel încât soția și fiul său ar trebui să aibă fiecare dreptul la
jumătate din teren ca făcând parte din acesta.
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(1) În cazul în care într-un testament a fost inserată următoarea dispoziție: "Doresc ca casa mea, cu grădina adiacentă, să fie
dată liberților mei", iar sub un alt titlu a fost scris: "Doresc ca moștenitorul meu să transfere libertului meu Fortunius, în casa
pe care am dat-o liberților mei, camera în care obișnuiam să locuiesc și cămara legată de aceasta", s-a pus întrebarea dacă
moștenitorul testatorului era obligat să plătească moștenirea lui Fortunius, deși întreaga casă fusese anterior donată tuturor
liberților. Răspunsul a fost că nu era obligat să facă acest lucru.
(2) Un testator a făcut următoarea prevedere într-un codicil, pe care l-a confirmat prin testament: "Las moștenire tuturor
liberților mei, inclusiv celor pe care i-am mancurtizat în timpul vieții mele, care sunt mancurtizați prin acest codicil sau pe
care îi pot mancurtiza ulterior, precum și soțiilor, fiilor și fiicelor acestora, cu excepția celor pe care i-am lăsat în mod
specific, soției mele prin termenii testamentului meu." Ulterior, el și-a însărcinat moștenitorii după cum urmează: "Doresc ca
moștenitorii mei să îi dea soției mele, coeredele lor, pământurile mele din Umbria, Etruria și Picenum, împreună cu toate
accesoriile lor, inclusiv sclavii de la țară sau de la oraș și cei care se ocupă de afacerile mele, cu excepția celor care au fost
manumiți." S-a pus întrebarea dacă Eros și Stichus, sclavii săi care au făcut afaceri cu testatorul în Umbria și Picenum până la
moartea acestuia din urmă și care erau fiii naturali ai lui Damas, pe care testatorul i-a manuntit în timpul vieții sale, ar trebui
să fie predați de moștenitori lui Damas, în conformitate cu termenii codicilului, sau dacă ei aparțineau lui Seia, soția sa, în
conformitate cu termenii scrisorii sale. Răspunsul a fost că, în conformitate cu codicilul, ei aparțineau tatălui lor natural, în
conformitate cu dictatul afecțiunii naturale.
(3) O testatară le-a lăsat lui Felicissimus și Felicissima, cărora le-a acordat libertatea, moșia Gargilian, inclusiv casa, și, într-o
altă parte a testamentului său, i-a lăsat fiului său Titius, pe care l-a numit moștenitor al unui sfert din averea sa, o moștenire,
după cum urmează: "Fiul meu, Titius, pe lângă partea ta din averea mea, ia moștenirile pe care mi le-au lăsat tatăl tău,
Praesens, și Caelius Justus, fratele tatălui tău." S-a pus problema, întrucât moșia Gargilian fusese lăsată testatoarei de către
soțul ei, adică de către tatăl fiului ei, Titius, căruia îi revenea terenul conform termenilor fiduciei, dacă terenul respectiv
trebuia să aparțină doar lui Titius, fiul, sau Felicissimei, sau tuturor celor trei. Răspunsul a fost că nu era probabil ca
testatoarea, care nu a lăsat nimic lui Felicissimus și Felicissima, cu excepția a ceea ce era cuprins într-un legat special, să fi
intenționat ca moștenirea să fie transferată, printr-o declarație generală, fiului său căruia îi lăsase, de asemenea, o parte din
averea sa.
(4) Un bărbat a lăsat prin testament anumiți sclavi, care erau copii, după cum urmează : "Doresc ca cinci dintre sclavii mei
tineri să fie dați de către moștenitorii mei micului meu stăpân Publius Maevius, sclavii respectivi să aibă vârsta sub șapte
ani." Testatorul a murit la mulți ani după ce a executat testamentul. S-a pus problema vârstei sclavilor care i se cuveneau lui
Maevius, dacă aceștia erau cei care, la momentul în care a fost făcut testamentul, aveau mai puțin de șapte ani sau dacă
trebuiau dați cei despre care s-a constatat că aveau mai puțin de această vârstă la momentul morții testatorului. Răspunsul a
fost că se pare că trebuiau desemnați cei care aveau această vârstă la momentul în care au fost legați de către testator.
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(5) Un testator a lăsat prin testament concubinei sale, printre altele, următoarea moștenire: "Doresc ca întinderea de pământ
pe care o am pe Calea Appiană să îi fie dată ei, împreună cu administratorul care se ocupă de ea, cu soția și copiii săi." S-a
pus întrebarea dacă testatorul a intenționat ca nepoții intendentului și ai soției acestuia să aparțină concubinei. Răspunsul a
fost că nu există nimic în cazul menționat care să împiedice ca aceștia să îi fie dați ei.
(6) Un anumit bărbat a lăsat o moștenire cu titlu fiduciar lui Maevius după cum urmează: "Las moștenire tot ceea ce posed în
orașul Gades". S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care avea vreo proprietate în suburbia adiacentă orașului, și aceasta i s-ar fi
cuvenit lui Maevius în conformitate cu termenii fiduciei. Răspunsul a fost că sensul cuvintelor va permite și această
extindere. În același caz, s-a mai întrebat, de asemenea, dacă, în același caz, au fost găsite anumite bancnote în cartea de
conturi a testatorului, acesta având obiceiul de a împrumuta bani în orașul său natal, Gades, sau în împrejurimile acestuia, și
lăsând proprietatea pe care o avea în acest oraș, dacă Maevius ar avea dreptul la aceste bancnote din cauza unui contract de
fiducie care a fost creat prin cuvintele menționate mai sus. I-am răspuns că nu ar avea dreptul la ele. De asemenea, s-a pus
întrebarea dacă banii găsiți într-un cufăr în casa sa din Gades, sau care au fost obținuți prin colectarea diferitelor bancnote și
depozitați acolo, ar fi datorați în conformitate cu termenii fiduciei. Răspunsul a fost că această întrebare a primit deja un
răspuns.
(7) Un testator, prin testamentul său, în care și-a numit moștenitori pe soția sa și pe fiul său, a lăsat fiicei sale o sută de aurei
în încredere, care urmau să fie plătite atunci când aceasta se va căsători în familie, și a adăugat următoarea prevedere: "Te
însărcinez, fiica mea, ca atunci când te vei căsători în familie și de câte ori te vei căsători, să permiți fratelui tău și mamei tale
Seia, fiecare să stipuleze restituirea a jumătate din zestrea care va fi acordată, dacă tu vei muri în timpul căsătoriei fără să lași
nici un fiu, nici o fiică, sau dacă va avea loc un divorț înainte ca zestrea să fie restituită sau dacă ți se va da satisfacție în alt
mod cu privire la aceasta." Tatăl și-a dat-o pe fiica sa, care era virgină, în căsătorie și i-a oferit o zestre. După ce a avut loc un
divorț, el a primit zestrea și a dat-o în căsătorie cu un alt bărbat, stipulând că zestrea respectivă ar trebui să fie returnată fie
lui, fie fiicei sale. Testatorul a murit în timpul celei de-a doua căsătorii, lăsând același testament, iar fiul și soția sa au devenit
moștenitorii săi. Soțul fetei murind ulterior, aceasta și-a obținut zestrea și s-a căsătorit a treia oară în prezența și cu
consimțământul fratelui și al mamei sale, care chiar i-au mărit zestrea și niciunul dintre ei nu a făcut vreo stipulație cu privire
la aceasta. Ulterior, fiul și fiica au devenit moștenitorii mamei lor, iar apoi fiica a murit, lăsându-l moștenitor pe soțul ei. S-a
pus întrebarea, întrucât fata nu primise banii care compuneau zestrea ei ca moștenire de la moștenitorii tatălui ei, ci, fiind
mamă de familie, i-a recuperat după moartea celui de-al doilea soț, dacă moștenitorul ei poate fi considerat răspunzător față
de fratele defunctului, în temeiul contractului de fiducie, pentru banii pe care i-ar fi putut primi dacă ar fi făcut o stipulație cu
privire la zestre. Răspunsul a fost că, în conformitate cu cazul prezentat, nu ar fi răspunzător.
(8) În cazul în care moștenitorului sau legatarului unui testator i se cere să adopte pe cineva, iar următoarele cuvinte sunt
adăugate: "Dacă ar face altfel, să fie dezmoștenit" sau "Să-și piardă moștenirea", s-a pus întrebarea, în cazul în care nu ar
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adopta persoana menționată, dacă ar exista o acțiune în virtutea fiduciei în favoarea persoanei care nu a fost adoptată.
Răspunsul a fost că un contract de fiducie prin care unei părți i se cere să adopte pe cineva nu este valabil.
(9) "Doresc ca întinderea de teren care este situată în așa și așa district să fie transferată lui Maevius, Publius și Gaius pentru
un preț stabilit de un arbitru și, banii de achiziție fiind adăugați la averea mea, ca moștenitorii mei rămași să promită, sub
pedeapsa de o sută de aurei, să fie responsabili pentru dublul sumei în caz de evacuare, pentru ca terenul respectiv să nu poată
trece niciodată, nici în întregime, nici parțial, în mâinile Seiei sau ale descendenților ei, în niciun fel." S-a pus problema dacă
legatul era valabil, deoarece Publius a dorit să-l cumpere, iar Gaius a refuzat să consimtă. Răspunsul a fost că cel care dorea
să profite de încredere putea pretinde jumătate din terenul care a fost lăsat moștenire, chiar dacă celălalt a refuzat să se
folosească de dreptul său. De asemenea, s-a întrebat ce garanție ar trebui să fie furnizată, în conformitate cu voința
testatorului, pentru suma care urmează să fie plătită fiecăruia dintre moștenitori. Răspunsul a fost că garanția ar trebui să fie
dată proporțional cu partea la care au dreptul conform condițiilor trustului.
(10) Un testator a lăsat moștenire surorii sale anumiți sclavi pe care i-a desemnat în testamentul său și a însărcinat-o să predea
aceiași sclavi copiilor săi la moartea sa. S-a pus problema dacă copiii născuți din sclavii respectivi ar trebui să fie livrați
copiilor care erau moștenitorii defunctului, după moartea legatarului, sau dacă aceștia vor aparține moștenitorilor ei.
Răspunsul a fost că cei născuți după aceea nu erau incluși în termenii fiduciei.
(11) Un tată îi datora fiicei sale o anumită sumă de bani în temeiul unui trust creat prin testamentul soțului ei și, atunci când
fata s-a recăsătorit, tatăl ei i-a dat o zestre soțului ei, fără a fi fost îndrumat să facă acest lucru de către ea, și a stipulat
returnarea zestrei către el însuși, dacă fiica sa ar muri fără urmași. Femeia a avut o fiică și s-a pus întrebarea dacă tatăl putea
fi obligat să execute contractul. Răspunsul a fost că, dacă fiica nu a ratificat zestrea care i-a fost dată, dreptul de a cere
executarea fiduciei ar fi supraviețuit. De asemenea, s-a întrebat dacă, în cazul în care tatăl ar fi dispus să elibereze obligația
rezultată din stipulație, dacă dreptul de a cere executarea fiduciei ar fi refuzat femeii. Am răspuns că s-a răspuns deja la
această întrebare și că, dacă tatăl a dat zestrea pentru ca femeia să o sancționeze, iar aceasta nu a făcut acest lucru, el ar putea
intenta o acțiune în justiție pentru a recupera zestrea în cauză.
(12) O femeie l-a numit pe soțul ei, Seius, moștenitorul ei, și l-a înlocuit cu copilul ei adoptiv, Apia, și l-a însărcinat pe
moștenitorul ei să transfere averea ei către respectivul copil adoptiv după moartea lui, iar dacă i se întâmpla ceva copilului ei
adoptiv înainte de acest moment, ea i-a ordonat să predea respectiva avere lui Valerian, nepotul ei. S-a pus întrebarea dacă
Seius, în timpul vieții sale, ar fi trebuit să predea copilului adoptiv tot ceea ce obținuse din moștenire, dacă ar fi fost
considerat că a făcut acest lucru în conformitate cu voința defunctului, mai ales când respectivul copil adoptiv a fost substituit
în locul său. Răspunsul a fost că, în cazul în care Apia ar muri în timpul vieții lui Seius, acesta din urmă nu ar fi fost eliberat
de executarea fiduciei care a fost lăsată în beneficiul lui Valerian.
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(13) Scaevola a susținut că, atunci când unui moștenitor desemnat i se cere să predea o moștenire unei alte persoane, atunci
când acesta dorește să facă acest lucru, el nu va fi obligat, între timp, să execute trustul. Claudius: Pentru că o astfel de
fiducie se consideră că a fost creată după moartea sa.
(14) Un testator a cerut moștenitorului său desemnat să predea întreaga sa moștenire soției sale, Seia, și a însărcinat-o după
cum urmează: "Îți cer, Seia, să îi livrezi Maevia, draga noastră copilă, tot ceea ce ar putea ajunge în mâinile tale din averea
mea, cu excepția a ceea ce ți-am lăsat moștenire așa cum am menționat mai sus; și interzic ca orice garanție să fie luată de la
Seia, deoarece știu că ea mai degrabă va crește, decât să diminueze averea mea." S-a pus întrebarea dacă Maevia putea cere
imediat executarea fiduciei de către Seia. Răspunsul a fost că nu exista nimic în cazul enunțat care să o împiedice să facă
acest lucru.
(42) The Same, Digest, Cartea XXXIII.
Titius și-a numit soția, Seia, moștenitoarea sa pentru a douăsprezecea parte din averea sa, iar Maevius moștenitoarea sa
pentru restul și a făcut următoarea prevedere cu referire la un monument pe care dorea să fie ridicat pentru el însuși: "Doresc
ca trupul meu să fie predat soției mele pentru a fi înmormântat într-un astfel de loc, iar un monument în valoare de patru sute
de aurei să fie ridicat." Soția a obținut ca a douăsprezecea parte din moștenire nu mai mult de o sută cincizeci de aurei, și
întreb dacă testatorul, prin această dispoziție, a intenționat ca monumentul său să fie ridicat doar de ea. Am răspuns că
monumentul trebuie ridicat de ambii moștenitori, proporțional cu părțile lor respective din moștenire.
43. Celsus, Digest, Cartea XV.
În cazul în care un tată a ordonat să i se dea fiicei sale o zestre, care să fie stabilită prin hotărârea tutorelui ei, Tubero spune
că acest lucru trebuie considerat ca și cum zestrea i-ar fi fost lăsată în moștenire la suma care ar fi fost aprobată de un
cetățean respectabil. Labeo întreabă în ce fel poate fi stabilită zestrea unei fete în conformitate cu judecata unui cetățean de
bună credință. El spune că acest lucru nu este dificil atunci când se iau în considerare rangul, mijloacele și numărul de copii
ai părții care a făcut testamentul.
44. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
În cazul în care se lasă moștenire un teren cu tot ce se află pe el, orice bun care se află acolo doar temporar nu se consideră că
a fost lăsat și, prin urmare, banii care se află acolo cu scopul de a fi împrumutați nu sunt incluși în moștenire.
45. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXII.
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Legatul exprimat prin următoarele cuvinte: "Pe care l-am procurat pentru uzul soției mele" este unul general și include atât
îmbrăcămintea, cât și argintul și platoșa de aur, ornamentele și toate celelalte lucruri care sunt obținute în beneficiul soției.
Dar ce articole ar trebui să fie considerate ca fiind obținute în acest scop? Sabinus, în lucrarea sa despre Vitellius, spune în
legătură cu acest punct că orice termeni sunt cel mai frecvent utilizați în legatele către soții ar trebui înțeleși ca desemnând tot
ceea ce este destinat uzului individual al acesteia și este mai frecvent dobândit în acest scop decât pentru uzul comun și
promiscuu al ambelor părți. Nici nu pare să facă vreo diferență dacă capul de familie a obținut astfel de articole înainte sau
după căsătorie, sau chiar dacă el ar trebui să dea soției sale ceva ce el însuși obișnuia să folosească și apoi a dedicat acest
lucru pentru uzul ei special.
46. Paulus, Despre Vitellius, Cartea a II-a.
Adăugarea clauzei menționate mai sus uneori diminuează, iar alteori mărește moștenirea; o mărește atunci când este scrisă în
felul următor: "Și tot ce a fost dobândit în contul ei", deoarece aceasta înseamnă că s-a mai dobândit ceva în beneficiul ei în
plus față de ceea ce a fost deja menționat. Se diminuează atunci când conjuncția "și" este omisă, pentru că, atunci, înseamnă
că numai acele lucruri dintre toate articolele desemnate anterior au fost procurate în beneficiul ei.
47. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXII.
Dacă soțul a cumpărat unele dintre aceste articole înainte de a se căsători cu soția sa și i le-a dat pentru uzul ei, este același
lucru ca și cum le-ar fi obținut cu această intenție ulterior. Într-o moștenire de acest fel, acele obiecte aparțin soției care au
fost cumpărate, reparate și păstrate în acest scop, iar printre ele se numără tot ceea ce a aparținut unei foste soții, sau fiicei,
sau nepoatei testatorului.
1. Se pune întrebarea ce diferență există între termenii "cumpărat" și "pregătit". Răspunsul este că termenul "pregătit" este
inclus în termenul "cumpărat", dar nu este cazul termenului "pregătit"; la fel ca și în cazul în care cineva ar fi cumpărat un
articol pentru uzul primei sale soții și l-ar fi dat celei de-a doua soții, deoarece, deși articolul respectiv a fost pregătit pentru
cea de-a doua soție, nu a fost cumpărat pentru ea. Prin urmare, chiar dacă un soț ar fi putut să nu fi cumpărat nimic pentru a
doua soție, totuși, dându-i articolele pe care le avea prima, acestea sunt pregătite pentru uzul ei și, dacă nu i-ar fi fost
transferate ei, ar fi fost incluse în moștenire; dar ceea ce a fost pregătit pentru uzul primei soții va aparține celei de-a doua
doar în cazul în care au fost desemnate pentru uzul ei, deoarece, în cazul în care soțul le-a obținut pentru prima soție, nu se
consideră că a făcut acest lucru având în vedere o a doua soție.
48. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
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Pentru că niciun articol nu este inclus în moștenire dacă, după ce a fost dat soției, aceasta este ulterior privată de el de către
soțul ei.
49. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXII.
Într-o moștenire de acest tip sunt incluși și sclavii, de exemplu purtătorii de litieră, care de obicei o duceau singuri pe mama
familiei, dar și animalele de povară, șezătorile și catârii, precum și alți sclavi, cum ar fi fetele și femeile angajate ca coafeze.
1. În cazul în care soțul i-a dăruit soției sale ornamente purtate de bărbați, acestea vor fi considerate ca fiind dobândite pentru
uzul ei.
2. Prin urmare, dacă au existat articole folosite atât de soț, cât și de soție, iar el obișnuia să le împrumute de la ea, ca să
spunem așa, trebuie spus că și acestea trebuie considerate ca fiind dobândite pentru uzul ei.
3. Există, de asemenea, o diferență între articolele care au fost pregătite pentru uzul ei și cele care au fost cumpărate pentru
ea, atunci când astfel de articole sunt lăsate moștenire; pentru că, atunci când sunt pregătite pentru uzul ei, sunt incluse toate
cele care au fost destinate ei, dar atunci când au fost cumpărate, sunt incluse doar cele pe care soțul le-a cumpărat în acest
scop special; prin urmare, atunci când sunt lăsate moștenire doar articolele care au fost cumpărate, cele care au fost obținute
în orice alt mod de către soț și pe care el le-a destinat pentru ea nu sunt incluse. Cu toate acestea, tot ceea ce soțul a ordonat
să fie cumpărat sau ceea ce el însuși a cumpărat efectiv și nu i-a dat încă soției sale, dar a intenționat să îi dea dacă ar fi trăit,
va fi inclus în moștenire în ambele condiții.
4. În cazul în care cineva lasă o moștenire soției sale sau concubinei sale, compusă din obiecte care au fost cumpărate și
pregătite pentru uzul ei, nu se face nicio distincție; căci, de fapt, nu există nicio diferență între cele două femei, cu excepția
celei de rang social.
5. În cazul în care aurul obținut pentru uzul ei este lăsat moștenire de către un soț soției sale, iar acesta este ulterior topit, dar
materialul rămâne în continuare, ea va avea dreptul la el.
6. Dar, pentru ca moștenirea să fie valabilă, Proculus spune că femeia trebuie să fie soția testatorului la momentul morții
acestuia. Acest lucru este adevărat, deoarece o separare va stinge moștenirea.
7. Legatul obiectelor dobândite pentru uzul său poate fi lăsat și unui fiu sau unei fiice, precum și unui sclav sau unei sclave; și
vor fi incluse în el toate bunurile care le-au fost date sau care le sunt destinate.

1905

50. Același, Despre Sabinus, cartea XXIII.
Atunci când un fiu aflat sub controlul paternal lasă o moștenire: "Când va fi propriul său tutore", se înțelege vârsta pubertății.
Și, de fapt, dacă o moștenire este lăsată unui fiu aflat sub control paternal care nu a ajuns la vârsta pubertății, opinia lui
Sabinus și cea adoptată în general este că aceasta înseamnă nu atunci când va deveni capul unei gospodării, ci atunci când va
ajunge la vârsta pubertății. Cu toate acestea, dacă o mamă, care este suspicioasă cu privire la viața pe care o duce soțul ei și
de care a divorțat, ar trebui să lase o moștenire fiului ei, chiar dacă acesta nu a ajuns la vârsta pubertății, se înțelege că ea a
avut în vedere nu momentul în care el va ajunge la această vârstă, ci momentul în care va fi ajuns la această vârstă și va fi
devenit și cap de familie. Căci, dacă el va ajunge la pubertate după aceea, putem spune mult mai hotărât că ea a avut în
vedere momentul în care va deveni capul unei gospodării, decât dacă ar fi spus: "Când va fi propriul său tutore și va avea
control asupra lui însuși".
1. Dacă cineva ar lăsa o moștenire capului unei gospodării, care nu a ajuns încă la vârsta pubertății: "Când va fi propriul său
tutore", se consideră că a avut în vedere vârsta pubertății. Uneori, acest lucru se referă la vârsta de douăzeci și cinci de ani,
atunci când intenția testatorului este evidentă. Cu toate acestea, dacă el ar face un legat unei persoane care a depășit vârsta
pubertății, dar nu a împlinit douăzeci și cinci de ani, nu există nicio îndoială că a avut în vedere vârsta de douăzeci și cinci de
ani.
2. De asemenea, dacă se face un legat către un lunatic, un cheltuitor sau o persoană pentru care pretorul a numit un tutore,
dintr-un motiv sau altul, cred că ar trebui să se considere că testatorul a avut în vedere momentul în care partea în cauză ar fi
fost eliberată de curatelă sau de tutelă.
3. Din aceste cazuri și din altele de același fel, devine evident că Sabinus era de părere că intenția testatorului era principalul
punct implicat. Și, pentru ca să nu existe niciun dubiu în cazul în care un legat a fost lăsat unui copil sub vârsta pubertății și,
mai ales, în cazul în care a fost lăsat unei persoane de peste douăzeci și cinci de ani, trebuie să se înțeleagă că testatorul a vrut
să spună când legatarul ar trebui să aibă controlul asupra lui însuși.
4. În plus, această clauză este susceptibilă de diverse interpretări și depinde de intenția testatorului, la fel ca și următoarea, în
care spune: "Când va deveni propriul stăpân". Pentru că uneori este înțeleasă într-un fel și alteori în alt fel, deoarece frecvent
înseamnă eliberarea legatarului de control, iar alteori se referă la vârsta pubertății sau la cei douăzeci și cinci de ani ai săi.
5. În ceea ce mă privește, cred totuși că, dacă cineva ar face un legat unui individ care a atins vârsta pubertății, dar care nu a
împlinit încă vârsta de douăzeci și cinci de ani, după cum urmează: "Când va ajunge la vârsta pubertății", testatorul avea în
minte vârsta la care nu ar fi avut dreptul la o restituire completă.
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6. De asemenea, atunci când cineva face un legat către o persoană: "Când va deveni major" sau "La vârsta legală", trebuie să
se stabilească intenția testatorului dacă a vrut să spună vârsta pubertății sau cea de douăzeci și cinci de ani; la fel ca și când ar
fi scris: "Când va ajunge la vârsta legală", "La vârsta maturității" sau "Când va crește".
51. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
În cazul în care se face un legat pentru o fiică aflată sub controlul paternal, "Când ea devine propriul ei tutore", acesta va fi
datorat atunci când ea va fi aptă de căsătorie.
(52) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIV.
Sub denumirea de "cărți" sunt incluse toate volumele, indiferent dacă sunt făcute din papirus, pergament sau din orice alt
material; chiar dacă sunt scrise pe scoarță (așa cum se face uneori) sau pe orice fel de piei pregătite, ele intră sub aceeași
denumire. Dacă, totuși, cărțile sunt legate în piele, sau papirus, sau fildeș, sau orice altă substanță, sau sunt compuse din
tablete de ceară, vor fi ele considerate ca fiind datorate? Gaius Cassius spune că, atunci când cărțile sunt lăsate moștenire,
sunt incluse și legăturile. Prin urmare, rezultă că tot ceea ce se referă la ele va fi datorat dacă intenția testatorului nu a fost
alta.
1. Atunci când sunt lăsate moștenire o sută de cărți, trebuie să predăm legatarului o sută de volume, și nu cele o sută de părți
de volume pe care oricine le poate selecta după cum dorește, și fiecare dintre ele va fi suficientă pentru a include conținutul
unei cărți; de aceea, atunci când operele lui Homer sunt toate conținute într-un singur volum, nu le numărăm ca fiind
patruzeci și opt de cărți, ci întregul volum al lui Homer trebuie înțeles ca fiind o singură carte.
2. Acolo unde rămân operele lui Homer, iar acestea nu sunt complete, se vor datora atâtea părți din ele câte se pot obține în
prezent.
3. Sabinus spune că bibliotecile nu sunt incluse în moștenirile de cărți. Cassius adoptă aceeași opinie, dar consideră că sunt
incluse coperțile de pergament pe care se scrie. El adaugă, apoi, că nici bibliotecile, nici scrinurile, nici birourile de scris, nici
alte mobile în care sunt păstrate cărțile nu fac parte din moștenire.
4. Ceea ce a afirmat Cassius cu referire la pergamentele goale este adevărat, deoarece foile goale de papirus nu sunt incluse în
termenul "Cărți lăsate moștenire", iar cărțile nu sunt datorate sub termenul "Foi de papirus lăsate moștenire", cu excepția
cazului în care, poate, în acest caz, intenția testatorului ne poate influența; ca de exemplu, dacă un om de litere ar lăsa altuia
foi de hârtie, după cum urmează: "Las moștenire toate foile mele de hârtie", iar el nu avea nimic altceva în afară de cărți,
nimeni nu se va îndoi că i se datorează cărțile; pentru că, de obicei, multe persoane desemnează cărțile drept hârtii. Dar ce s1907

ar întâmpla dacă cineva ar lăsa moștenire foi de papirus. În acest caz nu vor fi incluse nici pergamentele, nici alte materiale
folosite pentru scris, nici cărțile începute.
5. De aceea, atunci când se lasă moștenire cărți, nu este nepotrivit să se pună întrebarea dacă sunt incluse și cele care nu sunt
încă terminate. Nu cred că acestea sunt incluse, așa cum nu este inclusă nici o pânză care nu este încă țesută în întregime sub
titlul de îmbrăcăminte. Cu toate acestea, cărțile care au fost scrise, dar care nu au fost încă bătute sau ornamentate, sunt
incluse într-o astfel de moștenire, la fel ca și cele care nu sunt lipite împreună sau corectate, precum și frunzele de pergament
care nu sunt cusute.
6. Moștenirea de papirusuri nu include nici materialul pentru confecționarea foilor, nici acele frunze care nu sunt încă
terminate.
7. Dacă, totuși, un testator lasă o bibliotecă, se pune întrebarea dacă sunt incluse și lada sau lăzile de cărți sau doar cărțile în
sine. Nerva spune foarte corect că este important să se stabilească ce a vrut testatorul; pentru că cuvântul "bibliotecă"
înseamnă uneori locul unde sunt păstrate cărțile, iar alteori raftul care le conține (ca atunci când spunem: "Așa și așa a
cumpărat o bibliotecă de fildeș"), iar alteori acest lucru înseamnă cărțile în sine, ca atunci când spunem: "A cumpărat o
bibliotecă"; prin urmare, când Sabinus a afirmat că o bibliotecă nu urmează cărțile, acest lucru nu este absolut adevărat,
deoarece uneori sunt incluse și rafturile, pe care multe persoane le numesc bibliotecă. Este clar că dacă ar trebui să
menționezi bibliotecile care sunt atașate sau legate de pereții casei, acestea, fără îndoială, nu vor fi incluse, deoarece ele
constituie o parte a clădirii.
8. Ceea ce am afirmat cu referire la o bibliotecă, Pomponius discută în Cartea a șasea despre Sabinus, și spune că inelele sunt
incluse într-o moștenire împreună cu caseta de bijuterii care a fost făcută pentru a le conține. El își întemeiază opinia pe
următorul legat al unui testator: "Las moștenire caseta mea de bijuterii și orice inele pe care le pot avea în plus". El spune că
și Labeo era de aceeași părere.
9. Cu toate acestea, există unele lucruri care, în toate circumstanțele, urmează articolul lăsat moștenire, cum ar fi legatul unui
pat, care include și tot ceea ce aparține acestuia, iar încuietorile și cheile sunt întotdeauna incluse în legatele de comode sau
de prese.
53. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
S-a stabilit că, în cazul în care se lasă moștenire argintărie, casetele de bani mici din acest metal nu trec la legatar.
1. În cazul în care se lasă moștenire inele, nu sunt incluse și casetele de bijuterii.
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54. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Dacă îți las o moștenire în mod absolut, iar apoi, după aceea, aș spune: "Moștenitorul meu să îi dea în plus o asemenea
suprafață de pământ, dacă va sosi o corabie din Asia", cea mai bună opinie este că, prin cuvintele "în plus", se repetă ceea ce
este menționat mai întâi. La fel cum atunci când spunem: "Lucius Titius a dat poporului cinci mii de aurei, iar Seius a dat, în
plus, o împărțire de carne", înțelegem că Seius a dat și el cinci mii de aurei. Iar atunci când se spune: "Titius a primit cinci
aurei și Seius, în plus, o suprafață de pământ", înțelegem că Seius a primit, de asemenea, cinci aurei.
(55) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXV.
Termenul "lemn" este unul general și se împarte în material de construcție și lemn obișnuit. Materialul de construcție constă
în ceea ce este necesar în construcția și susținerea caselor; lemnul obișnuit este tot ceea ce este destinat combustibilului. Dar
acest termen ar trebui să se aplice doar la ceea ce a fost tăiat sau și la ceea ce nu a fost tăiat? Quintus Mucius afirmă, în
Cartea a doua, că atunci când lemnul care se află pe teren este lăsat moștenire cuiva, nu sunt incluși nici arborii care au fost
tăiați pentru materiale de construcție, dar nu adaugă că ceea ce a fost tăiat pentru lemn de foc va aparține legatarului, totuși,
se înțelege că așa este.
1. Ofilius afirmă, de asemenea, în Cartea a cincea despre legea împărțirii, că, atunci când se lasă cuiva lemn, îi va aparține tot
ceea ce nu este numit cu alt nume; de exemplu, ramurile mici, cărbunele și sâmburii de măsline, din care nu se poate face altă
întrebuințare decât să le ardă. Aceeași regulă se aplică și ghindei și tuturor celorlalte semințe.
2. Aceeași autoritate neagă în Cartea a doua că, în cazul în care se lasă moștenire lemn, se consideră ca fiind lăsați moștenire
arborii care nu au fost încă tăiați, ci numai cei care au fost despicați în bucăți mici. Cred, totuși, că orice lemn care nu a fost
încă tăiat în bucăți mici ar trebui, de asemenea, să fie inclus sub termenul menționat, dacă s-a dorit acest lucru. Prin urmare,
dacă un testator deținea o livadă pe care a destinat-o în acest scop, livada în sine nu ar aparține legatarului, dar toți copacii
care au căzut ar fi incluși sub termenul "lemn", cu excepția cazului în care intenția testatorului a fost alta.
3. Într-un legat de lemne destinate combustibilului sunt incluse cele folosite pentru încălzirea băilor sau pentru cuptoarele
apartamentelor, pentru arderea varului sau pentru orice alt scop în care se folosește căldura.
4. Ofilius afirmă, în Cartea a cincea a Legii partajului, că crengi nu sunt cuprinse în termenul de lemn. Dar (acolo unde nu
este contrară intenției testatorului) sunt incluse ramurile mici, crengile, mugurii și rămășițele de materiale folosite în
construcții, precum și tulpinile și rădăcinile viței de vie.
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5. În unele țări (ca, de exemplu, în Egipt, unde stuful este folosit ca lemn și atât stuful, cât și papirusul pentru combustibil),
anumite tipuri de iarbă, spini și mărăcini sunt incluse în termenul "lemn". Există ceva extraordinar în acest sens ? Cuvântul
grecesc care semnifică "lemn" și cel care indică navele care transportă lemn, sunt derivate dintr-un alt termen grecesc care
înseamnă mlaștini.
6. În unele provincii se folosește în acest scop bălegarul vitelor.
7. În cazul în care lemnul a fost pregătit pentru a fi ars și transformat în cărbune de lemn, Ofilius spune, în Cartea a cincea
despre legea împărțirii, că acest tip de material nu este inclus în termenul de cărbune de lemn. Dar ar fi inclus în termenul de
combustibil? Cineva ar putea spune că nu, pentru că testatorul nu a avut în posesie acest material pentru a fi folosit drept
combustibil. Ar trebui să enumerăm, ca aparținând unei clase proprii, lemnele de foc și alte lemne care au fost parțial arse
pentru a evita producerea de fum, sau să le desemnăm drept lemn de foc sau cărbune de lemn? Cea mai bună opinie este că
acestea fac parte dintr-o clasă aparte.
8. Aceeași denumire se va aplica și lemnului sulfurat.
9. Lemnul destinat a fi folosit pentru torțe nu este inclus sub termenul de combustibil, cu excepția cazului în care aceasta a
fost intenția testatorului.
10. Conurile de pin sunt, de asemenea, incluse în termenul lemn de foc.
56. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Grinzile și stâlpii ar trebui să fie clasificate ca material de construcție și, prin urmare, nu sunt incluse în termenul lemn de foc.
57. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Servius a dat ca părere că, atunci când tot materialul destinat unui scop a fost lăsat moștenire, nu sunt cuprinse în moștenire
cutii sau cufere.
58. Ulpianus, Disputații, Cartea a IV-a.
În cazul în care cineva lasă soției sale articole destinate utilizării ei și apoi, în timpul vieții sale, în timp ce este absent într-o
provincie, cumpără pânză purpurie pentru ea, dar nu i-o dă înainte de a muri, s-a afirmat într-un Rescript că pânza purpurie ar
aparține femeii.
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59. Julianus, Digest, Cartea XXXIV.
Atunci când cineva lasă moștenire un bilet la ordin, se înțelege că a avut în vedere nu numai tăblițele pe care este scris, ci și
drepturile de acțiune, a căror dovadă este conținută în tăblițe. Căci este clar că noi folosim același "bilet" în locul drepturilor
de acțiune menționate; astfel, atunci când biletul este vândut, înțelegem că s-a dispus și de creanță. Mai mult, atunci când
cineva lasă moștenire o creanță, se înțelege că a lăsat moștenire ceea ce poate fi recuperat printr-o acțiune în justiție.
60. Alfenus, Cu privire la Digestul epitropiilor lui Paulus, cartea II.
Întrucât s-a pus întrebarea ce ar trebui să fie considerat un legat de miei, anumite autorități susțin că se înțelege doar mieii de
șase luni. Cea mai bună opinie, însă, este că se lasă moștenire cei care au mai puțin de un an.
1. În cazul în care se lasă moștenire sclavi urbani, bărbați și femei, am dat ca părere că catârii nu sunt incluși în moștenire;
pentru că în această denumire ar trebui să fie incluși doar acei sclavi pe care capul gospodăriei obișnuiește să îi aibă lângă el,
pentru serviciul său personal.
2. În cazul în care lâna, inul și purpura destinate uzului ei au fost lăsate moștenire unei soții, deoarece testatorul îi lăsase o
mare cantitate de lână de diferite feluri, s-a pus întrebarea dacă ea avea dreptul la toate acestea. Răspunsul a fost că, dacă
niciuna dintre aceste lână nu a fost destinată utilizării soției, ci toate au fost amestecate, decizia trebuie să fie aceeași ca și în
cazul în care au fost lăsate prin testament provizii, iar testatorul a lăsat multe lucruri care au fost folosite ca provizii și pe care
obișnuia să le vândă, deoarece dacă a trasat diferite tipuri de vin pentru a fi utilizate de el și de moștenitorul său, toate acestea
trebuie considerate ca fiind incluse în termenul "provizii". Dar atunci când s-a dovedit că cel care a făcut testamentul obișnuia
să vândă o parte din proviziile sale, s-a decis că moștenitorul ar trebui să furnizeze legatarului cantitatea de provizii care ar fi
suficientă pentru nevoile sale pe parcursul anului. Mi se pare că aceeași regulă ar trebui să se aplice și în cazul lânii și că
femeia ar trebui să primească ceea ce ar fi suficient pentru uzul ei pe durata unui an; deoarece, după ce a fost dedus ceea ce
era în mod obișnuit necesar pentru soțul ei, restul nu ar trebui să fie lăsat soției, ci doar ceea ce era destinat în mod special
pentru uzul ei.
3. În cazul în care a fost lăsat un teren și tot ceea ce a fost cumpărat sau destinat cultivării acestuia, s-a considerat că nu a fost
lăsat moștenire nici sclavul care era grădinarul, nici pădurarul, deoarece grădinarul era destinat să împodobească terenul, iar
pădurarul era angajat în scopul de a-l supraveghea și proteja, mai degrabă decât pentru cultivarea lui. Un măgar, folosit
pentru a lucra o mașină, este considerat ca fiind lăsat moștenire, la fel ca și oile destinate fertilizării pământului, împreună cu
ciobanul, în cazul în care cineva avea în grijă oi de acest fel.
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61. Același, Epitomele Digestului de Paulus, cartea VIII.
În cazul în care se lăsau moștenire anumiți țesători care aparțineau testatorului în momentul morții sale, s-a pus problema
dacă unul dintre ei, pe care îl numise ulterior portar, trebuia să fie inclus în moștenire. Răspunsul a fost că acesta a fost inclus,
deoarece nu a fost transferat la o altă meserie, ci doar a fost desemnat temporar la o altă sarcină.
62. Julianus, Despre ambiguități.
Un anumit om care avea doi catâri i-a lăsat moștenire după cum urmează: "Fie ca moștenitorul meu să-i dea lui Seius cei doi
catâri masculi ai mei, atunci când voi muri". Testatorul nu avea catâri masculi, dar a lăsat doi catâri femele. Servius a emis
opinia că moștenirea ar trebui plătită, deoarece catârii de sex feminin sunt incluși în termenul "catâri", la fel cum sclavii de
sex feminin sunt în general incluși în termenul "sclavi". De aici rezultă că sexul masculin îl include întotdeauna pe cel
feminin.
63. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea I.
În repetarea unor moșteniri care au fost deja acordate, se adaugă de obicei următoarele cuvinte: "Mai mult, moștenitorul meu
să fie însărcinat să dea", iar Sabinus spune că ele echivalează cu repetarea condițiilor de care depind moștenirile și a datelor
la care acestea trebuie plătite.
64. Africanus, Întrebări, Cartea a VI-a.
În cazul în care un testator și-a numit moștenitori pe fiul și pe nepotul său și i-a dat nepotului său, în baza unui trust, anumite
terenuri și tot ceea ce ar putea fi pe ele la momentul morții sale "cu excepția registrului său de conturi", iar la moartea sa a
fost găsită o sumă de bani în cufărul său în care erau păstrate bancnotele și obligațiunile debitorilor săi, a fost considerat de
mai multe autorități ca fiind puțin probabil că testatorul avea în minte banii respectivi atunci când a creat trustul. Cu toate
acestea, cred că, atunci când cineva dorește ca registrul său de conturi să fie predat unei alte persoane, ar trebui să se ia în
considerare dacă trebuie să se înțeleagă că el se aștepta să fie predate doar biletele debitorilor săi sau dacă a inclus și banii
care ar putea fi găsiți, dacă proveneau din colectarea creanțelor și erau destinați să fie împrumutați din nou. Merg și mai
departe și susțin că, dacă banii ar fi fost colectați și investiți din nou într-un mod similar, schimbarea obligațiilor nu ar anula
sau diminua efectul fiduciei, astfel încât, dacă aceiași bani ar fi fost destinați să fie plasați în cartea de conturi, adică în scopul
de a face noi împrumuturi, ar fi fost în continuare plătibili beneficiarului în conformitate cu termenii fiduciei. Din nou, cred
că se poate susține că nu numai banii colectați de la debitori, ci și cei obținuți din orice altă sursă cu intenția de a fi investiți în
același mod, ar aparține beneficiarului.
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(65) Marcianus, Institutes, cartea VII.
În cazul în care sclavii sunt legați cu excepția celor care fac afaceri, Labeo spune că sunt considerați exceptați de la moștenire
cei care au fost numiți cu scopul de a se ocupa de anumite afaceri; de exemplu, atunci când li s-a dat autoritatea de a
cumpăra, închiria sau concesiona bunuri, dar cei care au grijă de camerele unei case, de ziduri și de pescari, nu sunt
considerați ca fiind incluși sub titlul de sclavi care fac afaceri. Cred că această opinie a lui Labeo este corectă.
1. Atunci când un sclav trece de la o anumită ocupație la o meserie, anumite autorități consideră în mod foarte corect că
moștenirea se stinge, pentru motivul că ocupația a fost schimbată cu o meserie. Pe de altă parte, aceeași regulă nu se aplică în
cazul în care un purtător de litieră devine ulterior bucătar.
2. În cazul în care un sclav înțelege mai multe meserii, iar bucătarii sunt legați unui legatar, țesătorii unui alt legatar, iar
purtătorii de litieră unui al treilea legatar, sclavul menționat mai sus va fi considerat ca aparținând persoanei căreia îi sunt
legați alți sclavi din meseria în care sclavul respectiv era cel mai des angajat.
3. În cazul în care sunt lăsate moștenire sclavele însărcinate cu aranjarea părului stăpânei lor, Celsus spune că cele care au
fost angajate în acest serviciu doar două luni nu sunt incluse în moștenire; alții, însă, cred că da, deoarece rezultatul ar fi că
nici unul dintre acești sclavi nu ar fi inclus, deoarece toți pot învăța încă ceva și orice ocupație este susceptibilă de
îmbunătățire. Această opinie ar trebui mai degrabă să prevaleze, deoarece este conformă cu natura umană.
4. În cazul în care sunt lăsate moștenire turme, Cassius spune că sunt incluse toate patrupedele care obișnuiesc să se
hrănească împreună. Porcii sunt și ei incluși în această denumire, deoarece se hrănesc împreună. De aceea, Homer spune în
Odiseea: "Îl vei găsi așezat lângă porcii săi, care se hrănesc Lângă stânca Corax și Izvorul Aretusei".
5. Atunci când sunt lăsate moștenire animale de povară, boii nu sunt incluși și invers.
6. În cazul în care se lasă moștenire cai, sunt incluse iepele.
7. În cazul în care sunt lăsate moștenire oi, nu se includ mieii, dar trebuie să se stabilească din obiceiul din vecinătate pentru
cât timp mieii sunt desemnați cu acest termen, deoarece în anumite localități sunt considerați oi atunci când sunt gata să fie
tunși.
66. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
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În cazul în care se lasă moștenire păsări, se vor datora gâște, fazani și găini, precum și voliere; dar sclavii care au în grijă
fazanii și gâștele nu sunt incluși; cu excepția cazului în care testatorul spune în mod expres acest lucru.
67. Marcianus, Institutes, cartea VII.
Atunci când un testator își lezează pășunea din pădure și, în plus, lasă moștenire tot ceea ce se află în mod obișnuit acolo, nu
se înțelege că a vrut să lase moștenire turmele care în timpul iernii sunt ținute în cartierul de iarnă, iar în timpul verii sunt
lăsate în pășune, ci doar pe cele care se află acolo în mod obișnuit.
68. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
Ulpianus i-a declarat lui Julianus că testatorul, adăugând: "Întreaga moșie Seian", a fost înțeles că a lăsat și acea parte din
terenul menționat mai sus care părea să fie atașată acestuia prin termenii fiduciei și pe care o obținuse cu titlu de gaj; dreptul
debitorului asupra acesteia fiind rezervat.
1. Executarea unui trust nu poate fi cerută în temeiul următoarelor cuvinte: "Aveți grijă să aveți grijă de câmpurile mele, iar
rezultatul va fi că fiul meu vă va da copiii dumneavoastră."
2. În cazul în care sclavii deținuți în comun cu un altul sunt legați prin seamă, sub condiția: "Dacă vor fi ai mei când voi
muri", nu vor fi datorate; cu condiția ca testatoarea să fi intenționat ca ele să fie datorate dacă erau în întregime ale ei în acel
moment.
3. În cazul în care sunt lăsate anumite suprafețe de teren, împreună cu magazinele situate pe acestea, sclavii care aparțineau
de aceste terenuri la momentul în care a fost făcut testamentul vor fi incluși în moștenire, precum și cei care au fost atașați
ulterior; cu condiția ca testatorul să fi arătat în mod clar că aceasta a fost intenția sa.
(69) Marcellus, Opinii.
Semnificația obișnuită a cuvintelor dintr-un testament nu trebuie să fie niciodată îndepărtată, cu excepția cazului în care este
evident că intenția testatorului a fost alta.
1. Titius a prevăzut următoarele prin codicil: "Doresc ca toți sclavii tineri pe care îi am în serviciul meu să fie dați lui Publius
Maevius". Întreb la ce vârstă ar trebui să se înțeleagă că sclavii sunt tineri? Marcellus a fost de părere că acest lucru trebuie să
fie transmis judecătorului care avea jurisdicție în această chestiune, pentru a determina ce a vrut să spună testatorul prin
cuvintele pe care le-a folosit. Căci, în cazul testamentelor, nu trebuie să se acorde întotdeauna atenție definiției exacte a
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termenilor, deoarece, foarte adesea, persoanele vorbesc incorect și nu folosesc întotdeauna nume și apelative adecvate. Cu
toate acestea, poate fi considerat tânăr un sclav care a depășit vârsta tinereții, până când începe să fie inclus în rândul
bătrânilor.
70. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXII.
În cazul în care lâna este lăsată cuiva, se consideră ca fiind lăsată moștenire cea care nu este vopsită, adică lâna în starea ei
naturală.
(1) Acest lucru este valabil și pentru cea care a fost prelucrată sau care este cuprinsă în termenul de lână neterminată.
(2) S-a pus întrebarea dacă sub termenul de "lână" este inclusă doar ceea ce nu a fost filat sau dacă se înțelege și ceea ce este
filat; ca, de exemplu, urzeala și țesătura. Sabinus consideră că este inclusă lâna care a fost filată, iar noi adoptăm opinia sa.
(3) Se consideră că cuvântul lână ar trebui să fie folosit până când este transformată în pânză.
(4) Trebuie să se înțeleagă că atât lâna spălată, cât și cea nespălată sunt incluse sub această denumire, cu condiția să nu fie
vopsită.
(5) Părul de vacă utilizat pentru umplerea pernelor nu este inclus în termenul de lână.
(6) În plus, lâna din care oricine poate face o îmbrăcăminte, fie pentru sănătate, fie pentru comoditate, nu este inclusă.
(7) Nici cea care este pregătită pentru a fi aplicată pe corp sau pentru tratament medical nu va fi cuprinsă în termenul de lână.
(8) Dar ar trebui oare să fie incluse pieile de care este atașată lâna? Este evident că acestea sunt accesorii ale lânii.
(9) În cazul în care lâna este lăsată moștenire, aceasta poate include, în opinia mea, blana de iepure și de capră și puful de
gâscă, precum și substanța obținută dintr-o anumită plantă care se numește lână vegetală.
(10) În cazul în care, totuși, lâna este lăsată moștenire, inul nu este inclus.
(11) În cazul în care se lasă moștenire inul, este inclus ceea ce a fost prelucrat, precum și articolul neterminat, precum și ceea
ce a fost filat și ceea ce este în pânză și nu a fost încă țesut. Prin urmare, există o diferență în cazul unui legat de in și de lână.
Cred că, în cazul în care inul a fost vopsit, acesta ar fi inclus într-un legat.
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(12) În cazul în care lâna și-a schimbat culoarea, acest lucru ar trebui să fie luat în considerare. Autoritățile antice au decis că
lâna care și-a schimbat culoarea nu ar trebui să fie inclusă sub termenul de lână, dar ar trebui să fie inclusă toată lâna care a
fost filată și nu țesută. Prin urmare, se pune întrebarea dacă termenul "schimbată în culoare" se aplică la purpură. Cred că
ceea ce nu a fost vopsit nu este inclus în acest termen și, prin urmare, nu se referă nici la lâna care este în mod natural albă
sau neagră, sau de orice altă nuanță naturală. Cu toate acestea, consider că purpura și stacojiu, deoarece nu sunt culori
naturale, ar trebui să fie incluse în termenul "lână vopsită", cu excepția cazului în care testatorul a intenționat altfel.
(13) Sunt de părere că purpura de orice fel ar trebui să fie inclusă sub această denumire. Scarlatul nu ar trebui să fie inclus,
nici roșul albăstrui, nici violetul. Nimeni nu se îndoiește că firul deja pus în război de țesut ar trebui să fie inclus sub termenul
violet. Lâna destinată a fi vopsită în violet nu este inclusă.
71. Același, Despre Sabinus, cartea XX.
Atunci când cuvintele "sclava sau sclavele mele" sunt inserate într-un testament, se consideră că sunt indicate cele pe care
testatorul le-a inclus în numărul sclavilor care îi aparțineau.
72. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Același lucru trebuie spus cu referire la toate celelalte bunuri pe care oricine le poate lăsa moștenire ca fiind ale sale.
73. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XX.
Prin expresia "sclavii sau sclavele sale", înțelegem că se referă la cei care aparțineau testatorului printr-un titlu perfect și că
nu sunt incluși cei în care se bucura doar de uzufruct.
(1) În cazul în care oamenii liberi îl servesc pe testator cu bună credință ca sclavi, cea mai bună opinie este că aceștia sunt
incluși sub termenul "ai săi"; cu condiția ca el să fi intenționat ca cei care îi aparțineau, precum și cei pe care îi considera ca
fiind proprietatea sa, să fie incluși în această denumire.
(2) Nu există nicio îndoială că acei sclavi pe care un debitor i-a dat în gaj ar trebui să fie considerați ca fiind ai săi; dar acest
lucru, în niciun caz, nu se aplică creditorului.
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(3) Prin urmare, dacă cineva are sclavi proprii ale căror servicii le-a închiriat altora, fie ca brutari sau jucători, fie pentru orice
altă slujbă; ar trebui să se considere că i-a lăsat moștenire și sub denumirea de sclavi? Acest lucru trebuie să fie prezumat, cu
excepția cazului în care intenția testatorului pare să fie alta.
(4) Cred că, în cazul în care o parte își exercită meseria de comerciant de sclavi, sclavii săi nu pot fi incluși în mod
corespunzător printre cei care aparțin gospodăriei sale, cu excepția cazului în care a fost clar că aceasta a fost intenția sa cu
privire la ei; deoarece, atunci când cineva cumpără sclavi pentru a-i vinde imediat, ar trebui să se considere că îi deține mai
degrabă ca marfă, decât ca sclavi ai săi.
(5) Pomponius afirmă în Cartea a cincea că sclavii care aparțin altor sclavi nu sunt incluși în această categorie.
74. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
În cazul în care cineva lasă moștenire "sclavii săi", sunt incluși și cei deținuți în comun cu alții, precum și cei de care un altul
se bucură de uzufruct.
75. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XX.
Acolo unde se lasă moștenire monede, în general, se înțelege că sunt incluse și cele de cea mai mică valoare nominală; cu
excepția cazului în care din termenii testamentului reiese că intenția a fost de a se abate de la obiceiul testatorului sau al
vecinătății.
(76) The Same, On the Edict, Cartea II.
În cazul în care se lasă moștenire hârtii, nimeni nu poate spune că aceasta se referă la cele pe care s-a scris și că sunt incluse
în moștenire cărțile deja alcătuite. Acest lucru este valabil și pentru tăblițe.
77. Javolenus, Despre Plautius, Cartea I.
În cazul în care legatele sunt repetate pentru a face o înlocuire, în repetare sunt incluse și concesiile de libertate.
78. Paulus, Despre Vitellius, Cartea a II-a.
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S-a pus problema, în cazul în care sclavul Stichus fusese scos de pe terenul de care fusese atașat și instruit, dar nu fusese
ulterior returnat, dacă trebuia să fie predat legatarului împreună cu terenul respectiv. Răspunsul a fost că, dacă a fost trimis în
scopul de a studia și nu pentru a fi transferat pe un alt teren, el trebuie să fie predat legatarului.
(1) "Fiul meu, Maevius, întrucât ți-am dat deja cea mai mare parte a proprietății mele, ar trebui să te mulțumești cu moșia
Sempronian și cu toți cei care locuiesc pe ea, adică cu sclavii care se află acolo." S-a pus problema de a dispune de anumite
bilete ale datornicilor și de sume de bani care au fost găsite pe terenul respectiv. Aceeași testatoare a scris următoarea
scrisoare: "Îți dau tot argintăria și mobila pe care o am, precum și tot ce posed pe moșia Sempronian". Mobilierul care se află
pe alte proprietăți sau în alte case îi va aparține lui Maevius și va avea dreptul la sclavii pe care testatoarea i-a lăsat moștenire
altora și care făceau parte din proprietatea Sempronian? Răspunsul a fost că bancnotele și banii nu ar trebui să fie considerate
ca fiind incluse, cu excepția cazului în care intenția defunctului de a le lăsa moștenire a fost dovedită în mod pozitiv, și că
moștenirea fiului ar trebui să fie diminuată prin lăsarea moștenirii altora a sclavilor atașați la respectiva moștenire. În ceea ce
privește argintăria și mobilierul care se aflau în altă parte, dispunerea lor trebuie lăsată în seama judecătorului, care va stabili
cui trebuie să aparțină, pentru ca intenția testatorului să fie realizată de către legatar.
(2) Un testator a lăsat anumite terenuri după cum urmează: "Așa cum au fost deținute de mine, împreună cu orice bunuri care
s-ar putea afla acolo la momentul morții mele." S-a pus întrebarea cu referire la sclavii care locuiau pe respectivele terenuri,
fie pentru a le cultiva, fie în alte scopuri, precum și cu referire la alte bunuri care se aflau acolo la momentul morții
testatorului, dacă acestea aparțineau legatarului. Răspunsul a fost că toate bunurile în cauză ar trebui să fie considerate a fi
fost lăsate moștenire.
(3) "Doresc ca moșia mea din Campania să fie dată Genesiei, fiica mea adoptivă, respectiva moșie fiind în valoare de două
sute de aurei, și ca ea să se bucure de ea așa cum se obișnuiește." S-a pus întrebarea dacă chiriile rămase ale chiriașilor și
sclavii care se aflau pe teren la momentul morții testatorului erau, de asemenea, datorate legatarului. Răspunsul a fost că tot
ceea ce era datorat de chiriași nu a fost lăsat moștenire, dar că toate celelalte lucruri ar trebui să fie considerate ca fiind date
prin cuvintele "după cum se obișnuiește".
(4) Cineva ar putea, poate, să se întrebe de ce, sub termenul "placă de argint" ar trebui să fie inclus argintul manufacturat;
când, în cazul în care se lasă moștenire marmură, nu se poate considera că a fost indicat decât materialul brut. Motivul este că
articolele de o asemenea natură încât pot fi ușor reduse la starea lor anterioară sunt supuse puterii materialului din care sunt
compuse, fără a-și pierde vreodată forța.
(5) Nu există nicio îndoială că stacojiu, care este desemnat prin numele său specific, nu este inclus în lâna a cărei culoare a
fost schimbată, așa cum nu sunt numite stacojiu sau purpură nici vopselele făcute din sângele de corb sau cele cunoscute sub
numele de hysginus și melinus.
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(6) În cazul în care un om a făcut un legat, după cum urmează: (1) "În cazul în care un om a făcut un legat după cum
urmează: "Dăruiesc și las moștenire soției mele acele obiecte care au fost achiziționate pentru uzul ei", i-am cerut pretorului,
care avea jurisdicție asupra fiduciei, ca bunurile pe care soția le dăruise soțului ei și care fuseseră evaluate, să fie predate,
astfel încât valoarea lor să fie inclusă în zestre, dar nu am reușit să obțin consimțământul său, deoarece el a considerat că
testatorul nu avea această proprietate în minte în momentul în care a făcut testamentul. Cu toate acestea, dacă proprietatea
respectivă i-ar fi fost dată pentru uzul ei, nu ar fi contat dacă ar fi fost obținută de ea însăși sau de altcineva. Ulterior am găsit
următorul caz menționat în Aburnius Valens. O femeie a dat anumite bunuri, care fuseseră evaluate, cu titlu de zestre soțului
ei, iar acesta din urmă i le-a lăsat ulterior, descrise după cum urmează: "Articolele care au fost achiziționate și cumpărate
pentru ea". Această autoritate a statuat că ceea ce este dat cu titlu de zestre nu este inclus în categoria bunurilor cumpărate și
dobândite, cu excepția cazului în care soțul, devenit ulterior proprietar al respectivelor bunuri, le consacră pentru uzul soției
sale.
(7) În cazul în care se lasă moștenire un bun care se află pe un teren, moștenirea include, de asemenea, lucrurile care, dacă nu
se află pe acesta la momentul respectiv, se află de obicei acolo, iar orice articole care se află acolo din întâmplare nu sunt
considerate ca fiind lăsate moștenire.
79. Celsus, Digest, Cartea IX.
În cazul în care un cor sau un corp de sclavi a fost lăsat moștenire, este la fel ca și cum indivizii care îl compun ar fi fost
legați separat.
(1) Proculus spune că, prin cuvintele: "Dau și las moștenire toate bunurile mobile care se găsesc acolo", banii care sunt
depozitați în acel loc în scopul de a fi împrumutați nu sunt lăsați moștenire, dar cei care au fost lăsați acolo pentru a-i pune în
siguranță (așa cum obișnuiau să facă anumite persoane în timpul războaielor civile), vor fi incluși în moștenire; și povestește
că a auzit bătrâni de la țară spunând că banii fără peculium se pierd foarte ușor, înțelegând prin termenul peculium ceea ce
este pus deoparte pentru a fi păstrat în siguranță.
(2) În cazul în care un teren neconstruit este legat și, între timp, o casă este ridicată pe el, iar după ce casa a fost demolată,
terenul devine din nou liber, legatarul va avea dreptul la el, deși nu l-ar fi putut revendica cât timp casa se afla acolo.
(3) În cazul în care un sclav este lăsat moștenire și apoi, după ce a fost manuntit, este din nou redus la sclavie, el poate fi
revendicat de către legatar.
80. The Same, Digest, cartea XXXV.
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Moștenitorii pot fi numiți în comun sau pot fi făcuți legatarii comuni; adică, o întreagă moștenire sau un întreg legat le poate
fi dat fiecăruia în parte, astfel încât părțile lor vor fi indivizibile, cu excepția cazului în care există un consimțământ universal.
(81) Modestinus, Diferențe, cartea IX.
Anumite autorități consideră, în mod foarte corect, că, atunci când sunt legați sclavi, sunt incluși și sclavii de sex feminin,
deoarece denumirea comună de "sclavi" include ambele sexe. Nimeni, totuși, nu are nicio îndoială că acolo unde sunt lăsate
sclave femei, sclavii bărbați nu sunt incluși. În cazul în care se lasă moștenire copii, care sunt sclavi, sunt incluși sclavii de
sex feminin. Trebuie spus că, în cazul în care sunt lăsate sclave fete, nu este cazul ca sclavii băieți să fie incluși.
1. În cazul în care sunt lăsate moștenire sclave de sex feminin, sunt incluse și fecioarele, la fel cum, în cazul în care sunt
lăsate moștenire sclavi de sex masculin, sunt incluși și băieții.
2. Atunci când sunt lăsate moștenire turme de vite, sunt incluși și boii și alte animale de povară.
3. Atunci când se lasă moștenire o turmă, se consideră că sunt incluși boii, dar nu și turmele de oi și capre.
4. În cazul în care se lasă moștenire oi, anumite autorități consideră, în mod corect, că nu sunt incluși nici mieii, nici berbecii.
5. Cu toate acestea, nu există nicio îndoială că berbecii și mieii sunt incluși în legatul unei turme de oi.
82. The Same, Rules, Book IX.
Atunci când un sclav, care locuia în mod obișnuit pe un teren, își ia zborul, iar terenul este legiferat în starea în care se află,
sclavul va face parte din moștenire, chiar dacă va fi prins după moartea testatorului.
83. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
În cazul în care un legat a fost lăsat după cum urmează: "Vă cer să dați lui Așa și așa, în momentul morții dumneavoastră, tot
ceea ce aparține moștenirii mele și bunurilor mele care ar putea ajunge în mâinile dumneavoastră", culturile pe care
moștenitorul, în timpul vieții, precum și ceea ce a luat locul culturilor, nu au fost considerate ca făcând parte din legat,
deoarece nu s-a putut dovedi că testatoarea a intenționat ca moștenitorul ei să fie însărcinat cu livrarea culturilor.
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1. În cazul în care un testator a lăsat un trust în beneficiul copiilor săi și, după ce i-a înlocuit unul pe altul, a dorit ca, după
moartea ultimului supraviețuitor, trustul să treacă la descendenții lor, întreb, dacă după moartea ultimului copil nu a mai
rămas nimeni, cu excepția libertului său, dacă acesta ar trebui să fie admis la beneficiul trustului. Răspunsul a fost că era
perfect evident că, prin denumirea "descendenții" săi, numai copiii săi, și nu și liberții lor, erau incluși în numărul celor
cărora le era lăsat trustul.
84. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a II-a.
În cazul în care un testator își lăsa moștenire bunurile sale, care se aflau la Roma, unei anumite persoane, acesta ar fi avut
dreptul și la ceea ce era depozitat pentru păstrare în siguranță în depozite din afara orașului.
(85) Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea II.
Împăratul a decis recent că, în cazul în care un testator a lăsat o proprietate oricui, dar nu a adăugat termenul "al meu" și nu a
intenționat să lase respectiva proprietate decât dacă era a lui, moștenirea ar fi valabilă doar în cazul în care ar fi necesar să se
acorde mai multă atenție dorințelor testatorului decât cuvântului "al meu". De aceea, apare această frumoasă distincție, că ori
de câte ori un anumit articol este lăsat prin testament pentru a fi predat imediat, termenul "al meu" nu creează această
condiție. În schimb, dacă este vorba de un bun care nu este desemnat în mod expres, ca de exemplu, "Vinurile mele, hainele
mele", termenul "meu" este considerat a fi condiționat, astfel încât rămâne doar ceea ce a aparținut testatorului. Cu toate
acestea, nu cred că opinia menționată mai sus poate fi susținută cu tărie, ci mai degrabă că, în acest caz, orice îmbrăcăminte
sau vin pe care testatorul le considera ca fiind ale sale, sunt lăsate moștenire; și de aceea s-a considerat că și vinul care a
devenit acru este inclus în moștenire, dacă testatorul l-a considerat întotdeauna ca fiind vin. Este clar că, în cazul în care
testatorul a folosit un limbaj referitor la momentul morții sale, de exemplu, "hainele care vor fi ale mele", cred că acest lucru
trebuie înțeles, fără îndoială, ca implicând o condiție. De asemenea, cred că, atunci când testatorul spune: "Stichus, care va fi
al meu", fraza ar trebui, de asemenea, să fie considerată ca fiind condiționată; nici nu contează dacă el ar spune: "Cine va fi al
meu" sau "Dacă va fi al meu", în ambele cazuri, legatul va fi condiționat. Labeo este de părere că următoarea propoziție,
"Cine va fi al meu", ar trebui să fie considerată doar cu titlu de desemnare. Noi, însă, ne folosim de o altă regulă.
86. Proculus, Epistole, Cartea a V-a.
În cazul în care o moștenire a fost lăsată după cum urmează: "Las casa mea și conținutul ei în momentul morții mele", nu
cred că banii colectați de la anumiți debitori ai testatorului, pentru a fi investiți din nou în alte creanțe similare, fac parte din
moștenire. Sunt întru totul de acord cu distincția făcută de Labeo, conform căreia moștenirea nu va fi diminuată pentru că se
întâmplă ca ceva să fie în afara casei, așa cum nu poate fi mărită pentru că se întâmplă ca un alt articol să fie acolo.
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(87) Paulus, Despre Lex Julia et Papia, cartea IV.
Un trust, precum și o donație mortis causa, sunt incluse în termenul de moștenire.
88. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
S-a hotărât că, în cazul în care se lasă moștenire lână, o haină făcută din ea nu este inclusă în moștenire.
1. De asemenea, în cazul în care un material precum lemnul este lăsat moștenire, o corabie sau o comodă făcută din acesta nu
poate fi revendicată ca parte a moștenirii.
2. În cazul în care o corabie, care a fost lăsată moștenire, este dezmembrată, nici corabia însăși, nici materialele din care este
compusă nu vor fi datorate.
3. În cazul în care, însă, o masă de metal este lăsată moștenire, orice cupă făcută din ea poate fi revendicată.
89. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VI-a.
Părțile sunt considerate legatarii solidari atunci când același obiect le este lăsat separat, din cauza bunului în sine, și nu din
cauza cuvintelor folosite de testator. Ele sunt considerate legatarii comuni din cauza cuvintelor folosite, și nu din cauza
bunului lăsat moștenire, atunci când testatorul spune: "Dau și las moștenire o astfel de suprafață de teren lui Titius și Seius,
parte și cotă-parte", deoarece ambii legatarii au partea lor de la început. Prin urmare, un legatar este cu siguranță preferat
celorlalți, atunci când este unit cu colegul său legatar atât prin bunurile lăsate, cât și prin termenii legatului. În cazul în care ar
fi unit cu acesta doar prin legatul de bunuri, se stabilește că nu are dreptul la nicio preferință. Dar în cazul în care este asociat
cu el prin cuvinte și nu prin interesul său în proprietate, se pune întrebarea dacă celălalt va avea dreptul la preferință. Cea mai
bună opinie este că el va fi preferat.
90. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VII-a.
Se înțelege că o moștenire este înțeleasă ca fiind specificată atunci când partea care este însărcinată cu ea este cunoscută,
chiar dacă numele său nu este indicat.
91. Papinianus, Opinii, Cartea a VII-a.
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În cazul în care o întindere de pământ a fost lăsată unei fiice ca moștenire privilegiată, "împreună cu ceea ce se datorează de
la administratori și chiriași", moștenirea reziduului include ceea ce a rămas din chiriile terenurilor sub același contract de
închiriere. În caz contrar, s-ar putea stabili cu ușurință că chiriile încasate de la chiriași și banii depozitați în cartea de conturi
a testatorului în același loc nu ar face parte din ceea ce a rămas, ca fiind datorat fie de chiriaș, fie de administratori, chiar dacă
testatorul ar fi putut declara în mod expres că a dorit ca administratorii să aparțină fiicei sale.
(1) S-a hotărât că, atunci când sunt folosite următoarele cuvinte: "Îi dau lui Lucius Titius astfel de terenuri, cu casa, în aceeași
stare în care pot fi găsite la momentul morții mele", uneltele agricole și toate obiectele pentru uzul casei trebuie să fie predate
în conformitate cu termenii legatului; dar tot ceea ce este datorat de chiriași nu va fi inclus.
(2) Un tată a lăsat moștenire fiului său o fabrică folosită pentru vopsirea purpurii, împreună cu sclavii desemnați pentru a
conduce afacerea și pânza purpurie care se afla acolo la momentul morții sale. S-a decis că nici banii obținuți din vânzarea
țesăturilor, nici ceea ce era datorat de cumpărători, nici datoriile sclavilor nu erau incluse în moștenire.
(3) "Îi dau și îi las lui Titius moșia Seian în aceeași stare ca atunci când am cumpărat-o." Întrucât și moșia Gabinian fusese
cumpărată împreună cu cealaltă la un preț unic, am dat ca părere că simpla dovadă a cumpărării nu este suficientă, ci că
trebuie să se stabilească din scrisorile și conturile testatorului dacă moșia Gabinian era inclusă în numele moșiei Seian și dacă
veniturile ambelor fuseseră unite și trecute în contabilitate ca fiind ale moșiei Seian.
(4) S-a stabilit că, în cazul în care se lasă moștenire o casă, băile constituie o parte a acesteia. Cu toate acestea, dacă testatorul
a permis accesul public la acestea, băile vor face parte din aceasta doar atunci când se poate intra în ele prin clădirea însăși și
când au fost folosite uneori de capul gospodăriei sau de soția sa; și când chiria băilor a fost purtată în registrele testatorului
împreună cu cea a altor încăperi din casă; sau când ambele au fost cumpărate sau mobilate cu bani plătiți în același timp.
(5) O anumită persoană care deținea o casă a cumpărat o grădină adiacentă, iar ulterior a donat casa. Dacă a cumpărat grădina
în contul casei, pentru a o face pe aceasta din urmă mai plăcută și mai sănătoasă, și dacă a existat o intrare în ea prin casă, iar
grădina a fost o anexă la aceasta din urmă, ea va fi inclusă în moștenirea casei.
(6) Sub termenul "casă" se înțelege și o clădire alăturată acesteia, dacă ambele au fost cumpărate la un singur preț și se
stabilește că chiriile celor două au fost purtate împreună în contabilitate.
92. Paulus, Opinii, Cartea a XVI-a.
"Dacă fiicele mele, Maevia și Nigidia, vor deveni moștenitoarele mele, atunci Maevia să ia din averea mea și să aibă ca
moștenire preferată, așa și așa pământuri ale mele, cu căsuțele de pe ele și sclavii care au grijă de ele; și, în plus, toate
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câmpurile adiacente, pe care le-am obținut prin cumpărare sau în orice alt mod, în scopul de a le uni cu respectivele
pământuri; împreună cu toți sclavii, turmele, animalele de povară și alte bunuri personale care se vor găsi pe aceste terenuri,
sau pe orice parte a acestora, în momentul morții mele, în cea mai bună și mai perfectă stare în care le dețineam atunci, sau
(pentru a vorbi mai clar) tot ceea ce se poate afla pe ele. " Pe una dintre suprafețele de teren care fuseseră lăsate ca moștenire
privilegiată se afla o clădire folosită pentru păstrarea registrelor, în care se găseau instrumente referitoare la cumpărarea a
numeroși sclavi și altele care făceau referire la bunuri imobile, diverse contracte și bilete la ordin ale debitorilor. Întreb dacă
aceste instrumente trebuiau să fie considerate proprietate comună a moștenitorilor. Am răspuns că, potrivit faptelor expuse,
nici documentele menționate mai sus referitoare la achiziții sau la datorii, care au fost găsite pe terenul lăsat ca moștenire
privilegiată, nu păreau a fi incluse în moștenire.
1. În cazul în care o casă este lăsată moștenire după cum urmează: "Îi însărcinez pe moștenitorii mei să permită ca So-and-So
să aibă casa în care locuiesc și tot ceea ce este inclus în ea, fără a exclude orice fel de ustensile", nu se consideră că testatorul
a avut în vedere bani sau obligații ale debitorilor.
93. Scaevola, Opinii, Cartea a III-a.
Lucius Titius a făcut următoarea prevedere în testamentul său: "Moștenitorul meu nu va înstrăina, sub nicio formă,
proprietatea mea suburbană sau reședința mea din oraș". Fiica sa, care a fost numită moștenitoare, a lăsat o fiică care a păstrat
mult timp posesia acestei proprietăți și, la moartea sa, a numit moștenitori străini. S-a pus întrebarea dacă terenul aparținea
Iuliei, care era nepoata lui Titius, testatorul. Răspunsul a fost că, în cazul expus, nu s-a făcut nimic împotriva voinței
defunctului pentru a împiedica proprietatea să aparțină moștenitoarei, deoarece dispoziția testamentară era un simplu precept.
1. "Le ordon moștenitorilor mei să plătească soției mele, Sempronia, o sută de aurei, pe care am împrumutat-o de la ea". S-a
pus întrebarea dacă Sempronia putea cere executarea fiduciei, dacă, după ce a intentat un proces pentru respectiva sumă de
bani ca fiind datorată ei, ar fi pierdut procesul. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, banii puteau fi
revendicați în temeiul contractului de fiducie, deoarece se părea că nu erau datorate din alt motiv.
2. Un bărbat a lăsat prin testament anumite terenuri libertului său și a adăugat următoarele cuvinte: "Așa cum au fost
posedate de mine și cu tot ceea ce ar putea fi acolo în momentul morții mele." S-a pus întrebarea dacă sclavii care au rămas
pe terenuri în scopul cultivării lor sau din orice alt motiv, la momentul morții testatorului, precum și celelalte bunuri
personale care se aflau acolo, vor aparține legatarului. Răspunsul a fost că da.
3. S-a pus întrebarea dacă bunurile pe care moștenitorii au fost însărcinați să le predea fraților lor ar aparține și surorilor lor.
Răspunsul a fost că da, cu excepția cazului în care se dovedește că intenția testatorului a fost alta.
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4. Un testator a lăsat breslei fierarilor o moștenire, după cum urmează: Le las moștenire o astfel de suprafață de teren,
împreună cu pădurea care îi aparține, în cea mai bună și mai excelentă stare în care se poate afla." Întreb dacă au fost lăsate și
bunurile personale care se aflau pe teren în momentul decesului testatorului, de exemplu, fânul, furajele, paiele, mașinile,
vasele de păstrare a vinului (adică cuvele și butoaiele atașate la depozite) și grânarele. Răspunsul a fost că tot ceea ce nu a
fost lăsat moștenire este revendicat în mod abuziv.
5. Un testator care a lăsat o anumită suprafață de teren ca moștenire privilegiată unui moștenitor căruia îi lăsase jumătate din
averea sa i-a făcut următoarea cerere: "Vă cer să consimțiți să îl acceptați pe Clodius Verus, nepotul meu și ruda
dumneavoastră, ca și coerede al jumătății din moșia Julian, pe care am ordonat să vă fie dată în plus față de partea
dumneavoastră." Întreb dacă nepotul ar avea dreptul la jumătate din moștenire în conformitate cu termenii fiduciei.
Răspunsul a fost că da.
94. Valens, Trusts, Cartea a II-a.
Un bărbat care a lăsat mai mulți liberți a legiferat o suprafață de teren către trei dintre ei și le-a cerut să aibă grijă ca numele
acesteia să nu fie schimbat. S-a pus întrebarea dacă, atunci când primul dintre cei trei a murit, ar fi fost obligat să lase partea
sa ambilor colegii săi care erau uniți cu el în moștenire, sau doar unuia dintre ei; sau dacă ar fi putut să o lase altuia care era
colegul său libert. S-a hotărât că, deși aceasta era o chestiune de intenție, totuși, dorința testatorului ar fi fost respectată în
mod suficient dacă legatarii ar fi lăsat pământul unui alt coleg de breaslă al său. Cu toate acestea, în cazul în care nu l-a dat
niciunuia, nu se poate pune la îndoială dacă cererea de executare a fiduciei ar aparține celui mai harnic dintre consăteni sau
tuturor, sau dacă ar aparține doar celor cărora li s-a lăsat moștenirea în comun? Julianus a considerat, în mod corect, că
dreptul de creanță aparținea tuturor liberților.
(95) Marcianus, Trusts, Book II.
"Oricine va fi moștenitorul meu să fie obligat să plătească, și eu îl însărcinez să plătească, orice sumă pe care o menționez".
Aristo spune că bunurile corporale sunt, de asemenea, incluse în această prevedere, ca, de exemplu, terenurile, sclavii,
hainele și argintăria; deoarece termenul "orice" nu se referă doar la bani, așa cum este evident atunci când este vorba de
moștenirea unei zestre și de stipulațiile referitoare la o proprietate cumpărată, și că cuvântul "sume" trebuie înțeles în același
sens ca în cazurile menționate mai sus. În plus, intenția defunctului, care trebuie să fie luată în considerare în mod special în
cazul fiduciilor, depinde și ea de această opinie; deoarece testatorul ar fi avut cu greu intenția ca moștenitorul său să plătească
doar bani atunci când, după această declarație preliminară, a adăugat bunuri corporale.
96. Gaius, Trusts, Cartea a II-a.
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În cazul în care Titius a fost desemnat moștenitor a jumătate dintr-o moștenire și însărcinat să predea întreaga moștenire lui
Maevius, iar apoi coeredele său a fost rugat să îi transfere partea sa sau o parte din aceasta, va fi Titius obligat, de asemenea,
să îi transfere lui Maevius partea pe care a primit-o de la coeredele său în conformitate cu termenii fiduciei? Divinul
Antoninus, după ce a fost consultat cu privire la acest punct, a declarat într-un Rescript că nu era obligat să o transfere,
deoarece nici moștenirile și nici trusturile nu sunt incluse în termenul "avere".
97. Paulus, Decrete, Cartea a II-a.
Un anume Osidius, după ce a numit-o pe fiica sa Valeriana moștenitoarea sa și a acordat libertatea administratorului său,
Antiochus, și după ce i-a lăsat acestuia din urmă anumite suprafețe de teren împreună cu peculium-ul său și cu tot ceea ce era
datorat, nu numai de el, ci și de chiriași, legatarul a prezentat o declarație scrisă de mâna testatorului, arătând ceea ce era
datorat de el și de chiriași. De asemenea, în acest instrument au fost inserate următoarele: "În plus, administratorul meu
trebuie să dea socoteală de alte bunuri, adică de cele pe care le-am pus deoparte pentru uzul meu, și anume cereale, vin și alte
articole." Eliberatorii au cerut aceste lucruri de la moștenitor, susținând că erau incluse în ceea ce rămăsese datorat, și au
obținut o hotărâre în favoarea sa din partea guvernatorului. Când, pe de altă parte, alte părți interesate au declarat că nu i s-a
cerut ceea ce rămăsese datorat de către locatari, sau chiar ceea ce era datorat de el însuși, și au pretins că articolele care
fuseseră puse deoparte pentru uzul defunctului nu trebuiau incluse în soldul datorat, împăratul l-a interogat pe reprezentantul
legatarului și, cu titlu de exemplu, a întrebat: "Ce este? "Să presupunem că ar fi fost puse deoparte o sută de mii de aurei, care
urmau să fie folosite pentru uzul testatorului, ați spune că tot ceea ce a rămas în cufăr v-ar fi datorat?". El a considerat că
apelul a fost făcut în mod corect. Reprezentantul legatarului a susținut că anumite sume de bani au fost colectate de la
chiriași, după moartea testatorului. Decizia a fost că tot ceea ce a fost colectat după decesul acestuia ar trebui să fie predat
legatarului.
(98) Același, Despre forma unui testament.
În cazul în care există mai multe grade de moștenitori și în testament apare următoarea clauză: "Să dea moștenitorul meu",
aceasta se aplică tuturor gradelor, la fel ca și următoarele cuvinte: "Oricine va fi moștenitorul meu". Prin urmare, dacă cineva
nu dorește să împovăreze pe toți moștenitorii săi cu plata moștenirilor, ci doar pe unii dintre ei, trebuie să îi însărcineze în
mod specific prin nume.
99. Același lucru, în ceea ce privește sensul termenului de echipament.
Atunci când se lasă moștenire sclavi urbani, anumite autorități îi împart pe cei care locuiesc într-un oraș, nu în funcție de
locul de reședință, ci de ocupațiile lor, astfel încât, deși pot fi în locuri de la țară, totuși, dacă nu prestează munci rurale, sunt
considerați sclavi urbani. Trebuie spus, totuși, că trebuie considerați sclavi urbani aceia pe care capul familiei obișnuiește să-i
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includă printre cei care aparțin orașului, iar acest lucru poate fi ușor de constatat din registrul sclavilor, precum și din hrana
care le este oferită.
1. Se poate pune la îndoială dacă sclavii angajați ca vânători și prinzători de păsări trebuie incluși printre sclavii urbani sau
rurali. Trebuie spus, totuși, că ei trebuie să aparțină locului unde locuiește capul gospodăriei, care le asigură întreținerea.
2. Mucenicii fac parte din categoria sclavilor urbani, cu excepția cazului în care testatorul i-a angajat în munci rurale.
3. Unele autorități consideră că atunci când un copil se naște dintr-o sclavă care aparține orașului și este trimis la țară pentru a
fi crescut, acesta nu aparține nici uneia dintre aceste clase. Să vedem dacă nu ar trebui să se înțeleagă că este inclusă
împreună cu sclavii urbani. Aceasta pare a fi cea mai bună opinie.
4. În cazul în care se lasă moștenire sclavi care sunt purtători de litieră, iar unul dintre ei este și purtător de litieră și bucătar,
el va fi inclus în moștenire.
5. În cazul în care sclavii născuți în casă sunt lăsați moștenire unei persoane, iar alții care sunt curieri sunt lăsați moștenire
altei persoane, iar o parte din număr aparține ambelor clase, aceștia vor fi incluși printre curieri, pentru motivul că specia este
subordonată genului. În cazul în care doi sclavi aparțin aceluiași gen sau aceleiași specii, ei sunt în general deținuți în comun.
(100) Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a II-a.
"Îl însărcinez pe moștenitorul meu să îi predea sclavul meu, Stichus, lui Lucius Titius" sau "Să îi predea sclavul meu".
Cascellius spune că, în temeiul unei astfel de clauze, sclavul trebuie să fie predat; iar Labeo îi aprobă opinia, deoarece atunci
când cineva primește ordin să predea ceva, primește în același timp ordin să dea.
1. O moștenire de două statui de marmură, precum și toată marmura aflată în posesia testatorului a fost lăsată în mod special
unui anumit individ. Cascellius consideră că nu se cuvine nicio altă statuie de marmură, în afară de cele două menționate.
Ofilius și Trebatius sunt de altă părere. Labeo adoptă concluzia lui Cascellius, pe care eu o consider corectă, deoarece, lăsând
două statui, se poate considera că testatorul nu a avut intenția de a lăsa mai mult atunci când a lăsat moștenire marmura.
2. "Îi dau și îi las soției mele hainele, bijuteriile și toate plachetele de aur și argint pe care le-am făcut pentru ea sau care sunt
destinate pentru ea". Trebatius crede că cuvintele "pe care am pus să i le fac sau să i le folosesc" se referă doar la aur și
argint. Proculus susține că ele se referă la tot ceea ce se menționează, iar această opinie este corectă.
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3. Într-un caz în care vase corintice au fost lăsate moștenire unei anumite persoane, Trebatius a fost de părere că
piedestalurile făcute pentru a le susține erau datorate, ca parte a moștenirii. Labeo, însă, nu adoptă această opinie, dacă
testatorul a considerat respectivele piedestaluri ca fiind vase. Dar Proculus spune foarte corect că, dacă vasele nu erau din
aramă corintică, ele puteau fi revendicate de către legatar.
4. În cazul în care sunt lăsate moștenire obiecte din carapace de broască țestoasă, Labeo și Trebatius sunt de părere că sunt
datorate paturile încrustate cu carapace de broască țestoasă, ale căror picioare sunt acoperite cu argint, ceea ce este corect.
101. Scaevola, Digest, cartea XVI.
Un om care, în provincia sa natală, avea anumite terenuri proprii, precum și altele care îi fuseseră gajate ca garanție pentru
datorii, a executat un codicil după cum urmează: "Doresc să fiu dat iubitei mele țări, ca parte a ei, și îi dau separat, toate
pământurile pe care le posed în Siria, împreună cu bunurile personale, adică turmele, sclavii, recoltele, proviziile și toate
uneltele care se află acolo". S-a pus întrebarea dacă se consideră că testatorul ar trebui să lase țării sale și terenurile pe care le
deține în gaj. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, acestea nu ar trebui să fie considerate ca fiind lăsate,
cu condiția să nu fie incluse în propria sa moștenire, ceea ce ar putea fi cazul în cazul în care debitorul nu ar face plata.
(1) "Cer ca terenul meu, în starea sa actuală, să fie dat copilului meu adoptiv." S-a pus întrebarea dacă soldul datorat de
chiriași, precum și sclavii, dacă existau acolo la momentul decesului testatorului, ar trebui să fie incluse împreună cu terenul.
Răspunsul a fost că ceea ce se datora de la chiriași nu a fost lăsat moștenire, dar că toate celelalte lucruri par să fi fost incluse
în cuvintele "în starea lor actuală".
102. The Same, Digest, Cartea XVII.
Un testator a făcut un legat după cum urmează: "Îi las soției mele gențile mele de călătorie și tot ceea ce conțin acestea,
precum și creanțele din registrul mic scris de mâna mea, care nu au fost încasate în momentul morții mele, deși au fost trecute
în conturile mele ca fiind plătite, și am transferat titlurile de valoare intendentului meu." Testamentarul menționat, când a fost
pe punctul de a face o călătorie la Roma, a pus biletele către debitorii săi și banii săi în respectivele genți de voiaj și, după ce
a colectat biletele, precum și a cheltuit banii, s-a întors acasă după trecerea a doi ani și a depus în respectivele genți de voiaj
acte pentru niște bunuri imobile pe care le-a cumpărat ulterior, precum și o anumită sumă de bani. S-a pus întrebarea dacă se
poate considera că el a lăsat moștenire legatarului doar bancnotele pe care, după întoarcerea sa, le-a pus în genți. Răspunsul a
fost că, în conformitate cu faptele prezentate, bancnotele care se aflau în genți la momentul morții sale și care nu au fost
înregistrate de mâna sa în registrul său nu erau datorate în conformitate cu termenii legatului. De asemenea, a fost întrebat
dacă, atunci când a pus în saci dovezile de cumpărare a imobilului menționat, acestea au fost incluse în moștenire? Răspunsul
a fost că nu reiese în mod clar ce a intenționat să facă în legătură cu terenurile, dar dacă a pus actele de proprietate pentru
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acestea în saci cu intenția ca, atunci când acestea vor fi date legatarului său, proprietatea acestora să treacă la ea, se poate
susține că terenurile au constituit, de asemenea, o parte a legatului.
1. Tatăl unei familii a făcut următorul legat: "Doresc să se dea cele două farfurii neîncăpătoare, pe care le-am cumpărat în
piața unde se vând imagini". Testatorul cumpărase, de fapt, anumite farfurii în acel loc, dar acestea nu erau lipsite de
ornament, iar testatorul a făcut testamentul cu numai trei zile înainte de moarte. S-a pus întrebarea dacă vasele respective, pe
care le cumpărase, făceau parte din moștenire, deoarece nu a lăsat moștenire și altele pe care le-a cumpărat în același loc.
Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele menționate, cele pe care le-a cumpărat în piața imaginilor ar trebui să fie
predate legatarului.
2. Un testator a ordonat ca un tânăr pe care îl crescuse să fie cumpărat un angajament în armată, după cum urmează: "Îi las
moștenire lui Sempronius, pe care l-am crescut, astfel de articole și, atunci când va ajunge la vârsta potrivită, doresc să i se
cumpere o însărcinare în armată și să i se plătească toate cheltuielile și sarcinile care decurg din aceasta." S-a pus întrebarea,
dacă Sempronius însuși a cumpărat acest comision, dacă ar putea recupera prețul acestuia, sau orice se obișnuiește să se
plătească în astfel de circumstanțe, de la moștenitori prin termenii fiduciei. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele
prezentate, el putea face acest lucru.
3. Același testator a lăsat moștenire un comision libertului său, după cum urmează: "Îi dau și las moștenire lui Seius, libertul
meu, un astfel de comision", comision pe care testatorul însuși îl deținea. S-a pus întrebarea dacă toate taxele și cheltuielile
pentru admiterea în armată ar trebui să fie plătite de moștenitor. Răspunsul a fost că ar trebui să fie plătite de acesta.
(103) Același lucru, întrebări discutate în mod public.
În cazul în care un tată a substituit un moștenitor străin fiului său dezmoștenit, iar respectivul moștenitor străin l-a numit
ulterior pe fiu moștenitor al său, iar acesta din urmă a murit sub vârsta pubertății, cred că moștenirile cu care a fost însărcinat
substitutul sumei nu vor fi datorate, pentru motivul că averea tatălui nu a ajuns în mâinile fiului în mod direct, ci prin
succesiune indirectă.
1. Am constatat, de altfel, că, în cazul unui frate care a fost moștenitorul tatălui său și care și-a numit moștenitor propriul
frate dezmoștenit, că substitutul său nu va fi obligat să plătească moștenirea, chiar dacă îi va succeda fratelui său, în cazul în
care acesta din urmă a murit intestat; deoarece proprietatea nu a ajuns în mâinile sale direct, ci prin succesiunea fratelui său.
2. În cazul în care un fiu a fost numit moștenitor al unei doisprezecimi din averea tatălui său și a fost însărcinat cu o
moștenire, iar un înlocuitor a fost numit pentru el și, ulterior, celălalt frate al său a intrat în domeniul de aplicare al Edictului
și a obținut posesia pretoriană a jumătate din avere; s-a pus întrebarea dacă înlocuitorul său va fi obligat să plătească
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moștenirile proporțional cu o doisprezecea parte sau proporțional cu jumătate din avere. Cea mai bună opinie este că el ar fi
obligat să plătească proporțional cu jumătate, dar dacă ar plăti proporțional cu o doisprezecea parte, aceasta trebuie plătită
tuturor, iar plata ar trebui făcută copiilor și altor rude proporțional cu diferența.
3. Pe de altă parte, dacă fiul ar fi fost desemnat moștenitor a trei pătrimi din moștenire și, intrând în domeniul de aplicare al
Edictului, ar obține posesia pretoriană a jumătate din bunuri, substitutul nu ar datora legatele decât proporțional; căci, așa
cum acestea sunt majorate acolo unde posesia pretoriană a moștenirii este mai mare, tot așa sunt reduse, acolo unde aceasta
este mai mică.
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Cartea XXXIII
1. Privind moștenirile anuale și trusturile.
2. Privind folosința, uzufructul, veniturile, locuințele și serviciile lăsate prin moșteniri sau fiducii.
3. Cu privire la legatul de servitute.
4. Cu privire la moștenirea preferată a unei zestre.
5. Cu privire la opțiunea sau alegerea obiectelor lăsate ca moștenire.
6. Cu privire la legatele de grâu, vin și ulei.
7. Privind legatele de echipamente sau de unelte.
8. Privind legatele de peculium.
9. În ceea ce privește legatele de provizii.
10. Privind legatele de bunuri de uz casnic.
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Tit. 1. Privind legatele și fiduciile anuale.

Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Atunci când se lasă moștenire ceva plătibil în fiecare an fără a se adăuga locul în care acest lucru trebuie făcut, moștenitorul
trebuie să plătească acest lucru oriunde poate fi cerut, așa cum se poate cere în cazul unei stipulații sau al unui bilet la ordin.
(1) Același, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
În cazul în care un moștenitor este însărcinat să-mi permită să mă bucur de folosința unui anumit teren pe an, iar el se face
vinovat de nerespectarea obligațiilor la începutul anului, când eu ar trebui să cultiv pământul, el va fi responsabil față de mine
pentru întregul an, chiar dacă ulterior îmi va permite să-l cultiv, deoarece am fost exclus de la a pune recolta; la fel cum în
cazul în care el este însărcinat să-mi furnizeze munca zilnică a lui Stichus, iar el mi-l trimite nu dimineața, ci la ora șase a
zilei, el va fi răspunzător față de mine pentru valoarea întregii zile de muncă a sclavului.
2. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIV.
Atunci când mi se lasă o moștenire, de exemplu de treizeci de aurei, plătibilă în unul, doi și trei ani, zece aurei vor fi datorate
în fiecare an, chiar dacă nu au fost adăugate cuvintele "în plăți egale".
0. Prin urmare, dacă au fost folosite cuvintele "în plăți", chiar dacă nu a fost adăugat "egale", trebuie spus că trebuie făcute
plăți egale, la fel ca și cum ar fi fost scris cuvântul "egale", iar cuvântul "plăți" nu ar fi fost adăugat.
1. Dar dacă sunt adăugate cuvintele "în plăți inegale", trebuie să se facă plăți inegale. Dar să ne gândim în ce fel trebuie
făcute. Cred că ar trebui să fie făcute în conformitate cu judecata unui bun cetățean (dacă testatorul nu a lăsat în mod expres
la alegerea moștenitorului), în funcție de mijloacele defunctului și de locul în care se află proprietatea sa.
2. Dacă, totuși, s-a precizat că plata ar trebui să se facă în conformitate cu judecata unui bun cetățean, deducem de aici că
aceasta trebuie să se facă în funcție de situația succesiunii și fără niciun fel de deranj sau deranj pentru moștenitor.
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3. Dar dacă testatorul a dat indicații ca plata să se facă în modul pe care legatarii îl pot alege; să vedem dacă întreaga sumă
poate fi cerută deodată. Cred că acest lucru nu se poate face, la fel ca în cazul alegerii moștenitorului; pentru că testatorul a
intenționat ca mai multe plăți să fie făcute, iar sumele acestora să depindă de hotărârea moștenitorului sau a legatarului.
4. În cazul în care, totuși, o moștenire a fost lăsată după cum urmează: "Moștenitorul meu să-i plătească lui Titius zece aurei
în trei ani", suma va fi plătită în trei tranșe anuale sau la expirarea celor trei ani? Cred că acest lucru ar trebui înțeles ca și
cum testatorul ar fi vrut ca plățile să fie făcute în unul, doi și trei ani.
5. În cazul în care o anumită sumă de bani este lăsată moștenire cuiva și se precizează că, până la plata ei, se va da ceva
legatarului în fiecare an, ca, de exemplu, o dobândă, legatul va fi valabil; dar pentru ca plata dobânzii să fie valabilă, suma
care trebuie plătită anual nu trebuie să depășească rata obișnuită a dobânzii.
(1) Paulus, Despre edict, cartea LXII.
În cazul în care ceva este lăsat unei persoane pentru a fi plătit anual, Sabinus spune (și opinia sa este corectă), că există mai
multe legăminte și că cea pentru primul an este absolută, iar cealaltă condiționată; pentru că condiția "dacă va trăi" pare să fie
implicită și, prin urmare, dacă legatarul moare, legatul nu va trece la moștenitorul său.
4. Modestinus, Opinii, Cartea a X-a.
"De asemenea, îi însărcinez pe ceilalți moștenitori ai mei să plătească soției mele zece aurei în fiecare an, atâta timp cât va
trăi". Soția i-a supraviețuit soțului ei cinci ani și patru luni. Întreb dacă moștenitorii ei vor avea dreptul la întreaga moștenire
pentru al șaselea an. Modestinus răspunde că vor avea dreptul la ea.
5. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
Un testator a lăsat o anumită sumă de bani care să fie plătită anual pentru întreținerea jocurilor publice din oraș, asupra cărora
și-a exprimat dorința ca moștenitorii săi să prezideze. Succesorii moștenitorilor săi au negat că ar fi fost răspunzători pentru
această moștenire, susținând că testatorul a vrut doar ca aceasta să fie plătită atât timp cât moștenitorii săi puteau prezida
jocurile. Prin urmare, atunci când a menționat prezidarea lor, am întrebat dacă a intenționat ca plata să fie făcută pe durata
fiduciei sau perpetuu. Modestinus răspunde că moștenirea ar trebui să fie plătită orașului anual, în mod perpetuu.
1. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea VIII.
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Quintus Mucius spune că, dacă cineva face următoarea prevedere în testamentul său: "Lasă-i pe fiii și fiicele mele să trăiască
oriunde dorește mama lor, iar moștenitorul meu să plătească, în fiecare an, fiecărui băiat și fiecărei fete dintre ei câte zece
aurei, pentru întreținerea lui sau a ei". Dacă tutorii care aveau în grijă copiii nu au vrut să plătească suma de bani menționată,
nimeni nu poate fi acționat în justiție în temeiul testamentului, deoarece dispoziția testatorului a avut doar scopul de a-i
informa pe tutori despre ceea ce dorea, astfel încât aceștia să poată plăti banii fără niciun risc. Pomponius spune că, atunci
când în testament este inclus ceva care face referire doar la dorințele testatorului, nu creează nicio obligație. Iată un exemplu
în acest sens. Dacă te-aș numi unicul meu moștenitor și ți-aș ordona să-mi ridici un monument cu o anumită sumă de bani,
această declarație nu te obligă la nimic, dar poți să ridici un monument pentru a respecta dorințele mele, dacă dorești să faci
acest lucru. Cu toate acestea, ar fi fost altfel dacă aș fi făcut aceeași dispoziție după ce v-aș fi dat un coerede, deoarece, dacă
v-aș fi însărcinat doar pe dumneavoastră să ridicați monumentul, coeredele dumneavoastră ar fi putut introduce o acțiune în
partaj împotriva dumneavoastră pentru a vă obliga să faceți acest lucru, deoarece este în interesul său. Dacă, însă, amândoi ați
fi obligați să faceți acest lucru, veți avea dreptul la acțiuni unul împotriva celuilalt. Ceea ce urmează se referă, de asemenea,
la dorințele testatorului, de exemplu, în cazul în care cineva ordonă amplasarea de statui într-un oraș, căci dacă nu a făcut
acest lucru cu scopul de a onora orașul, ci pentru a-și perpetua propria memorie, nimeni nu va avea dreptul de a intenta o
acțiune pe acest motiv. Prin urmare, dispoziția testamentară menționată de Quintus Mucius, "Lăsați copiii mei să locuiască
acolo unde mama lor dorește", nu creează nicio obligație, ci se referă doar la respectarea dorințelor defunctului; astfel, copiii
pot locui acolo unde mama lor le va indica. Nici voința sau ordinul testatorului nu trebuie să fie întotdeauna respectate; de
exemplu, dacă pretorul ar decide că nu este oportun ca un minor să locuiască acolo unde i-a ordonat tatăl său, din cauza
caracterului rău al persoanelor cu care i-a îndrumat să se asocieze, fapt pe care tatăl nu îl cunoștea. Cu toate acestea, în cazul
în care se lasă zece aurei, plătibile anual, pentru întreținerea lor, moștenirea va fi valabilă, indiferent dacă această clauză se
referea la părțile cu care o mamă ar putea dori ca copiii să locuiască, sau dacă ar trebui să înțelegem prin aceasta că copiii
înșiși aveau dreptul la moștenire. Cea mai bună opinie este că ar trebui să se considere că testatorul a făcut acest legat pentru
a se ocupa de copiii săi. Și, în toate cazurile în care este vorba doar de dorințele testatorului, acestea nu trebuie nici
întotdeauna respinse, nici întotdeauna respectate, ci astfel de chestiuni trebuie să fie determinate de judecător și puse în
aplicare dacă nu se referă la ceva dezonorant.

2. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
În cazul în care este lăsat un legat plătibil anual, acesta se aseamănă cu un uzufruct, deoarece se termină prin moartea
legatarului. Cu toate acestea, nu se termină prin pierderea drepturilor civile, așa cum se întâmplă în cazul uzufructului, care
poate fi lăsat moștenire după cum urmează: "Îi las lui Titiu uzufructul asupra unei astfel de suprafețe de teren și, de fiecare
dată când își pierde drepturile civile, îi las același uzufruct." Legatul este, din acest punct de vedere, cu siguranță mai
avantajos, deoarece, dacă legatarul moare la începutul unui an, lasă moștenirea pentru acel an moștenitorului său. Acest lucru
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nu se aplică în cazul uzufructului, deoarece dacă uzufructuarul moare în momentul în care recoltele sunt coapte, dar înainte
de a fi culese, el nu le va lăsa moștenitorului său.
3. Papinianus, Opinii, Cartea a VII-a.
O suprafață de teren, pe care un testator a dorit să o ipotecheze pentru a garanta moșteniri plătibile anual liberților săi, poate
fi revendicată în mod legal de către aceștia pe baza unui trust, în scopul conservării terenului. Paulus afirmă că această regulă
se aplică și altor bunuri aparținând unei succesiuni, pentru a permite legatarului să fie pus în posesia acestora.
4. Același, Opinii, cartea VIII.
"Doresc ca prietenul meu credincios, Seius, să primească șase aurei în fiecare an și casa în care locuiește, dacă va fi dispus să
se ocupe de afacerile copiilor mei, așa cum s-a ocupat de ale mele." S-a considerat că fiica supraviețuitoare a testatorului era,
totuși, obligată să plătească moștenirea anuală lui Seius, proporțional cu partea ei de moștenire, deoarece doi dintre cei trei
copii ai testatorului muriseră, iar alți moștenitori fuseseră numiți, întrucât munca, ca și banii, era susceptibilă de împărțire.
5. "Doresc ca medicul meu, Sempronius, să primească aceeași sumă pe care i-am plătit-o în timpul vieții mele." Sumele
considerate ca fiind "lăsate prin acest legat erau anumite plăți anuale făcute de către testatoare, astfel încât, în ceea ce privește
liberalitatea ei, nu se putea ridica nicio îndoială cu privire la intenția ei.
6. "Doresc ca o sută de aurei să fie plătită soției mele în plus față de ceea ce a primit de la mine ca alocație anuală în timpul
vieții mele." Se înțelege că suma ar trebui să fie plătită anual și că testatorul i-a lăsat și ei o sută de aurei.
7. "Doresc să li se dea liberților mei tot ceea ce le-am furnizat în timpul vieții mele". Trebuie să li se asigure cazarea, dar
moștenitorul nu va fi obligat să permită intendentului cheltuielile cu animalele de povară, pe care stăpâna obișnuia să i le
acorde pentru confortul său. Din nou, în cazul în care libertul este medic, el nu poate pretinde în mod legal banii pe care
obișnuia să-i primească de la stăpâna sa pentru cumpărarea de medicamente pe care să le administreze patroanei sale și
familiei acesteia.
8. Paulus, Întrebări, Cartea XXI.
Se stabilește că, atunci când legatele sunt plătibile anual, ele sunt multiple, iar dreptul legatarului la fiecare legat trebuie să fie
cercetat în mod regulat. În cazul în care moștenirea este lăsată unui sclav, ar trebui, de asemenea, să se cerceteze capacitatea
stăpânului său de a o lua.
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9. Același, Opinii, Cartea XIII.
Gaius Seius a lăsat moștenire lui Maevius și Seia anumite suprafețe de teren în diferite localități și a prevăzut următoarele:
"Doresc ca trei sute de mii de trestii să fie furnizate anual de către Potician pentru moșia Lutatien, împreună cu o mie de livre
de osie bine curățată, de asemenea, în fiecare an". Întreb dacă această moștenire se va stinge prin moartea legatarului. Paulus
mi-a răspuns că o servitute, fie ea personală sau reală, nu pare să fi fost creată în conformitate cu legea; dar că o acțiune pe
motiv de fiducie va fi în favoarea părții căreia i-a fost lăsată moșia Lutațian. Prin urmare, întrucât moștenirea urma să fie
plătită anual, se consideră că aceasta încetează odată cu moartea legatarului.
10. Scaevola, Opinii, Cartea a IV-a.
Maevia l-a numit moștenitor pe nepotul ei, care se născuse la Maevius și ajunsese la vârsta pubertății, și a făcut un legat lui
Lucius Titius, după cum urmează: "Doresc ca zece aurei să fie plătite lui Lucius Titius, un om bun, căruia îi sunt îndatorată
pentru favorurile pe care mi le-a făcut, atâta timp cât trăiește; dacă el se va ocupa de afacerile nepotului meu și va conduce
administrarea tuturor afacerilor sale". Îl întreb, dacă Lucius Titius a derulat, la un moment dat sau altul, afacerile lui Maevius,
iar acesta din urmă s-ar fi opus să mai facă acest lucru, dacă ar fi obligat să execute încredințarea. Am răspuns că, dacă
Lucius Titius ar fi fost privat de dreptul de a desfășura afacerile lui Maevius, nu din cauza vreunui act fraudulos, și dacă nu ar
fi existat niciun alt motiv întemeiat pentru a-i respinge serviciile, iar el ar fi fost dispus să continue să conducă afacerile, ar fi
avut dreptul la moștenire.
11. Un bărbat, după ce și-a desemnat soția drept moștenitoare, a prevăzut următoarele, în testamentul său: "Doresc ca
doisprezece denari să fie plătiți în fiecare an de către moștenitorul meu fiecăruia dintre liberții mei pentru întreținerea lui,
dacă nu o abandonează pe soția mea." Întrucât testatorul părăsea foarte rar orașul, iar soția sa o făcea frecvent, întreb dacă
liberții ar trebui să o însoțească în călătoria ei. Răspund că nu se poate da o opinie pozitivă în această privință, deoarece ar
putea apărea multe lucruri pe care ar fi bine să le luăm în considerare; și, prin urmare, un caz de acest fel ar trebui supus
judecății unui bun cetățean. De asemenea, a fost întrebat, deoarece atunci când femeia a plecat în călătoriile sale nu s-a oferit
niciodată să plătească ceva în plus pentru oamenii ei eliberați, și din acest motiv ei nu au însoțit-o, dacă aceștia ar avea
dreptul la moștenirile lor. Răspunsul a fost că acest lucru ar trebui să fie determinat ținând cont de durata sau de scurtimea
călătoriilor și de valoarea moștenirilor.
12. Ulpianus, Trusts, Cartea a II-a.
Mela spune că, dacă un legat plătibil anual ar fi lăsat cuiva fără a se menționa suma, legatul este nul. Opinia lui Nerva, însă,
este mai bună, și anume că se consideră că testatorul a lăsat moștenire ceea ce obișnuia să dea în timpul vieții sale; dar că, în
orice caz, trebuie să se țină seama de rangul părților.
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13. Valens, Trusts, Cartea a VII-a.
Javolenus a dat ca opinie, cu referire la un moștenitor care, fiind însărcinat să plătească o anumită sumă de bani după trecerea
a zece ani, a plătit-o înainte de expirarea timpului, că, dacă se poate dovedi că trustul a fost lăsat pentru perioada menționată
în beneficiul părții îndreptățite, deoarece aceasta nu putea să se ocupe de proprietate, iar moștenitorul i-a plătit banii înainte
de termen, știind că îi va risipi, el nu va fi, în niciun caz, eliberat de răspundere. Dacă, totuși, termenul a fost fixat din cauza
moștenitorului, pentru ca acesta să poată profita de întârziere, se înțelege că va fi eliberat; și, într-adevăr, se poate spune că a
plătit mai mult decât ar fi trebuit.
14. Paulus, Despre Neratius, Cartea a III-a.
Un sclav a fost obligat să fie liber după expirarea a zece ani și i s-a lăsat o moștenire plătibilă anual din ziua morții stăpânului
său. Legatul va fi datorat pentru anii în care va fi început să fie liber, iar, între timp, moștenitorul va fi obligat să-i asigure
subzistența.
15. Labeo, Despre ultimele epitete ale lui Javolenus, Cartea a II-a.
O moștenire a fost lăsată după cum urmează: "Moștenitorul meu să îi dea lui Attia cincizeci de aurei până când se va
căsători". Nu s-a precizat că banii urmau să fie plătiți anual. Labeo și Trebatius consideră că întreaga sumă este datorată
imediat. Cu toate acestea, este mai echitabil să se considere că moștenirea este plătibilă anual.
16. "Fie ca moștenitorul meu să îi dea lui Attius, în fiecare an, două măsuri de vin de Falernian, care vor fi luate din averea
mea". S-a considerat că cele două măsuri de vin trebuie furnizate chiar și pentru un an în care nu s-a făcut vin, cu condiția ca
acestea să poată fi obținute din recolta anilor anteriori.
17. Scaevola, Digest, cartea XIV.
Un testator, după ce și-a confirmat prin testament codicilul său, a atribuit o suprafață de pământ liberților săi și a interzis ca
aceasta să fie înstrăinată, dar a dorit ca ea să aparțină copiilor și nepoților liberților săi. Ulterior, el a adăugat următoarele
cuvinte: "Doresc ca ei să plătească moștenitorului meu, din profiturile terenului respectiv, zece aurei în fiecare an, pe o
perioadă de treizeci și cinci de ani după moartea mea." Întrucât moștenitorul desemnat de Titius a murit înainte de expirarea
termenului de treizeci și cinci de ani, s-a pus întrebarea dacă moștenitorul moștenitorului ar fi avut dreptul, prin cuvintele
citate mai sus, să beneficieze de încredere pentru restul timpului. Am răspuns că da, cu excepția cazului în care s-ar putea
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dovedi de către liberți că testatorul a avut în vedere cel de-al treizeci și cincilea an al moștenitorului ca moment de stingere a
moștenirii.
18. Un testator i-a lăsat lui Stichus, pe care îl crescuse, o sută de aurei și zece aurei plătibile în fiecare lună în plus, iar apoi,
după ce a numit-o pe Sempronia moștenitoare a unei treimi din averea sa, a însărcinat-o după cum urmează: "Te rog,
Sempronia, sora mea, să iei din cea mai mare parte a averii mele moștenirile pe care le-am lăsat copiilor mei adoptivi și să le
păstrezi până când vor fi îndreptățiți să le primească." S-a pus întrebarea dacă Sempronia, care a fost însărcinată cu această
încredințare, ar refuza să accepte moștenirea înainte de a intra în posesia banilor lăsați copiilor adoptivi, în conformitate cu
testamentul defunctului, dacă ea ar fi răspunzătoare de o acțiune în contul moștenirii intentată de Stichus înainte ca acesta să
împlinească vârsta de douăzeci și cinci de ani? Răspunsul a fost că o astfel de acțiune ar putea fi introdusă.
19. Același, Digest, cartea XVII.
Titia, după ce a numit-o pe Seia moștenitoarea sa, i-a lăsat uzufructul unei anumite suprafețe de teren lui Maevius și l-a
însărcinat cu o încredere după cum urmează: "Te rog, Maevius, să plătești lui Arrius Pamphilus și Arrius Stichus, din
veniturile moșiei Speratian, șase sute de aurei în fiecare an, din ziua morții mele, cât timp vor trăi". S-a pus întrebarea dacă
Maevius ar trebui să plătească suma anuală pentru întreținerea lor și, după moartea sa, terenul ar reveni moștenitorului lui
Titia prin efectul legii, dacă provizionul pentru întreținere, în conformitate cu termenii fiduciei, ar fi datorat lui Pamphilus și
Stichus. Am răspuns că nu există nimic în cazul enunțat care să oblige la plata de către moștenitorii lui Titia, deoarece
uzufructuarul era doar însărcinat cu aceasta. De asemenea, s-a pus întrebarea dacă plata legatului ar trebui făcută de
moștenitorii legatarului, Maevius. Răspunsul a fost că nu se datora nimic de la moștenitorii legatarului, cu excepția cazului în
care se dovedește în mod clar că testatorul a intenționat ca plata să fie făcută după stingerea uzufructului, cu condiția ca
încasările din uzufruct să fie suficiente pentru a-l continua.
20. Un anumit individ care plătise o sumă anuală unui om învățat, pe nume Marcus, a inserat următoarea dispoziție în
testamentul său: "Draga mea soție, știu că vei avea grijă de prietenii mei și că nu le vei permite să ducă lipsă de nimic, totuși,
doresc ca optzeci de aurei să fie dăruite lui Marcus." S-a pus întrebarea dacă Marcus, după ce a primit moștenirea de optzeci
de aurei, putea, de asemenea, să pretindă plățile anuale menționate mai sus? Răspunsul a fost că nu exista nimic în cazul
enunțat pentru care plățile anuale cu privire la care se cerea sfatul să nu fie făcute.
21. "Îi las moștenire lui Lucius Titius trei lire de aur, pe care obișnuiam să i le dau în timpul vieții mele". În măsura în care
testatoarea i-a dat lui Titius în fiecare an patruzeci de aurei cu titlu de salariu anual și, în plus, o anumită cantitate de argint ca
dar pentru sărbători, sau valoarea acestora, întreb dacă trustul în beneficiul lui Titius trebuie executat de către moștenitori sau
banii trebuie plătiți ca moștenire. Răspunsul a fost că nu există nimic în cazul enunțat care să împiedice ca banii să fie plătiți.
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22. Același, Digest, Cartea XVIII.
Un testator a lăsat moștenire o pensie anuală cu următoarea condiție : "Dacă vor locui cu mama mea, pe care am numit-o
moștenitoare a unei părți din averea mea". S-a pus întrebarea dacă, după moartea mamei, condiția impusă va fi considerată ca
nereușită și, din acest motiv, nu ar trebui să se dea legatarilor nici hrană, nici îmbrăcăminte. Răspunsul a fost că, în
conformitate cu faptele declarate, acestea ar trebui să fie date.
23. Attius a lăsat un testament în următorii termeni: "Îl însărcinez pe cel care va fi moștenitorul meu să plătească, după
moartea mea, din venitul apartamentului meu și al depozitului meu, suma de zece denari preotului, sacristanului și liberților
atașați templului, în ziua de sărbătoare pe care am stabilit-o". Întreb dacă această moștenire se cuvenea doar celor care erau în
viață și în funcție în momentul în care a fost lăsată, sau dacă trebuia plătită și celor care le vor succeda. Răspunsul a fost că,
în conformitate cu faptele declarate, deși au fost menționați ofițerii, moștenirea a fost lăsată templului. De asemenea, întreb
dacă cele zece aurei erau datorate doar pentru un an, în conformitate cu termenii fiduciei, sau dacă acestea trebuiau plătite în
perpetuitate. Răspunsul a fost că ar trebui să fie plătite în perpetuitate.
24. Același, Digest, Cartea XXII.
O anumită persoană i-a lăsat următorul legat librarului său: "Doresc ca cincizecimea din întregul meu venit obținut de la
chiriașii terenurilor mele și de la cumpărătorii recoltelor, conform obiceiului din gospodăria mea, să fie plătită lui Philo, atâta
timp cât trăiește". Moștenitorii au vândut terenurile de pe urma cărora se obținea respectiva cincizecime din venit. S-a pus
întrebarea dacă era datorată a cincizecea parte din dobânda la preț, care, conform obiceiului provinciei, era încasată în mod
obișnuit? Răspunsul a fost că, deși terenul a fost vândut, doar cincizecimea din venitul său a fost lăsată moștenire.
25. Un testator l-a însărcinat pe libertul său, căruia îi lăsase o suprafață de pământ care producea un venit de șaizeci de aurei
pe an, cu plata a zece denari anual către Pamphila, în baza unui contract de fiducie. S-a pus întrebarea dacă, în cazul în care
legea falcidiană ar diminua moștenirea libertului, dacă indemnizația anuală lăsată lui Pamphila în temeiul contractului de
fiducie ar fi considerată, de asemenea, diminuată; întrucât moștenirea către Pamphila provenea din venituri care ar trebui
plătite, chiar dacă legea falciană ar reduce înjumătățirea suprafeței de teren. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele
prezentate, moștenirea către Pamphila nu ar fi diminuată, cu excepția cazului în care intenția testatorului ar fi fost dovedită a
fi alta.
26. Un anumit testator, după ce și-a numit fiul moștenitor a trei pătrimi din averea sa, iar pe soția sa a unei pătrimi, l-a
însărcinat pe fiul său să predea averea mamei sale vitrege și i-a cerut acesteia "să aibă grijă de tânărul său fiu și să-i plătească
zece aurei până când va împlini douăzeci și cinci de ani și, după ce va atinge această vârstă, să-i transfere jumătate din
avere". Fiul, după ce a dedus a patra parte din averea la care fusese numit moștenitor, a predat partea ei mamei sale vitrege și,
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după aceea, a împlinit vârsta de douăzeci și cinci de ani. Întrucât mama vitregă avea dreptul la trei pătrimi, o douăzeci și
patrume și o patruzeci și optme din întreaga moștenire, s-a pus întrebarea dacă ea ar trebui să predea jumătate din această
parte fiului său vitreg? I-am răspuns că, potrivit faptelor prezentate, ea ar trebui să îi predea suficient pentru a completa
jumătate din moștenire; în plus față de ceea ce fiul a dedus din cauza Legii Falcidiene. Deoarece tatăl părea să fi avut în
vedere vârsta fragedă a fiului său, s-a întrebat, de asemenea, dacă mama vitregă ar fi fost obligată să-i livreze acestuia
profiturile pentru perioada intermediară. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, aceasta ar fi fost obligată
să facă acest lucru.
27. Lucius Titius, prin testamentul său, a lăsat moștenire o sută de aurei orașului Sebasta, locul său de naștere, pentru ca
acolo să se celebreze din doi în doi ani concursuri atletice în numele său, cu dobânda sumei menționate, adăugând
următoarele cuvinte "În cazul în care orașul Sebasta nu este dispus să accepte banii pe care i-am lăsat moștenire în condițiile
menționate mai sus, doresc ca moștenitorii mei să nu fie, în niciun caz, răspunzători pentru ei, ci să îi păstreze pentru ei
înșiși." Ulterior, guvernatorul provinciei a selectat anumite bancnote bune din bunurile moștenirii și le-a predat orașului ca
moștenire a acestuia și, după decizia sa, orașul a încasat banii datorați pentru majoritatea creanțelor. S-a pus întrebarea dacă,
în cazul în care orașul nu ar fi respectat ulterior condițiile testamentare, dacă moștenirea ar fi aparținut fiilor care erau
moștenitorii defunctului. Am răspuns că orașul putea fi obligat să se supună dorințelor testatorului, iar dacă nu făcea acest
lucru, moștenitorii puteau cere sumele care fuseseră achitate de către debitori, fie în numerar, fie prin reînnoire, iar în ceea ce
privește creanțele care nu au fost plătite orașului și a căror obligație anterioară nu a fost eliberată prin reînnoire, moștenitorii
nu erau împiedicați să ceară debitorilor ceea ce datorau.
28. Largius Euripianus a emis o opinie, după ce i s-a cerut sfatul într-un caz în care un patron lăsase o anumită sumă de bani
copilului său adoptiv și, ulterior, a făcut următoarea prevedere cu referire la aceasta în testamentul său: "Doresc ca banii pe
care i-am lăsat moștenire libertului și copilului meu adoptiv, Titius, să rămână în mâinile lui Publius Maevius, până când
acesta va împlini vârsta de douăzeci și cinci de ani, și ca, pentru utilizarea lor, să se perceapă o dobândă de trei procente. În
ceea ce privește valoarea cheltuielilor care trebuie să i se plătească, Publius Maevius le va estima, căci trebuie să nutrească
pentru el afecțiunea unui tată." S-a pus întrebarea dacă moștenitorii, atunci când îi vor plăti banii lui Publius Maevius, ar
trebui să îi ceară acestuia să dea garanții. Răspunsul a fost că, din moment ce în testament nu s-a făcut nicio mențiune cu
privire la solicitarea unei garanții, moștenitorii ar fi suficient de siguri dacă i-ar plăti banii lui Publius Maevius, în
conformitate cu dorințele defunctului. Prin urmare, nici Titius, copilul adoptiv, nici moștenitorii săi nu ar trebui să fie audiați,
dacă ar intenta o acțiune împotriva moștenitorilor patronului pe motiv că nu au cerut o garanție pentru, prin plata banilor; iar
moștenitorii sus-menționați vor fi exonerați de răspundere față de Titius, precum și față de moștenitorii săi, cu excepția
cazului în care Publius Maevius ar înceta să mai fie solvabil în timpul vieții testatorului, deoarece, în acest caz, trebuie să i se
ceară o garanție.
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29. Un tată și-a numit cei doi fii moștenitori ai săi la părți egale din averea sa, unul mai în vârstă și unul mai tânăr, care era
încă sub vârsta pubertății, și i-a lăsat celui din urmă anumite terenuri ca parte a sa, și i-a lăsat, de asemenea, o anumită sumă
de bani plătibilă când va împlini vârsta de paisprezece ani, pe care a pus-o în mâinile fratelui său, în calitate de administrator,
cu următoarele cuvinte "Te însărcinez pe tine, Seius, să-i dai mamei tale o anumită sumă de bani anual, pentru a-i permite
fratelui tău să-și continue studiile din al doisprezecelea până în al paisprezecelea an și, în plus, să plătești impozitele stabilite
împotriva lui până când îi vei preda proprietatea; și doresc ca venitul terenurilor menționate să îți aparțină, până când fratele
tău va împlini vârsta de paisprezece ani." Fratele mai mare murind și lăsând un moștenitor străin, se pune întrebarea dacă
condiția de a primi venitul în fiecare an, precum și sarcina de a plăti alocația anuală pe care, dacă Seius ar fi trăit, ar fi fost
obligat să o plătească, va fi transmisă moștenitorului său; sau dacă întreaga sumă a moștenirii trebuie să fie imediat predată
minorului și tutorilor săi. Răspunsul a fost că, potrivit faptelor expuse, se înțelege că testatorul s-a adresat, ca să spunem așa,
tutorelui, astfel încât, la expirarea tutelei, alocația pe care a dispus să fie plătită și venitul care urma să fie încasat să înceteze;
dar, cum fratele mai mare a fost surprins de moarte, tot ceea ce a fost lăsat de testator va trece imediat, în momentul în care
fratele său va muri, minorului și tutorilor săi.
30. Alfenus Verus, Epitomele Digestului de Paulus, Cartea a II-a.
"Fie ca moștenitorul meu să plătească anual fiicei mele o sută de aurei de fiecare dată când aceasta rămâne văduvă". Se punea
întrebarea dacă fiica ar deveni văduvă în mai puțin de un an, dacă ar avea dreptul la mai puțin de o sută de aurei. Răspunsul a
fost că, deși nu trecuse încă întregul an, întreaga sumă i s-ar fi cuvenit.
31. Marciamis, Institutes, Cartea a VI-a.
Când un anumit om a dorit ca o distribuire a averii sale să fie făcută către decurioni la ziua sa de naștere, Divinii Severus și
Antoninus au declarat într-un Rescript că nu era probabil ca testatorul să fi avut în minte plata pe parcursul unui singur an, ci
intenționa să lase o moștenire perpetuă.
32. Același, Institutes, Cartea VIII.
În cazul în care o anumită sumă de bani, de exemplu, o sută de aurei, a fost lăsată orașului Sardes cu scopul de a celebra
jocuri în onoarea lui Apollo în patru ani, Divinii Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript că testatorul părea să fi
lăsat un venit perpetuu, datorat la fiecare patru ani, și nu doar o sumă brută pentru plată la sfârșitul primului termen de patru
ani.
33. Valens, Trusts, Cartea a II-a.
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Zece aurei pot fi lăsate pentru a fi plătite anual unui fiu aflat sub control paternal, atâta timp cât acesta se află în puterea
tatălui său.

Tit. 2. Cu privire la uz, uzufruct, venituri, locuințe și servicii lăsate prin moșteniri sau trusturi.

34. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Nici uzul, nici uzufructul dreptului de a străbate o potecă, o alee sau un drum, sau de a transporta apa cu ajutorul unui
apeduct, nu pot fi lăsate prin testament, pentru că nu poate exista servitutea unei servituți. De asemenea, un astfel de legat nu
poate fi făcut legal nici în temeiul Decretului Senatului prin care se prevede că se poate lăsa uzufructul a tot ceea ce este
inclus în proprietate, pentru că acesta nu este nici inclus în proprietate, nici exclus din aceasta, ci împotriva moștenitorului se
va intenta o acțiune pentru o sumă nedeterminată, și în favoarea legatarului, atâta timp cât acesta trăiește, pentru a-l obliga pe
primul să îi permită să se plimbe, să călărească sau să circule cu mașina prin proprietate sau se poate acorda servitutea, dacă
se oferă garanția de a o restitui în cazul în care legatul moare sau își pierde drepturile civile pentru vreo infracțiune gravă.
35. Papinianus, Întrebări, Cartea XVII.
În cazul în care serviciile unui sclav sunt lăsate moștenire, ele nu se pierd prin pierderea drepturilor civile sau prin nefolosire;
și, întrucât legatarul poate profita de munca sclavului, el poate, de asemenea, să o închirieze. În cazul în care moștenitorul îl
împiedică să se folosească de serviciile sale, el va fi răspunzător. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care sclavul se
închiriază pe sine. Și, pentru că legatarului nu este considerat uzufructuar, el va transmite moștenirea serviciilor sclavului
către moștenitorul său, dar în cazul în care titlul de proprietate asupra sclavului este obținut prin uzucapiune, moștenirea se va
stinge.
36. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Serviciile unui om liber pot fi, de asemenea, lăsate moștenire, așa cum poate fi angajat în baza unui contract sau poate face
obiectul unei stipulații.
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37. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XVIII-a.
În cazul în care proprietatea asupra unui teren este lăsată în mod absolut, aceasta va trece la legatar, chiar dacă uzufructuarul
poate fi numit moștenitor.
38. Paulus, Despre Sabinus, cartea XVIII.
Dacă eu promit bucuria unui uzufruct "la momentul morții mele", dispoziția va fi nulă; aceeași regulă se aplică și în cazul
unui legat, deoarece atunci când se creează un uzufruct, este obișnuit ca acesta să se stingă prin moarte.
39. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XV.
Dacă mi se lasă un uzufruct pentru a mă bucura de el timp de doi ani după moartea testatorului și, eu sunt împiedicat să mă
bucur de el din vina moștenitorului, acesta va fi responsabil și după trecerea celor doi ani; la fel cum oricine va fi responsabil
în cazul în care bunurile datorate în temeiul unui legat sunt distruse, iar el a fost în întârziere în a le preda. Prin urmare, acest
uzufruct nu poate fi revendicat, pentru că este diferit de cel care a fost lăsat moștenire, dar valoarea lui pentru doi ani trebuie
calculată și plătită uzufructuarului.
40. Ulpianus, Despre Edict, cartea XXVI.
În cazul în care serviciile au fost lăsate prin testament, când ar trebui să înceapă să fie disponibile, din ziua în care legatarii le
cer sau din momentul în care se intră în posesia bunurilor? Și cine trebuie să suporte pierderea cât timp sclavul este bolnav ?
Cred că serviciile sunt datorate din momentul în care sunt cerute și, prin urmare, dacă sclavul începe să fie bolnav după
această dată, pierderea trebuie să fie suportată de către legatar.
41. Gaius, Despre edictul pretorului cu privire la legate, Cartea a III-a.
42. În cazul în care un uzufruct este lăsat moștenire unei municipalități, se pune problema cât timp va avea dreptul la acesta,
deoarece dacă cineva ar spune că are dreptul la el în perpetuitate, simpla proprietate, dacă uzufructul ar fi separat perpetuu de
ea, nu ar avea nicio valoare; de aceea se stabilește că municipalitatea îl poate deține timp de o sută de ani, care este cel mai
lung termen de viață.
42. Ulpianus, Disputații, cartea VIII.
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Dacă cineva căruia i s-a lăsat un uzufruct este însărcinat cu un trust, iar uzufructul nu ar trebui să ajungă în mâinile
legatarului, moștenitorul în care rămâne respectivul uzufruct trebuie să execute trustul. Această regulă se aplică, de
asemenea, unui testament militar, în cazul în care legatarul însărcinat cu fiducie ar respinge moștenirea sau ar muri în timpul
vieții testatorului.
43. Julianus, Digest, Cartea LXX.
Dacă o suprafață de teren și uzufructul acesteia ar fi lăsate lui Titius, acesta va avea dreptul să revendice fie terenul, fie
uzufructul; iar dacă alege terenul, va avea în mod necesar dreptul la proprietatea deplină a acestuia, chiar dacă a respins
uzufructul. În schimb, în cazul în care preferă uzufructul și refuză proprietatea asupra terenului, va avea dreptul doar la
uzufruct.
44. Același, Despre Minicius, Cartea I.
Se stabilește că moștenirea unei locuințe anuale este datorată de la începutul fiecărui an.
45. Alfenus Verus, Epitome din Digestul lui Paulus, Cartea a II-a.
Un moștenitor a construit o casă de țară pe un teren al cărui uzufruct fusese lăsat moștenire. El nu poate demola clădirea fără
consimțământul uzufructuarului, așa cum nu poate scoate de pe teren un copac pe care l-a plantat acolo; dar dacă demolează
casa înainte ca uzufructuarul să i-o interzică, poate face acest lucru fără să fie pedepsit.
46. Paulus, Despre Plautius, cartea XIII.
În cazul în care un uzufruct este lăsat să se bucure pe ani alternativi, se lasă nu doar unul, ci mai multe legate. Cazul este însă
diferit atunci când se lasă o servitute de a conduce apa și de a folosi un drept de trecere; căci servitutea unui drept de trecere
este distinctă, deoarece prin natura sa este supusă întreruperii.
47. Celsus, Digest, cartea XVIII.
În cazul în care un moștenitor a fost însărcinat să permită ca două persoane să se bucure separat de uzufructul unei suprafețe
de teren, iar el le-a permis să se bucure în comun, s-a pus problema dacă, în conformitate cu prevederile testamentului, el ar fi
responsabil față de ambele. Am considerat că ar fi răspunzător, dacă testatorul ar fi intenționat ca fiecare să se bucure de
întregul uzufruct în mod individual; pentru că, în acest caz, ar fi fost obligat să predea întreaga moștenire fiecăruia dintre ei.
Prin urmare, dacă moștenitorul ar permite unuia dintre legatarii să folosească o parte din uzufruct, el nu ar putea permite
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celuilalt să folosească aceeași parte. Prin urmare, el ar fi obligat să le dea fiecăruia dintre ei valoarea estimată a părții de care
a fost privat.
48. Marcellus, Digest, cartea XIII.
"Fie ca moștenitorul meu să fie însărcinat să îi permită lui Titius să locuiască într-o astfel de casă, cât timp va trăi". Aceasta
este considerată a fi o moștenire unică.
49. În cazul în care un testator a avut două terenuri și a donat unul dintre ele, iar apoi l-a transmis unei persoane și uzufructul
acestuia unei alte persoane, întreb, dacă uzufructuarul nu a avut acces la terenul respectiv pe altă cale decât prin intermediul
terenului care a fost donat, dacă servitutea i s-ar cuveni. Se răspunde că regula este aceeași ca și în cazul în care terenul ar fi
aparținut unei proprietăți prin care se putea acorda uzufructuarului un drept de trecere și, conform testamentului defunctului,
se pare că acest lucru era cerut moștenitorului; pentru că, în acest caz, legatarului nu i s-ar fi permis să revendice terenul
decât dacă ar fi acordat mai întâi uzufructuarului un drept de trecere prin el, pentru ca aceeași condiție obținută în timpul
vieții testatorului să fie păstrată fie atât timp cât uzufructul continuă să existe, fie până când acesta este reunit cu terenul.
50. Modestinus, Opinii, cartea IX.
O moștenire a fost lăsată unui oraș, pentru ca din veniturile acestuia să se organizeze în fiecare an o expoziție în acest oraș, în
scopul de a păstra memoria defunctului. Nu era legal ca expoziția să aibă loc acolo și întreb ce opinie ar trebui să fie dată cu
referire la moștenire. Modestinus a răspuns că, întrucât testatorul intenționa ca spectacolul să fie expus în oraș, dar acesta era
de așa natură încât nu se putea face acest lucru, ar fi nedrept ca moștenitorul să profite de o sumă atât de mare de bani pe care
defunctul o destinase în acest scop. Prin urmare, atât moștenitorii, cât și primii cetățeni ai localității ar trebui să fie convocați
pentru a stabili cum ar putea fi schimbat trustul, astfel încât memoria testatorului să poată fi celebrată într-un alt mod și întrun mod legal.
51. Scaevola, Opinii, Cartea a III-a.
Un bărbat a lăsat anumite terenuri unui oraș și a dorit ca venitul acestora să fie consacrat pentru celebrarea jocurilor publice
în fiecare an, adăugând următoarele: "Solicit Decurionilor și doresc ca aceștia să nu schimbe caracterul moștenirii și să nu o
folosească pentru orice alt scop". Orașul nu a mai sărbătorit jocurile pentru o perioadă de patru ani neîntrerupți. Întreb dacă
venitul pe care l-a obținut în acești patru ani ar trebui restituit moștenitorului sau dacă ar trebui să fie compensat cu o
moștenire de altă natură lăsată prin același testament. Răspunsul a fost că, în cazul în care posesia terenului a fost preluată
contrar voinței moștenitorilor, trebuie să se renunțe la orice profit dobândit, iar ceea ce nu a fost cheltuit în conformitate cu
voința defunctului ar trebui să fie compensat prin renunțarea la orice alt bun care se cuvine.
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52. Modestinus, Opinii, Cartea a IX-a.
Un testator, care avea mai mulți liberți, a spus în testamentul său că a lăsat găzduire celor pe care i-a desemnat într-un codicil.
Cum ulterior nu a desemnat pe nimeni, întreb dacă toți aceștia ar fi fost admiși să participe la moștenire. Răspunsul a fost că,
din moment ce patronul a promis că va desemna anumiți liberți ai săi, iar ulterior nu a desemnat niciunul, legatul cu referire
la locuință a fost considerat imperfect, deoarece nu exista nimeni în existență căruia să se înțeleagă că a fost dat.
53. Același lucru, cu privire la invenții.
Dacă un testator lasă o suprafață de teren unei persoane, iar uzufructul acesteia unei alte persoane, și a făcut acest lucru
intenționat pentru ca prima să aibă doar simpla proprietate, a comis o eroare, deoarece ar fi trebuit să lase proprietatea
bunului, cu rezerva uzufructului, după cum urmează: "Las moștenire o astfel de suprafață de teren lui Titius, cu rezerva
uzufructului"; " sau "Moștenitorul meu să dea uzufructul terenului respectiv lui Seius", deoarece, dacă nu s-a exprimat în
acest mod, uzufructul va fi împărțit între ei, pentru că uneori ceea ce este scris are mai mult efect decât ceea ce se dorește.
54. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea VIII.
Dacă eu ordon ca un sclav să fie liber sub o anumită condiție și îți las ție uzufructul asupra respectivului sclav, legatul va fi
valabil.
55. 55. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VII-a.
"Îi las lui Titius uzufructul lui Stichus" sau "dacă o corabie va veni din Asia, îi las suma de zece aurei". Legatarul nu poate
cere uzufructul înainte ca condiția referitoare la cele zece aurei să fie îndeplinită sau să fi eșuat, pentru ca moștenitorul să nu
fie privat de puterea de a da ce vrea el.
56. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, cartea XV.
"Doresc ca venitul averii mele să fie plătit în fiecare an soției mele". Aristo dă ca părere că această moștenire nu va trece la
moștenitorul soției, deoarece seamănă fie cu un uzufruct, fie cu o moștenire care trebuie plătită anual.
57. Julius Mauricianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a II-a.
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Testatorului îi este permis să repete legatul de uzufruct, astfel încât acesta să poată fi plătit după pierderea drepturilor civile.
Acest lucru l-a afirmat recent împăratul Antoninus într-un Rescript, căci în astfel de circumstanțe există un motiv pentru
aplicarea acestei decizii doar în cazul în care moștenirea este lăsată pentru a fi plătită anual.
58. Papinianus, Opinii, Cartea a VII-a.
În cazul în care o moștenire a uzufructului unei proprietăți este lăsată soției, principalul, precum și dobânda pe care defunctul
a împrumutat-o, trebuie să fie plătită după ce a fost furnizată o garanție în conformitate cu prevederile Decretului Senatului.
Prin urmare, va fi necesar ca dobânzile aferente biletelor care făceau parte din activele succesiunii și care erau scadente
înainte de constituirea garanției să fie deduse din obligațiune. Cu toate acestea, aceeași regulă nu va fi respectată în cazul în
care banii au fost împrumutați pe bilete de către moștenitorul însuși; pentru că, în acest caz, doar principalul trebuie plătit
legatarului, sau orice dobândă care se dovedește a fi datorată din cauza întârzierii la plată, și cu privire la care nu se va cere
nicio garanție.
59. "Doresc ca sclavul meu, Scorpus, să o servească pe concubina mea Sempronia." În acest caz, nu proprietatea, ci
uzufructul sclavului este considerat a fi fost lăsat moștenire.
60. Același, Opinii, Cartea a VIII-a.
Un testator i-a lăsat soției sale uzufructul anumitor terenuri și a dorit ca după moartea sa, aceste terenuri cu veniturile lor să
revină moștenitorilor săi; prin aceasta, a comis o eroare. Proprietarul nu a creat un trust în favoarea moștenitorilor, nici în
ceea ce privește proprietatea, nici în ceea ce privește uzufructul proprietății, deoarece pare să se fi referit la veniturile
viitoare, și nu la cele din timpul care a trecut.
61. Paulus, Întrebări, Cartea a X-a.
Sempronius Attilus l-a însărcinat pe moștenitorul său, după expirarea a zece ani, să îi dea lui Gaius întinderea sa de pământ
din Italia, cu rezerva uzufructului. Întreb dacă, în cazul în care moștenitorul va muri înainte de expirarea celor zece ani, dacă,
după acest termen, întreaga întindere de pământ va aparține legatarului. Sunt convins că a sosit timpul acestei moșteniri sau al
executării fiduciei și, din acest motiv, că ar trebui să aparțină moștenitorului legatarului. Prin urmare, întrucât moștenirea era
deja datorată la momentul decesului moștenitorului, uzufructul este stins și nu poate aparține succesorului acestuia. Am dat
ca părere că, dacă moștenitorului i se cere sau i se ordonă să predea anumite bunuri, momentul executării fiduciei sau al
predării legatului va fi cel al morții testatorului, dar uzufructul nu va aparține moștenitorului până când acesta nu va preda
proprietatea după ce și-a rezervat uzufructul. Prin urmare, uzufructul nu poate fi pierdut prin decăderea din drepturile civile
sau prin moartea moștenitorului, pentru motivul că acesta nu îl posedă încă. Același lucru se întâmplă și în cazul în care
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proprietatea unui bun este lăsată sub o anumită condiție, după rezervarea uzufructului, iar moștenitorul moare înainte ca
această condiție să fie îndeplinită; pentru că atunci uzufructul, care se termină odată cu viața sa, începe să revină
moștenitorului moștenitorului. În aceste cazuri, însă, trebuie să se verifice intenția testatorului, adică dacă, în momentul în
care a rezervat uzufructul, avea în minte pe cineva care urma să se alăture moștenitorului său, astfel încât, la moartea celui
dintâi, el a intenționat ca întreaga proprietate să aparțină legatarului; pentru că nu se poate transmite mai mult succesorului
său, care nu a dobândit încă uzufructul, decât dacă ar fi început deja să se bucure de el.
62. Atunci când o suprafață de teren este atribuită la două persoane, iar uzufructul este lăsat unei alte persoane, toate trei nu
se bucură de uzufruct în comun, dacă acesta este împărțit în două părți. Pe de altă parte, aceeași regulă se va aplica în cazul în
care există doi uzufructuari, iar dreptul de proprietate este lăsat unui terț. Dreptul de uzufruct există doar între ei.
63. Scaevola, Opinii, Cartea I.
Un soț i-a lăsat soției sale uzufructul unor terenuri și a altor bunuri, precum și zestrea acesteia, în temeiul unui contract de
fiducie. Moștenitorii i-au predat uzufructul asupra terenurilor. Doi ani mai târziu, căsătoria a fost declarată nulă și neavenită.
S-a pus întrebarea dacă ceea ce a încasat în această perioadă poate fi recuperat de la ea. Am răspuns că ceea ce a încasat cu
titlu de profit poate fi recuperat.
64. Paulus, Opinii, Cartea XIII.
Întreb, în cazul în care uzufructul unui teren este lăsat și respectivul teren devine supus unor impozite temporare, care va fi
legea în acest caz? Paulus a răspuns că în acest caz ar fi aceeași ca și în cazul în care sunt impuse impozite obișnuite; și, prin
urmare, că această sarcină trebuie să fie suportată de uzufructuar.
65. Gaius, Trusts, Cartea I.
Atunci când cineva este solicitat să transfere altuia un uzufruct care i-a fost lăsat lui însuși, iar el l-a unit cu pământul în
scopul de a se bucura de acesta; deși uzufructul poate fi stins prin efectul legii, la moarte sau prin pierderea drepturilor civile
de către legatar care l-a dobândit cu acest titlu, pretorul, totuși, trebuie să-și exercite autoritatea pentru ca dreptul să fie păstrat
dacă i-a fost lăsat în temeiul unui trust, la fel ca și cum ar fi fost lăsat ca moștenire.
66. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea II.
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În cazul în care un uzufruct este lăsat unei femei până la plata integrală a zestrei sale, iar unul dintre moștenitori îi oferă o
garanție pentru partea sa din moștenire, dar ceilalți nu o fac; Labeo spune că femeia va înceta să se bucure de uzufruct în
măsura părții respective. Același lucru se va întâmpla și în cazul în care femeia este în întârziere în acceptarea garanției.
67. Un proprietar a lăsat chiriașului său uzufructul unui anumit teren pe care îl cultiva. Chiriașul va avea un drept de acțiune
împotriva moștenitorului, pentru ca judecătorul să îl oblige pe acesta din urmă să îl elibereze de răspundere în temeiul
contractului său.
68. Labeo, Despre ultimele epitete ale lui Ivănel, cartea a II-a.
69. În cazul în care cineva are un teren în comun cu tine și lasă uzufructul acestui teren soției sale și, după moartea sa,
moștenitorul său se adresează instanței pentru împărțirea terenului; Blaesus spune că Trebatius a considerat că, dacă
judecătorul ar împărți terenul în diferite părți, uzufructul părții atribuite ție nu i s-ar cuveni în niciun caz femeii, ci ea ar avea
dreptul la uzufructul întregii părți atribuite moștenitorului. Cred că această opinie este greșită, deoarece dacă, înainte de
pronunțarea hotărârii, femeia avea dreptul la uzufructul jumătății indivize din întreaga porțiune de teren, judecătorul nu putea,
hotărând între părți, să prejudicieze drepturile celui de-al treilea. Această ultimă decizie este cea adoptată.
69. Scaevola, Digest, cartea XV.
Un oarecare bărbat, după ce și-a declarat intențiile în termeni generali, a adăugat în testamentul său următoarele: "Îi las lui
Felix, căruia i-am dat indicații să fie liber, uzufructul moșiei vestigii, deoarece consider că el va avea dreptul la proprietate
dacă nu intră în concurs cu moștenitorul meu, ci rămâne în bune relații cu el. Îl rog pe moștenitorul meu să acționeze în așa
fel încât el și Felix să poată continua să fie prieteni, căci acest lucru va fi în avantajul amândurora." S-a pus întrebarea dacă
Felix ar putea, în timpul vieții moștenitorului, să își însușească proprietatea asupra terenului. Răspunsul a fost că nu există
nimic în faptele declarate care să arate că proprietatea terenului a fost lăsată lui Felix.
70. O testatară și-a desemnat copiii săi de la Seius și fiica sa de la un alt soț, moștenitori în cote egale din averea sa, și a făcut
următorul legat mamei sale: "Doresc ca uzufructul proprietății mele să fie dat lui aelia Dorcas, mama mea, atât timp cât
trăiește, iar la moartea ei, să revină copiilor mei sau supraviețuitorului acestora." Copiii lui Seius au murit după intrarea în
proprietate, iar după moartea mamei, căreia i-a supraviețuit fiica testatoarei, s-a pus problema dacă uzufructul va aparține în
întregime fiicei, sau doar proporțional cu partea ei de moștenire. Răspunsul a fost că acesta va reveni celor cărora le-a fost
atribuită proprietatea asupra terenului. Claudius: Scaevola credea că, după moartea bunicii lor, uzufructul în sine va reveni
copiilor proporțional cu părțile lor din moștenire, mai ales că aceștia au fost desemnați moștenitori ai unor părți egale din
aceasta.
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71. În cazul în care un soț a lăsat soției sale uzufructul caselor sale și a tot ceea ce conțineau acestea, cu excepția argintăriei,
și, în plus, pe cel al terenurilor și al salinelor sale; s-a pus întrebarea dacă uzufructul lânii de diferite culori care erau destinate
comerțului, precum și al purpurii care se afla în case, îi revenea de asemenea soției. Răspunsul a fost că, cu excepția
argintăriei și a obiectelor care ar fi fost clasificate drept mărfuri, legatarului i-ar reveni uzufructul tuturor celorlalte bunuri.
72. De asemenea, a fost întrebat, deoarece în saline a fost găsită o cantitate considerabilă de sare, al cărei uzufruct a fost lăsat
moștenire, dacă aceasta ar aparține, de asemenea, soției, în conformitate cu termenii fiduciei. Răspunsul a fost că testatorul nu
a intenționat să lase moștenire niciun bun care să fie destinat vânzării.
73. De asemenea, s-a pus întrebarea dacă testatorul ar fi trebuit să facă următoarea prevedere în același testament, și anume:
"Te rog, soția mea, să te mulțumești cu suma de patru sute de aurei pe an, pe care doresc să o primești pe o perioadă de
cincisprezece ani, din uzufruct, și să plătești moștenitorilor mei orice sumă în plus față de această sumă, care ar putea fi
obținută din acest uzufruct", dacă nu ar trebui să se considere că testatorul s-a răzgândit în ceea ce privește legatul anterior și,
prin urmare, că soția nu ar avea dreptul la mai mult de patru sute de aurei pe an din uzufruct. Răspunsul a fost că întrebarea a
fost clar explicată prin cuvintele care au fost citate.
74. Lucius Titius, prin testamentul său, a lăsat moșia Tusculana lui Publius Maevius și l-a însărcinat să dea jumătate din
uzufructul acesteia lui Titia. Publius Maevius a reconstruit o veche casă de țară care se degradase din cauza vechimii și care
era necesară pentru colectarea și conservarea recoltelor. Întreb dacă Titia ar trebui să contribuie la plata cheltuielilor legate de
aceasta, proporțional cu partea ei de uzufruct. Răspunsul a fost că, dacă legatarul a reconstruit casa înainte de a preda
moștenirea uzufructului către Titia, nu poate fi obligat să o predea până când aceasta nu își va plăti partea sa din cheltuieli.
75. Un bărbat și-a numit moștenitori pe cele două fiice ale sale și pe fiul său, care nu era sănătos la cap, și a lăsat uzufructul
părții fiului său imbecil uneia dintre fiicele sale, în termenii următori: "În plus, Publia Clementiana să ia, cu titlu de moștenire
preferată, uzufructul celei de-a patra părți din averea mea, pe care l-am desemnat moștenitor pe fiul meu, Julius Justus, și te
rog, Publia Clementiana, în schimbul uzufructului părții sale pe care ți l-am lăsat moștenire, să îl întreții și să ai grijă de el
până când își va reveni la minte și își va reveni." Întrucât fiul a continuat în aceeași stare până în momentul morții sale, s-a
pus întrebarea dacă uzufructul se va stinge. Răspunsul a fost că, în conformitate cu cazul enunțat, moștenirea ar continua să
existe, cu excepția cazului în care se dovedește în mod clar că testatorul a vrut altfel.
76. O testatară l-a însărcinat pe moștenitorul său desemnat să plătească zece aurei fiului său în fiecare an sau să cumpere un
teren care să aducă un venit de zece aurei pe an și să îi atribuie uzufructul acestuia; iar fiul, după ce a primit terenul de la
moștenitor, l-a închiriat în conformitate cu voința mamei sale. După moartea sa, s-a pus întrebarea dacă suma rămasă datorată
de chiriași va aparține moștenitorului fiului, care era uzufructuarul, sau moștenitorului Seiei, testatoarea? Răspunsul a fost că
nu există nimic în cazul prezentat care să împiedice ca diferența de chirie să aparțină moștenitorului Seiei.
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77. Un anumit bărbat a lăsat uzufructul unei treimi din averea sa unuia dintre moștenitorii săi și s-a pus întrebarea dacă
treimea din banii la care se ridicau bunurile, după ce au fost împărțite, conform evaluării, ar trebui să fie plătită
uzufructuarului. Răspunsul a fost că moștenitorul a avut posibilitatea de a alege între a preda fie uzufructul proprietății în
sine, fie pe cel al evaluării acesteia.
78. De asemenea, a fost întrebat dacă, în plus față de ceea ce era datorat și necesar să fie plătit pentru terenuri sau bunuri
personale, impozitele ar putea fi deduse din sumă, astfel încât plata să se facă doar din restul, dacă moștenitorul ar prefera să
facă acest lucru? Răspunsul a fost că ar putea fi plătită o treime din suma rămasă.
79. Același, Digest, cartea XVII.
"Doresc să i se dea lui Sempronius ceea ce obișnuiam să-i dau în timpul vieții mele". Sempronius locuia în casa testatorului,
care a fost lăsată ca moștenire preferențială unuia dintre moștenitori. S-a pus întrebarea dacă avea dreptul și la locuința sa în
această casă. Răspunsul a fost că nu exista nimic în cazul menționat care să-l împiedice să aibă dreptul la aceasta.
80. Întrebarea a apărut cu referire la următoarele cuvinte dintr-un testament: "Doresc să li se dea acelor liberți ai mei, cărora
nu le-am lăsat nimic, ceea ce obișnuiam să le dau în timpul vieții mele." S-a pus întrebarea dacă s-a intenționat ca locuința să
fie lăsată acelor liberți care au trăit cu patronul lor până în momentul morții acestuia? Răspunsul a fost că se pare că le-a fost
lăsat.
81. Un testator inserat într-un codicil: "Vă cer să le permiteți lui Nigidius, Titius și Dion, eliberatul meu bătrân și bolnav, săși petreacă viața acolo unde se află acum". Întreb dacă, în conformitate cu termenii fiduciei, cei doi liberți menționați mai sus
vor avea dreptul să primească profiturile pământului pe care locuiesc; în condițiile în care au obținut, fără controverse, alte
moșteniri care le-au fost lăsate. Răspunsul a fost că, în conformitate cu cazul expus, sarcina era ca moștenitorii să le permită
să rămână acolo unde se aflau, în același mod în care ea însăși le-a permis să o facă.
82. Același, Digest, Cartea XVIII.
Un bărbat a inserat în codicilul său un trust în următorii termeni "Doresc ca bărbaților și femeilor pe care i-am împuternicit
prin codicilul meu să li se dea în folosință întinderea de pământ unde mi-am exprimat dorința de a fi înmormântat; și ca,
atunci când unul dintre ei moare, partea lui să se adauge la restul; astfel încât, în cele din urmă, totul să aparțină
supraviețuitorului, și doresc ca, după moartea supraviețuitorului, proprietatea să meargă la orașul Arieș. În plus, las locuințe
în casa mea liberților și femeilor mele libere cât timp vor trăi. Pactia și Trophina vor ocupa toate camerele pe care obișnuiam
să le folosesc, iar după moartea lor doresc ca, după ce vor muri, casa să aparțină orașului menționat." S-a pus întrebarea dacă
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moștenitorii liberților au fost însărcinați cu încrederea în beneficiul orașului? Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele
menționate, cuvintele ar putea fi considerate ca însemnând că ultimul supraviețuitor al legatarilor pare să fie însărcinat cu
încrederea. De asemenea, a fost întrebat dacă, după ce unii dintre liberții cărora le-a fost lăsată o locuință au murit, dacă acele
părți ale casei în care locuiau vor aparține imediat orașului. Răspunsul a fost că, atâta timp cât vreunul dintre cei eliberați
trăiește, încrederea nu va fi datorată orașului.
83. O anumită parte care o numise pe Sempronia moștenitoare a unei zecimi din averea sa, pe Maevia a unei alte zecimi și pe
un copil adoptiv la restul proprietății, a numit un curator pentru acesta din urmă, crezând că avea dreptul să facă acest lucru
prin lege, și l-a însărcinat pe curator să nu permită ca pământul să fie vândut și să-i permită copilului său adoptiv să se bucure
de venitul proprietății împreună cu Sempronia și Maevia, infirmierele sale; La sfârșitul testamentului său, a adăugat: "Îi
însărcinez pe toți moștenitorii mei cu executarea acestui testament. " S-a pus întrebarea dacă infirmierele puteau pretinde a
treia parte din uzufructul terenului în conformitate cu termenii fiduciei, chiar dacă curatorul, pe care testatorul nu putea să-l
numească în mod legal pentru copilul său adoptiv, fusese însărcinat cu executarea acestuia. Răspunsul a fost că, în
conformitate cu faptele prezentate, testatorul și-a exprimat în mod corect și legal voința prin crearea fiduciei și, prin urmare,
infirmierii se puteau bucura de venitul terenului, împreună cu copilul său adoptiv, în conformitate cu ceea ce el a dat fiecăruia
dintre ei.
84. The Same, Digest, Cartea XXII.
Un bărbat i-a lăsat soției sale uzufructul casei sale de la țară pentru un termen de cinci ani după moartea sa, apoi a adăugat
următoarele cuvinte: "După ce se va împlini acest termen de cinci ani și se va stinge uzufructul, doresc ca terenul respectiv să
aparțină lui Ș-unu și Ș-unu și Ș-unu, liberții mei". Întrucât soția a murit în termenul de cinci ani, s-a pus întrebarea dacă acești
liberți erau îndreptățiți să revendice proprietatea imediat sau după expirarea celor cinci ani, deoarece testatorul o lăsase la
expirarea acestui termen. Răspunsul a fost că terenul ar fi aparținut liberților după expirarea celor cinci ani.
85. The Same, Digest, Cartea XXV.
Uzufructul unei suprafețe de teren a fost lăsat lui Stichus, care a fost manumit prin testament, iar după ce acesta a încetat să
se mai bucure de el, testatorul l-a lăsat moștenitorilor săi în încredere, pentru a fi predat lui Lucius Titius. Cu toate acestea,
Stichus, prin testamentul său, a lăsat proprietatea terenului respectiv nepoților săi, iar moștenitorii lui Stichus, în conformitate
cu termenii testamentului său, au transferat terenul respectiv nepoților săi, care erau legatarii săi. Nepoții, care nu cunoșteau
condițiile în care terenul a fost cedat prin testamentul anterior și care l-au posedat mai mult timp decât cel prevăzut de lege
pentru a da dreptul de proprietate prin prescripție, s-a pus problema dacă au dobândit proprietatea asupra terenului pentru ei
înșiși. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele menționate, legatarii au dobândit-o.
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86. De asemenea, s-a întrebat dacă, în cazul în care, în orice caz, legatarii ar fi privați de teren, dacă ar exista o acțiune în
favoarea nepoților pentru recuperarea acestuia împotriva moștenitorilor lui Stichus. Răspunsul a fost că, în conformitate cu
opinia exprimată anterior în cazul în care, din anumite motive, proprietatea nu a fost dobândită, dacă Stichus ar fi făcut un
testament după moartea celor cărora le-a fost lăsată, s-ar fi considerat că el a intenționat să lase ceva ce credea că îi aparținea,
mai degrabă decât să îi împovăreze pe moștenitorii săi.
87. Același, Digest, cartea XXXIII.
"Dau soției mele uzufructul averii mele până când fiica mea va ajunge la vârsta de optsprezece ani". S-a pus întrebarea dacă
soția ar trebui să aibă dreptul la uzufructul atât al terenurilor de la țară și de la oraș, cât și la cel al sclavilor, al mobilei și al
fondurilor aparținând proprietății. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, ea ar avea dreptul la uzufructul
tuturor bunurilor.
88. Același, Opinii, Cartea a III-a.
"Doresc ca venitul moșiei aebutiene să fie plătit soției mele cât timp trăiește". Întreb dacă tutorele moștenitorului poate vinde
terenul și să ofere legatarului, anual, o sumă egală cu cea pe care testatorul obișnuia, în timpul vieții sale, să o obțină din
închirierea imobilului în cauză ? Răspunsul a fost că poate face acest lucru. Întreb, de asemenea, dacă legatarului i se poate
interzice cu impunitate să locuiască pe terenul respectiv. Răspunsul a fost că moștenitorul nu este obligat să îi asigure
locuință. Întreb, de asemenea, dacă moștenitorul poate fi obligat să facă reparații pe terenul respectiv. Răspunsul a fost că,
dacă, prin faptele moștenitorului, venitul a fost diminuat, legatarul poate pretinde în mod legal valoarea diminuării. De
asemenea, am întrebat în ce se deosebește un astfel de legat de un uzufruct. Răspunsul a fost că diferența poate fi stabilită din
opiniile date anterior.
89. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
Un anumit bărbat și-a desemnat fiii drept moștenitori, iar soției sale i-a lăsat moștenire hainele, bijuteriile, lâna, inul și alte
obiecte și a adăugat: "Doresc ca proprietatea obiectelor menționate mai sus să treacă fiicelor mele sau oricăreia dintre ele care
va supraviețui". S-a pus întrebarea dacă a fost lăsat moștenire uzufructul sau dreptul de proprietate asupra bunurilor
menționate. Răspunsul a fost că dreptul de proprietate pare să fi fost lăsat moștenire.
90. Alfenus Verus, Epitomele Digestului lui Paulus, Cartea VIII.
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"Las moștenire locuință pentru Așa și așa împreună cu Așa și așa". Acest lucru este la fel ca și cum testatorul ar fi lăsat-o
"Pentru So-and-So și So-and-So".
91. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a II-a.
Atunci când se face un legat după cum urmează: "Dau și las moștenire lui Publius Maevius toate recoltele anuale de pe moșia
Cornești", Labeo consideră că acest lucru ar trebui înțeles ca fiind același lucru ca și cum ar fi fost lăsat uzufructul
pământului, deoarece aceasta pare să fi fost intenția testatorului.
92. Același, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a V-a.
Printre culturile de pământ se înțelege că este inclus tot ceea ce poate fi folosit de om. Căci în acest loc nu este necesar să se
ia în considerare momentul în care acestea ajung la maturitate în mod natural, ci momentul în care este cel mai avantajos
pentru chiriaș sau proprietar să le culeagă. Prin urmare, întrucât măslinele care nu sunt coapte sunt mai valoroase decât cele
care sunt după maturitate, nu se poate considera că ele nu fac parte din culturile în care sunt culese înainte de a fi coapte.
93. Venuleius, Acțiuni, Cartea a X-a.
Nu contează dacă testatorul lasă uzufructul unei treimi din bunuri sau uzufructul unei treimi din anumite bunuri, căci atunci
când se lasă uzufructul bunurilor în general, datoriile se scad din el și se creditează conturile care ar putea fi datorate. În cazul
în care se lasă uzufructul anumitor bunuri, nu se respectă aceeași regulă.

Tit. 3. Cu privire la legatul de servitute.

94. Julianus, Despre Minicius, Cartea I.
Un testator care avea două prăvălii alăturate le-a lăsat unor persoane diferite. Dacă una dintre clădiri se proiecta deasupra
celeilalte, se putea pune problema dacă cel de dedesubt ar fi fost obligat să plătească cheltuielile de întreținere a celeilalte.
Am fost de părere că servitutea părea să fie impusă, iar Julianus spune cu referire la aceasta: "Să vedem dacă acest lucru este
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adevărat doar acolo unde servitutea a fost impusă în mod expres sau acolo unde legatul a fost acordat după cum urmează: "Eu
dau și las moștenire magazinul meu în starea în care se află în prezent".
95. Marcellus, Digest, cartea XIII.
Un drept de servitute poate fi lăsat moștenire persoanelor care dețin în comun o suprafață de teren, așa cum un sclav deținut
în coproprietate poate stipula în mod legal un drept de servitute, iar stipulația nu va fi anulată în cazul în care sunt lăsați doi
moștenitori de către cel care a stipulat dreptul de servitute.
96. Același, Digest, cartea XXIX.
Dacă cineva îi va consemna lui Maevius o suprafață de teren și un drept de trecere pentru a da acces la acesta prin alte
terenuri, iar apoi îi va lăsa aceeași suprafață de teren lui Titius fără dreptul de trecere și ambii vor revendica terenul, acesta
din urmă va trebui să fie predat fără dreptul de trecere, deoarece o servitute nu poate fi dobândită parțial. Cu toate acestea,
dacă Maevius ar fi primul care revendică terenul, în timp ce celălalt deliberează dacă îl va accepta sau nu, dacă Titius ar
refuza ulterior moștenirea, se poate pune la îndoială dacă dreptul de trecere care a fost lăsat moștenire va continua să existe.
Aceasta a fost considerată a fi cea mai bună opinie. Dar dacă cineva ar trebui să lase moștenire o suprafață de teren sub
anumite condiții și dreptul de trecere în mod absolut; sau o parte a terenului în mod absolut și o parte a acestuia sub o
condiție și dreptul de trecere în mod absolut; iar moștenirea ar deveni scadentă înainte ca condiția să fie îndeplinită, legatul
dreptului de trecere va fi anulat. Regula este aceeași în cazul în care doi vecini ai testatorului dețineau în comun o suprafață
de teren, iar acesta a lăsat un drept de trecere unuia dintre ei sub condiție, iar celuilalt în mod absolut, iar înainte ca această
condiție să fie îndeplinită, el a murit; și acest lucru se întâmplă deoarece unul dintre legatarii îl împiedică pe celălalt să
revendice întreaga suprafață împreună cu un drept de trecere.
97. Javolenus, Epistole, Cartea a IX-a.
98. În cazul în care un om care avea două case mi-a lăsat una dintre ele mie și cealaltă ție, și exista un perete despărțitor care
despărțea clădirile, cred că zidul respectiv ne va aparține în comun, ca și cum ne-ar fi fost lăsat la amândoi în comun, și, prin
urmare, nici tu, nici eu nu vom avea dreptul de a-l împiedica pe celălalt să introducă o grindă în zidul respectiv; pentru că s-a
stabilit că ori de câte ori un coproprietar deține un bun, el are toate drepturile aferente acestuia. Prin urmare, într-un caz de
acest gen trebuie desemnat un arbitru pentru a împărți proprietatea comună, dacă acest lucru va fi necesar.
98. Papinianus, Întrebări, cartea XVI.
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Deși executarea unui testament în beneficiul sclavilor altora depinde în special, pentru validitatea sa, de capacitatea
testamentară a stăpânilor lor, totuși, orice moștenire făcută sclavilor este la fel de valabilă ca și atunci când este lăsată unor
persoane libere. Astfel, un drept de trecere pentru a avea acces la terenul stăpânului său nu poate fi lăsat în mod legal unui
sclav.
99. Același, Opinii, Cartea a VII-a.
Un tată a lăsat o casă fiicei sale și i-a dat acces la ea prin intermediul altor clădiri aparținând proprietății. Dacă fiica locuiește
în casă, dreptul de acces va fi acordat și soțului ei; în caz contrar, nu va fi considerat ca fiind acordat ei. Cu toate acestea,
dacă cineva ar afirma că acest drept nu este doar un simplu privilegiu personal, ci un legământ complet al unei servituți,
atunci dreptul nu poate fi transmis decât moștenitorului. Dar, în cazul de față, o astfel de concluzie nu poate fi, în niciun caz,
admisă, pentru ca nu cumva ceea ce a fost acordat prin afecțiune pentru fiica sa să pară a fi transmis unor moștenitori străini.
100. Paulus, Întrebări, Cartea XXI.
În cazul în care mai mulți moștenitori desemnați sunt însărcinați cu un drept de trecere, fiecare dintre ei poate fi acționat în
judecată pentru întregul drept, deoarece servitutea nu poate fi împărțită, deoarece fiecare poate pretinde moștenirea sa, chiar
dacă numai unul dintre moștenitori intră în posesiune.

Tit. 4. Cu privire la moștenirea privilegiată a unei zestre.

101. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XIX.
În cazul în care se lasă moștenire o zestre, este sigur că în ea este inclus tot ceea ce este cuprins în acțiunea dotală.
102. Prin urmare, atunci când între soț și soție s-a încheiat o convenție potrivit căreia, dacă mariajul se va desface prin
moartea soțului și se va naște un fiu, zestrea va rămâne în mâinile moștenitorului soțului, iar acesta, la moartea sa, va lăsa
zestrea, convenția nu va rămâne în picioare, deoarece zestrea a fost lăsată prin testament. Cu toate acestea, ar trebui să fie
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executat în cazul în care zestrea nu a fost lăsată moștenire, deoarece regula stabilită conform căreia starea zestrei nu se poate
înrăutăți prin intervenția copiilor devine aplicabilă ori de câte ori femeia moare în timpul căsătoriei sau are loc un divorț.
103. Este adevărat că există avantajul plății în cazul în care zestrea este lăsată moștenire, deoarece, în caz contrar, aceasta ar
fi plătibilă doar anual.
104. Există, de asemenea, avantajul că, în conformitate cu Decretul Senatului, nu se poate cere nimic pentru bunurile donate,
cu condiția ca testatorul să nu se fi răzgândit.
105. În plus, cheltuielile care au fost efectuate diminuează zestrea în această măsură prin efectul legii, iar ceea ce am spus în
legătură cu aceasta nu se referă la articole separate, ci la întreaga zestre.
106. Legatul zestrei include și acțiunea dotală, astfel încât, dacă soțul, în viață, a restituit-o soției sale, așa cum este permis în
anumite cazuri, moștenirea va fi anulată.
107. Dar dacă sclavii, a căror valoare nu a fost evaluată, ar fi incluși în zestre, iar aceștia ar fi morți, moștenirea zestrei, în
ceea ce îi privește, va fi anulată.
108. Dacă soția a promis o zestre, dar nu a dat-o, iar soțul, la moartea sa, ar trebui să o lase ca moștenire preferată soției sale;
aceasta nu va avea dreptul decât la o scutire de răspundere. Căci dacă cineva ar face un legat după cum urmează: "Las
moștenire o sută de aurei, pe care le am în cufărul meu" sau "pe care Așa și așa le-a depus la mine"; și nu ar exista o astfel de
sumă, se stabilește că nu se va datora nimic, deoarece bunul în cauză nu a existat.
109. Dacă cineva ar trebui să lase moșia Titian Estate soției sale, după cum urmează: "Deoarece terenul respectiv a ajuns în
mâinile mele prin intermediul ei"; terenul va fi fără îndoială datorat; deoarece, atunci când se adaugă ceva în scopul de a
indica ceva care a fost deja desemnat, este de prisos.
110. Celsus, în Cartea a XX-a a Digestului, spune că, dacă un socru lasă zestrea sa nurorii sale, iar el intenționează să lase un
drept de acțiune cu referire la zestre, moștenirea nu va avea nici o forță sau efect, deoarece ea este deja căsătorită; dar dacă a
dorit ca ea să primească banii pe care i-a adus ca zestre, el spune că moștenirea va fi valabilă. Cu toate acestea, atunci când ea
a primit zestrea, soțul va avea totuși dreptul de a o revendica printr-o acțiune pretoriană, indiferent dacă a fost sau nu
desemnat un moștenitor în cadrul unui proces de partaj. Cred că, întrucât socrul nu a intenționat ca moștenitorul său să
plătească zestrea de două ori, dacă femeia ar trebui să introducă o acțiune în temeiul testamentului, ar trebui să-i furnizeze o
garanție pentru a apăra moștenitorul împotriva soțului. Prin urmare, soțul ar trebui, de asemenea, să furnizeze o garanție
pentru a-l apăra împotriva soției sale, dacă el ar fi primul care inițiază acțiunea.
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111. Pe de altă parte, se afirmă de către Iulianus în Cartea a treizeci și șaptea, că dacă un socru ar lăsa zestrea nurorii sale
fiului său dezmoștenit, în timp ce aceasta nu poate intenta acțiunea dotală împotriva soțului dezmoștenit, el însuși poate
pretinde zestrea, pe motiv de moștenire; dar nu o poate obține decât dacă furnizează o garanție pentru a-l apăra pe moștenitor
împotriva femeii. El face această diferență între persoana căreia îi este lăsată zestrea și un libert eliberat prin testament și
căruia i-a fost lăsat peculium-ul său; pentru că el spune că moștenitorul nu poate fi acționat în judecată în numele peculiumului pentru că nu mai este în posesia sa, dar acțiunea dotală poate fi totuși introdusă împotriva sa, chiar dacă a încetat să mai
aibă controlul asupra zestrei.
112. Julianus întreabă, de asemenea, în cazul în care socrul a lăsat zestrea soțului, iar aceasta a fost plătită soției, dacă
moștenirea soțului se va stinge. El spune că se va stinge, pentru că nu mai există nimic pe care moștenitorul să îl poată plăti
soțului.
113. El întreabă, de asemenea, în cazul în care zestrea ar fi lăsată altcuiva care este însărcinat să o returneze femeii, dacă
legea falșiană se va aplica moștenirii. El spune că se va aplica, dar că ea poate, prin acțiunea dotală, să recupereze orice
deficiență pe care trustul ar fi putut-o suferi din acest motiv. Întreb dacă beneficiul plății ar trebui luat în considerare în
această moștenire, ca și cum zestrea ar fi fost plătită direct soției însăși. Cred că acest lucru ar trebui să se facă.
114. Julianus întreabă, de asemenea, dacă o zestre este lăsată unei soții și i se cere să o plătească altei persoane, dacă se va
aplica legea falcidiană, iar el spune că nu, deoarece trustul este invalid. El crede, totuși, că dacă ceva, în plus, este lăsat
moștenire soției, reziduul fiduciei ar trebui să fie descărcat și, prin urmare, ceea ce i se plătește ei va fi supus operațiunii Legii
Falcidiene. Cu toate acestea, în cazul în care soțul este desemnat moștenitor al unei părți din averea socrului, iar zestrea este
lăsată de acesta din urmă ca moștenire privilegiată, legatul zestrei va fi supus legii falcidiene, din motivul că, întrucât
căsătoria încă există, se consideră că zestrea nu este datorată femeii. Dar ceea ce a fost dedus prin aplicarea legii falcidiene
poate fi recuperat de soț printr-o acțiune de partaj, la fel cum ar putea recupera întreaga zestre dacă aceasta nu ar fi fost lăsată
soției sale.
115. Mela spune că, dacă o suprafață de teren care face parte din zestre a fost special lăsată moștenire, iar după ce zestrea a
fost lăsată în termeni generali, terenul va fi datorat nu de două ori, ci doar o singură dată.
116. Mela adaugă, în același loc, că, în cazul în care un teren care face parte din zestre a fost închiriat de soț pentru o anumită
perioadă de timp, soția nu-l poate obține în temeiul legatului, decât dacă oferă garanții pentru a permite chiriașului să se
bucure de el, cu condiția ca ea însăși să primească chiria.
117. Ulpianus, Disputații, Cartea a V-a.
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În cazul în care un soț lasă o zestre soției sale și o însărcinează cu un trust, trustul va fi estimat proporțional cu beneficiul pe
care femeia îl va primi din plata imediată a zestrei sale. Același lucru îl spune și Celsus în Cartea a XX-a a Digestului. Dar
dacă au fost făcute anumite cheltuieli necesare care, prin efectul legii, au diminuat zestrea, iar toată suma pe care a primit-o
soțul îi este lăsată moștenire ei, ar trebui să se considere că întreaga sumă a cheltuielilor care au diminuat zestrea prin lege
trebuie să fie dedusă din trust, pentru că nimeni nu se poate îndoi că femeia este legatar. Dacă, totuși, nu zestrea, ci ceva în
locul acesteia a fost lăsat moștenire soției, se va înțelege că acest lucru este același lucru ca și cum zestrea ar fi fost obiectul
legatului. Julianus merge și mai departe, deoarece spune că, chiar dacă nu se precizează că proprietatea a fost lăsată în locul
zestrei, se va considera că a fost lăsată cu această intenție. Prin urmare, dacă soției i s-a cerut să renunțe fie la zestre, fie la
ceva care i-a fost lăsat în locul acesteia, ea nu va fi obligată să facă acest lucru, decât în măsura în care am precizat. Prin
urmare, dacă ar fi fost desemnată moștenitoare și însărcinată cu transferul unei anumite părți din moștenire, ea ar fi fost
obligată să predea doar ceea ce depășește zestrea și valoarea beneficiului pe care el l-a primit din plata imediată. Căci dacă
cineva care a primit o zestre de la nora sa și-ar numi moștenitor pe fiul său și i-ar cere să predea altcuiva toată averea care ar
putea ajunge în mâinile sale, iar el ar obține ulterior beneficiul zestrei prin moartea soției sale, el nu va fi obligat să renunțe la
zestrea pe care a primit-o, pentru motivul că a beneficiat de ea datorită căsătoriei sale, și nu prin voința tatălui său.
118. O femeie a promis o zestre de patru sute de aurei și a dat două parcele de pământ pentru două sute din ea, iar apoi a dat
celelalte două sute în bilete de datornici. Soțul ei, murind după aceea, i-a lăsat, în locul zestrei, două terenuri care nu erau
aceleași pe care le primise ca parte a zestrei, și, pe lângă acestea, cele două terenuri dotale a căror valoare fusese evaluată; și
a însărcinat-o printr-o încredințare că, în momentul morții sale, îi va preda lui Seius toată averea lui care ar putea ajunge în
mâinile ei. S-a pus întrebarea: care va fi valoarea fiduciei după moartea femeii? Am spus că soția, care a fost însărcinată să
predea tot ceea ce ajungea în mâinile sale în temeiul testamentului, era în măsură să i se ceară să transfere doar ceea ce
primise după deducerea sumei zestrei sale; deoarece ea avea dreptul la zestre mai degrabă pentru că i se datora, decât ca și
cum ar fi primit-o ca moștenire, cu excepția a ceea ce putea fi revendicat în temeiul fiduciei ca reprezentând beneficiul care
rezulta din plata imediată. Prin urmare, ea nu va fi obligată să predea terenul pe care soțul ei i l-a lăsat în locul zestrei, cu
excepția cazului în care acesta avea o valoare sau o întindere mai mare decât cel pe care l-a adus ca atare. Cu toate acestea, ea
va fi obligată să renunțe la orice surplus, împreună cu profiturile care depășesc ceea ce i-a fost lăsat. Prin urmare, el va avea
dreptul la zestre cu profiturile aferente, iar tot ceea ce i-a fost lăsat în afara acesteia, ea trebuie să renunțe, împreună cu
profiturile pe care le-a obținut din aceasta.
119. Julianus, Digest, Cartea XXXIV.
În cazul în care cineva lasă o moștenire soției sale, după cum urmează: "Moștenitorul meu să-i dea atâtea aurei lui Titia pe
lângă zestre", este clar că intenționa să-i lase și zestrea.
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120. Africanus, Întrebări, Cartea a V-a.
În cazul în care se fixează anumite date pentru plata moștenirilor, așa cum se obișnuiește, Africanus spune că acest lucru nu
se referă la moștenirea zestrei, deoarece aceasta are un moment propriu de plată.
121. Marcianus, Reguli, Cartea a III-a.
În cazul în care a fost lăsată o zestre, moștenitorul nu trebuie să fie ascultat, dacă dorește să amâne plata ei către femeie din
cauza donațiilor care i-au fost făcute de soțul ei sau din cauza altor cheltuieli decât cele care, prin efectul legii, diminuează o
zestre, căci una este ca o zestre să fie diminuată de cheltuielile necesare și alta este atunci când este reținută din cauza unui
gaj; întrucât este just ca femeia să contribuie cu partea ei de datorie pentru care a fost dată ca garanție.
122. Labeo, Despre ultimele epitete ale lui Javolenus, cartea a II-a.
În cazul în care într-un testament a fost inserat următorul text: "Moștenitorul meu să dea soției mele suma de cincizeci de
aurei, care a ajuns în mâinile mele prin ea și încă la fel de mult în locul zestrei", Alfenus Verus spune că Servius era de părere
că, deși zestrea era compusă doar din patruzeci de aurei, cincizeci erau, totuși, datorate, deoarece se adăuga o sumă
suplimentară de cincizeci.
123. De asemenea, în cazul în care un soț a făcut un legat soției sale, care nu-i adusese zestre, în următorii termeni:
"Moștenitorul meu să dea suma de cincizeci de aurei, în locul banilor pe care i-am primit de la soția mea cu titlu de zestre",
Ofilius, Cascellius și elevii lui Servius afirmă că moștenirea îi este datorată; și de aceea trebuie considerat similar cu cazul în
care un sclav, care a murit, a fost lăsat moștenire cuiva, sau o sută de aurei a fost lăsată în locul lui. Acest lucru este corect,
deoarece prin aceste cuvinte se consideră că nu zestrea în sine, ci banii în locul ei sunt considerați a fi fost legați.
124. Papinianus, Întrebări, cartea XVIII.
Un tată a lăsat moștenire fiului său dezmoștenit zestrea pe care o primise de la nora sa. Dacă moștenitorul tatălui ar face o
excepție pe motiv de rea-credință, el nu va fi obligat să plătească moștenirea, decât dacă i se oferă garanția că va fi
despăgubit în cazul în care căsătoria va fi dizolvată.
125. Dacă însă, înainte ca moștenirea să fi fost plătită fiului, femeia își recuperează zestrea, fiul va introduce în zadar o
acțiune în justiție pentru recuperarea moștenirii.
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126. Dacă, totuși, legea falcidiană este aplicabilă moștenirii zestrei împotriva fiului dezmoștenit, iar femeia ar fi ratificat
plata, i se va acorda o acțiune echitabilă dotală, bazată pe valoarea moștenirii pe care moștenitorul a reținut-o. Dar dacă ea nu
a ratificat-o, moștenitorul trebuie să fie apărat împotriva ei de către soț, care a promis că va face acest lucru, dar dacă acesta
din urmă va fi obligat singur să se ocupe de apărare, se va acorda o acțiune pe hotărâre pentru suma revendicată în
conformitate cu legea falcidiană împotriva moștenitorului, dacă nu este furnizată o garanție.
127. Dar dacă soția ar obține divorțul de fiu înainte ca moștenirea să fie plătită, deși ea nu poate încă să-și asigure zestrea,
acțiunea fiului nu va fi totuși amânată din acest motiv; deoarece atunci când s-a decis ca zestrea să îi fie plătită în acel
moment, s-a mai stabilit că acest lucru nu se va face decât dacă el va deveni moștenitorul unei părți din averea tatălui său și
că, după ce căsătoria a fost dizolvată și el a acceptat averea, ar fi fost admis să primească zestrea înainte de distribuire.
128. Dacă garanția pentru apărarea moștenitorului ar fi fost neglijată din greșeală, iar fiul ar fi primit zestrea în temeiul unui
trust, trustul nu poate fi revendicat din nou ca nefiind datorat; deoarece necesitatea de a furniza o garanție provoacă întârzieri
și nu face să nu fie datorat ceea ce a fost de fapt datorat. Prin urmare, nu va fi inechitabil să se acorde scutire moștenitorului.
129. Dar dacă moștenitorul tatălui nu era solvabil ? Nu ar putea fi acordată în mod legal o acțiune pretoriană dotală femeii
împotriva soțului ei; pentru că zestrea ei nu ar trebui să fie pierdută doar pentru că moștenitorul nu a dat garanție din
greșeală?
130. Același, Opinii, Cartea a VII-a.
Un bărbat a lăsat moștenire o sumă de bani, în loc de zestre, soției sale, care îi adusese zestrea în sclavi. Sclavii murind în
timpul vieții soțului, soția sa a murit după el. Dreptul la acțiune pentru recuperarea moștenirii va trece prin lege la
moștenitorul ei, deoarece testamentul soțului trebuie să fie executat.
131. Același, Opinii, Cartea a VIII-a.
"Doresc ca moșia Cornești și orice bunuri pe care mi le-a adus soția mea la momentul căsătoriei și care au fost evaluate, să îi
fie restituite în natură". Am considerat că respectiva întindere de teren care făcuse parte din zestre, dar care nu fusese
evaluată, nu pare să fi fost exceptată, ci că întreaga zestre fusese lăsată moștenire și că nu valoarea proprietății evaluate, ci
proprietatea în sine fusese lăsată în starea în care putea fi găsită.
132. Scaevola, Întrebări, Cartea a VIII-a.
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Dacă Seiei i se lasă în locul zestrei sale un teren în valoare de o sută de aurei, iar acesta ar trebui să îi fie lăsat lui Maevius,
femeia poate recupera, în plus, suma pe care legea falcidiană o va lua de la Maevius, pentru că nu sunt, ca să spunem așa,
legatarii comuni ai acestuia, întrucât în zestrea femeii este inclusă mai mult decât în restul terenului.
133. Paulus, Opinii, Cartea a VII-a.
Seia, când s-a căsătorit cu Lucius Titius, i-a dat acestuia o sută de aurei drept zestre și l-a chemat pe Quintus Mucius, care nu
a plătit nimic, dar a stipulat restituirea zestrei, dacă mariajul va fi dizolvat prin moartea soției. Seia, în momentul morții sale,
a prevăzut prin testament următoarele: "Doresc ca suma de atâția aurei să fie dată soțului meu, Lucius Titius, față de care am
multe obligații, în plus față de ceea ce i-am dat ca zestre". Întreb dacă, atunci când Quintus Mucius a intentat o acțiune
împotriva lui Lucius Titius printr-o acțiune întemeiată pe această stipulație, putea soțul să-l învingă prin expunerea condițiilor
testamentare? Răspunsul a fost că, dacă Quintus Mucius a făcut stipulația sub îndrumarea Seiei, și nu în scopul de a face o
donație, el va fi răspunzător față de moștenitorii femeii și, prin urmare, Quintus Mucius va fi împiedicat de o excepție. Cu
toate acestea, dacă Seia i-a permis să facă stipulația ca o donație, el va fi în aceeași poziție ca și cel care a stipulat mortis
causa și, prin urmare, trebuie spus că în acest caz el ar fi putut fi însărcinat cu executarea fiduciei.
134. Scaevola, Opinii, Cartea a III-a.
În cazul în care un soț care primise o zestre de la soția sa în bani și alte bunuri care fuseseră evaluate, i-a făcut un legat după
cum urmează: "Dacă soția mea, Seia, va fi în stare să arate moștenitorului meu toate bunurile cuprinse în contractul ei dotal și
să-i plătească suma pe care tatăl ei mi-a dat-o pentru ea, cu titlu de zestre, doresc ca zece denari în plus față de această sumă
să-i fie plătiți." Întrucât existau bunuri considerabile aparținând zestrei, care erau uzate de uzură și care nu existau la
momentul decesului soțului, s-a pus întrebarea dacă moștenirea ar trebui plătită într-o condiție aparent imposibilă. Am
răspuns că această condiție pare să fi fost respectată, dacă ceea ce a rămas din bunurile date ca zestre ar fi ajuns în mâinile
moștenitorului.
135. Labeo, Rezumatul probabilităților de Paulus, Cartea I.
Paulus: Dacă un fiu aflat sub controlul paternal, care avea o soție de la care primise zestre, devine ulterior capul unei
gospodării și, așa cum se obișnuiește, îi lasă zestrea, moștenirea va fi totuși datorată, chiar dacă nu a devenit moștenitorul
tatălui său.
136. Scaevola, Digest, Cartea a XV-a.
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Theopompus, după ce a făcut un testament, le-a numit pe cele două fiice și pe fiul său moștenitori egali ai averii sale și a
inserat următoarea dispoziție într-un codicil: "Doresc ca fiica mea, Crispina, să se căsătorească cu o persoană pe care prietenii
și rudele mele o vor aproba; iar Pollianus, care îmi cunoaște intențiile, îi va asigura zestrea, proporțional cu părțile egale din
averea mea pe care le-am lăsat ei și surorii sale." Pollianus, după ce a depus jurământul la cererea soțului fetei, a declarat că
tatăl ei intenționa ca fiica cea tânără să primească la fel de mult, cu titlu de zestre, ca și cea mai mare. Întreb dacă comoștenitorii vor fi obligați să dea aceeași sumă fiicei mai tinere, în plus față de partea ei de moștenire. Răspunsul a fost că
magistratul, care avea jurisdicție în acest caz, ar trebui să decidă ca aceeași sumă, după ce a fost luată din masa succesorală,
să fie dată fiicei mai tinere, cu titlu de zestre.
137. Gaius, Cu privire la moșteniri în conformitate cu Edictul pretorian, Cartea II.
Deși este stabilit că bunurile pe care moștenitorul este obligat să le predea și care au fost gajate sau ipotecate în mod public
trebuie eliberate, totuși, atunci când un soț a primit bunuri de acest fel cu titlu de zestre și le lasă moștenire, moștenitorul său
nu va fi obligat să le elibereze, cu excepția cazului în care testatorul a dorit în mod special să se facă acest lucru.
138. Paulus, Despre Vitellius, Cartea II.
Un anumit bărbat a primit o zestre de la mama soției sale și, după ce a încheiat o stipulație cu ea, a lăsat zestrea soției sale
prin testament. Întrebându-se dacă soția ar putea recupera suma zestrei, Scaevola a fost de părere că nu pare a fi necesar să se
restituie mamei ceea ce a fost dat soției; sau, cu alte cuvinte, a considerat că, dacă soția nu poate dovedi în mod clar că
aceasta a fost dorința testatorului, nu pare că acesta a intenționat să împovăreze moștenitorii cu o plată dublă a zestrei.
139. Scaevola, Opinii, Cartea a III-a.
Un bărbat a făcut un legat soției sale după cum urmează: "Soția mea să ia din grosul averii mele tot ceea ce am obținut pentru
uzul ei și ceea ce mi-a dat ea". Întreb dacă ar trebui să se considere că a fost lăsată o moștenire preferată din zestrea ei.
Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele expuse, ar trebui să se înțeleagă că este vorba și de moștenirea zestrei, cu
excepția cazului în care se dovedește că intenția testatorului a fost alta.
140. "Dau soției mele, Titia, banii care au ajuns în mâinile mele ca zestre, sau care au fost stipulați ca atare, care sunt
evidențiați prin două instrumente dotale, sigilate în mod corespunzător, și care se ridică la suma de o sută de aurei." S-a pus
întrebarea dacă femeia poate recupera ambele sume. Răspunsul a fost că nu pare să existe niciun motiv pentru care să nu
poată face acest lucru.
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Tit. 5. Cu privire la opțiunea sau alegerea obiectelor lăsate ca moștenire.

141. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Divinul Pius a afirmat într-un rescript adresat lui Caecilius Proculus că, în cazul în care se lăsa moștenire o alegere de sclavi,
legatarul putea alege trei.
142. Același, Despre Sabinus, Cartea XX.
Ori de câte ori se lasă moștenire alegerea unui sclav, legatarul poate alege pe oricine dorește.
143. Atunci când un sclav este lăsat moștenire în termeni generali, dreptul de selecție aparține, de asemenea, legatarului.
144. Prin urmare, în cazul în care se oferă o opțiune, iar legatarul alege un sclav care aparține altuia sau un om liber, ar trebui
să se analizeze dacă acesta și-a pierdut dreptul de selecție. Eu cred că nu a făcut acest lucru.
145. În cazul în care un legatar, căruia i s-a lăsat posibilitatea de a alege o sută de măsuri de vin, alege oțet, nu se consideră
că și-a pierdut dreptul de a alege, dacă testatorul nu a inclus oțetul în categoria vinului.
146. Același, Despre Sabinus, cartea XXIII.
Acesta va fi, desigur, cazul, dacă el va alege oțetul înainte ca vinul să-i fie arătat și înainte ca acesta să fie gustat.
147. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care alegerea unei cupe este lăsată ca moștenire, dacă legatarul face o selecție înainte ca toate cupele să îi fi fost
arătate, se consideră că el își păstrează totuși dreptul; cu excepția cazului în care a intenționat să aleagă una dintre cele pe
care le-a văzut când știa că mai sunt și altele.
148. Africanus, Întrebări, Cartea a V-a.
1964

Regula menționată mai sus se aplică nu numai atunci când acest lucru are loc prin frauda moștenitorului, ci și atunci când se
întâmplă din orice alt motiv.
149. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Se lasă moștenire alegerea mai multor sclavi. Pentru ca vânzarea sclavilor aparținând moștenirii să nu fie împiedicată în timp
ce legatarul își face alegerea, este de datoria pretorului să decreteze că, dacă nu se prevalează de dreptul său într-un anumit
termen fixat de acesta, nu va avea dreptul la o acțiune de recuperare a moștenirii. Dar ce se întâmplă dacă, după ce a trecut
acest termen și înainte ca moștenitorul să fi vândut sclavii, legatarul dorește să facă o alegere? Pretorul obișnuiește să
stabilească un termen, pentru ca moștenitorul să nu sufere nicio pierdere. Ce ar trebui să se facă în cazul în care, după
expirarea termenului stabilit de pretor, moștenitorul ar trebui să mantuiască o parte sau toți sclavii? Pretorul nu ar fi obligat să
le mențină libertatea? Acțiunea nu trebuie să fie refuzată atunci când totul rămâne intact. Aceeași regulă se va aplica și în
cazul în care moștenitorul a dat o parte din sclavi sau i-a vândut, după ce a expirat timpul prescris.
150. Paulus, Întrebări, Cartea a X-a.
Mai mult, dacă moștenitorul a vândut unii dintre sclavi și a păstrat alții, legatarului nu trebuie să fie ascultat dacă dorește să
facă o selecție dintre cei păstrați de moștenitor, deoarece acesta din urmă a dispus deja de sclavii care aparțin moștenirii.
151. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
În cazul în care alegerea unui sclav îți este lăsată ție, iar restul sclavilor îmi sunt lăsați moștenire, trebuie să se rețină de către
pretor că, dacă nu faci o alegere într-un anumit timp, dreptul la acțiune va fi pierdut.
152. Atunci când, din patru brățări, cele două pe care le pot alege îmi sunt lăsate moștenire, sau rămân doar două; sau atunci
când, în primul rând, au fost doar două, moștenirea este valabilă.
153. În cazul în care alegerea unui singur sclav este lăsată moștenire pentru tine și pentru mine, iar eu îmi fac alegerea și nu
mă răzgândesc, iar tu alegi același sclav, el ne va aparține amândurora în comun. Cu toate acestea, dacă eu mor sau devin
nebun înainte ca tu să faci alegerea ta, sclavul nu ne va aparține în comun, deoarece, deoarece, întrucât mi-am pierdut mințile,
nu se consideră că mi-am dat consimțământul. Regula mai echitabilă, în acest caz, va fi aceea că, întrucât eu mi-am făcut
odată alegerea, sclavii ne vor aparține ca proprietari comuni.
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154. În cazul în care alegerea articolelor depuse la altcineva îmi este lăsată moștenire, pot intenta o acțiune în justiție pentru
producerea acestora împotriva persoanei la care au fost depuse; sau pot acționa împotriva moștenitorului pentru a-l obliga să
intenteze o acțiune de depozit împotriva celui care deține bunul, pentru a-l obliga să-mi dea posibilitatea de a face alegerea
mea.
155. Julianus, Digest, Cartea XXXII.
În cazul în care un legat este făcut după cum urmează: "Îl dau și îl las pe Stichus lui Titius, dacă acesta nu-l alege pe
Pamphilus", este același lucru ca și cum legatul ar fi fost: "Îi dau și îl las lui Titius, fie pe Stichus, fie pe Pamphilus, oricare
dintre ei va alege".
156. Dacă lui Stichus i s-a ordonat să fie liber sub o condiție, iar mie mi s-a lăsat posibilitatea de a alege un sclav sau mi s-a
lăsat un sclav în termeni generali, se pune întrebarea: care ar fi legea? Am spus că ar fi mai convenabil să se decidă că cel
care îi acordă libertatea lui Stichus sub o anumită condiție, iar apoi îi lasă să aleagă un sclav, nu l-a avut în vedere pe Stichus
în acel moment; așa cum este stabilit că nu l-a avut în vedere pe cel căruia i-a acordat libertatea fără întârziere. În
conformitate cu aceasta, dacă îl voi alege sau îl voi selecta pe Stichus, actul meu va fi nul și voi avea totuși dreptul să fac
alegerea dintre ceilalți.
157. În același caz, atunci când mi s-a lăsat posibilitatea de a alege între sclavi și, înainte de a face selecția mea, condiția de
care depindea libertatea unui sclav lipsește, se pune întrebarea: pot să-l aleg pe Stichus ? Cred că ar trebui adoptată opinia lui
Mucianus, prin care se consideră că libertatea însăși, și nu simpla acordare a acesteia, asupra căreia s-a hotărât, anulează un
legat. Prin urmare, dacă condiția de care a depins acordarea libertății ar trebui să lipsească fie în timpul vieții testatorului, fie
după moartea sa și înainte ca moștenirea să fie intrată în vigoare, moștenirea va fi valabilă; deoarece libertatea care este
acordată în mod absolut, precum și atunci când este lăsată sub o condiție, produce efecte în momentul în care moștenirea este
intrată în vigoare și, prin urmare, pot să-l aleg pe Stichus.
158. Același, Digest, cartea XXXIV.
În cazul în care un sclav este lăsat prin testament în termeni generali lui Pamphilus, sclavul lui Lucius Titius, iar apoi
stăpânul lui Pamphilus îl manumitează după momentul în care moștenirea devine scadentă, iar Titius revendică sclavul,
moștenirea lui Pamphilus se stinge, deoarece nu există niciun sclav aparținând moștenirii care să poată fi selectat. Dacă,
totuși, Titius respinge legatul, se stabilește că Pamphilus poate face alegerea sclavului care i-a fost lăsat moștenire; pentru că,
deși prin manumisiunea lui Pamphilus două persoane, Titius și Pamphilus, sunt constituite legatarii, totuși, le este lăsat
legatul unui singur și același lucru, iar dacă Titius îl revendică, opțiunea lui Pamphilus se stinge, iar dacă îl respinge,
Pamphilus poate face alegerea.
1966

159. Același, Digest, cartea XXXVI.
Dacă Eros este lăsat moștenire lui Seius, iar lui Eros îi este lăsată o suprafață de pământ, iar apoi opțiunea pentru un sclav
este lăsată lui Maevius, iar acesta îl alege pe Eros, numai pământul va aparține lui Seius, deoarece în momentul în care a
intrat în posesiune el era singurul căruia îi putea aparține moștenirea. De asemenea, în cazul în care unul dintre cei doi
coproprietari ai unui sclav îi lasă acestuia un legat, întreaga moștenire va aparține celuilalt coproprietar, deoarece el este
singurul care poate dobândi moștenirea prin intermediul sclavului în momentul în care aceasta devine exigibilă.
160. Același, Despre Minicius, Cartea I.
În cazul în care un sclav este lăsat moștenire în termeni generali, cea mai bună opinie este că toți moștenitorii, dacă alegerea
le este lăsată, trebuie să dea același sclav, iar dacă nu se înțeleg, vor fi răspunzători în conformitate cu prevederile
testamentului.
161. Paulus, Despre Plautius, cartea VIII.
În cazul în care alegerea unui sclav îmi este lăsată mie, iar testatorul îi lasă ceva lui Stichus, fără a-i acorda libertatea, cea dea doua moștenire va fi valabilă numai în cazul în care întregul corp de sclavi se reduce la un singur individ, adică la Stichus;
iar moștenirea va fi valabilă, ca și cum ar fi fost lăsată necondiționat. Opinia lui Cato nu poate fi citată în opoziție cu aceasta,
dacă a fost desemnat un moștenitor voluntar, pentru motivul că trupul de sclavi poate fi diminuat înainte de intrarea în
posesie, chiar dacă testatorul ar muri imediat. În cazul în care, însă, a fost desemnat un moștenitor necesar, cea de-a doua
moștenire va fi nulă, în conformitate cu regula lui Cato.
162. Pomponius spune că, atunci când cumpărătorul unei moșteniri cere ca partea căreia i-a fost lăsată alegerea sclavilor să
facă alegerea, ar trebui să se ia în considerare dacă pretorul trebuie să îl oblige pe legatar să facă acest lucru, la fel ca și în
cazul în care moștenitorul desemnat ar face o astfel de cerere, pentru motivul că cumpărătorul poate realiza acest lucru
adresându-se moștenitorului. Nu văd de ce nu se poate face acest lucru.
163. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a II-a.
În cazul în care se lasă moștenire dreptul de a alege un sclav din întregul corp al celor care fac parte dintr-o moștenire, iar
moștenitorul îl manumitează pe unul dintre ei înainte ca alegerea să fie făcută, el nu poate, între timp, să-i confere libertatea,
ci îl va pierde pe sclavul pe care l-a manumit, pentru că, dacă va fi ales de legatar, îi va aparține, dar dacă va fi respins, atunci
va deveni liber.
1967

164. Același, Epistole, Cartea a II-a.
Am făcut un legat unui sclav fără să-i acord libertatea, iar apoi i-am lăsat lui Maevius alegerea lui dintre sclavii mei. El a ales
același sclav și întreb dacă ceea ce i s-a lăsat moștenire acestuia din urmă i se cuvine și lui. Răspunsul a fost: nu cred că
moștenirea lăsată respectivului sclav va aparține stăpânului său.
165. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, cartea XV.
Este stabilit că, atunci când se lasă moștenire alegerea anumitor obiecte, aceasta nu poate fi făcută înainte de intrarea în
moștenire, iar dacă ar fi făcută, va fi nulă.
166. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XVII.
În cazul în care alegerea a doi sclavi este lăsată moștenire lui Titius, iar cei rămași sunt lăsați lui Maevius; dacă primul legatar
nu reușește să facă alegerea, toți sclavii vor aparține lui Maevius, sub termenul "cel rămas".
167. Scaevola, Întrebări, cartea XIII.
În cazul în care se lasă moștenire un sclav, Neratius spune că, dacă Pamphilus este respins, actul va fi nul și, prin urmare,
legatarul va avea totuși dreptul de selecție.
168. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
"Legatarul poate alege un astfel de articol sau un astfel de articol". În cazul în care legatarului nu a făcut nicio alegere, iar
acesta a murit după momentul în care moștenirea era datorată, s-a decis că dreptul de alegere a fost transmis moștenitorului
său.
169. Labeo, Epitomele ultimelor opere ale lui Javolenus, Cartea a II-a.
Se afirmă în Cartea I a lui Aufidius că, atunci când un legat a fost făcut în felul următor: "Să ia și să aibă pentru el orice
acoperitoare pentru fețe de masă pe care le dorește", dacă el a menționat pe cele pe care le dorea, iar apoi, înainte de a le lua,
ar fi spus că vrea altele, nu se poate răzgândi și să le ia pe celelalte; deoarece el a dispus de întregul său drept de selecție în
cadrul legatului prin prima sa declarație, în care a indicat pe cele pe care le va lua, deoarece obiectele devin imediat ale sale,
la fel ca și cum ar fi spus că le va lua.
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170. Scaevola, Digest, cartea XXII.
Un testator și-a numit moștenitori pe fiul său și pe soția sa și și-a dezmoștenit fiica, dar i-a lăsat o moștenire de o sută de
aurei, plătibilă atunci când se va căsători în familia sa, și a făcut următoarea dispoziție în testamentul său: "Pe lângă aceasta,
îi las moștenire zece sclavi, care vor fi aleși de mama ei, Sempronia, pe care doresc să fie aleși de către respectiva Sempronia,
soția mea, imediat după intrarea în posesia bunurilor mele. Doresc ca sclavii menționați să fie dați fiicei mele atunci când se
va căsători în familie, iar dacă vreunul dintre sclavi va muri înainte ca ea să se căsătorească, atunci doresc ca alții, care să fie
de asemenea selectați de mama ei, Sempronia, să fie dați în locul lor, până când numărul total al sclavilor menționați va
ajunge în mâinile ei, dar dacă mama ei, Sempronia, nu îi va selecta, atunci ea însăși îi poate alege pe cei pe care îi va dori."
După ce mama a făcut selecția, s-a pus întrebarea dacă urmașii sclavilor născuți înainte de căsătoria ei vor aparține fetei, în
plus față de cei zece inițial. Răspunsul a fost că, întrucât testatorul a amânat moștenirea sclavilor până la momentul căsătoriei,
orice urmaș al sclavilor de sex feminin născut între timp nu ar fi aparținut fiicei. De asemenea, a fost întrebat dacă mama sa,
Sempronia, ar fi avut dreptul de a folosi și de a se bucura de sclavii menționați înainte de căsătoria fiicei. Răspunsul a fost că
nu există nimic în cazul menționat pentru care acestea să nu aparțină în întregime mamei.
171. Același, Digest, cartea XVII.
Un soț, printr-un codicil, i-a lăsat soției sale anumite terenuri în încredere, precum și patru vase de argint pe care ea le putea
alege. S-a pus întrebarea dacă ea putea să aleagă dintre toate vasele care se aflau la momentul morții testatorului. Răspunsul a
fost că aceasta putea face acest lucru.

Tit. 6. Cu privire la legatele de grâu, vin și ulei.

172. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XX.
În cazul în care se lasă moștenire vinul, se include și oțetul pe care șeful de familie îl păstra împreună cu vinul său.
173. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
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În cazul în care proviziile sunt lăsate unei persoane, iar vinul unei alte persoane, toate proviziile vor aparține primului legatar,
cu excepția vinului.
174. În cazul în care o sută de borcane de vin vă sunt lăsate pentru a fi alese după cum doriți, puteți iniția o procedură în
temeiul testamentului pentru a obține posibilitatea de a gusta vinul; sau puteți intenta o acțiune în justiție pentru a obliga
vinul să fie prezentat sau pentru a recupera orice daune pe care le-ați suferit pentru că nu vi s-a permis să îl gustați.
175. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIII.
Dacă o sută de măsuri de vin sunt lăsate moștenire cuiva, fără a lăsa nimic pentru moștenire, moștenitorul poate cumpăra și
livra vinul, dar nu poate livra oțetul care a fost găsit printre vinurile testatorului.
176. În cazul în care se lasă moștenire vin, să vedem dacă legatarului i se cuvin și vasele în care se află acesta. Celsus spune
că, acolo unde se lasă moștenire vin, chiar dacă vasele nu sunt incluse în legământ, ele sunt considerate ca fiind lăsate
moștenire; nu pentru că ele fac parte din vin, în aceeași măsură în care chestura constituie o parte a unei cupe sau a unei
oglinzi, ci pentru că este probabil că intenția testatorului a fost că a dorit ca vasele să fie accesorii vinului; de aceea el spune
că este obișnuit să spunem că avem o mie de borcane, referindu-se la cantitatea de vin. Nu cred că această opinie este corectă
în ceea ce privește butoaiele, astfel încât, atunci când se lasă moștenire vinul, se vor datora și butoaiele; mai ales dacă acestea
sunt fixate în pivniță sau dacă este dificil de mutat din cauza dimensiunilor lor. Cu toate acestea, în ceea ce privește cuvele
sau recipientele mici, cred că acestea sunt incluse și vor fi datorate, cu excepția cazului în care sunt, de asemenea, fixate în
mod imuabil în pământ și se află acolo ca ustensile aparținând acestuia. În cazul în care vinul este lăsat moștenire, consider că
nici sacii de piele și nici sticlele nu sunt incluse.
177. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
În cazul în care se lasă moștenire o anumită cantitate de ulei, fără a se menționa calitatea, nu se obișnuiește să se întrebe ce
fel de ulei obișnuia să folosească testatorul sau ce fel de ulei folosesc în mod obișnuit oamenii în acel cartier. Prin urmare,
moștenitorul are libertatea de a da legatarului ulei de orice fel dorește.
178. Julianus, Digest, Cartea XV.
În cazul în care s-a lăsat moștenire un anumit număr de măsuri de vin din cel obținut de pe moșia Sempronian și s-a obținut o
cantitate mai mică, s-a hotărât că nu se datora mai mult și că următoarele cuvinte: "Cel obținut", au operat ca un fel de
limitare a legatului.
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179. Proculus, Epistole, Cartea a V-a.
În cazul în care un moștenitor este însărcinat cu livrarea vinului, el va fi obligat să livreze tot ceea ce este conținut în vase sau
borcane, chiar dacă nu s-a făcut nicio mențiune despre vase. Mai mult, deși vinul poate fi lăsat împreună cu vasele și
borcanele, totuși, ceea ce este conținut în butoaie este considerat ca fiind de asemenea lăsat; la fel cum atunci când un testator
lasă moștenire toți sclavii săi cu peculium-ul fiecăruia dintre ei, se consideră că și cei care nu au peculium au fost la fel de
bine lăsați moștenire.
180. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a II-a.
Un anumit individ și-a însărcinat moștenitorul să-i dea soției sale vin, ulei, grâu, oțet, miere și pește sărat. Trebatius a spus că
moștenitorul nu era obligat să îi dea femeii mai mult din fiecare articol decât dorea, deoarece nu se precizase cât de mult din
fiecare articol trebuia să i se dea. Ofilius, Cascellius și Tubero consideră că întreaga cantitate de articole menționate pe care
testatorul a lăsat-o a fost inclusă în moștenire. Labeo aprobă acest lucru și este corect.
181. "Fie ca moștenitorul meu să-i livreze lui Lucius Titius o sută de măsuri de grâu, fiecare dintre ele cântărind o sută de
lire". Ofilius susține că nu se lasă nimic, iar Labeo este de acord cu el, deoarece grâul de acest fel nu există; opinie pe care eu
o consider adevărată.
8. Pomponius, Epistole, Cartea a VI-a.
Atunci când un moștenitor este însărcinat cu livrarea vinului care se află în butoaie, iar vina legatarului este că nu l-a primit,
moștenitorul își va asuma responsabilitatea dacă va vărsa vinul; iar dacă legatul va intenta o acțiune în justiție pentru a
recupera vinul de la moștenitor, s-a considerat că acesta va fi împiedicat de o excepție pe motiv de rea-credință, dacă nu
plătește suma prejudiciului suferit de moștenitor din cauza întârzierii sale.
182. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIII.
Atunci când cineva lasă moștenire vin, este inclus tot ceea ce, provenind din viță de vie, păstrează natura vinului. Dacă,
totuși, se face hidromel, acesta nu va fi inclus în mod corespunzător în termenul de vin, cu excepția cazului în care capul
familiei a avut această intenție. Și, de fapt, așa cum băutura numită zythum, care se face în unele provincii din grâu, orz sau
pâine, nu va fi inclusă, la fel nu va fi inclusă nici berea și nici hidromelul. Dar care ar fi cazul vinului amestecat cu alte
substanțe? Nu cred că va fi inclus, cu excepția cazului în care intenția testatorului a fost ca acesta să fie inclus. Este clar că
vinul amestecat cu miere, adică vinul foarte dulce, va fi inclus; și băutura făcută din stafide va fi, de asemenea, inclusă, cu
1971

excepția cazului în care intenția a fost alta. Vinul nou, fiert și condimentat, nu este inclus, deoarece seamănă mai degrabă cu
un compus. Vinul făcut din apă și struguri este în mod evident inclus. Băutura din gutui și orice altă băutură care nu provine
din viță de vie nu sunt cuprinse în termenul de vin, la fel și oțetul nu intră în această categorie. Nici unul dintre aceste lucruri
nu va fi inclus în termenul de vin, dacă nu au fost clasificate ca atare de către testator. Sabinus, însă, a afirmat că vor fi
incluse sub denumirea de vin toate lucrurile pe care testatorul le-a considerat ca atare. Prin urmare, oțetul pe care testatorul la considerat ca fiind vin, precum și zythum, berea și toate celelalte băuturi care, conform gustului și uzului omului, sunt
clasificate ca fiind vin, vor fi incluse. Dacă tot vinul pe care îl poseda testatorul a devenit acru, moștenirea nu se va stinge.
183. Dacă cineva ar lăsa moștenire oțet, acel oțet pe care testatorul l-a păstrat ca vin nu va fi inclus. Fructele conservate în
oțet vor fi incluse, deoarece ele intră în categoria oțetului.
184. De asemenea, dacă cineva lasă moștenire vin pe care îl avea în posesia sa, iar acesta se acrește ulterior, chiar dacă
ulterior a fost pus cu oțet de către testator, va fi inclus cu vinul care a fost lăsat moștenire, pentru că a fost desemnat cel care
era vin în momentul în care a fost executat testamentul. Acest lucru este valabil și în cazul în care nu se opune intenției
testatorului.
185. În cazul în care este lăsat moștenire vin care provine din averea tatălui testatorului, se consideră că a fost lăsat doar vinul
pe care primul l-a păstrat ca atare, și nu ceea ce tatăl său a considerat a fi vin. În plus, în cazul în care se lasă moștenire vinul
care aparținea unui peculium, se include doar ceea ce sclavii considerau ca fiind vin. Care este motivul acestei distincții?
Pentru că vinul tatălui testatorului a început deja să îi aparțină acestuia, dar cel care face parte din peculium a rămas pentru
uzul sclavilor.
186. Aceeași regulă se aplică în cazul în care se lasă moștenire vin vechi.
187. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Vârsta vinului atunci când este lăsat moștenire se stabilește în funcție de obiceiul testatorului, adică de câți ani a considerat că
sunt necesari pentru ca vinul să devină vechi, adică în cazul în care acest lucru nu era cunoscut.
188. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIII.
Prin "vin vechi" se înțelege cel care nu este nou, adică vinul din anul precedent va fi inclus sub termenul "vechi".
189. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.

1972

Căci acolo unde persoanele nu sunt de acord cu această opinie, orice sfârșit sau orice început poate fi considerat ca
desemnând vârsta vinului.
190. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIII.
"Fie ca moștenitorul meu să-i dea lui Așa și așa, în fiecare an, zece măsuri de vin din cel obținut de pe o astfel de moșie".
Sabinus consideră că, în cazul în care nu s-a obținut vin în cursul unui an, moștenitorul trebuie să furnizeze suma respectivă
legatarului din producția anului precedent. Această opinie o adopt și eu, dacă nu este contrară intenției testatorului.
191. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
În cazul în care se lasă moștenire vinul, acesta include și vasele, dacă nu sunt cele rezervate pentru uz constant, de exemplu,
borcanele și măsurile.
192. Proculus, Epistole, Cartea a II-a.
Un om și-a lăsat moștenire vinul și vasele care îl conțineau. Trebatius neagă faptul că orice vin, care se află în butoaie, este
inclus; și el susține că intenția testatorului a fost diferită de ceea ce este exprimat în cuvintele sale și, în plus, butoaiele nu
sunt clasificate ca fiind vase de vin. Deși butoaiele nu sunt incluse în termenul "vase de vin", totuși, nu sunt de acord cu
Trebatius în opinia sa că vinul inclus în butoaie, adică cel care nu se află în vase, nu este lăsat moștenire. Cred, totuși, că este
adevărat că, atunci când vinul este lăsat cuiva împreună cu vasele, măsurile și borcanele în care este pus sunt, de asemenea,
lăsate legatarului; pentru că noi turnăm vinul în borcane și măsuri, pentru ca acesta să rămână în ele până când îl vom avea
nevoie pentru folosință; și, din nou, îl vindem împreună cu respectivele borcane și măsuri. Cu toate acestea, îl punem în
butoaie cu o intenție diferită, adică pentru a-l extrage din ele în borcane și măsuri sau pentru a-l vinde fără butoaie.
193. Același, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a III-a.
Un anumit testator ținea vinul de Surrentum în urne de pământ și ți l-a lăsat moștenire în borcane. Labeo și Trebatius au dat
ca părere că tot vinul conținut în urne a fost lăsat moștenire.
194. În cazul în care sunt lăsate moștenire vinuri îndulcite și în testament nu este cuprinsă nicio altă denumire, sunt incluse în
moștenire toate cele ce urmează, și anume: vinul amestecat cu miere, vinul făcut din stafide, vinul nou fiert și condimentat și
băuturi similare, inclusiv toate cele făcute din struguri, smochine, curmale și fructe uscate.
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195. Atunci când un legat este lăsat în felul următor: "Dau și las moștenire vinul din borcanele mele, vinul meu aminisean și
grecesc și toate băuturile mele dulci", Labeo consideră că nimic nu va fi inclus sub acest ultim termen, cu excepția băuturilor
care au fost făcute prin amestecarea altor substanțe cu vinul conținut în borcanele testatorului. Această opinie nu o resping.

Tit. 7. Cu privire la legatele de utilaje sau unelte.

196. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
În cazul în care se leagă un teren mobilat cu totul sau în cazul în care se leagă un teren cu tot cu echipament, se înțelege că au
fost lăsate două legate separate și distincte.
197. În cazul în care un teren este donat împreună cu echipamentul său, iar acesta a fost înstrăinat, echipamentul nu poate fi
recuperat în conformitate cu testamentul defunctului.
198. Papinianus, Opinii, cartea VII.
În cazul în care un tată, după ce a numit moștenitori pe mai mulți dintre copiii săi, a lăsat moștenire, cu titlu de moștenire
privilegiată, bunurile bunicii lor, în plus față de părțile lor din averea sa proprie; s-a considerat că legatarii ar avea dreptul la
părți egale, proporțional cu cele ale coerezilor.
199. Donațiile de terenuri, atunci când uneltele pentru cultivarea lor, numite envykai în limba greacă, nu sunt lăsate împreună
cu acesta, nu sunt predate legatarului.
200. Același, Opinii, Cartea a VIII-a.
Un patron a lăsat prin testament o suprafață de pământ, cu utilajele sale, liberților săi, iar ulterior a cerut printr-un codicil ca
legatarii, la moartea lor, să dea partea lor de pământ supraviețuitorilor; dar nu a făcut nicio mențiune despre utilaje. S-a
considerat că pământul care a fost lăsat prin testament ar trebui considerat ca și cum ar fi fost lăsat în cadrul unui trust; dar că
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sporul de animale și de sclavi care a avut loc între timp, precum și pierderile cauzate de moarte, ar trebui să fie incluse în
trust.
201. Un minor în vârstă de douăzeci de ani a dorit ca o suprafață de teren cu toate dotările sale să fie dată verișoarei sale de
sex feminin și, în timpul vieții sale, a manuntit anumiți sclavi care erau atașați de terenul respectiv. Sclavii manumiți nu ar
trebui să fie predați legatarului, deși aceștia nu își pot obține libertatea în astfel de circumstanțe. Aceeași regulă de drept se
aplică în cazul în care libertatea nu este obținută din orice alt motiv.
202. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a II-a.
Un anumit testator avea două terenuri învecinate, iar boii folosiți pe un teren, după ce lucrările de acolo au fost terminate, au
fost apoi mutați pe celălalt. El a lăsat moștenire ambele terenuri, cu tot echipamentul. Labeo și Trebatius consideră că boii ar
trebui să aparțină terenului pe care au lucrat, și nu acolo unde erau obișnuiți să rămână. Cascellius este de părere contrară. Eu
adopt punctul de vedere al lui Labeo.
203. Labeo, Rezumat al probabilităților lui Paulus, Cartea I.
Dacă dorești să legiuiești cuiva o suprafață de teren cu echipamentul său, nu are nicio importanță ce formă folosești, dacă
legiuiești terenul cu echipamentul său, sau terenul și echipamentul său, sau terenul mobilat cu echipamentul său. Paulus: Întradevăr, eu sunt de părere contrară, pentru că există această diferență între legăminte, și anume, dacă testatorul care a făcut
testamentul ar folosi următoarea formă: "Las terenul cu echipamentul său", iar terenul ar fi înstrăinat, testamentul nu va avea
nici o forță sau efect; dar dacă a folosit oricare dintre celelalte forme, va fi valabil.
204. Scaevola, Digest, cartea XVI.
O testatară a lăsat nepotului său pământurile pe care le poseda într-un anumit district, așa cum erau ele echipate, împreună cu
vinul, grâul și o carte de conturi; și a adăugat următoarele cuvinte "Tot ce se va găsi în acel district, când voi muri, și toate
bunurile de orice fel care se află acolo sau care îmi pot aparține". Hotărârea judecătorească fiind luată împotriva unuia dintre
debitorii ei, în timpul vieții testatoarei, acesta nu a satisfăcut-o. S-a pus întrebarea dacă ceea ce era datorat în conformitate cu
decizia instanței ar fi aparținut nepotului. Răspunsul a fost că nu există nimic în cazul menționat care să împiedice ca acesta
să fie îndreptățit la acest lucru.
205. The Same, Digest, Cartea XXII.
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O anumită persoană i-a lăsat lui Pardula, pe care îl mantuise prin testament, o prăvălie și un apartament, împreună cu
ustensilele de marfă și mobilierul pe care le conțineau, precum și un depozit de vin, împreună cu vinul, vasele, ustensilele și
sclavii însărcinați cu acestea, pe care obișnuia să le aibă cu el. S-a pus întrebarea dacă Pardula putea pretinde întreaga
moștenire, deoarece casa care conținea apartamentul care fusese zămislit fusese incendiată în timpul vieții testatorului și
fusese reconstruită în același loc, după trecerea a doi ani, iar depozitul care fusese lăsat aceleiași părți fusese înstrăinat de
către testator, dar vânzarea vinului fusese amânată pentru a se obține un preț mai mare. Răspunsul a fost că acea parte din
acesta, în legătură cu care testatorul s-a răzgândit, nu era datorată.
206. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XX.
Sabinus spune clar în lucrările sale despre Vitellius că în echipamentul terenului este inclus tot ceea ce este folosit pentru
procurarea, strângerea și conservarea recoltelor. De exemplu, pentru procurarea acestora din urmă, unii sclavi sunt angajați
pentru a cultiva pământul, iar alții sunt puși în slujba lor pentru a-i obliga să muncească, iar printre aceștia din urmă se
numără administratorii și supraveghetorii și, în plus, sunt boii, rupți la muncă, și turmele prevăzute pentru îngrășarea
pământului, precum și uneltele și ustensilele de cultivare, cum ar fi plugurile, sape, cârlige de plivit, cuțite de plivit, furci și
alte unelte de acest fel. În scopul strângerii recoltei, sunt incluse unelte precum prese, coșuri, seceri pentru tăierea grâului,
coase pentru cositul fânului, coșuri în care se culeg și se transportă strugurii. Pentru conservarea recoltelor, se folosesc, de
exemplu, butoaie, chiar dacă acestea nu sunt îngropate în pământ, și cuve.
207. În unele districte, de exemplu, dacă o fermă este de clasă mai bună, se adaugă, ca accesorii, sclavi care sunt portari și
curățători de podele ; iar dacă există grădini de agrement, grădinari. Dacă terenul are păduri și pășuni, sunt incluse și turmele
de vite, precum și ciobanii și pădurarii lor.
208. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
În ceea ce privește turmele de oi, trebuie să se facă următoarea distincție: dacă acestea au fost ținute pentru a obține
profiturile de pe urma lor, ele nu vor fi datorate în cadrul legatului; dar acest lucru nu se va întâmpla dacă profiturile terenului
împădurit nu pot fi dobândite în alt mod, deoarece aceste profituri sunt obținute din acesta prin intermediul turmelor de oi.
209. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XX.
Dacă venitul terenului constă și în miere, vor fi incluse albinele și stupii lor.
210. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a II-a.
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Aceeași regulă se aplică și păsărilor care sunt ținute în casele din apropierea mării.
211. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XX.
Se punea problema dacă cerealele care erau destinate întreținerii sclavilor care cultivau pământul făceau parte din
echipamentul acestora din urmă. Cele mai multe autorități consideră că nu, pentru că trebuie consumate; deoarece
echipamentul include în general tot ceea ce este destinat să rămână pe pământ pentru o perioadă considerabilă de timp și fără
de care nu se poate menține posesia acestuia. Alimentele pregătite pentru întreținerea sclavilor sunt considerate ca fiind
accesorii, mai degrabă decât ca ceva destinat să favorizeze cultivarea. Cred însă că grâul și vinul destinate hranei ar trebui
incluse în echipament, iar elevii lui Servius afirmă că aceasta a fost și opinia sa. De asemenea, unele autorități susțin că grâul
rezervat pentru semințe este inclus în echipament, iar eu cred că acest lucru este corect, deoarece face referire la cultivarea
solului și este consumat în așa fel încât este întotdeauna înlocuit. Cerealele rezervate pentru semințe nu diferă în niciun fel de
cele destinate hranei sclavilor.
212. Am menționat grânarele, pentru că în ele sunt păstrate recoltele, vasele de pământ și containerele în care sunt aranjate,
ca făcând parte din categoria lucrurilor folosite pentru conservarea recoltelor. Tot ceea ce este destinat transportului recoltelor
este, de asemenea, inclus în echipamentul pământului, de exemplu, animalele de povară, vehiculele, navele, butoaiele și sacii.
213. Cu toate acestea, Alfenus spune că, dacă testatorul ar lăsa moștenire anumiți sclavi care nu erau legați de pământ, cei
care erau legați de acesta nu vor fi incluși în echipamentul acestuia, deoarece el este de părere că niciun animal nu este un
instrument. Acest lucru nu este corect, deoarece este bine stabilit că sclavii care se află pe teren în scopul cultivării acestuia
sunt incluși în echiparea acestuia.
214. S-a pus întrebarea dacă un sclav care a fost chiriaș pe teren este inclus într-un deviz ca un instrument. Labeo și Pegasus
susțin în mod foarte corect că nu este inclus, deoarece nu se află pe teren ca anexă a acestuia, chiar dacă ar fi obișnuit să
exercite supravegherea asupra celorlalți angajați pe acesta.
215. Labeo consideră că un pădurar care a fost desemnat să vegheze la conservarea culturilor este inclus în moștenire, dar nu
și unul care este însărcinat cu menținerea limitelor. Neratius, însă, consideră că acesta este inclus. În prezent, prevalează cea
din urmă opinie, astfel încât toți silvicultorii sunt incluși.
216. Trebatius merge și mai departe și crede că brutarul și bărbierul care sunt angajați în beneficiul sclavilor de pe moșiile
rustice sunt incluși, precum și zidarul a cărui datorie este să repare clădirile și sclavele care coc pâinea și au grijă de casă, la
fel și morarii angajați pe moșie și bucătăreasa și stewardesa, cu condiția ca acestea să ajute prin serviciul lor orice sclav de
sex masculin; de asemenea, femeile care sunt filatoare și țesătoare, care fac haine pentru sclavi și le pregătesc mâncarea.
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217. Se pune însă întrebarea dacă orice accesoriu al echipamentului este inclus în moștenirea acestuia din urmă; căci sclavii
angajați în folosul fermierilor, cum ar fi filatorii, țesătorii, bărbierii, bătăușii și bucătăresele nu fac parte, propriu-zis, din
echipamentul terenului, ci sunt accesorii ale acestuia? Eu cred că bucătarii sunt incluși, la fel ca și filatorii și țesătorii, alături
de ceilalți enumerați mai sus, iar elevii lui Servius afirmă că aceasta era și opinia sa.
218. Trebuie să se considere că testatorul a intenționat ca soțiile și copiii celor menționați mai sus, și care erau membri ai
aceleiași gospodării, să fie incluși în moștenire; pentru că este incredibil că el ar fi ordonat ca o separare atât de crudă să aibă
loc.
219. În cazul în care turmele sunt pășunate o parte din an pe teren, iar hrana este cumpărată pentru ele în restul anului; sau în
cazul în care terenul este cultivat o parte din an de către sclavi, iar aceștia sunt închiriați contra plată în restul anului, aceștia
vor fi, totuși, incluși în echipament.
220. Este bine stabilit că și administratorul (adică sclavul care este însărcinat să vegheze la buna întocmire a conturilor),
precum și portarul și catârul sunt, de asemenea, incluși în echipament.
221. Pietrele de moară, mașinăria, fânul, paiele, măgarul folosit pentru a învârti roata și toate aparatele morii sunt incluse;
cazanele de aramă în care se fierbe și se condimentează sucul de struguri și cele care conțin apă destinată băuturii și spălării
de către sclavi fac parte, de asemenea, din echipament, la fel ca și roabele și căruțele folosite pentru transportul gunoiului de
grajd.
222. Cassius spune că tot ceea ce este atașat de sol nu constituie o parte a echipamentului pământului, precum trestiile și
osemintele înainte de a fi tăiate, deoarece pământul nu poate fi un echipament de sine stătător. Dacă, totuși, ar trebui să fie
tăiate, cred că vor fi incluse, pentru că servesc la producția de recolte. Aceeași regulă se aplică și în cazul țărușilor.
223. Dacă există vânat pe teren, cred că sclavii care sunt vânători și urmăritori, precum și câinii și tot ceea ce este necesar
pentru vânătoare, sunt incluse în echipament, mai ales dacă terenul obține un venit din această sursă.
224. De asemenea, dacă se obține un venit din prinderea păsărilor, sclavii care sunt vânători de păsări, precum și plasele lor și
orice alt aparat folosit în acest scop sunt incluse în echipament. Acest lucru nu este extraordinar, deoarece Sabinus și Cassius
consideră că în echipamentul pământului sunt incluse și păsările însele, de exemplu, cele care au fost domesticite.
225. În cazul în care un om folosește aceleași unelte pe diferite suprafețe de teren, se pune întrebarea: cui vor aparține ele ca
echipament? Cred că, dacă intenția testatorului este clară cu privire la terenul căruia a vrut să îi aparțină, acestea vor fi
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accesorii, deoarece celelalte terenuri au împrumutat, ca și cum ar fi împrumutat aceste unelte de la acesta. Dacă intenția sa nu
este clară, ele nu vor fi accesorii la niciuna dintre ele, deoarece nu putem împărți uneltele în mod proporțional.
226. Orice mobilă sau alte obiecte găsite pe teren, pe care proprietarul a intenționat să le pună într-o ordine mai bună, nu vor
fi incluse în echiparea acestuia.
227. Trebuie avut în vedere ce intră în componența echipamentului casnic, atunci când acesta este lăsat moștenire. Pegasus
spune că echipamentul unei case include tot ceea ce este folosit pentru protecția împotriva intemperiilor sau pentru prevenirea
incendiilor, dar nu și ceea ce este folosit în scopuri de plăcere; prin urmare, nu sunt datorate nici paravanele de sticlă și nici
copertinele care sunt păstrate în casă pentru a asigura protecția împotriva frigului sau pentru a oferi umbră. Aceasta era
părerea lui Cassius, care obișnuia să spună că există o mare diferență între ustensile și ornamente, deoarece ustensilele sunt
articole care sunt folosite pentru protecția casei, iar ornamentele sunt lucruri care contribuie la plăcerea proprietarului, ca de
exemplu, tablourile.
228. Cassius consideră că perdelele din pânză de păr folosite pentru a împiedica clădirile să fie afectate de vânt sau de ploaie
fac parte din echipamentul unei case.
229. Pegasus și multe alte autorități spun că sunt incluse oțetul păstrat în scopul stingerii focului, mopurile din cârpe,
sifoanele, stâlpii, scările, covoarele, bureții, gălețile și măturile.
230. Dacă proprietarul ar fi procurat țigle sau grinzi pentru casa sa, acestea vor fi incluse în echipamentul acesteia, dacă au
fost destinate acestei utilizări și nu au fost folosite în alte scopuri. Prin urmare, dacă a avut o schelă necesară în acest scop,
aceasta va fi, de asemenea, inclusă în echiparea clădirii.
231. Celsus spune, cu referire la perdelele care se întind peste praguri și pervazuri de ferestre, precum și cu privire la cele
care sunt suspendate de coloane, că acestea ar trebui mai degrabă clasificate ca mobilier; iar Sabinus și Cassius sunt de
aceeași părere.
232. Țevile și cârligele sunt, de asemenea, incluse în termenul de echipament.
233. De asemenea, tijele lungi folosite pentru îndepărtarea pânzelor de păianjen, buretele cu care se curăță coloanele,
podelele și picioarele mobilei, precum și scările folosite pentru spălarea tavanelor sunt ustensile, deoarece fac casa mai
curată.
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234. Papinianus spune, în Cartea a șaptea a opiniilor, că lucrările ornamentale din ipsos și statuile fixate pe pereți nu sunt
incluse în echipamentul unei case, ci fac parte din casa însăși; și, într-adevăr, acolo unde nu sunt atașate de ea, nu sunt
incluse, pentru că intră sub titlul de mobilier; cu excepția ceasurilor de aramă care nu sunt fixate pe pereți; pentru că el crede
că acestea, ca și perdelele de pânză suspendate în fața casei, fac parte din echipamentul acesteia.
235. Țevile, jgheaburile și bazinele, precum și alte lucruri necesare pentru fântâni, împreună cu încuietorile și cheile,
constituie mai degrabă o parte a casei în sine decât accesorii ale acesteia.
236. Geamurile de sticlă, atașate unei case, înclin să cred că fac parte din ea, deoarece atunci când o casă este cumpărată,
geamurile și rafturile sunt incluse în achiziție; indiferent dacă ele se află în clădire în acel moment sau au fost temporar
îndepărtate. Cu toate acestea, dacă nu au fost înlocuite, dar sunt totuși păstrate pentru a fi readuse în poziția lor inițială, ele
vor fi incluse în echipament.
237. Consider că zăbrelele ar trebui incluse la capitolul echipamente.
238. În cazul în care o suprafață de teren nu este atribuită împreună cu echipamentul său, ci pentru a fi dotată cu acesta, s-a
pus întrebarea dacă se include mai mult decât dacă terenul ar fi fost lăsat pur și simplu împreună cu echipamentul său.
Sabinus a afirmat în lucrările sale despre Vitellius, că trebuie să se recunoască faptul că se lasă mai mult acolo unde terenul
este devalizat pentru a fi prevăzut cu mijloacele de cultivare decât acolo unde este devalizat echipat cu ele, opinie care, după
cum vedem, crește în importanță și valabilitate în fiecare zi. Prin urmare, să analizăm în ce privință această moștenire este
mai avantajoasă decât cealaltă. Sabinus stabilește regula, iar Cassius, într-o notă asupra lui Vitellius, spune că este inclus tot
ceea ce a fost adus pe pământ pentru ca proprietarul acestuia să fie mai bine pregătit pentru a-l cultiva, adică tot ceea ce are
acolo pentru a fi aprovizionat mai abundent. Astfel, prin această moștenire se consideră că el a lăsat nu uneltele care aparțin
pământului, ci cele care constituie proprietatea sa privată.
239. Prin urmare, dacă se leagă un teren deja dotat cu uneltele necesare și se include mobilierul care se afla acolo pentru uzul
testatorului însuși, împreună cu îmbrăcămintea, nu numai hainele exterioare, ci și cele pe care testatorul obișnuia să le poarte
când se afla acolo, și mesele de fildeș sau din orice alt material, vasele de sticlă, aur și argint, precum și vinurile, dacă existau
unele destinate uzului său propriu, și orice alte ustensile; acestea vor fi de asemenea incluse.
240. 240. Dacă, totuși, testatorul a adunat anumite obiecte, nu pentru uz propriu, ci pentru a le păstra în siguranță, acestea nu
vor fi incluse. Vinurile conținute în depozite nu sunt, de asemenea, incluse. Am adoptat această regulă pentru ca tot ceea ce
șeful gospodăriei a adunat acolo, ca, de exemplu, într-un hambar, să nu poată fi cuprins în moștenire.

1980

241. Celsus afirmă, de asemenea, în Cartea a 19-a a Digestului, că, în cazul în care fructele sunt adunate în incintă pentru a fi
vândute sau în orice alt scop decât pentru uzul sau beneficiul terenului însuși, ele nu vor fi incluse în echipamentul acestuia.
242. Celsus mai spune, în aceeași Carte, că sunt incluși sclavii care au grijă de mobilă și alți sclavi de acest fel, adică sclavii
casnici, care sunt angajați pe teren, cu excepția celor care și-au primit libertatea și care sunt obișnuiți să locuiască la țară.
243. Dacă un testator lasă moștenire un teren deja dotat cu mijloace de cultivare, sunt cuprinși în moștenire sclavii tineri care
sunt instruiți în serviciul mesei și pe care testatorul obișnuia să-i aibă acolo, ori de câte ori venea.
244. Membrii familiilor sclavilor, adică soțiile și copiii lor, sunt fără îndoială incluși în legatul terenului cu dotările sale.
245. În cazul în care se lezează un teren cu echipamentul său, este bine stabilit că sunt incluse biblioteca și toate cărțile care
se aflau pe teren și de care șeful de familie s-a folosit ori de câte ori a venit. Dacă, însă, un depozit ar fi folosit pentru
depozitarea cărților, trebuie să se susțină opinia contrară.
246. Neratius, de asemenea, răspunzându-i lui Rufinus, a afirmat, în Cartea a patra a Epistolelor, că devălmășia unei
suprafețe de teren cu echipamentul său include mobilierul, vinurile și sclavii, nu numai pe cei angajați în cultivarea
pământului și în îngrijirea acestuia, ci și pe cei atașați serviciului personal al capului gospodăriei.
247. Se consideră că au fost lăsate moștenire numai acele tablouri care au fost folosite pentru împodobirea casei de la țară.
248. Papinianus consideră că, atunci când un teren este legiferat împreună cu echipamentul său, nu sunt incluși acei sclavi
care se aflau acolo doar temporar și care nu fuseseră aduși de testator fie pentru a fi angajați pe teren, fie pentru serviciul său
propriu.
249. Aceeași autoritate a fost de părere că, în cazul în care un teren a fost atribuit cu echipamentul său, iar administratorul
care avea grijă de acesta a fost trimis înapoi în provincie pentru a-și relua sarcinile anterioare, după ce și-a desfășurat
activitatea pentru care a venit, acesta va fi inclus în atribuirea terenului, chiar dacă nu s-a întors încă.
250. El mai spune, de asemenea, că, atunci când un testator și-a zămislit grădinile cu echipamentul lor, chiar și vinurile care
se aflau acolo cu scopul de a avea masa proprietarului mai bine aprovizionată, sunt incluse. Cu toate acestea, este altfel, dacă
a păstrat vinurile în depozite, de unde le-a transportat fie în oraș, fie pe alte proprietăți.
251. De asemenea, el consideră că, în cazul în care o casă a fost încredințată de Umbrius Primus, în baza unui contract de
fiducie, împreună cu mobilierul ei, lui Claudius Hieronianus, un om foarte ilustru, că mesele și celelalte mobile pe care șeful
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casei, fiind pe punctul de a porni într-o călătorie pentru a prelua proconsulatul unei provincii, le-a păstrat în depozite pentru a
fi într-un loc mai sigur, sunt incluse.
252. De asemenea, el a dat ca fiind de părere că un anumit antidot împotriva otrăvurilor și alte medicamente, împreună cu
orice îmbrăcăminte pe care o depozitase acolo în vederea plecării sale, erau incluse în devălmășia terenului cu echipamentul
său.
253. De asemenea, el a considerat, în cazul în care o casă a fost devălmășită cu echipamentul său și toate drepturile legale
aferente, că sclavii din oraș, precum și cei care erau muncitori calificați și ale căror servicii erau folosite și pe alte suprafețe
de teren, nu erau incluși în legat; dar el spune că vor fi incluși portarul, grădinarii, cei care au grijă de camere, cărătorii de apă
și sclavii care lucrau doar în casă. Totuși, ceea ce afirmă el cu privire la muncitorii calificați nu este adevărat, dacă aceștia
erau destinați serviciului casei, chiar dacă au fost împrumutați la alte proprietăți pentru a fi angajați pe acestea.
254. De asemenea, el dă ca fiind de părere că, atunci când o casă este concepută cu echipamentul ei, mesele și cărțile de
fildeș nu sunt incluse. Acest lucru este însă fals, căci tot ceea ce se află în casă cu ajutorul căruia proprietarul poate fi mai
bine aprovizionat și mai confortabil va fi inclus. Nimeni nu se îndoiește că mobilierul este ceva care contribuie la confortul
capului unei gospodării. În cele din urmă, Neratius, în Cartea a patra a epistolelor, îl informează pe fratele său Marcellus că
îmbrăcămintea este inclusă în devălmășia unei case cu echipamentul său; și spune că acest lucru este valabil mai ales în cazul
menționat, deoarece s-a pretins că testatorul care a devălmășie proprietatea a exceptat argintăria și conturile, căci oricine a
exceptat aceste lucruri nu poate avea în minte alte articole care se aflau acolo. Cu toate acestea, Papinianus însuși spune în
aceeași Carte de opinii că, în cazul în care un tată care era negustor și agent de schimb valutar, și care avea doi fii și tot atâtea
fiice, i-a numit moștenitori după cum urmează: "Dau și las moștenire fiilor mei casa mea, mobilată așa cum este, și ordon să
le fie livrată", se poate pune întrebarea dacă mărfurile și gajurile sunt cuprinse în acest legat. Judecătorului i-ar fi ușor să
stabilească intenția testatorului prin examinarea celorlalte bunuri ale acestuia.
255. Celsus spune că, atunci când cineva lasă moștenire sclavii care locuiesc pe teren, nu sunt incluși și sub-sclavii lor, cu
excepția cazului în care ar trebui să fie evident că testatorul i-a avut și pe aceștia în vedere.
256. Papinianus a susținut, de asemenea, în Cartea a șaptea a opiniilor, că o soție, căreia soțul ei i-a lăsat tot ceea ce se afla în
casa lui, nu poate cere fiicei sale, care era moștenitoarea lui, să predea obligațiile debitorilor și chitanțele de vânzare ale
sclavilor care nu par să fi fost lăsate moștenire, cu excepția cazului în care (spune el), este evident că testatorul i-a avut în
minte pe sclavi, astfel încât să pară că a lăsat soției sale dovezile transferului acestor sclavi care, ei înșiși, intenționa să îi
aparțină.
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257. Dacă cineva ar trebui să lase moștenire un teren "Cu echipamentul său, așa cum este", și ar trebui să adauge ulterior:
"Împreună cu mobilierul său, cu sclavii săi și cu tot ceea ce nu a fost menționat în mod expres", se pune întrebarea dacă, prin
adăugarea acestei clauze, el va diminua sau nu legatul. Papinianus răspunde că nu se va considera că a fost diminuat, ci mai
degrabă că a fost mărit în mod inutil prin această adăugare superfluă.
258. De asemenea, Papinianus, în Cartea a șaptea a opiniilor, spune că, dacă anumite grădini cu tot echipamentul lor sunt
predate de o mamă unui fiu, iar ea îi lasă moștenire fiicei sale și argintăria destinată uzului femeilor, părerea lui este că, dacă
respectiva argintărie, pe care o ținea în grădini, era acolo pentru confortul ei personal, ea va aparține fiicei sale.
259. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Neratius crede că acolo unde este concepută o tavernă cu echipamentul ei, sunt incluși chiar și sclavii care o conduc. Trebuie
totuși să ne gândim dacă nu cumva există o diferență între ustensilele unei case folosite pentru băutură și cele ale unui depozit
pentru depozitarea vinului, deoarece numai următoarele sunt ustensile ale acestuia din urmă, și anume butoaiele, cuvele,
borcanele mari, cazanele, ulcioarele pentru turnarea vinului și care sunt trecute în mod obișnuit la cină; urnele de aramă,
măsurile mari și mici pentru lichide și alte lucruri de acest fel; dar în cuvântul "tavernă", deoarece este un termen comercial,
sunt incluși și sclavii care fac afaceri.
260. Neratius dă ca fiind de părere că acolo unde o baie este concepută ca fiind echipată, aceasta include și sclavul care se
ocupă de ea.
261. Același, Despre Vitellius, Cartea a II-a.
Este inclus și sclavul angajat în bolți pentru a întreține focul.
262. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
În cazul în care într-un testament a fost inserată următoarea clauză: "Dau și las moștenire toate ustensilele care sunt destinate
pentru desfășurarea activității magazinelor mele și pentru mobilarea acestora, precum și pentru cea a morii și a depozitului
meu", Servius a considerat că sunt considerați ca fiind lăsați moșteniți atât caii care se aflau în mori și sclavii care erau
morari, cât și cei angajați în magazine, femeia care gătea și marfa conținută în magazin.
263. În cazul în care o casă, complet echipată, este concepută, s-a decis că mobilierul este inclus, dar nu și vinul; deoarece
atunci când o casă este concepută gata mobilată, nu se poate înțelege că vinurile sunt acolo în acest scop.
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264. O sclavă care a fost lăsată în mod constant în grija unei case de țară și care a fost lăsată moștenire ca aparținând acesteia,
este inclusă în deviz, la fel ca și un pădurar și din același motiv; deoarece casele au nevoie de paznici, precum și de pământ,
pe de o parte, pentru a împiedica vecinii să pătrundă sau să își însușească fructele, iar pe de altă parte, pentru a împiedica pe
oricine să sustragă oricare dintre bunurile conținute în casă. Clădirea, însă, este considerată fără îndoială o parte a terenului.
265. Alfenus, Epitome din Digestul lui Paulus, Cartea a II-a.
În cazul în care ustensilele unei case de țară sunt lăsate moștenire, cea mai bună opinie este că mobilierul nu este inclus.
266. Servius a dat ca opinie, în cazul în care se lasă o vie și tot ce ține de ea, că nu există lucruri precum uneltele folosite
pentru cultivarea unei vii. Cornelius, când i s-a cerut părerea asupra acestui punct, a răspuns că țărușii, stâlpii și sapa sunt
unelte care aparțin unei vii; ceea ce este corect.
267. Un anumit bărbat i-a lăsat soției sale o porțiune de pământ pe care el însuși locuia, echipată pentru cultivare așa cum era.
Atunci când s-a cerut sfatul dacă sclavele, care erau țesătoare și țesătoare, erau incluse în moștenire, răspunsul a fost că
acestea nu constituiau, propriu-zis, o parte din echipamentul terenului; dar, deoarece testatorul care a donat proprietatea
locuia pe ea, nu putea exista nicio îndoială că sclavele și alte bunuri care se aflau pe teren pentru uzul capului gospodăriei ar
trebui să fie considerate ca fiind incluse în moștenire.
268. Marcianus, Institutes, cartea VII.
Atunci când atelierul unui pictor este lăsat moștenire cu echipamentul său, ceara, culorile și tot ceea ce este de acest fel este
inclus în moștenire, la fel ca și pensulele, instrumentele pentru finisarea plăcilor de encaustică și flacoanele pentru ulei.
269. Când echipamentul unui pescar este lăsat moștenire, Aristo spune că acesta include bărcile folosite pentru prinderea
peștelui. Cea mai bună opinie este că include și pescarii înșiși.
270. Atunci când sunt lăsate moștenire ustensilele unei băi, s-a stabilit că este inclus sclavul însărcinat cu baia; la fel cum,
atunci când este concepută o pădure, este inclus și pădurarul, iar atunci când este concepută o vinărie, este inclus și sclavul
însărcinat cu aceasta; căci băile nu pot fi folosite fără cei care le fac.
271. Paulus, Despre Vitellius, Cartea a II-a.
Ori de câte ori, în cazul legatului uneltelor unui măcelar, se ridică vreo problemă, după excluderea cărnii, lăsăm ca
echipament mesele, greutățile, cleștii, balanțele, cuțitele și topoarele.
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272. Atunci când se lasă moștenire echipamentul a ceva, este uneori necesar să se ia în considerare persoanele celor care lasă
moștenirea; ca, de exemplu, atunci când se lasă moștenire echipamentul unei mori, deoarece sclavii care sunt morari nu vor fi
incluși decât atunci când șeful de familie a condus el însuși afacerea morii; căci contează foarte mult dacă ustensilele au fost
destinate uzului morarilor sau celui al morii.
273. Neratius spune că măgarul care învârte roata morii și piatra de moară nu sunt incluse în echipamentul care însoțește
transferul de teren.
274. De asemenea, noi spunem că oalele și tigăile sunt incluse în echipamentul unei suprafețe de pământ, deoarece, fără ele,
nu se poate găti, și nici nu există o mare diferență între oale și cazanele care sunt suspendate deasupra focului, deoarece în
acestea din urmă se încălzește apa de băut, iar în primele se fierbe mâncarea. Dacă, totuși, cazanele sunt incluse în
echipament, și ulcioarele, cu care se toarnă apa în cazane, intră sub același cap; și astfel, un vas urmează altuia în succesiune
regulată. De aceea, Pedius spune că este mai bine să nu se respecte prea mult sensul literal al cuvintelor, ci mai presus de
toate să se afle ce a vrut să desemneze testatorul și apoi să se verifice opinia celor care locuiesc în diferite districte ale
provinciei.
275. Atunci când apare o întrebare cu referire la un agricultor care este sclav, dacă acesta este inclus ca parte a
echipamentului terenului și există vreo îndoială în această privință; Scaevola, după ce a fost consultat, a considerat că sclavul
ar trebui să fie inclus, în cazul în care el era agentul confidențial al stăpânului său și nu cultiva pământul pentru o anumită
sumă din venitul din acesta.
276. Aceeași autoritate, după ce a fost interogată cu referire la piatra de moară inferioară a unei mori, a răspuns că și aceasta
era inclusă, dacă era exploatată în beneficiul sclavilor angajați în muncile fermei. Partea inferioară a unei pietre de moară se
numește meta, iar partea superioară catillus.
277. În cazul în care s-a făcut o anchetă cu referire la un plugar, răspunsul a fost că, indiferent dacă este vorba de unul care
lucra efectiv pământul sau de unul care hrănea boii folosiți la cultivarea lui, acesta era inclus în moștenire.
278. El a răspuns, de asemenea, că tăietorii de copaci erau incluși, dacă erau considerați în mod special ca fiind atașați de
pământ.
279. Păstorii și excavatorii aparțin, de asemenea, legatarului.
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280. De asemenea, în cazul în care o porțiune de teren este legiferată astfel: "Dau lui Maevius moșia Seian în cea mai bună
stare în care se poate găsi, împreună cu toate uneltele, rustice și urbane, și cu sclavii care se află acolo", s-a întrebat dacă ar fi
incluse și cerealele pentru semințe. Răspunsul a fost că, cu siguranță, ar fi inclus, cu excepția cazului în care moștenitorul ar
putea dovedi că intenția testatorului a fost alta. Aceeași autoritate a emis o opinie similară cu privire la grânele rezervate
pentru întreținerea sclavilor.
281. Cassius spune că în echipamentul unui medic de sclavi sunt incluse spălătoriile de ochi, tencuielile și alte lucruri de
acest fel.
282. Un testator a lăsat anumiți sclavi ai săi, pe care i-a menționat pe nume, unei persoane căreia îi dăruise o suprafață de
teren cu tot cu echipament. S-a pus întrebarea dacă ceilalți sclavi ai săi, pe care nu i-a enumerat, au fost incluși în
echipament. Cassius spune că s-a hotărât că, deși sclavii constituiau o parte din echipamentul terenului, doar cei care au fost
desemnați prin nume au fost considerați ca fiind moșteniți, deoarece este evident că șeful gospodăriei nu a intenționat ca și
ceilalți să fie clasificați ca atare.
283. Sabinus spune că, atunci când se leagă o întindere de pământ cu tot ceea ce se află pe el, se consideră că a fost lăsat
pământul în sine și tot ceea ce se păstrează în mod obișnuit acolo și rămâne pentru cea mai mare parte a anului, precum și
acei sclavi care obișnuiesc să se îndrepte acolo cu scopul de a locui pe pământ, dar nu se va considera că a fost lăsat tot ceea
ce a fost intenționat să fie transportat acolo cu scopul de a mări valoarea moștenirii.
284. În cazul în care un testator a făcut un legat după cum urmează: "Las casa mea de la țară în aceeași stare în care am
posedat-o eu însumi, împreună cu mobilierul, mesele și sclavii urbari și rustici care vor fi trimiși acolo, precum și vinurile
care pot fi în casa respectivă la momentul morții mele, și zece aurei în plus", deoarece în ziua morții testatorului avea în casă
cărți, obiecte de sticlă și o mică presă de rufe, s-a pus întrebarea dacă aceste obiecte ar trebui incluse printre cele enumerate
în legat. Scaevola a răspuns că numai acele articole care au fost menționate în mod specific făceau parte din acesta.
285. Un testator și-a lăsat casa mobilată, împreună cu tot ceea ce este atașat acesteia. S-a pus întrebarea dacă legatarul avea
dreptul la obligațiile debitorilor. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, nu avea dreptul la acestea.
286. Paulus, Opinii, Cartea a XIII-a.
Am dat ca părere că, dacă, după executarea testamentului, unii sclavi au fost plasați de către testator pe terenul donat lui Seia,
în scopul cultivării acestuia, ei aparțineau terenului respectiv și erau, de asemenea, incluși în echipamentul acestuia; chiar
dacă testatorul a enumerat sclavii care se aflau acolo în momentul în care a făcut testamentul, deoarece i-a menționat nu în
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scopul de a diminua moștenirea, ci pentru a o mări. În plus, nu există nicio îndoială că sclavii care au fost aduși pe un teren în
scopul cultivării acestuia sunt incluși în echipamentul său.
287. Paulus a considerat că nici culturile care sunt depozitate, nici un armăsar de cai nu sunt incluse în devălmășia unei case
de țară cu echipamentul său, ci că mobilierul face parte din acesta. Un sclav priceput în arta construcțiilor, care plătește
stăpânului său o anumită sumă de bani în fiecare an, nu este inclus în echipamentul casei.
288. Scaevola, Opinii, Cartea a III-a.
Un testator i-a lăsat Seiei, pe care o desemnase moștenitoare a unei părți din averea sa, anumite terenuri ca moștenire
privilegiată, împreună cu agricultorii care le cultivau și cu orice chirie neplătită încă de chiriași, dacă ea va deveni
moștenitoarea sa; apoi a făcut următoarea prevedere într-un codicil: "Ulterior, mi-a trecut prin minte să menționez că doresc
ca Seia, căreia i-am lăsat pământurile mele, să aibă și toate uneltele agricole, mobilierul, vitele, fermierii, chiriile datorate de
chiriași și proviziile." S-a pus întrebarea dacă acele obiecte care se aflau pe teren și care erau destinate uzului zilnic al capului
gospodăriei, erau incluse în moștenire. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, bunurile care depășeau
terenul fuseseră lăsate moștenire Seiei; dar că nu i se cuvenea mai mult decât ceea ce testatorul menționase în mod expres în
codicilul pe care îl întocmise după ce uitase să indice clar acest lucru în testamentul său și pe care a arătat că intenționa să fie
incluse în termenul echipament.
289. Un testator a donat unui libert al său anumite terenuri după cum urmează: "Îi dau și las moștenire libertului meu, Seius,
astfel de suprafețe de pământ, prevăzute cu unelte, așa cum sunt ele, împreună cu toate zestrele și soldurile datorate de
chiriași, precum și cu pădurarii, soțiile și copiii lor." S-a pus întrebarea dacă sclavul Stichus, care cultiva una dintre
respectivele suprafețe de teren și care datora o sumă considerabilă de bani, îi era dator lui Seius în conformitate cu termenii
contractului de fiducie. Răspunsul a fost că, dacă acesta cultiva pământul, nu ca agent de încredere al stăpânului său, ci
pentru plata chiriei, așa cum obișnuiesc să facă chiriașii străini, Seius nu i-ar fi fost îndreptățit.
290. "Doresc ca o astfel de suprafață de pământ, dotată cu toate uneltele și cu casa de sus, să fie dată copilului meu adoptiv
Gaius Seius". S-a pus întrebarea dacă testatorul a vrut ca casa să fie dată, complet mobilată. Răspunsul a fost că, în
conformitate cu faptele declarate, se pare că el a vrut ca aceasta să fie dată astfel, cu excepția cazului în care partea căreia i sa cerut acest lucru ar putea demonstra în mod clar că intenția sa a fost alta. Cu toate acestea, dacă el ar fi lăsat moștenire
echipamentul locuinței, adică al clădirii, orice sclavi care erau destinați altor scopuri și ale căror servicii erau folosite în altă
parte nu ar fi fost incluși în moștenire.
291. Un bărbat a lăsat anumite terenuri, prevăzute ca atare cu unelte, împreună cu toate bunurile și soldurile datorate de
chiriași și fermieri, cu sclavii și vitele, inclusiv peculimea și intendența. S-a pus întrebarea dacă soldurile datorate de chiriașii
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care, după ce le-a expirat contractul de arendă și au dat garanție, au părăsit fermele, ar fi fost incluse în moștenire, conform
cuvintelor menționate mai sus. Răspunsul a fost că testatorul nu pare să fi avut în vedere aceste creanțe.
292. Referitor la administratorul care a fost lăsat moștenire, s-a întrebat, de asemenea, dacă soția și fiica sa au fost incluse în
moștenire, deoarece administratorul nu locuia pe teren, ci în oraș. Răspunsul a fost că nu există nimic în cazul menționat care
să arate că acestea erau incluse.
293. S-a mai întrebat, de asemenea, dacă un testator, după ce și-a făcut testamentul, ar pleca într-o călătorie într-o provincie,
dacă acei sclavi care, după plecarea sa sau după moartea sa, s-au mutat de bună voie și fără autoritatea cuiva la rudele și
cunoscuții lor pe terenurile care au fost predate, au fost incluși în moștenire. Răspunsul a fost că aceia care erau, ca să
spunem așa, trecători de colo-colo, nu erau legați.
294. "Doresc ca moșia Titian, înzestrată cu echipamentul ei împreună cu tot ce se află acolo, să fie dată, la moartea mea, lui
Pamphila, femeia mea liberă." S-a pus întrebarea dacă sclavul Stichus, care cu un an înainte de moartea testatorului fusese
scos de pe pământ pentru a fi educat și care ulterior nu s-a mai întors, va fi inclus în moștenire. Răspunsul a fost că, dacă
testatorul l-a trimis departe doar în scopul instruirii și nu l-a transferat de pe respectiva suprafață de teren pe alta, ar fi fost
inclus.
295. "Îi las surorii mele, Tyranna, moșia mea grecească, împreună cu hambarul și toate uneltele agricole." S-a pus întrebarea
dacă pășunile, pe care testatorul le-a obținut în același timp cu terenul menționat și pe care le-a păstrat întotdeauna pentru
uzul acestuia, au fost incluse sub denumirea de "moșie grecească" și au fost incluse în testament. Răspunsul a fost că, dacă lear fi unit cu moșia grecească, astfel încât să fie incluse sub o singură denumire, acestea ar fi făcut parte din testament.
296. În cazul în care o casă a fost lăsată complet mobilată, un pat de argint aurit, care a fost depozitat temporar într-un
depozit, nu a fost găsit acolo la momentul morții testatoarei, Titia. Întreb dacă și acesta ar trebui să fie predat legatarului.
Răspunsul a fost că, în cazul în care acesta era păstrat în mod obișnuit în locuință și, între timp, a fost dus în depozit pentru a
fi într-un loc mai sigur, ar trebui totuși să fie predat legatarului.
297. În cazul în care testatorul a adăugat următoarea frază: "Așa cum l-am posedat", se referă aceasta la modul în care terenul
era dotat la momentul morții sale, adică cu sclavi, vite și unelte agricole? Răspunsul a fost că aceasta nu se referă la drepturile
legale ale legatarului.
298. Pomponius, Trusts, Cartea I.
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În cazul în care o suprafață de teren este donată fără echipamentul său, butoaiele, morile de măsline, presele și tot ceea ce este
fixat sau construit pe teren sunt incluse în donație; dar niciunul dintre aceste lucruri care pot fi mutate nu este, cu foarte
puține excepții, inclus sub denumirea de bunuri imobiliare. În cazul în care se pune problema unor mori atașate la teren sau
construite pe acesta, acestea sunt considerate ca făcând parte din clădiri.
299. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
În cazul în care un teren este atribuit "în cea mai bună stare în care poate fi găsit", plasele și toate celelalte aparate de
vânătoare care se referă la echipament sunt incluse în atribuție, dacă venitul terenului provine în principal din vânătoare.
300. În cazul în care o întindere de bunuri imobile a fost dezmoștenită, "Împreună cu sclavii și vitele, precum și cu tot
echipamentul rustic și urban, peculium-ul dobândit de intendent înainte de moartea defunctului, dacă provenea din același
teren, este considerat de mai multe autorități ca aparținând legatarului".
301. Neratius, Opinii, Cartea a II-a.
Atunci când se pune întrebarea care este dotarea unui magazin, se obișnuiește să se verifice ce fel de afaceri se desfășoară în
el.
302. Paulus, Despre Neratius, Cartea a III-a.
O suprafață de teren care fusese închiriată a fost atribuită împreună cu echipamentul său. Uneltele pe care le avea chiriașul în
fermă sunt incluse în moștenire. Paulus: Se referă la ceea ce aparținea chiriașului sau doar la ceea ce aparținea testatorului?
Trebuie spus că cea mai bună opinie este că acesta este cazul, cu excepția cazului în care niciunul dintre unelte nu aparținea
proprietarului.
303. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a II-a.
Atunci când se lezează echipamentul unei suprafețe de teren, Tubero crede că toate vitele pe care terenul le poate întreține
sunt incluse în lezare. Labeo este de părere contrară, căci spune că dacă, atunci când terenul poate susține o mie de oi, două
mii sunt ținute acolo, câte dintre ele ar trebui să decidem că trebuie incluse în devălmășie? Nu ar trebui să se cerceteze câte oi
ar fi trebuit să aibă testatorul acolo pentru a constitui numărul de oi care trebuie incluse în devălmășie, ci câte a avut efectiv
pe teren; deoarece estimarea nu trebuie făcută din numărul sau din suma care a rămas. Sunt de acord cu opinia lui Labeo.
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304. Un anumit individ, care avea olării pe terenul său, a angajat serviciile olarilor săi pentru cea mai mare parte a anului în
munci agricole, iar ulterior a legat terenul cu echipamentul său. Labeo și Trebatius sunt de părere că olarii nu ar trebui să fie
incluși în echipamentul terenului.
305. În cazul în care tot echipamentul unei suprafețe de teren a fost lăsat cu excepția vitelor, Ofilius consideră în mod
necorespunzător că ciobanii și oile sunt incluse în legat.
306. Același, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a V-a.
Vasele de lut și de plumb în care se pune pământ și florile plantate în ghivece, Labeo și Trebatius consideră că constituie o
parte a casei. Eu cred că acest lucru este corect, dacă sunt fixate de casă astfel încât să rămână mereu acolo.
307. Ofilius spune că morile de mână ar trebui să fie încadrate în categoria bunurilor casnice, dar cele mișcate de forța
animală sunt anexe la teren. Labeo, Cascellius și Trebatius consideră că niciuna dintre ele nu ar trebui să fie clasificată ca
bunuri de uz casnic, ci mai degrabă ca anexe. Eu cred că acest lucru este adevărat.
308. Scaevola, Digest, Cartea a VI-a.
Un testator a lăsat celui care îl crescuse pământul său de lângă mare, împreună cu sclavii care se aflau pe el și toate uneltele și
culturile care aparțineau acestuia, precum și soldurile datorate de chiriașii săi. S-a pus întrebarea dacă sclavii, care erau
pescari, care erau atașați la serviciul personal al testatorului și obișnuiți să-l urmeze peste tot, ale căror nume erau trecute în
conturile din oraș și care, la momentul morții testatorului, nu se aflau pe terenul care a fost lăsat moștenire, ar trebui să fie
considerați ca fiind moșteniți. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, acestea nu au fost lăsate moștenire.
309. O testatoare a făcut următorul legat către una dintre rudele sale: "Doresc ca moșia Cornești, cu condiția ca totul, așa cum
este, împreună cu toate bunurile personale și sclavii, precum și sumele datorate de chiriași, să fie date lui Titius." Această
testatară, venind, din cauza unui proces, la Roma din Africa, a adus cu ea anumiți sclavi care aparțineau terenului menționat
mai sus, pentru a se putea folosi de serviciile lor în timpul iernii. S-a pus întrebarea dacă sclavii menționați erau cuprinși în
trust, deoarece unii dintre ei fuseseră îndepărtați de la îndatoririle lor de la fermă în momentul călătoriei și își lăsaseră soțiile
și copiii, în timp ce alții își lăsaseră părinții și mamele în urma lor. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele declarate,
sclavii care făceau obiectul anchetei ar trebui să fie livrați în conformitate cu termenii fiduciei.
310. De asemenea, a fost întrebat dacă recoltele de pe aceeași suprafață de teren care fuseseră deja culese și rămăseseră acolo
la momentul morții testatoarei erau incluse în trust; deoarece era evident că intenția ei era de a manifesta cea mai mare
liberalitate față de ruda ei, așa cum a fost dovedit de dorința ei ca soldul datorat de chiriași să îi aparțină și lui. Răspunsul a
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fost că, atunci când se face o astfel de dispoziție, trebuie doar să se verifice dacă este perfect clar că defunctul a intenționat să
lase moștenire bunurile cu privire la care se face ancheta.
311. Un testator a donat o suprafață de teren ca moștenire privilegiată unui om libert al său, pe care l-a numit moștenitor al
unei părți din averea sa, după cum urmează: "Pamphilus, libertul meu, doresc ca tu să ai, ca moștenire privilegiată, moșia
mea Titian, împreună cu mica mea moșie Sempronian, cu toate accesoriile lor, și bunurile personale care se vor afla acolo la
momentul morții mele, împreună cu sclavii care locuiesc pe aceste terenuri, cu excepția celor pe care îi voi manunța ulterior."
Întrucât testatorul avea o anumită cantitate de vin în butoaie pe terenul respectiv, pe care îl vânduse în întregime în timpul
vieții sale, iar a treia parte din prețul pe care îl primise, s-a pus întrebarea dacă vinul care a rămas în butoaie ar fi aparținut
libertului în conformitate cu termenii legatului preferat. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, acesta ar fi
fost inclus, cu excepția cazului în care coerezii ar putea dovedi că intenția testatorului a fost alta. De asemenea, testatorul a
lăsat creanțele din cartea sa de conturi și banii care se aflau pe terenul respectiv. Opinia cu privire la bani a fost aceeași cu cea
de mai sus.
312. A fost făcută o donație după cum urmează: "Doresc ca jumătate din moșia Seian, care mi-a venit de la tatăl meu, să fie
dată surorii mele Septitia, așa cum este în prezent, iar cealaltă jumătate în starea în care se va găsi la momentul morții mele."
S-a pus întrebarea dacă, în temeiul cuvintelor citate mai sus, grinzile și grinzile deja pe poziție și pregătite pentru a fi
introduse în clădire, precum și echipamentul urban și rustic, precum și sclavii angajați pe teren ar aparține legatarului.
Răspunsul a fost că următoarele cuvinte, "Așa cum este", pot face referire la echipamentul terenului.
313. Un testator a donat anumite terenuri după cum urmează: "Îi las, de asemenea, fratelui meu, Sempronius, moșiile mele
Cassian și Novian, echipate exact așa cum sunt, împreună cu sălciile și pădurile lor". Întrucât pădurile și sălciile nu făceau
parte din terenurile menționate mai sus, ci se aflau în mici suprafețe adiacente acestora, pe care testatorul le cumpărase în
același timp și fără de care primele terenuri nu puteau fi cultivate, s-a pus întrebarea dacă acestea erau incluse în moștenire.
Răspunsul a fost că aceste bunuri au făcut parte din moștenire doar cele desemnate în mod specific de către testator.
314. The Same, Digest, cartea XXIII.
Lucius Titius a lăsat moștenire o suprafață de teren cu tot echipamentul său. S-a pus întrebarea cum ar trebui să fie predat,
dacă așa cum a fost echipat la momentul morții testatorului, astfel încât orice sclavi născuți sau luați între timp pe teren să
aparțină moștenitorului; sau așa cum a fost echipat la momentul în care a fost executat testamentul; sau dacă ar trebui predat
în starea în care era atunci când terenul a fost revendicat, astfel încât orice echipament găsit acolo la acel moment să fie în
beneficiul legatarului. Răspunsul a fost că, în conformitate cu termenii legatului, bunurile care se găseau pe teren la
momentul în care s-a făcut legatul și care se aflau în aceeași stare la momentul deschiderii testamentului, ar fi fost incluse în
echipament.
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315. Labeo, Probabilități, Cartea I.
Dacă achiziționați o navă cu tot cu echipament, trebuie să vi se predea și barca care îi aparține. Paulus: În nici un caz; căci
barca unei nave nu face parte din echipamentul acesteia, deoarece barca diferă de ea prin mărime, dar nu și prin natură. Este
necesar ca echipamentul oricărui lucru să fie de o altă natură, indiferent de ce ar fi. Această opinie este adoptată de
Pomponius, în Cartea a șaptea a Epistolelor.

Tit. 8. Cu privire la legatele de peculium.

316. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
În cazul în care un sclav este lăsat moștenire împreună cu peculium-ul său, iar acesta este fie înstrăinat, fie manumit, fie
moare, se stinge și legatul de peculium.
317. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XVIII.
Pentru că acele lucruri care ocupă locul accesoriilor se sting atunci când proprietatea principală este distrusă.
318. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
În cazul în care, totuși, o sclavă este lăsată moștenire împreună cu copiii ei, și fie moare, fie este înstrăinată sau manumită,
copiii ei vor aparține legatarului, deoarece există două moșteniri distincte.
319. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XVIII.
Când, însă, un sclav este legat împreună cu sub-sclavii săi, legatul sub-sclavilor va continua să existe, dacă sclavul moare,
sau este înstrăinat sau manumit.
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5. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Atunci când este lăsat moștenire un peculium, este bine stabilit că moștenitorul poate colecta orice datorii datorate
peculiumului și poate fi obligat să le plătească legatarului, în plus față de tot ceea ce el însuși poate datora sclavului.
320. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXV.
În cazul în care este lăsat moștenire un peculium care constă în bunuri materiale (ca, de exemplu, terenuri sau case), acesta
poate fi revendicat în întregime, dacă sclavul nu are datorii față de stăpânul său, față de ceilalți sclavi sau față de copiii
stăpânului său. Cu toate acestea, dacă datorează ceva acestuia din urmă sau celorlalte persoane menționate mai sus,
proprietatea ar trebui să fie diminuată pro rata. Julianus și Celsus sunt de aceeași părere.
321. Dacă un peculium ar fi lăsat moștenire fără deducerea datoriei sclavului, este de temut că legatul va fi nul, deoarece ceea
ce se adaugă este contrar naturii legatului. Cred, totuși, că este adevărat că validitatea legatului nu este afectată de acest
adaos, dar testatorul nu a adăugat nimic nici din valoarea acestuia, deoarece creanța asupra peculiumului nu poate fi mărită în
acest mod. Este clar că, dacă presupunem că legatarii au intrat în posesia bunurilor, aceștia pot invoca o excepție de reacredință împotriva moștenitorului, dacă îl acționează în justiție, deoarece sunt protejați de voința testatorului, care a dispus ca
datoria să nu fie dedusă. Cu toate acestea, dacă stăpânul ar fi declarat că ceea ce sclavul îi datora ar trebui să îi fie dat sau ar fi
indicat că acesta din urmă nu îi datorează nimic, adaosul menționat mai sus va fi valabil; deoarece un stăpân poate, prin
simpla exprimare a voinței sale, să îi dea sclavului ceea ce acesta îi datorează.
322. Cu toate acestea, în cazul în care sub-sclavul mi-a fost lăsat moștenire, se pune întrebarea dacă peculium-ul respectivului
sub-sclav va fi al meu. Credem că peculium-ul său este inclus în moștenirea sub-sclavului, cu excepția cazului în care acest
lucru este contrar intenției testatorului.
323. În cazul în care un sclav și sub-sclavul său sunt îndrumați să fie liberi printr-un testament, iar peculia le este lăsată,
cuvintele legatului trebuie interpretate în conformitate cu intenția testatorului, ca și cum acestea s-ar referi la peculii separate
și distincte. În conformitate cu aceasta, un sub-sclav nu va fi deținut în comun în cazul în care există doi liberți, cu excepția
cazului în care aceasta a fost intenția testatorului.
324. Așa cum, pe de o parte, datoria sclavului, adică ceea ce este datorat stăpânului său, diminuează moștenirea
peculiumului; tot așa, pe de altă parte, ceea ce stăpânul datorează sclavului ar trebui să o mărească. Un rescript al împăratului
nostru și al tatălui său, care este următorul, se opune însă acestei opinii: "În cazul în care un peculium este lăsat moștenire
unui sclav, nu i se acordă acestuia din urmă dreptul de a recupera de la moștenitor banii pe care ar putea spune că i-a cheltuit
în contul stăpânului său". Dar dacă aceasta a fost intenția testatorului, nu ar putea atunci să-i recupereze? Ceea ce a cheltuit în
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acest scop ar trebui cu siguranță să fie supus compensării cu ceea ce era datorat stăpânului său. Ceea ce stăpânul său a
declarat în scris că îi era datorat de el sclavului va fi inclus în moștenirea de peculium? Atât Pegasus, cât și Nerva spun că nu.
Atunci când Gneus Domitius i-a lăsat fiicei sale peculium-ul, dar nu i-a plătit, timp de doi ani, alocația pe care obișnuia să i-o
dea, ci a păstrat-o în scopuri proprii și a declarat că îi datora fiicei sale cincizeci de aurei, Atilicinus a considerat că acest
lucru nu a fost inclus în moștenire. Această opinie este corectă, pentru că este în acord cu Rescriptul.
325. Nu numai ceea ce se datorează stăpânului este dedus din peculium-ul lăsat moștenire, ci și tot ceea ce poate fi datorat
moștenitorului.
326. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Dacă cineva se dă pe sine creditorului său ca fiind arogat, iar împotriva arogantului se inițiază o procedură întemeiată pe
peculium, cred că aceeași regulă se va aplica cu referire la moștenitor.
327. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXV.
În cele din urmă, Pegasus își dă cu părerea că, dacă un moștenitor împrumută bani unui sclav, care urmează să fie liber sub o
anumită condiție, înainte ca această condiție să fie îndeplinită, suma va fi dedusă prin efectul legii, iar fiecare parte
individuală a peculiumului va fi diminuată de această datorie.
328. Prin urmare, dacă un sclav își primește libertatea necondiționată, iar moștenitorul îi împrumută bani, fie în timpul vieții
stăpânului, fie înainte ca moștenirea să fi intrat în posesie, o moștenire din peculium va fi diminuată, conform opiniei lui
Julianus, deși moștenitorul poate că nu a devenit niciodată stăpânul sclavului.
329. În cazul în care un testator a deținut sclavii Stichus și Pamphilus și, după ce i-a manuntit prin testamentul său, a lăsat
fiecăruia dintre ei peculium-ul său, s-a decis că ceea ce unul dintre sclavi datora colegului său ar trebui să fie luat din
peculium-ul său și adăugat la moștenirea celuilalt.
330. În cazul în care libertatea era acordată unui sclav dacă acesta plătea moștenitorului zece aurei, iar peculium-ul îi era lăsat
moștenire, s-a întrebat, de asemenea, dacă cele zece aurei pe care le plătise moștenitorului ar trebui să fie deduse din
peculium. Sabinus susține, și acest lucru este corect, că moștenirea de peculium este diminuată în această măsură.
331. Sabinus merge și mai departe și spune că, dacă un sclav care urmează să fie liber cu o condiție ar vinde moștenitorului
unul dintre sclavii săi, acesta din urmă trebuie să fie dedus din peculium ca și cum ar fi fost vândut unui străin.
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332. În consecință, se pune întrebarea dacă, în cazul în care un sclav a încheiat o înțelegere cu stăpânul său cu privire la
prețul libertății sale și el plătește o parte din bani, iar înainte de a plăti restul, stăpânul său ar muri, iar acesta din urmă, prin
testamentul său, dispune ca sclavul respectiv să fie liber și să primească moștenirea peculiumului său, trebuie ca ceea ce a
plătit stăpânului său să fie inclus în peculium? Labeo spune că ar trebui să fie dedusă din acesta. Este evident că, dacă nu a
plătit încă, dar a păstrat-o în mâinile sale ca un depozit până când va putea plăti întreaga sumă, aceasta ar trebui inclusă în
peculium-ul său.
333. De asemenea, în cazul în care peculium-ul său este lăsat moștenire unui sclav, iar moștenitorului i s-a interzis să
încaseze de la un debitor al respectivului peculium o creanță care era datorată; este un fapt că aceasta ar trebui să fie dedusă
din peculium-ul lăsat moștenire, adică ceea ce a fost lăsat respectivului debitor ar trebui să fie luat din peculium.
334. Uneori, atunci când peculium-ul nu este lăsat moștenire, se înțelege că acest lucru a fost făcut, așa cum reiese din
următorul exemplu. Un anumit om a acordat libertatea unui sclav dacă acesta își va da socotelile și va plăti o sută de aurei
moștenitorilor săi. Referitor la acest lucru, Împăratul nostru, împreună cu spuma sa, a declarat într-un Rescript că, deși
peculium-ul nu era datorat decât dacă era lăsat moștenire, totuși, spunea el, dacă sclavul îndeplinea condițiile prescrise, el a
concluzionat că a fost intenția testatorului ca el să își păstreze peculium-ul, mai ales că îi spusese să plătească o sută de aurei
din peculium-ul său moștenitorilor săi.
335. Mai mult, trebuie să înțelegem prin peculium valoarea acestuia la momentul decesului sau trebuie să adăugăm la el orice
accesiune ulterioară sau să scădem din el orice diminuare ulterioară? Julianus spune că, atunci când peculium-ul este lăsat
moștenire, trebuie să se înțeleagă că există o diferență atunci când a fost lăsat sclavului însuși și atunci când a fost lăsat
altora. Dacă i-a fost lăsat lui însuși, trebuie să se ia în considerare momentul dobândirii moștenirii, dar dacă a fost lăsat unui
străin, trebuie să se ia în considerare momentul morții; dar în așa fel încât creșterea bunurilor care compun peculium-ul să
poată ajunge în mâinile legatarului; ca, de exemplu, urmașii sclavilor de sex feminin sau creșterea vitelor. Cu toate acestea,
orice creștere, provenită din munca sclavilor sau din orice altă sursă, nu se va datora decât sclavului căruia i-a fost lăsat
peculium-ul. Julianus spune că ambele cazuri ar trebui să fie decise în conformitate cu intenția testatorului; pentru că, atunci
când propriul său peculium este lăsat sclavului, este probabil că testatorul a intenționat ca întreaga creștere a acestuia să îi
aparțină lui, în care, după manumisiunea sa, patrimoniul său va fi investit. Acest lucru nu este valabil în cazul în care
peculium-ul este lăsat moștenire unei alte persoane; totuși, se poate spune că regula se va aplica dacă este evident că
testatorul a avut aceeași intenție în ceea ce privește cealaltă parte.
336. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Tot ceea ce este datorat de un sclav unui alt sclav căruia primul este lăsat moștenire cu propriul său peculium, din care legatar
face parte, nu este dedus din moștenire, chiar dacă legatarii sunt consătenii săi.
1995

337. Dacă un sclav îl rănește pe unul dintre consătenii săi și, prin aceasta, îi depreciază valoarea, Marcellus spune că nu
există nici o îndoială că suma datorată stăpânului cu titlu de daune-interese trebuie dedusă din peculium-ul sclavului. Căci ce
diferență este dacă un sclav îl rănește pe tovarășul său sclav, sau dacă îl taie în bucăți, îl rupe sau îi fură orice altă proprietate?
În acest caz, peculium-ul său va fi, fără îndoială, diminuat, dar nu într-o măsură mai mare decât valoarea reală a prejudiciului.
338. Dacă, totuși, sclavul se rănește singur sau chiar se sinucide, nimic nu trebuie să fie dedus din peculium din acest motiv.
Am fi de altă părere dacă ar lua-o la fugă, pentru că suma deprecierii valorii sale, în consecință, ar trebui să fie dedusă din
peculium.
339. Pomponius, Despre Sabinus, cartea VII.
Dacă dorești să lași peculium-ul său sclavului tău sau fiului tău ca moștenire preferată, bunurile incluse în peculium trebuie
să fie în mod special lăsate, pentru a preveni ca ceea ce îți datorează să fie dedus din acesta.
340. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Un peculium poate fi lăsat moștenire și cuiva care nu are niciunul, deoarece un astfel de legat poate fi făcut nu numai din
peculiumurile deținute în prezent, ci și din cele care pot fi dobândite ulterior.
341. Julianus, Digest, Cartea XXXVII.
Un legat de peculium este nul în cazul în care sclavul moare în timpul vieții testatorului, dar dacă acesta ar trebui să fie în
viață în momentul morții sale, peculium-ul va fi inclus în moștenire.
342. Celsus, Digest, Cartea a XIX-a.
Regula este diferită în cazul în care sclavul este lăsat moștenire împreună cu hainele sale.
343. Alfenus Verus, Digest, Cartea a V-a.
Un anumit individ a inserat următoarea prevedere în testamentul său: "Când voi muri, sclavul meu Pamphilus să aibă pentru
el însuși propriul său peculium și să fie liber". A fost întrebat dacă ar trebui sau nu să se considere că peculium-ul a fost legal
lăsat moștenire lui Pamphilus, pentru motivul că i s-a ordonat să ia peculium-ul înainte de a deveni liber. Răspunsul a fost că
nu exista o ordine care să fie respectată în cele două prevederi, care în acest caz au fost unite, și că nu făcea nicio diferență
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care dintre cele două a fost menționată sau scrisă mai întâi; și, prin urmare, s-a considerat că peculium-ul a fost legal lăsat
moștenire, la fel ca și cum sclavul ar fi fost instruit să fie liber mai întâi și să primească peculium-ul după aceea.
344. Același, Epitomele Digestului de Paulus, Cartea II.
Propriul său peculium a fost lăsat moștenire unui sclav manumit. Printr-o altă clauză a testamentului, testatorul a lăsat soției
sale toate sclavele sale de sex feminin. Una dintre acestea făcea parte din peculium-ul sclavului care fusese manumit, și s-a
decis că ea aparținea sclavului respectiv și că nu avea nicio importanță care dintre ele fusese lăsată prima.
345. Africanus, Întrebări, Cartea a V-a.
Stichus îl avea pe Pamphilus în peculium-ul său, iar stăpânul l-a apărat într-o acțiune noxală și, după ce a pierdut procesul, a
plătit suma despăgubirilor evaluate. Apoi, l-a mandatatat pe Stichus prin testament și i-a lăsat moștenire peculium-ul său. S-a
pus întrebarea dacă ceea ce a fost plătit în contul lui Pamphilus, ca daune, ar trebui să fie dedus din peculium-ul lui
Pamphilus însuși sau din cel al lui Stichus. Răspunsul a fost că deducerea trebuie să se facă din peculium-ul lui Pamphilus,
indiferent de suma care ar fi; adică, chiar dacă ar fi oportun să-l predea ca satisfacție pentru daunele comise, deoarece tot ceea
ce este plătit de stăpân în contul unui sclav îl face pe acesta debitor față de stăpânul său. Dacă peculium-ul lui Pamphilus nu
era suficient, o sumă care să nu depășească valoarea lui Pamphilus ar trebui să fie dedusă din peculium-ul lui Stichus.
346. Se punea întrebarea dacă Pamphilus, dintr-un alt motiv, datora o sumă de bani stăpânului său, iar aceasta nu putea fi
obținută din peculium-ul său, dacă o sumă în măsura valorii sale putea fi dedusă din peculium-ul lui Stichus. Acest lucru a
fost negat, deoarece cazul nu este similar cu cel anterior. Motivul pentru care ar trebui să se deducă prețul sub-sclavului este
că Stichus însuși a devenit debitorul stăpânului său din cauza apărării sub-sclavului de către acesta din urmă. Dar, în cazul
propus, nu se poate deduce nimic din peculium-ul său, pentru că Stichus nu datorează nimic, ci deducerea trebuie făcută doar
pentru peculium-ul lui Pamphilus, care cu siguranță nu poate fi înțeles el însuși ca făcând parte din propriul său peculium.
347. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a II-a.
Un anumit individ care lăsase moștenire peculium-ul sclavului său s-a angajat să-l apere în instanță, iar după aceea a murit.
S-a hotărât că moștenitorul nu era obligat să predea peculium-ul în contul legatului, decât dacă era furnizată o garanție care
să-l despăgubească pentru orice pierdere rezultată din apărarea sclavului.
348. Marcianus, Institutes, Cartea a VI-a.
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În cazul în care propriul peculium ar fi lăsat moștenire unui sclav manumit, nu există nicio îndoială că nu va exista nicio
acțiune împotriva lui în favoarea creditorilor peculiumului său, dar moștenitorul nu va fi obligat să îl predea, cu excepția
cazului în care este furnizată o garanție pentru a-l apăra împotriva respectivilor creditori.
349. Papinianus, Opinii, Cartea a VII-a.
În cazul în care un stăpân dorește să își mantuiască sclavul și îi ordonă să îi furnizeze o listă a bunurilor din care este compus
peculium-ul său și, după ce face acest lucru, sclavul își primește libertatea, este evident că orice bun aparținând peculium-ului
pe care sclavul l-a ascuns din declarația sa nu îi va fi fost dat în mod tacit atunci când a fost mantuit.
350. În cazul în care libertatea este acordată printr-un testament, iar testatorul lasă moștenire și peculium-ul, iar ulterior îl
manumitează pe sclav, libertul poate, în conformitate cu prevederile testamentului, să ceară ca drepturile de acțiune pentru
creanțele aparținând peculium-ului să îi fie atribuite.
351. Un fiu aflat sub control paternal, căruia tatăl său i-a lăsat moștenire peculium-ul său, a manumit un sclav care făcea
parte din acesta, în timpul vieții tatălui său. Acest sclav a devenit proprietatea comună a tuturor moștenitorilor și a fost scos
din peculium din cauza intenției fiului, deoarece acea parte a peculiumului aparține legatarului doar cea care se dovedește a fi
inclusă în el la momentul morții tatălui.
352. Marcianus, Institutes, cartea VII.
Într-un caz de acest fel, nu contează dacă legatul peculiumului a fost făcut mai întâi, iar manumisiunea ilegală a fost acordată
ulterior; sau invers.
353. Scaevola, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Dacă, după ce Stichus a fost manumit, peculium-ul său îi va fi lăsat, iar un sclav aparținând acestui peculium îi va fi lăsat
moștenire lui Titius, Julianus spune că suma dedusă din peculium în contul datoriei datorate stăpânului va fi adăugată la cea
primită de cel căruia i-a fost lăsat sub-sclavul.
354. Labeo, Ultimele epitome de Javolenus, Cartea a II-a.
Un stăpân și-a manuntit sclavul prin testament și i-a lăsat peculium-ul său. Sclavul îi datora stăpânului său o mie de sesterți și
i-a plătit moștenitorului. Am emis părerea că toate bunurile care compuneau peculium-ul îi reveneau sclavului emancipat,
dacă acesta ar fi plătit banii pe care îi datora.
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355. Un stăpân care și-a manuntit sclavul, care ținea un sub-sclav în comun cu el, i-a lăsat celui dintâi peculium-ul său, iar
apoi i-a lăsat în mod special sub-sclavul însuși, care era ținut în comun de ei, lui și femeii sale liberate. Am considerat că o a
patra parte a sclavului ar aparține femeii liberte, iar restul de trei pătrimi ar aparține libertului; aceasta este și opinia lui
Trebatius.
356. Scaevola, Digest, Cartea a XV-a.
Un stăpân, prin testamentul său, a lăsat libertatea sclavului său Stichus, care se ocupa de afacerile unuia dintre liberții săi, la
jumătate din averea căruia stăpânul era moștenitor testamentar; printre bunuri fiind inclusă o listă de creanțe. Legatul
libertății era condiționat de condiția ca acesta să dea socoteală; și i-a lăsat peculium-ul său în baza unui contract de încredere.
Stichus a dat socoteală de sumele de bani pe care le-a colectat din revendicări, precum și de cele pe care le-a obținut din alte
surse, debitorii în numele cărora el însuși a plătit moștenitorii patronului său rămânând în continuare răspunzători pentru
obligațiile lor; și, după ce și-a obținut libertatea, a murit. S-a pus întrebarea dacă, în virtutea trustului, moștenitorii patronului
puteau fi obligați să cedeze moștenitorilor lui Stichus drepturile lor de acțiune împotriva debitorilor pentru care Stichus a
făcut plata, în condițiile în care nu mai exista nimic altceva datorat de Stichus patronului. Răspunsul a fost că aceștia puteau
fi obligați să facă acest lucru.
357. Un anumit testator și-a manuntit sclavii prin testamentul său și printr-un codicil, le-a lăsat moștenire peculium-ul lor și a
făcut următoarea prevedere cu referire la Stichus: "Doresc ca sclavul meu Stichus să fie liber și să i se dea zece aurei,
împreună cu orice bani pe care îi are în punga mea, și doresc ca el să dea socoteală moștenitorilor mei. Doresc, de asemenea,
ca peculium-ul tuturor sclavilor pe care i-am manuntit să le fie dat." S-a pus întrebarea dacă Stichus ar trebui să primească de
la moștenitori orice surplus peste conținutul pungii stăpânului său, pe care l-a cheltuit în beneficiul acestuia la momentul
morții sale, deoarece era obiceiul casei ca, în cazul în care cheltuia ceva mai mult decât conținutul pungii, să fie rambursat de
către stăpânul său pentru acest lucru. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele menționate cu referire la obiceiul casei,
și acest lucru a fost inclus în peculium-ul lăsat moștenire, care îi era datorat de stăpânul său și pe care acesta din urmă
obișnuia să i-l restituie.
358. Un testator a acordat libertatea sclavilor săi, le-a lăsat anumite moșteniri, iar apoi a prescris următoarea condiție:
"Doresc să nu se ceară socoteală sclavilor pe care i-am liberat și cărora le-am lăsat moșteniri". S-a pus întrebarea dacă, prin
această clauză, ar trebui să se considere că peculium-ul lor le-a fost lăsat moștenire. Răspunsul a fost că, în conformitate cu
faptele menționate, nu s-a considerat că peculium-ul a fost lăsat moștenire.
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359. De asemenea, a fost întrebat dacă, în temeiul acestei dispoziții, sclavii puteau reține ca parte a moștenirii lor tot ceea ce
le rămânea datorat de stăpânul lor, fie că aveau în mâinile lor bunuri ale acestuia, fie că, în cazul în care erau chiriașii săi, îi
datorau chirie. Răspunsul a fost că răspunsul a fost deja dat.
360. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLIII.
În cazul în care un sclav este lăsat moștenire, nu este necesar să se excludă peculium-ul său, deoarece, dacă nu este specificat
în mod expres, acesta nu este inclus în moștenire.
361. Celsus, Digest, Cartea XIX.
Atunci când un sclav este ordonat să fie liber de către un testator, iar peculium-ul său îi este lăsat, sub-sclavii sub-sclavilor săi
sunt cuprinși în trei legate.
362. Scaevola, Opinii, Cartea a III-a.
"Fiul meu Titius să ia din bunurile averii mele, ca moștenire privilegiată, o casă ca aceasta și o sută de aurei". Apoi, în
temeiul unui alt articol, testatorul lasă copiilor săi pecumele lor ca legate preferențiale. S-a pus întrebarea dacă cele o sută de
aurei și dobânzile aferente vor fi incluse în moștenirea privilegiată a peculiumului, împreună cu registrele de conturi care
conțin sumele datorate, atât principalul, cât și dobânzile, celorlalți creditori. Răspunsul a fost că, dacă tatăl a împrumutat bani
în numele fiului său și l-a creditat pe acesta din urmă cu dobânda aferentă, așa cum s-ar putea sugera, și acest lucru ar fi fost
inclus în moștenirea peculiumului.

Tit. 9. În ceea ce privește legatele de provizii.

363. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIV.
Un moștenitor a primit ordin de la testator să îi asigure soției acestuia o anumită cantitate de provizii în fiecare an, iar în caz
că nu ar face acest lucru, l-a însărcinat să îi plătească o sumă de bani. S-a pus întrebarea dacă aceasta putea intenta o acțiune
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în justiție pentru a recupera proviziile lăsate moștenire sau dacă predarea era pur și simplu voluntară, iar în cazul în care
proviziile nu erau furnizate, dacă acestea puteau fi cerute. Și, într-adevăr, dacă o astfel de moștenire a fost lăsată o singură
dată, și nu plătibilă anual, nu există nicio îndoială (așa cum observă Marcellus în Cartea a treizeci și nouă a Digestului despre
Julianus) că nu este necesară livrarea articolelor în sine, dar că se poate intenta o acțiune pentru a recupera suma în bani. Prin
urmare, moștenitorul va avea dreptul de a preda proviziile sau banii în numerar până când se va introduce o acțiune în justiție
pentru a recupera valoarea lor în bani; cu excepția cazului în care testatorul, fie implicit, fie în mod expres, a indicat un alt
moment pentru plată. Cu toate acestea, în cazul în care moștenirea de provizii urma să fie plătită anual, aceasta trebuie să fie
furnizată în natură în fiecare an sau, în caz contrar, se poate intenta o acțiune pentru suma datorată în fiecare an. Dar ce se
întâmplă dacă a fost lăsată o singură sumă de bani, iar proviziile nu au fost furnizate la sfârșitul primului an? Se poate pune la
îndoială faptul că întreaga sumă ar fi datorată, la fel ca și în cazul în care ar fi datorată întreaga sumă a proviziilor lăsate
moștenire; sau ar trebui să se ia în considerare doar valoarea estimată a proviziilor care vor fi furnizate în primul an? Cred că
ar trebui să se urmeze intenția testatorului și că întreaga sumă ar trebui plătită imediat, după ce moștenitorul nu a reușit să
furnizeze proviziile soției, și că acesta ar trebui să fie pedepsit pentru lipsa sa de pietate filială.
364. Marcianus, Reguli, Cartea a III-a.
În cazul în care se lasă moștenire un anumit tip de provizii, împreună cu vasele în care sunt conținute, iar acestea au fost
consumate, vasele nu sunt incluse în moștenire, ca în cazul peculiumului.
365. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXII.
În cazul în care cineva lasă moștenire provizii, să vedem ce este cuprins în moștenire. Quintus Mucius spune, în Cartea a
doua a dreptului civil, că tot ceea ce poate fi mâncat sau băut este considerat ca făcând parte din legatul de provizii. Sabinus
spune, de asemenea, în Cărțile sale despre Vitellius, că este inclus într-o astfel de moștenire tot ceea ce este consumat în mod
obișnuit de capul familiei, de soția sa, de copiii săi sau de sclavii săi și că acest lucru se aplică și animalelor de povară
destinate uzului testatorului.
366. Aristo remarcă totuși că unele lucruri care nu se mănâncă sau nu se beau sunt incluse în moștenire; de exemplu, cele pe
care obișnuim să le folosim cu ele, cum ar fi uleiul, sosul făcut din pește, saramura, mierea și alte articole de acest fel.
367. Dacă sunt lăsate moștenire articole folosite împreună cu mâncarea, este clar (așa cum spune Labeo în Cartea a noua a
ultimelor sale lucrări) că nici unul dintre ele nu trebuie să fie cuprins în moștenire, pentru că noi nu mâncăm aceste lucruri, ci,
prin intermediul lor, suntem obișnuiți să mâncăm altele. Trebatius este de altă părere în ceea ce privește mierea, și pe bună
dreptate, pentru că avem obiceiul de a mânca miere. Cu toate acestea, Proculus consideră, în mod foarte corect, că toate
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articolele de acest fel sunt incluse în moștenire, cu excepția cazului în care este evident că nu aceasta a fost intenția
testatorului.
368. În cazul în care se face un legat de provizii, acesta include articolele pe care obișnuim să le mâncăm, sau cele prin care
mâncăm pe alții? Ar trebui să se considere că acestea din urmă sunt de asemenea incluse în moștenire, cu excepția cazului în
care se demonstrează că intenția testatorului a fost alta. Este cert că mierea este întotdeauna clasificată printre proviziile.
Labeo însuși nu neagă faptul că și peștele, împreună cu saramura în care este murat, sunt de asemenea incluse.
369. Toate băuturile pe care șeful gospodăriei le considera ca fiind vin sunt clasificate ca proviziile, dar niciuna dintre cele
menționate mai sus nu este inclusă.
370. Nimeni nu se îndoiește că oțetul este, de asemenea, inclus în termenul "provizii", cu excepția cazului în care a fost
păstrat în scopul stingerii focului, căci atunci nu poate fi mâncat sau băut. Acest lucru l-a afirmat Ofilius în Cartea a
șaisprezecea a acțiunilor.
371. Ceea ce am spus cu referire la clauza "Destinat pentru uzul testatorului" trebuie înțeles că se aplică prietenilor săi,
clienților săi și tuturor persoanelor pe care le are în preajma sa, dar nu și sclavilor săi sau celor care nu îl însoțesc pe el sau pe
oamenii săi; de exemplu, sclavii care sunt angajați pe moșiile sale; iar Quintus Mucius crede că sunt incluși în testamentul de
provizii doar cei care nu prestează nicio muncă. Acest lucru îi dă ocazia lui Servius să remarce că hrana pentru întreținerea
țesătorilor bărbați și femei este cuprinsă într-o astfel de moștenire. Cu toate acestea, Mucius a intenționat să îi desemneze
doar pe cei care sunt în asistența testatorului.
372. De asemenea, alimentele destinate pentru subzistența animalelor de povară sunt incluse în legatul respectiv; dar acest
lucru nu se aplică animalelor de povară care sunt folosite de testator însuși și de prietenii săi. Alimentele pentru animalele
care sunt folosite la muncile agricole sau care sunt închiriate nu sunt incluse în acest legat.
373. Orice cereale sau legume pe care testatorul le-a păstrat într-un depozit sunt incluse în legatul de provizii, precum și orice
orz pentru subzistența sclavilor săi sau a animalelor sale de povară; după cum a afirmat Ofilius în Cartea a șaisprezecea
despre acțiuni.
374. Se pune întrebarea dacă lemnele de foc, cărbunele și alte materiale combustibile prin care se prepară hrana sunt incluse
în moștenirea de provizii. Quintus Mucius și Ofilius neagă acest lucru și spun că acestea nu sunt incluse, așa cum nu sunt
incluse nici pietrele de moară. Ei neagă, de asemenea, că sunt incluse fie tămâia, fie ceara. Cu toate acestea, Tutilius susține
că atât lemnele de foc, cât și cărbunele, dacă nu sunt păstrate în scopul vânzării, intră sub acest cap. Sextus și Caecilius
afirmă, de asemenea, că tămâia și lumânările de ceară, păstrate pentru uz casnic, sunt incluse.
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375. Servius, On Mela, spune că și parfumurile și papirusul pentru scrisori ar trebui să fie încadrate în categoria proviziilor.
Cea mai bună opinie este că toate aceste articole, inclusiv parfumurile, ar trebui să fie incluse și că foile de papirus destinate
conturilor zilnice ale testatorului fac parte din aceeași categorie.
376. Nu există nicio îndoială că sunt incluse și vasele pentru servirea mesei. Aristo spune însă că nu sunt incluse și butoaiele,
iar acest lucru este corect, în conformitate cu distincția pe care am făcut-o anterior cu referire la vin. Nu sunt incluse nici
recipientele pentru cereale sau legume, nici cutiile, nici coșurile, nici coșurile sau orice altceva de acest fel, care este păstrat
pentru a fi folosit în depozite sau pivnițe, unde sunt depozitate proviziile, ci doar acele articole fără de care proviziile nu pot
fi folosite în mod corespunzător.
377. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Cum lichidele nu pot fi păstrate fără recipiente, ele iau cu ele ca accesorii orice obiecte fără de care nu pot fi conservate. Cu
toate acestea, vasele, care sunt accesorii ale legatului de provizii, nu sunt lăsate moștenire. În sfârșit, după ce proviziile au
fost consumate, vasele care le conțineau nu vor mai fi datorate. Dar chiar dacă proviziile au fost lăsate în mod expres
împreună cu vasele, acestea din urmă nu vor mai fi datorate după ce proviziile au fost consumate sau legatarii au fost privați
de ele.
378. În cazul în care proviziile conținute într-un depozit sunt lăsate oricui, toate proviziile testatorului nu fac obiectul
legatului.
379. De asemenea, dacă cineva care obișnuiește să își vândă recoltele lasă prin moștenire provizii, nu se consideră că a lăsat
tot ceea ce avea în mână ca marfă, ci numai ceea ce a pus deoparte ca provizii pentru el însuși. Dar dacă obișnuia să se
folosească de ceea ce avea fără discriminare, doar cantitatea care ar fi suficientă pentru consumul anual al său, al sclavilor săi
și al celorlalte persoane pe care le avea în preajma sa va fi cuprinsă în moștenire. Sabinus spune că acest lucru se întâmplă de
obicei în cazul negustorilor sau atunci când un depozit care conținea ulei sau vin care obișnuia să fie vândut face parte dintr-o
moșie.
380. Am fost informat că termenul "provizii" se aplică oricărui tip de alimente.
381. În cazul în care se lasă moștenire provizii care se află la Roma, se lasă moștenire cele care sunt situate în suburbii sau
numai cele care se află în interiorul zidurilor ? În timp ce, într-adevăr, aproape toate orașele sunt înconjurate de ziduri, Roma
este înconjurată de suburbiile sale, iar orașul Roma este delimitat de suburbiile sale.
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382. În cazul în care se lasă moștenire provizii într-un oraș, Labeo spune că trebuie considerat ca fiind lăsat moștenire tot
ceea ce se găsește de acest fel oriunde, chiar și obiectele care se află la o casă de țară, dar care sunt destinate consumului
urban; așa cum numim "urbani" acei sclavi ale căror servicii obișnuim să le folosim în afara orașului. Dacă, totuși, proviziile
sunt situate în afara orașului, ele vor fi, totuși, considerate ca fiind la Roma, iar dacă se află în grădinile adiacente orașului, se
va aplica aceeași regulă.
383. În cazul în care dispozițiile, cu excepția vinului, sunt lăsate moștenire cuiva, toate dispozițiile, cu excepția vinului, vor fi
considerate ca fiind incluse în moștenire. Cu toate acestea, în cazul în care într-un testament s-a stabilit în mod explicit că
toate proviziile, cu excepția vinului care se afla la Roma, au fost lăsate moștenire, doar proviziile care se aflau la Roma au
fost considerate ca fiind incluse în moștenire. Acest lucru a fost afirmat de Pomponius în Cartea a șasea despre Sabinus.
384. Același, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Tot ceea ce poate fi băut nu este inclus în termenul "provizii", altfel ar fi necesar ca toate medicamentele care sunt fluide să
fie incluse în legat. Prin urmare, sunt incluse doar cele care se beau în scopul hrănirii, iar antidoturile nu fac parte din această
categorie; așa cum remarcă foarte corect Cassius.
385. Anumite autorități neagă faptul că piperul, leușteanul, semințele de chimen, asafodul și alte articole de acest fel sunt
incluse în dispoziții, dar această opinie nu este acceptată.
386. Același, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Ustensilele unei brutării și toate vasele folosite pentru gătit nu sunt incluse într-un legat de provizii.
387. Scaevola, Opinii, Cartea a III-a.
"Doresc ca toate proviziile mele să ajungă la mama mea sau la copiii mei care sunt cu ea". Întreb, dacă tutorele unui tutore ar
spune că au fost lăsate moștenire doar proviziile conținute în reședința sa, iar în depozitele sale au fost găsite anumite borcane
de vin, dacă acestea sunt incluse în moștenire. Răspunsul a fost că sunt incluse toate proviziile pe care le avea oriunde pentru
uzul propriu.

Tit. 10. Cu privire la legatele de bunuri de uz casnic.
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388. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Mobilier sau orice ustensile de uz casnic aparținând capului de familie, dar fără a include obiecte de argint sau de aur, sau
îmbrăcăminte,
389. Florentinus, Institutes, Cartea XI.
Adică bunurile mobile, dar nu și animalele, sunt încadrate în acest capitol.
390. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Sunt cuprinse în legatele de bunuri de uz casnic următoarele: dulapuri, bănci, somiere, paturi, paturi, chiar și cele încrustate
cu argint, saltele, cuverturi, perne, vase pentru apă, bazine, candelabre, lămpi și cupe.
391. În mod obișnuit, sunt incluse vasele de aramă, de exemplu, cele care nu sunt fixate într-un anumit loc.
392. La acestea se adaugă cuferele și cuferele puternice. Unele autorități consideră, în mod foarte corect, că dulapurile și
comodele, dacă sunt destinate depozitării hainelor sau cărților, nu ar trebui să fie clasificate ca bunuri de uz casnic, deoarece
articolele pentru care sunt destinate nu sunt incluse în această categorie.
393. Vasele de sticlă pentru masă, folosite atât pentru a mânca, cât și pentru a bea, sunt incluse printre bunurile de uz casnic,
la fel ca și vasele de lut, nu numai cele comune, ci și cele de mare valoare. Căci nu există nicio îndoială că bazinele și
bolurile de argint, mesele și paturile încrustate cu aur sau argint și încrustate cu bijuterii sunt incluse în termenul de bunuri de
uz casnic, chiar în măsura în care aceeași regulă se aplică și în cazul în care sunt realizate în întregime din aceste metale
prețioase.
394. Există unele îndoieli cu privire la vasele din sticlă irizată și din cristal, dacă acestea fac parte din bunurile de uz casnic
din cauza rarității și valorii lor, dar trebuie spus că aceeași regulă se aplică și în cazul acestora.
395. Nici nu contează din ce material sunt făcute obiectele care compun bunurile de uz casnic, dar nici cupele de argint, nici
vasele de argint nu sunt incluse, din cauza severității epocii, care nu admite mobila de argint. În prezent, însă, dacă un sfeșnic
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de argint este plasat printre obiectele de argint, din cauza unei concepții greșite a unor persoane ignorante, se va considera că
face parte din ele, iar eroarea va stabili dreptul.
396. Același lucru, cu privire la semnificația echipamentului.
Un car cu patru roți și pernele sale sunt incluse în termenul de echipament casnic.
397. Același, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Referitor la tapițerie și la celelalte acoperiri ale scaunelor și ale scaunelor, se poate pune întrebarea dacă acestea sunt incluse
sub denumirea de îmbrăcăminte, ca și cuverturi, sau sub cea de bunuri de uz casnic, ca și perne, care, propriu-zis, nu sunt
cuverturi. Cred că cea mai bună opinie este că acestea ar trebui să fie clasificate ca bunuri de uz casnic. În ceea ce privește
pânzele sau învelitoarele din in care sunt așezate peste vehicule, există vreun dubiu dacă acestea ar trebui incluse în categoria
bunurilor de uz casnic? Trebuie spus că acestea ar trebui mai degrabă clasificate ca bagaje de călătorie, la fel ca și pieile în
care sunt înfășurate hainele și curelele cu care sunt fixate de obicei aceste piei.
398. Alfenus, Epitomele Digestului lui Paulus, Cartea a III-a.
Cred că acele lucruri care sunt destinate uzului obișnuit al capului familiei ar trebui să fie incluse printre bunurile de uz
casnic, atunci când nu au un nume distinct care să le fie specific. Prin urmare, obiectele care sunt folosite într-o anumită
meserie și care nu sunt adaptate la uzul obișnuit al capului familiei nu sunt cuprinse în termenul de bunuri de uz casnic.
399. Micile tablete de scris și caietele de notițe nu sunt clasificate ca bunuri de uz casnic. 7. Celsus, Digest, Cartea XIX.
Labeo spune că termenul "supellex" provine din obiceiul persoanelor care, atunci când se pregăteau să pornească într-o
călătorie, obișnuiau să pună în piei acele obiecte care le erau de folos.
400. Tubero încearcă să explice termenul de bunuri de uz casnic ca fiind ustensilele destinate uzului zilnic al capului familiei,
care nu intră sub o altă denumire, ca de exemplu, proviziile, argintăria, îmbrăcămintea, ornamentele, uneltele destinate
agriculturii sau unei case. Nu este de mirare că denumirea s-a schimbat odată cu obiceiurile cetățenilor și cu folosirea de către
aceștia a diferitelor articole; căci, în trecut, obiectele de uz casnic erau compuse din lut, lemn, sticlă sau cupru, apoi au fost
confecționate din fildeș, carapace de broască țestoasă și argint, iar în prezent, ca material pentru astfel de lucruri se folosește
aurul și chiar bijuteriile. Prin urmare, este necesar să se ia în considerare natura articolelor, mai degrabă decât materialul din
care sunt compuse, pentru a determina dacă acestea ar trebui clasificate ca obiecte de uz casnic, argintărie sau îmbrăcăminte.
401. Servius admite că este necesar să se verifice intenția persoanei care a făcut legatul și categoria în care obișnuia să
plaseze obiectele lăsate moștenire. Dacă, totuși, cineva obișnuiește să desemneze drept bunuri de uz casnic lucruri care, fără
îndoială, ar trebui clasificate altfel (ca, de exemplu, argintăria pentru masă, mantiile și togile), nu ar trebui, din acest motiv, să
se considere că articolele pe care le-a lăsat sunt incluse și ele printre bunurile sale de uz casnic; căci denumirile nu trebuie să
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rezulte din opiniile unor indivizi, ci din obiceiul oamenilor în general. Tubero spune că acest lucru nu i se pare clar, căci se
întreabă ce valoare au numele dacă nu pentru a arăta intenția persoanei care le folosește. Și, într-adevăr, nu cred că cineva ar
spune ceva ce nu a avut intenția de a spune, mai ales dacă a folosit termenul cu care articolul este desemnat în mod obișnuit;
pentru că ne folosim de vorbire și nimeni nu ar trebui să fie presupus că a spus ceea ce nu avea în minte. Cu toate acestea,
deși judecata și autoritatea lui Tubero au o mare greutate pentru mine, totuși, nu mă despart de opinia lui Servius, potrivit
căreia nu trebuie să se considere că un om a spus ceva pentru că nu a folosit numele cu care este indicat. Căci, deși intenția
celui care vorbește este preferabilă și mai importantă decât cuvintele sale, totuși, nimeni nu este considerat că a spus ceva
fără să vorbească, cu excepția, într-adevăr, a celor care nu pot vorbi și care, prin gesturile lor și prin emiterea anumitor
sunete, adică prin expresii nearticulate, sunt considerați că au vorbit.
402. Modestinus, Opinii, Cartea a IX-a.
Un soț care a lăsat moștenire soției sale o casă cu toate accesoriile, ustensilele și mobilierul ei, s-a pus întrebarea dacă
serviciul de masă din argint, atât pentru a mânca cât și pentru a bea, era inclus în moștenire. Răspunsul a fost că, în cazul în
care se găsea ceva din argint printre mobilier, acesta ar fi fost inclus, dar că argintul pentru serviciul de masă nu ar fi fost
inclus, cu excepția cazului în care legatarul ar fi putut dovedi că testatorul a avut intenția de a-l lăsa moștenire și pe acesta.
403. Papinianus, Opinii, Cartea a VII-a.
În cazul în care se face un legat de bunuri de uz casnic, iar descrierea articolelor este, din ignoranță, expusă cu o minuțiozitate
inutilă, aceasta nu afectează legatul general. Dacă, totuși, este precizat numărul de articole specificate, se înțelege că suma a
fost redusă în raport cu tipul de bunuri de uz casnic la care se face referire. Aceeași regulă trebuie respectată și în cazul în
care se prevede un teren cu tot echipamentul său și se menționează un anumit număr de diferite tipuri de unelte.
404. Este bine stabilit că mesele din orice fel de material (de exemplu, cele din argint sau cele încrustate cu argint) sunt
incluse în bunurile de uz casnic. Obiceiul epocii actuale clasează paturile de argint și candelabrele de argint printre obiectele
de uz casnic; căci, după cum spune Homer, Ulise a împodobit cu aur și argint un pat făcut din trunchiul unui copac verde,
prin care Penelopa și-a recunoscut soțul.
405. În cazul în care un testator a lăsat moștenire toate bunurile sale de uz casnic, nu s-a considerat că o anumită farfurie de
argint care fusese primită cu titlu de gaj a fost inclusă, deoarece el a lăsat moștenire doar bunurile sale, mai ales că respectiva
farfurie de argint nu fusese folosită de creditor, cu acordul debitorului, ci el o pusese deoparte ca garanție pentru plata
obligației, urmând să fie returnată când aceasta din urmă va fi achitată.
406. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea III.
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Un anumit om care obișnuia să treacă în contul său de cheltuieli toate hainele sale, precum și articole de diferite feluri, ca
"mobilă", și-a lăsat moștenire bunurile de uz casnic soției sale. Labeo, Ofilius și Cascellius neagă în mod foarte corect faptul
că îmbrăcămintea a fost cuprinsă în moștenire, deoarece nu se poate spune că îmbrăcămintea este clasificată ca mobilier.
407. Același, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea X.
Labeo și Trebatus consideră că vasele de aramă plasate sub jeturi de apă, precum și alte articole destinate mai degrabă
plăcerii decât utilizării, nu sunt incluse printre bunurile de uz casnic. Vasele din sticlă irizată și din cristal, care urmează să fie
folosite pentru băutură, se spune, ar trebui să fie încadrate printre bunurile de uz casnic.
408. Labeo, Epitome de probabilități de Paulus, Cartea a IV-a.
Așa cum sclavii urbani și cei rustici se disting nu după locul în care se află, ci după natura muncii lor, tot astfel, proviziile
urbane și bunurile de uz casnic ar trebui clasificate în funcție de utilizarea lor într-un oraș, și nu din simplul fapt că se află
acolo sau în altă parte; și contează foarte mult dacă se lasă moștenire proviziile și bunurile de uz casnic care se află în oraș
sau unde se lasă moștenire ca aparținând orașului.
409. Modestinus, Opinii, Cartea IX.
El dă ca fiind de părere că, atunci când un soț își lasă prin testament bunurile de uz casnic soției sale, nu ar trebui să se
considere niciodată că i-a lăsat acesteia reședința în care se aflau respectivele bunuri de uz casnic; și, prin urmare, nu există
niciun dubiu, dacă femeia ar revendica reședința pentru ea însăși, că acest lucru ar fi contrar intenției defunctului.
410. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a III-a.
Atunci când o suprafață de teren este donată, echipamentul său nu va fi cuprins în moștenire, cu excepția cazului în care acest
lucru a fost menționat în mod expres; căci atunci când este donată o casă, nu sunt incluse nici ustensilele și nici mobilierul
acesteia, cu excepția cazului în care acest lucru a fost declarat în mod expres de către testator.
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Cartea XXXIV
1. Cu privire la legatele de subzistență sau de hrană.
2. În ceea ce privește legatele de aur, argint, ornamente, bijuterii, parfumuri, îmbrăcăminte, tapiserie și statui.
3. 3. Cu privire la legatul de eliberare de răspundere.
4. Cu privire la anularea sau transferul de moșteniri și fiducii.
5. În ceea ce privește chestiunile îndoielnice.
6. Cu privire la legatele făcute cu titlu de sancțiune.
7. Cu privire la regula lui Cato.
8. Privind dispozițiile testamentare care sunt considerate ca nefiind scrise.
9. Cu privire la cei care sunt privați de moștenirea lor ca fiind nedemni de ea.

Tit. 1. Privind legatele de subzistență sau de hrană.
2009

Ulpianus, Despre toate tribunalele, Cartea a V-a.
În cazul în care se lasă moștenire întreținerea, se poate spune că și apa este inclusă în moștenire, dacă legatul se face în
regiunea în care se vinde în mod obișnuit apa.
1. Marcianus, Institutes, Cartea a VIII-a.
Atunci când cineva lasă moștenire întreținerea sclavilor pe care i-a înstrăinat, chiar dacă sclavii înșiși au fost legați, iar
legatarilor li s-a cerut să îi mantuiască, ei vor fi admiși la beneficiul fiduciei; așa cum au afirmat Divinii Severus și Antoninus
într-un Rescript.
2. Și chiar dacă bunurile din care provine întreținerea ar trebui să fie confiscate în favoarea Trezoreriei, întreținerea trebuie
totuși să fie asigurată, ca și cum ar fi trecut la orice succesor, oricare ar fi el.
3. Ulpianus, Despre îndatoririle consulului, Cartea a II-a.
Atunci când se fac moșteniri pentru întreținere către liberți, judecătorii obișnuiesc să împartă cu aceștia proporțional cu
numărul moștenitorilor, pentru a nu fi nevoiți să obțină mijloacele de întreținere în cantități mici de la fiecare dintre ei; și
această împărțire trebuie să fie susținută, ca și cum însuși capul familiei ar fi împărțit liberții. Ei au adoptat practica de a
selecta un singur moștenitor, prin care să fie asigurate mijloacele de întreținere, fie în conformitate cu dorințele defunctului,
fie conform propriei lor judecăți, după cum arată următoarele Rescripte: "Vă trimit o copie a petiției care mi-a fost prezentată
de către liberții din Favilla, pentru motivul că multe persoane, în testamentele lor, ordonă să fie furnizate cele necesare pentru
liberții lor, care, fiind de mică valoare, sunt reduse aproape la nimic atunci când există mai mulți moștenitori la o moștenire.
Prin urmare, cred că veți acționa corect dacă, după ce îi veți convoca pe moștenitorii lui Favilla sau pe reprezentanții lor, veți
decide cui dintre ei i se va da o sumă de bani, din a cărei dobândă se va putea plăti întreținerea respectivului libert. Cel care
primește acești bani trebuie să ofere garanții celor care contribuie cu ei, că, în cazul în care unul dintre acești liberți ar muri
sau, în orice alt mod, ar înceta să mai fie cetățean, el va restitui atât de mult din capital cât ar putea fi calculat pro rata."
Divinul Pius a afirmat, după cum urmează, într-un Rescript adresat unui anume Rubrius Telesphorus: "Consulii, după ce i-au
convocat pe toți cei care au fost însărcinați să vă asigure întreținerea în conformitate cu termenii fiduciei, vor stabili dacă toți
legatarii vor primi ceea ce li se cuvine de la unul dintre moștenitori sau dacă distribuirea se va face pro rata, și cine va fi
notificat și prin cine se va face acest lucru. Dacă vi se va datora ceva de la testator din acest motiv, și Trezoreria va urma
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aceeași cale; și să știți de pe acum că părțile celor care sunt insolvabili nu vor face ca povara celorlalți moștenitori să fie
sporită."
4. Modestinus, Opinii, Cartea a X-a.
"Doresc ca pământurile pe care le am în insula Chios să fie date liberților și liberților mei pe care, în timpul vieții mele, i-am
manuntit prin testamentul meu sau prin codicilul meu, sau pe care îi voi manunți în viitor, pentru ca ei să-și poată obține de la
ei hrana și îmbrăcămintea, așa cum au făcut-o cât am trăit." Întreb ce semnificație au aceste cuvinte; înseamnă ele că cei
eliberați își vor obține ei înșiși întreținerea de pe terenurile respective sau că vor primi de la moștenitor hrana și
îmbrăcămintea lor, în plus față de ceea ce se obține de pe terenuri? Și a fost lăsată proprietatea sau uzufructul terenurilor?
Dacă a fost lăsată proprietatea, iar din veniturile terenurilor se va obține o sumă mai mare decât cea necesară pentru
asigurarea hranei și îmbrăcămintei, surplusul va aparține moștenitorului patronului ? Și dacă unii dintre acești liberți ar muri,
părțile lor vor trece la beneficiarii supraviețuitori ai fiduciei; iar dacă aceștia ar muri după momentul stabilit pentru ca
fiduciul să intre în vigoare, părțile lor vor aparține moștenitorilor lor sau vor reveni moștenitorilor testatorului? Modestinus a
răspuns: "Mi se pare că aceste terenuri, și nu doar uzufructul asupra lor, au fost lăsate liberților, pentru ca ei să aibă un
control deplin asupra lor; și, prin urmare, dacă din venitul acestor terenuri se obține ceva mai mult decât este necesar pentru
întreținerea lor, acest lucru va aparține libertului. Chiar dacă unul dintre beneficiarii trustului va muri înainte ca acesta să
intre în vigoare, partea sa va aparține celorlalți beneficiari, iar cei care vor muri după ce trustul va deveni operațional vor
transmite părțile lor moștenitorilor lor."
5. Lucius Titius, prin testamentul său și fără să impună nicio condiție, a ordonat ca hrana și îmbrăcămintea să fie furnizate
liberților și femeilor sale eliberate de către copiii săi care erau moștenitorii săi. Întreb dacă respectivii liberți ar trebui să
inițieze proceduri fără a comunica cu copiii patronului lor, dacă își pot obține hrana și îmbrăcămintea. Modestinus a răspuns
că nu există nimic în cazul enunțat care să împiedice intentarea unei acțiuni în justiție de către aceștia, în cazul în care
moștenirea a fost lăsată necondiționat prin testament.
6. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
Următoarele cuvinte au fost inserate într-un testament: "Veți furniza hrană tuturor celor eliberați ai noștri, conform judecății
dumneavoastră, deoarece știți cu ce afecțiune îi consider". De asemenea, în alt loc, testatorul a spus: "Îi încredințez pe
Prothymus, Polychronius și Hypatius, în grija voastră, pentru ca ei să trăiască cu voi, și vă cer să le oferiți hrană". Întreb dacă
trebuie să li se dea hrană tuturor sau numai celor pe care i-a recomandat moștenitorilor săi și a ordonat să locuiască cu ei.
Modestinus răspunse că, în conformitate cu cazul expus, se lăsa subzistență tuturor celor eliberați, a cărei cantitate urma să
fie determinată de judecata unui bun cetățean.
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7. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a II-a.
În cazul în care se lasă moștenire întreținerea, sunt incluse hrana, îmbrăcămintea și locuința, deoarece fără acestea corpul nu
se poate întreține; dar lucrurile care au legătură cu instruirea nu sunt cuprinse în moștenire,
8. Paulus, Opinii, Cartea a XIV-a.
Cu excepția cazului în care se dovedește că testatorul a avut altă intenție.
9. 9. Papinianus, Opinii, Cartea a VII-a.
S-a hotărât că, atunci când principalul unei sume de bani, destinat întreținerii liberților, a fost lăsat ca moștenire privilegiată
unuia dintre mai mulți moștenitori, în conformitate cu testamentul defunctului, acesta nu poate fi obligat să dea garanții
pentru a preda coerezilor săi părțile oricăruia dintre liberții care ar putea muri. Prin urmare, în acest caz, nu va exista nicio
acțiune pe motiv de bani necuveniți și nici nu va fi acordată o acțiune pretoriană, chiar și după moartea tuturor liberților.
Cazul este însă diferit în cazul în care moștenitorul a fost îndrumat să facă o distribuire a moștenirii; pentru că această
chestiune nu necesită decât o atenție momentană, dar necesitatea de a furniza un sprijin se întinde pe luni și ani și este, de
asemenea, o sursă de necazuri pentru cel care răspunde de ea.
10. Același, Opinii, Cartea a VIII-a.
Un testator, după ce a desemnat doi moștenitori, a inserat în testamentul său următoarea dispoziție: "Îți cer, Gaius Seius, ca,
din tot ceea ce vei obține din averea mea, să dai unuia sau altuia dintre copiii mei adoptivi câte zece aurei de fiecare, și doresc
să păstrezi o sumă egală în mâinile tale, pentru a-i întreține cu dobânzile aferente; iar restul să îl plătești lui Numerius, libertul
nostru comun". Opinia emisă a fost că, deși Gaius Seius nu putea să vândă bunurile moștenirii, deoarece fusese desemnat un
alt moștenitor, totuși, el avea dreptul să revendice banii care au fost lăsați copiilor adoptivi pentru a-i păstra și a le plăti, sub
rezerva prevederilor legii falcidiene; dar acest lucru nu se va aplica în cazul unei eventuale depășiri a sumei lăsate moștenire.
11. Am considerat că, în cazul în care o patroană a lăsat unui anumit libert douăzeci de aurei, plătibile anual, și o anumită
cantitate de grâu și vin care să fie livrate în fiecare lună, beneficiul unui trust în temeiul căruia ea a lăsat moștenire altora
aceeași cantitate de hrană și îmbrăcăminte pe care obișnuia să le furnizeze în timpul vieții sale, ar putea fi revendicat în mod
legal.
12. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
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În cazul în care unul dintre mai mulți moștenitori a fost îndrumat să ia o anumită sumă de bani ca moștenire privilegiată,
pentru a fi folosită în scopul de a întreține oamenii liberi ai testatorului, s-a decis că moștenitorul moștenitorului ar trebui să
fie, de asemenea, autorizat să primească respectiva moștenire privilegiată. Cu toate acestea, în cazul în care moștenitorul
respectiv ar avea el însuși mai mulți moștenitori, la prima vedere, se va părea că nu s-a ținut cont de dorința defunctului, dar
nu ar trebui să se adopte o altă soluție. Căci ce se întâmplă dacă testatorul nu dorea să pună în sarcina celorlalți moștenitori și,
având în minte bunăstarea celor eliberați de el, și dorind ca împărțirea să fie făcută în liniște și cu onoare de către o parte
solvabilă, a preferat ca aceasta să fie făcută de un singur membru al familiei? Prin urmare, întreținerea ar trebui să fie
asigurată de toți moștenitorii moștenitorului menționat mai sus.
13. În cazul în care un sclav este manumit necondiționat prin termenii unui trust, întreținerea trebuie să fie furnizată pentru
timpul trecut, chiar dacă el și-a obținut libertatea după ceilalți, iar moștenitorul nu a fost în întârziere în acordarea acesteia;
deoarece cauza întârzierii trebuie să fie stabilită atunci când se ridică o problemă cu referire la dobânda datorată în temeiul
unui trust, dar nu și atunci când este vorba de trustul în sine.
14. În cazul în care fiicei sale i s-a lăsat o pensie de întreținere, al cărei cuantum trebuie să fie stabilit în conformitate cu
judecata unui cetățean de încredere, am dat ca opinie că moștenirea cu care a fost însărcinat fiul, care era moștenitor, trebuie
să corespundă cu zestrea plătibilă în momentul căsătoriei sale, pe care tatăl a lăsat-o fiicei sale menționate, pe care a
dezmoștenit-o, în funcție de creșterea vârstei acesteia, și nu proporțional cu valoarea bunurilor sale.
15. Paulus, Întrebări, Cartea a X-a.
Un anumit individ căruia i se lăsase o pensie de întreținere, plătibilă anual, fiind condamnat la mină, a fost ulterior repus în
drepturile sale prin favoarea împăratului. Am considerat că el primise în mod legal pensia alimentară pentru anii precedenți și
că avea dreptul la ea pentru cei care au urmat.
16. Același, Opinii, Cartea XIV.
Lucius Titius a lăsat hrană și îmbrăcăminte pentru întreținerea liberților săi, dedicând anual o anumită sumă de bani în acest
scop, și a făcut următoarea prevedere în ultima parte a testamentului său: "Las astfel și astfel de suprafețe de teren în
beneficiul celor doi liberți ai mei, pentru ca ei să primească întreținerea menționată mai sus din venitul lor". S-a pus
întrebarea dacă, în cazul în care, la un moment dat, venitul de pe aceste terenuri ar fi mai mic decât ceea ce era necesar pentru
a asigura hrana și îmbrăcămintea pentru cei eliberați, dacă moștenitorii nu ar trebui să fie împovărați cu acoperirea
deficitului; sau dacă, în orice an, ar exista un surplus, ar avea dreptul la acesta pentru a suplini ceea ce au pierdut în anul
precedent? Paulus a răspuns că mâncarea și îmbrăcămintea trebuie să fie furnizate în întregime liberților defunctului și că
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testatorul nu a avut intenția ca moștenirea pe care le-a lăsat-o să fie nici mărită, nici diminuată, deoarece a dorit ca terenurile
respective să fie deținute cu titlu de gaj, astfel încât liberții să-și poată primi sprijinul din venitul lor.
17. Scaevola, Opinii, Cartea a IV-a.
Un om a lăsat moștenire trei sute de aurei lui Gaius Seius, pentru ca din dobânda sumei respective să le asigure hrana și
îmbrăcămintea liberților săi, așa cum a precizat; dar ulterior, printr-un codicil, a interzis ca suma respectivă să fie dată lui
Gaius Seius, ci a dorit ca ea să fie plătită lui Publius Maevius. Întreb dacă lui Maevius i s-a cerut să execute contractul de
încredere în beneficiul celor eliberați. Am răspuns că Maevius, conform intenției testatorului, pare să fie însărcinat cu
îndatoririle pentru care a fost lăsată suma de bani menționată, care i-au fost transferate prin codicil; dacă nu cumva ar putea
dovedi că i-au fost impuse alte obligații de către testator, care nu sunt în prezent în discuție.
18. Împăratul Antoninus Pius către libertul de Sextia Basilia, Salutare: "Deși termenii testamentului indică faptul că vei fi
aprovizionat cu hrană și îmbrăcăminte atâta timp cât locuiești cu Claudius Justus, totuși, cred că intenția defunctului a fost ca
acestea să-ți fie date după moartea lui Justus." S-a emis opinia că această clauză trebuie înțeleasă ca însemnând că cerința de
a oferi întreținere va fi perpetuă.
19. Eu însumi am fost consultat cu referire la următoarea clauză dintr-un testament: "Și doresc ca ei să rămână mereu cu voi."
Întreb, în cazul în care liberții au fost manumiți de către moștenitor și au rămas cu el pentru o perioadă lungă de timp, dar în
cele din urmă au plecat deoarece serviciile pe care le cerea de la ei erau prea severe; dacă ar avea dreptul la sprijinul cu care a
refuzat să le furnizeze, dacă nu a beneficiat de serviciile lor. Răspunsul este că, în conformitate cu faptele menționate, ar fi
obligat să le ofere sprijin.
20. Ulpianus, Trusts, Cartea II.
Mela spune că, atunci când se lasă moștenire o întreținere unui băiat sau unei fete, aceasta trebuie să fie asigurată până când
acesta atinge vârsta pubertății. Acest lucru, însă, nu este corect, deoarece trebuie să li se asigure doar atât timp cât a dorit
testatorul, iar dacă intenția sa nu a fost evidentă, trebuie să fie întreținuți pe viață.
21. Dar dacă întreținerea este lăsată moștenire până la vârsta pubertății și cineva dorește să urmeze obiceiul anterior cu
referire la băieți și fete, el este informat că Hadrian a decis ca băieții să fie întreținuți până la vârsta de optsprezece ani, iar
fetele până la paisprezece ani. Împăratul nostru a declarat într-un Rescript că această regulă promulgată de Hadrian trebuie
respectată. Dar, deși vârsta pubertății nu este stabilită în mod obișnuit în acest mod, totuși, nu este ilegal ca ea să fie stabilită
astfel în cazul individual al chestiunii de întreținere, unde este implicată afecțiunea naturală.
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22. În cazul în care un testator lasă moștenire întreținere în aceeași măsură în care a asigurat-o în timpul vieții sale, trebuie să
se prevadă doar ceea ce obișnuia să facă în momentul morții sale. Prin urmare, în cazul în care au fost furnizate sume diferite
în momente diferite, trebuie să se ia în considerare suma care a fost furnizată chiar înainte de moartea testatorului. Dar ce s-ar
întâmpla dacă testatorul ar prevedea o sumă mai mică în momentul în care a făcut testamentul și o sumă mai mare în
momentul decesului său sau invers? În acest caz, trebuie să se considere că suma trebuie să fie guvernată de ceea ce a
prevăzut ultimul.
23. Un anumit om a lăsat prin fiducie oamenilor săi liberi hrană și apă. A fost solicitat un sfat cu privire la acest trust,
deoarece problema a fost ridicată în acea parte a Africii sau a Egiptului unde apa era vândută. Prin urmare, am afirmat că
beneficiul care urma să fie obținut din trust depindea de faptul dacă partea care l-a lăsat avea sau nu cisterne și dacă a fost
inclus în trust pentru a asigura orice sumă pe care beneficiarul ar fi putut fi nevoit să o plătească pentru apă pentru el însuși, și
dacă trustul nu părea să fie nul, deoarece nu era vorba de legarea unei servituți pe o suprafață de teren în beneficiul unei
persoane care nu era posesoarea uneia care se învecina cu ea; deoarece, deși extragerea apei și dreptul de a duce vitele la apă
este o servitute personală, aceasta este nulă dacă este lăsată unei persoane care nu este proprietarul unei proprietăți
învecinate. Sub același titlu se clasifică dreptul de a transporta poveri, sau de a presa strugurii, sau de a bate grâul și alte
cereale pe proprietatea altcuiva; dar în acest caz, dreptul de a obține apă este lăsat moștenire în folosul persoanei înseși.
24. Scaevola, Digest, cartea XVII.
Un testator, după ce și-a desemnat fiul drept moștenitor, printr-un codicil l-a însărcinat cu plata a zece aurei către Seia și a
prevăzut pentru un copil adoptiv după cum urmează: "Doresc ca patruzeci de aurei să fie date copilului meu adoptiv,
Maevius, sumă de care o rog pe Seia să se ocupe și să-i plătească lui Maevius dobânda la aceasta cu cinci la sută pe an, până
când va împlini vârsta de douăzeci de ani; și o rog, de asemenea, să se ocupe de el și să-l crească". S-a pus întrebarea dacă
Seia, după ce și-a primit moștenirea, ar refuza sau ar neglija să se ocupe de banii lăsați în beneficiul copilului adoptiv, dacă ar
fi obligată să își asume obligația de a-l întreține din momentul morții testatorului. Răspunsul a fost că, în conformitate cu
faptele prezentate, ea ar fi obligată să asigure întreținerea, deoarece a fost însărcinată cu executarea fiduciei. De asemenea, a
fost întrebat dacă moștenitorul Seiei ar fi obligat să asigure întreținerea lui Maevius până la împlinirea vârstei de 20 de ani?
Răspunsul a fost că va fi obligat să facă acest lucru.
25. Un testator a lăsat moștenire concubinei sale opt sclavi care aparțineau sediului său de țară și i-a ordonat să le asigure
hrana după cum urmează: "Doresc ca acești sclavi pe care i-am lăsat moștenire, așa cum am menționat mai sus, să fie
aprovizionați cu hrană de către moștenitorii mei, așa cum au fost în timpul vieții mele." Întrucât sclavii în timpul vieții
testatorului au fost întotdeauna angajați la muncile agricole în timpul recoltei și atunci când grâul era treierat și, cu excepția
intendentului care se ocupa de pământ în acea perioadă, nu au primit niciodată hrană furnizată de stăpânul lor; s-a pus
întrebarea dacă moștenitorul ar fi fost obligat să furnizeze concubinei, și în acea perioadă, adică în timpul sezonului de
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recoltare și treierat, provizii pentru sclavii menționați aparținând fermei. Răspunsul a fost că acest lucru trebuie lăsat la
latitudinea instanței care are competența de a judeca cauza. Claudius: Acest lucru este rezonabil, deoarece dacă sclavii ar fi
fost angajați în același mod de către o concubină, așa cum au fost angajați de către testator, nu ar fi fost necesar să li se
asigure hrană în timpul perioadei în cauză. Dacă, însă, au fost legați pentru a fi folosiți în oraș, trebuie să li se furnizeze
hrană.
26. Titia, la momentul morții sale, a prevăzut în testamentul său următoarele: "Doresc ca mâncarea și îmbrăcămintea pe care
am obișnuit să le furnizez în timpul vieții mele să fie date tuturor liberților și femeilor mele eliberate." Întrucât în timpul vieții
nu a furnizat hrană și îmbrăcăminte decât la trei dintre ei, lucru demonstrat de conturile sale, s-a pus întrebarea dacă
moștenitorul ei ar putea fi dat în judecată de către ceilalți liberți sau dacă ar fi răspunzător doar față de cei trei care, conform
conturilor testatoarei, s-au dovedit a fi primit anterior hrană și îmbrăcăminte. Răspunsul a fost că el ar fi răspunzător față de
toți.
27. The Same, Digest, Cartea XVIII.
Un anumit testator a lăsat moștenire hrană și îmbrăcăminte liberților săi. S-a pus întrebarea, deoarece testatorul a ordonat ca
trustul să fie îndeplinit de Moderatus, unul dintre moștenitorii săi, pe care l-a menționat cu numele, dacă Moderatus ar fi
singurul responsabil, astfel încât moștenitorii săi să nu fie răspunzători după moartea sa. Răspunsul a fost că moștenitorii săi
vor fi responsabili.
28. O testatară a lăsat liberților și femeilor sale eliberate, pe care i-a și manuntit prin testamentul și codicilul său, o întreținere
adecvată, așa cum le-a oferit în timpul vieții sale, și a dispus, de asemenea, ca anumite terenuri să fie date tuturor acestora. Sa pus întrebarea dacă libertul unui libert al tatălui testatoarei, căruia aceasta obișnuia să i se adreseze astfel "Libertului nostru,
fiul lui Rufinus", ar trebui să fie admis să participe la moștenire. O scrisoare a fost, de asemenea, trimisă de ea magistraților
din orașul său natal, în care cerea să i se plătească un salariu din fondurile publice, pe motiv că era medic, și preciza că era
libertul ei. Răspunsul a fost că acest aspect trebuia să fie decis de către instanța competentă în materie și că libertul putea fi
admis să participe la beneficiul fondului, dacă testatoarea, în timpul vieții sale, îi asigurase întreținerea; în caz contrar, nu
putea.
29. Un testator a lăsat moștenire zece aurei libertei sale, Basilica, pe care a dorit să rămână în mâinile liberților săi Epictetus
și Callistus, pentru a fi plătite lui Basilica cu o dobândă de cinci procente, până când aceasta va împlini vârsta de douăzeci și
cinci de ani, astfel încât să poată fi întreținută de dobânda banilor în funcție de vârsta ei. S-a pus întrebarea dacă Basilica avea
dreptul la întreținere în temeiul unei alte clauze din același testament, prin care testatorul, în termeni generali, a lăsat hrană,
îmbrăcăminte și locuință liberților și liberților săi. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele declarate, nu ar avea dreptul
la aceasta, cu excepția cazului în care s-ar putea dovedi că i-a fost dată împreună cu ceilalți. Claudius: Pentru că testatorul a
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intenționat ca dobânda unei sume de bani, pe care i-a lăsat-o în mod special ei, ca moștenire privilegiată, să fie folosită pentru
întreținerea ei.
30. Un anumit individ, care și-a deținut toate bunurile în parteneriat cu soția sa timp de mai bine de patruzeci de ani, a lăsat-o
pe aceasta și pe un nepot al unui fiu al său, moștenitori în cote egale din averea sa, și a prevăzut următoarele: "Un nepot a fost
lăsat moștenitor al unui nepot al unui fiu al său: "Le las, de asemenea, liberților mei, pe care i-am manuntit în timpul vieții
mele, ceea ce am fost obișnuit să le furnizez". S-a pus întrebarea dacă acei sclavi care au fost manumiți de ambele părți în
timpul existenței parteneriatului și care au devenit oamenii liberi ai coproprietarilor lor puteau, în conformitate cu termenii
fiduciei, să pretindă întreaga sumă pe care obișnuiau să o primească în timpul vieții soțului. Răspunsul a fost că nu aveau
dreptul să primească mai mult decât ceea ce soțul obișnuia să furnizeze ca parte a sa.
31. The Same, Digest, Cartea XIX.
Un testator a lăsat anumiți sclavi pentru paza unui templu și l-a însărcinat pe moștenitorul său cu o moștenire în beneficiul
lor, după cum urmează: "Îți cer și te însărcinez, în memoria mea, să le dai și să le furnizezi lacheilor mei pe care i-am lăsat să
aibă grijă de templu, o asemenea cantitate de hrană, în fiecare lună, și o asemenea cantitate de îmbrăcăminte, în fiecare an".
Întrucât templul nu fusese încă ridicat, s-a pus întrebarea dacă sclavii aveau dreptul să primească moștenirea lor din ziua
morții testatorului sau din momentul în care templul a fost finalizat. Răspunsul a fost că ar fi fost de datoria judecătorului să îl
oblige pe moștenitor să le asigure sclavilor ceea ce le rămăsese până la construirea templului.
32. Același, Digest, Cartea XX.
Un bărbat a lăsat moștenire liberților săi, pe care îi manuntise prin testament, zece aurei, plătibile lunar, pentru întreținerea
lor; apoi, în termeni generali, a lăsat prin codicil șapte aurei tuturor liberților săi, plătibile lunar pentru hrană, și zece aurei,
plătibile anual, pentru a le asigura îmbrăcăminte. S-a pus întrebarea dacă moștenitorii au fost însărcinați cu un trust în
conformitate cu termenii testamentului și cu un altul în conformitate cu codicilul, în beneficiul liberților. Răspunsul a fost că,
în cazul expus, exista un motiv pentru care moștenitorul nu ar trebui să furnizeze ceea ce a fost lăsat prin codicil, deoarece,
prin legatele cuprinse în acesta din urmă, testatorul pare să le fi revocat pe cele referitoare la hrană pe care le lăsase prin
testamentul său.
33. Un testator, după ce și-a manuntit sclavii prin testament, le-a lăsat, cu titlu fiduciar, alimente pentru întreținerea lor
anuală, în cazul în care aceștia ar locui la mama sa. Mama i-a supraviețuit fiului său trei ani, dar nu le-a furnizat sclavilor
eliberați nici hrană, nici îmbrăcăminte, deoarece aceștia nu au cerut executarea fiduciei; iar fiica, care a devenit ulterior
moștenitoarea mamei sale, pe parcursul celor paisprezece ani pe care i-a trăit, nu a fost solicitată pentru plata moștenirii de
către sclavi. S-a pus întrebarea dacă, după moartea fiicei, cei eliberați puteau să ceară de la ultimul moștenitor, atât pentru
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trecut, cât și pentru viitor, moștenirile care fuseseră lăsate pentru a le asigura hrana și îmbrăcămintea. Răspunsul a fost că, în
cazul în care condiția a fost respectată, nu exista nimic în cazul enunțat care să îi împiedice să prezinte cererea.
34. Un testator a dorit ca Stichus să fie manuntit de către moștenitorii săi și a ordonat ca hrana și îmbrăcămintea să îi fie
furnizate de Seius, dacă acesta va locui cu el, apoi a adăugat următoarele cuvinte: "Nu, nu, nu: "De asemenea, te rog pe tine,
Seius, ca atunci când vei ajunge la vârsta de douăzeci și cinci de ani, să cumperi pentru el o însărcinare în armată, dacă nu te
va părăsi înainte de acest moment". Întrucât Stichus și-a obținut libertatea imediat, iar Seius a murit înainte de a împlini
vârsta de douăzeci și cinci de ani, s-a pus întrebarea dacă comisionul în armată ar trebui să fie cumpărat pentru Stichus de
către cei care au dobândit averea lui Seius; și dacă s-a hotărât să se facă acest lucru, dacă ar trebui să fie cumpărat fără
întârziere sau în momentul în care Seius ar fi împlinit douăzeci și cinci de ani, dacă ar fi supraviețuit. Răspunsul a fost că, așa
cum s-a hotărât că ar trebui să fie achiziționat comisionul, nu era necesar ca acest lucru să fie făcut înainte de expirarea
timpului stabilit de testator.
35. În cazul în care copiii săi post mortem, împreună cu tatăl și mama unui testator, au fost numiți moștenitori ai acestuia, iar
apoi, după ce a făcut o substituire, el i-a manuntit pe sclavii care erau administratorii săi și le-a lăsat moștenire peculium-ul
lor, precum și o sumă anuală pentru subzistența lor, și a lăsat, de asemenea, moșteniri anumitor oameni eliberați ai săi și unor
străini; în cele din urmă, după ce i s-a născut o fiică, după ce testamentul său a fost executat, el a inserat următoarea
dispoziție într-un codicil: "Doresc ca orice proprietate pe care, înainte de acest moment, am lăsat-o moștenire cuiva să îi fie
dată; și îi cer să îi dea o a treia parte a acesteia fiicei mele Petina." După ce s-a făcut o substituire pupilară, a dorit ca cei
eliberați care nu au ajuns la pubertate și pe care testatorul i-a însărcinat pe părinții săi să-i elibereze, să primească, pe lângă
legatul de hrană și îmbrăcăminte, încă o dată atât cât le-a lăsat în bani. Întrucât fiica sa a supraviețuit deschiderii
testamentului și codicilului, dar a murit ulterior și a transmis moștenitorilor săi trustul prin care a fost însărcinată să livreze a
treia parte a moștenirii, s-a pus întrebarea dacă a treia parte a alimentelor și hainelor ar putea fi, de asemenea, revendicată în
conformitate cu termenii trustului. Răspunsul a fost că nu se poate. De asemenea, s-a pus întrebarea dacă cea de-a treia parte
a bunurilor lăsate în trust prin codicil ar aparține fiicei. Răspunsul a fost că nu. S-a întrebat, de asemenea, dacă dispoziția
inclusă în substituire prin care cei eliberați care nu au ajuns încă la pubertate ar avea dreptul la o sumă egală cu cea care le-a
fost lăsată în bani, iar cea de-a treia parte a moștenirilor lăsate prin testament a fost dedusă, calculul ar trebui făcut astfel încât
două treimi din sumă, în plus față de ceea ce a fost lăsat prin codicil, să fie plătibilă; a treia parte din aceste moșteniri, pe care
testatorul a dorit să aparțină fiicei sale. Răspunsul a fost că întreaga sumă menționată în substituire trebuia plătită.
36. Un anumit testator a lăsat alimente și îmbrăcăminte în încredere liberților săi și a adăugat: "Doresc ca ei, liberții mei, să
locuiască acolo unde este îngropat trupul meu, astfel încât în fiecare an să poată sărbători aniversarea morții mele, la
mormântul meu, în absența fiicelor mele." S-a pus întrebarea dacă ar trebui să se acorde sprijin unuia dintre liberți care, după
moartea testatorului, nu s-a prezentat la moștenitori și a refuzat să locuiască în apropierea mormântului. Răspunsul a fost că
nu ar trebui să i se acorde sprijin.
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37. Același, Digest, Cartea XXII.
Următoarea dispoziție a fost inserată într-un testament: "Doresc ca hrana și orice altceva obișnuiam să le dau liberților mei să
le fie furnizate de către moștenitorii mei". Unul dintre acești liberți, cu consimțământul patronului său, a lipsit timp de patru
ani înainte de moartea testatorului, în scopul de a se ocupa de afacerile sale private și, din acest motiv, nu a primit, la
momentul morții testatorului, hrana pe care o primise anterior. Cu toate acestea, patronul i-a lăsat prin același testament o
moștenire de cinci aurei, la fel ca și celorlalți, pe care îi mancurtizase în timpul vieții sale. S-a pus întrebarea dacă acest libert
avea dreptul și la alimentele și alte obiecte care au fost lăsate moștenire celorlalți liberți. Răspunsul a fost: de ce nu?
38. The Same, Opinii, Cartea a III-a.
"Lasă-l pe Stichus, nepotul doicii mele, să fie liber, și doresc, de asemenea, să i se plătească zece aurei în fiecare an". Apoi,
testatorul, după ce a pus deoparte anumite credite în folosul său, i-a lăsat moștenire numitului Stichus soția și copiii săi, iar
acestora din urmă ceea ce le-a furnizat în timpul vieții sale; iar apoi, sub un alt titlu, a dispus să se dea tuturor liberților săi
ceea ce el, în timpul vieții, obișnuia să le furnizeze. Întreb dacă Stichus va avea dreptul, pe lângă moștenirea sa, și la
întreținere. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, nu va avea.
39. Același testator a însărcinat municipalitatea unui oraș să asigure întreținerea liberților săi de ambele sexe, care să fie
plătită din anumite terenuri pe care i le-a lăsat moștenire; întreb dacă alocația zilnică și îmbrăcămintea pe care testatorul le
dăduse, în timpul vieții, lui Stichus, soției și copiilor săi, ar trebui să le fie date de către moștenitorul desemnat sau de către
municipalitate. Răspunsul este că, în conformitate cu cea mai liberală interpretare a testamentului, trebuie spus că acestea ar
trebui să fie furnizate de către municipalitate.
40. Titia i-a lăsat uzufructul unei suprafețe de teren lui Maevius și l-a însărcinat să le plătească anual lui Pamphila și Stichus
o sută de sesterți, din venitul terenului respectiv, atâta timp cât vor trăi; întreb dacă, după moartea lui Maevius, moștenitorul
lui Titia va fi obligat să asigure întreținerea. Răspunsul este că nu există nimic în cazul expus care să impună ca aceasta să fie
furnizată de moștenitorul lui Titia, sau de moștenitorul legatarului; cu excepția cazului în care se dovedește în mod clar că
testatorul a intenționat ca aceasta să fie furnizată după stingerea uzufructului, cu condiția ca suma obținută din uzufruct să fie
suficientă.
41. O mamă, după ce și-a desemnat fiul drept moștenitor, a acordat libertatea sclavului său Pamphilus, în temeiul unui
contract de fiducie, și i-a lăsat cinci aurei pentru a-i asigura hrana și cincizeci de aurei, plătibile anual, pentru îmbrăcăminte,
cu condiția ca acesta să locuiască cu fiul ei. Întreb dacă întreținerea trebuie să fie asigurată după moartea fiului. Răspunsul
este că, dacă condiția a fost respectată, aceasta trebuie să fie asigurată după moartea acestuia.
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42. Ulpianus, Trusts, Cartea a II-a.
În cazul în care se lasă moștenire o alocație zilnică sau hrană, este clar că nu trebuie furnizate nici locuință, nici
îmbrăcăminte, nici încălțăminte, deoarece testatorul avea în vedere doar asigurarea hranei.
43. 43. Valens, Trusts, Cartea I.
În cazul în care întreținerea este lăsată prin termenii unui trust, iar suma nu este precizată, trebuie să se afle ce obișnuia
defunctul să asigure legatarului înainte de a se face orice altceva, iar apoi trebuie să se stabilească ce a lăsat altor persoane de
același rang. În cazul în care nu se poate afla niciuna dintre aceste lucruri, suma trebuie să fie determinată în funcție de
mijloacele defunctului și de afecțiunea pe care o avea față de partea în beneficiul căreia a fost creat trustul.
44. Un testator, care era deja obligat să asigure întreținerea liberților fratelui său, le-a lăsat prin testament anumite vii, cu
următoarea adăugire: "Pentru ca ei să le aibă pentru a-și asigura hrana". Dacă le-a lăsat aceste podgorii în locul întreținerii pe
care era obligat să le asigure, ele nu ar trebui să fie transferate în conformitate cu termenii fiduciei, cu excepția cazului în care
moștenitorii sunt eliberați de obligațiile impuse prin testament; deoarece, dacă acest lucru nu se face, iar el ar intenta ulterior
o acțiune în justiție în temeiul testamentului, moștenitorul ar putea să se protejeze printr-o excepție pe motiv de fraudă, adică
dacă podgoriile nu valorează mai puțin decât suma furnizată pentru întreținere. Adăugarea: "Pentru ca ei să le aibă pentru a-și
asigura hrana", arată mai degrabă motivul pentru care s-a făcut legatul, decât intenția de a stabili un uzufruct.
45. Paulus, Despre Neratius, cartea IV.
Dacă ți se cere să educi pe cineva, poți fi obligat să îi asiguri cele necesare traiului. Paulus: De ce este mai extinsă sfera de
aplicare a unui legat care prevede întreținerea atunci când se precizează că sunt incluse îmbrăcămintea și locuința? Nu este
cazul, căci ambele sunt egale.

Tit. 2. Cu privire la legatele de aur, argint, podoabe, bijuterii, parfumuri, îmbrăcăminte, tapiserie și statui.
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46. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
În cazul în care îmbrăcămintea în general este lăsată unei persoane, iar îmbrăcămintea feminină separat altei persoane,
îmbrăcămintea feminină va fi scoasă și dată părții căreia i-a fost lăsată în mod special, iar restul va aparține celeilalte.
Aceeași regulă se aplică cu referire la articolele de argint incluse în ornamente, în cazul în care ornamentele potrivite pentru
femei sunt lăsate unei persoane, iar toate articolele de argint sunt lăsate altei persoane. De asemenea, în cazul în care două
statui de marmură vă sunt lăsate vouă, iar ulterior toată marmura aparținând testatorului este lăsată unui alt legatar, nicio
statuie de marmură, cu excepția celor două, nu vă este lăsată vouă. Aceeași regulă se aplică în cazul în care sclavii urbani ai
unui testator vă sunt lăsați vouă, iar intendentul testatorului îmi este lăsat mie.
47. În cazul în care un moștenitor este obligat să predea cuiva o anumită greutate de argint, el este exonerat de răspundere
prin efectul legii dacă îi plătește bani, cu condiția ca banii să aibă aceeași valoare ca argintul; această opinie este corectă, dacă
nu a fost lăsat moștenire un anumit tip de argint.
48. Africanus, Întrebări, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva ți-a ordonat să cumperi anumite podoabe pentru uzul soției sale, iar apoi, așa cum se obișnuiește, i-a
lăsat soției sale tot ceea ce prevăzuse pentru uzul ei; iar tu, după moartea testatorului și în timp ce nu știai că acesta era mort,
faci achiziția, femeia nu va avea dreptul la podoabe, deoarece cuvintele folosite se referă la momentul morții testatorului. Cu
toate acestea, dacă ați face achiziția în timpul vieții testatorului, dar după moartea soției sale, nu se poate considera în mod
nepotrivit că moștenirea va fi nulă, deoarece nu se poate susține cu adevărat că ornamentele au fost prevăzute pentru uzul
unei persoane care este deja moartă. Același lucru trebuie spus și în cazul unei femei care este încă în viață, dar care a
divorțat, atunci când se pune întrebarea dacă are dreptul la ceea ce a fost cumpărat după divorț, deoarece nu pare să fi fost
prevăzut pentru uzul ei în calitate de soție.
49. Celsus, Digest, Cartea XIX.
Un anumit bărbat și-a lăsat soției sale tot ceea ce a prevăzut pentru uzul ei și a obținut divorțul de ea înainte de moartea sa.
Proculus spune că ea nu va avea dreptul la bunuri, deoarece se pare că acestea i-au fost luate. Aceasta, însă, este o chestiune
de fapt, căci chiar dacă a repudiat-o, el nu putea avea intenția de a o priva de moștenire.
50. Paulus, Despre Edict, Cartea LIV.
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Un anumit individ și-a trimis oamenii săi liberi în Asia cu scopul de a cumpăra purpură și, prin testament, a lăsat moștenire
lâna purpurie soției sale. Servius a dat ca părere că bunurile pe care libertul le-a cumpărat în timpul vieții testatorului îi
aparțineau acesteia.
51. Africanus, Întrebări, Cartea a II-a.
Ceea ce urmează este cuprins în Cartea a doua a întrebărilor lui Phuphidius: "Dacă o femeie ți-ar ordona să cumperi perle
pentru uzul ei, iar tu ai face acest lucru după moartea ei, dar în timp ce credeai că ea încă trăiește", Atilicinus neagă faptul că
perlele au fost lăsate unei persoane căreia femeia i-a făcut următorul legat: "Las moștenire toate bijuteriile care au fost sau
vor fi obținute pentru uzul meu", deoarece nu se poate considera că acestea au fost obținute pentru uzul ei, deoarece ea era
deja moartă în momentul în care a fost făcută achiziția.
52. Marcellus, Opinii.
Seia l-a însărcinat pe moștenitorul ei, Publius Maevius, cu un legat după cum urmează: "Îi dau și las moștenire Antoniei
Tertylla o asemenea greutate de aur, precum și perlele mele mari, încrustate cu jacinturi". Ulterior a dispus de perle, iar în
momentul morții sale nu a lăsat niciuna printre bijuteriile sale. Întreb dacă moștenitorul va fi obligat, în conformitate cu
termenii contractului de fiducie, să furnizeze valoarea bunurilor care nu fac parte din succesiune. Marcellus răspunde că nu
va fi obligat să facă acest lucru.
53. Întreb, de asemenea, dacă se poate dovedi că Seia și-a transformat colierul de perle și de iasomie într-un alt fel de
podoabă, care ulterior a devenit mai valoroasă prin adăugarea altor bijuterii și perle mici, dacă legatarii pot cere respectivele
perle și iasomie; și dacă moștenitorul va fi obligat să le scoată din celelalte bijuterii și să le predea. Marcellus răspunde că
cererea nu poate fi făcută. Căci cum se poate considera că există un legat sau un trust atunci când ceea ce este dat prin
testament nu-și păstrează caracterul inițial? Căci legatul este, ca să zicem așa, stins, astfel încât între timp se pierde din
vedere, și prin urmare, prin această dezmembrare și schimbare, intenția testatoarei pare să fi fost și ea modificată.
54. Lucius Titius a făcut următoarea prevedere în testamentul său: "Îl însărcinez pe moștenitorul meu să ridice un portic
public în orașul meu natal, în care doresc să fie amplasate statuile mele de argint și de marmură". Întreb dacă moștenirea este
valabilă. Marcellus răspunde că este, și că legatul de muncă, precum și celelalte lucruri pe care testatorul a dorit să fie plasate
acolo, vor aparține municipalității, pentru că el a înțeles că orașul va primi o anumită podoabă din acest lucru.
55. Paulus, Despre Plautius, cartea VIII.
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Atunci când se face un legat după cum urmează: "Moștenitorul meu să fie însărcinat să dea hainele mele și platoșa de argint",
se va considera că a fost lăsat moștenire tot ceea ce aparținea testatorului în momentul în care și-a executat testamentul; din
motivul că se înțelege întotdeauna că s-a înțeles că s-a referit la timpul prezent, acolo unde nu este inclus altceva; căci atunci
când spune: "Hainele mele și platoșa de argint", prin pronumele "mele" indică prezentul și nu viitorul. Aceeași regulă se va
aplica atunci când cineva face un legat "sclavii mei".
56. Același, Despre Plautius, cartea IX.
Plautius: O femeie a făcut un legat după cum urmează: "Îl însărcinez pe moștenitorul meu, oricare ar fi el, să dea hainele
mele, obiectele mele de toaletă și podoabele mele feminine lui Titia". Cassius spune că, dacă nu se poate stabili care a fost
intenția testatoarei, se va considera că toate hainele ei vor fi considerate ca fiind lăsate moștenire, conform termenilor
testamentului. Paulus: Javolenus spune același lucru, pentru că, așa cum remarcă el, este probabil că testratrix a intenționat să
își limiteze moștenirea la bijuterii, cărora le-a dat denumirea de "podoabe feminine". Se poate spune, în plus, că termenul
"feminin" nu se aplică, conform modului propriu de exprimare, nici la articolele de îmbrăcăminte, nici la cele de toaletă.
57. Modestinus, Reguli, Cartea a IX-a.
Atunci când se lasă moștenire o anumită greutate de aur sau de argint, iar tipul nu este indicat, trebuie să se predea nu
materialul în sine, ci valoarea sa la momentul actual.
58. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a V-a.
59. Quintus Mucius spune că, atunci când capul unei gospodării lasă moștenire soției sale vase, haine sau orice altceva, după
cum urmează: "Care a fost cumpărat și prevăzut pentru uzul ei", se consideră că a lăsat moștenire ceea ce a fost obținut
pentru ea în mod individual și nu pentru uzul lor comun. Pomponius: Acest lucru este adevărat, nu numai atunci când
articolele au fost procurate pentru uzul soțului și al soției, ci și atunci când acest lucru a fost făcut pentru cel al copiilor lor
sau al oricărei alte persoane; deoarece o astfel de prevedere pare să indice că proprietatea a fost achiziționată pentru uzul
privat al soției însăși. Dar atunci când Quintus Mucius a afirmat că sunt incluse vasele, hainele sau orice altceva, falsitatea
celor afirmate de noi pare să fie stabilită; deoarece, de regulă, există o mare diferență în cazul în care articolele de acest fel
sunt lăsate în general sau în mod special, căci dacă sunt lăsate în termeni generali (ca, de exemplu, "Care au fost procurate
pentru uzul soției mele"), explicația sa este corectă. Dacă, totuși, obiectul legatului ar trebui să fie descris în felul următor:
"Un astfel de veșmânt purpuriu", prin care a fost indicat un anumit veșmânt, chiar dacă au fost adăugate cuvintele: "Pe care lam achiziționat sau destinat pentru uzul ei"; pentru motivul că nu a fost nici cumpărată, nici destinată, nici dată pentru uzul
ei, moștenirea va fi fără îndoială valabilă, deoarece atunci când un anumit articol este lăsat, o descriere falsă a acestuia nu
anulează moștenirea; la fel ca și dacă s-ar fi scris următoarele: "Stichus, pe care l-am cumpărat la vânzarea lui Titius";
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deoarece dacă testatorul nu l-a cumpărat deloc sau l-a cumpărat la o altă vânzare, moștenirea va fi totuși valabilă. Este clar
că, dacă moștenirea a fost lăsată astfel: "Vasele, hainele sau obiectele destinate soției mele", atunci opinia lui Quintus Mucius
va fi corectă și în acest caz. Trebuie observat că, chiar dacă obiectele menționate aparțineau altuia, dar testatorul avea
impresia că erau ale sale, moștenitorul va fi obligat să le furnizeze.
59. Proculus, Epistole, Cartea a V-a.
Atunci când cineva lasă moștenire aur, argint și perle încrustate în aur, se va considera că a fost lăsat moștenire aurul în care
nu sunt încrustate nici bijuterii, nici perle.
60. Papinianus, Întrebări, Cartea a XVII-a.
Dacă moștenitorul desfigurează un tablou care a fost lăsat moștenire și predă tabla pe care a fost pictat, se poate spune că va
exista totuși o acțiune în temeiul testamentului, deoarece moștenirea a constat într-un tablou și nu într-o tablă.
61. Scaevola, Digest, cartea XV.
Un oarecare bărbat a făcut un legat soției sale după cum urmează: "Doresc ca toate obiectele de toaletă și bijuteriile, precum
și orice altceva am dat sau donat soției mele, sau am dobândit, sau am făcut pentru uzul ei în timpul vieții mele, să îi fie dat
ei". S-a pus întrebarea dacă o trăsură cu patru roți pentru dormit, împreună cu catârii săi, de care soția se folosise întotdeauna,
era inclusă în moștenire. Răspunsul a fost că, în cazul în care a fost achiziționată pentru uzul ei, aceasta avea dreptul la ea. De
asemenea, s-a întrebat dacă, în temeiul aceleiași clauze, ar trebui să i se dea și hainele pe care testatorul le-a cumpărat pentru
sclavele sau purtătoarele de litieră ale soției sale. Răspunsul a fost că ar trebui să-i fie date.
62. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă las moștenire o statuie și, ulterior, îi adaug un braț luat de la altul, întreaga statuie poate fi revendicată de către legatar.
63. Scaevola, Digest, Cartea a XV-a.
Un testator a lăsat moștenire Seiei un anumit fel de aur și argint și i-a făcut următoarea cerere: "Te rog, Seia, în momentul
morții mele, să predai tot aurul sau argintul pe care ți l-am lăsat în mod special ție, lui Șo și Șo, sclavii mei, iar uzufructul
acestor bunuri îți va fi suficient cât timp vei trăi". S-a pus întrebarea dacă numai uzufructul aurului și argintului ar trebui să
fie dat legatarului. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele menționate, proprietatea asupra obiectelor a fost, de
asemenea, lăsată prin moștenire în conformitate cu termenii fiduciei.
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64. Același, Digest, cartea XVIII.
O mamă și-a desemnat fiica drept moștenitoare în timp ce aceasta se afla încă sub controlul paternal, i-a substituit pe tatăl său
Maevius și a făcut următoarea prevedere în testamentul său: "Oricare ar fi moștenitorul meu, îl însărcinez să nu vândă niciuna
dintre bijuteriile mele, nici obiectele de aur sau de argint, nici hainele de care mă folosesc, ci să le păstreze pentru fiica mea."
Întrucât fiica a refuzat să accepte moștenirea, iar tatăl, care era moștenitorul în temeiul substituției, a murit intestat, s-a pus
întrebarea dacă ea mai putea cere executarea fiduciei. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, se pare că
executarea fiduciei revenea în mod legal succesorului tatălui. Claudius: Pentru că, prin termenul "a păstra", care a fost folosit
de către testatară, trustul pare să fi fost amânat până când partea în beneficiul căreia a fost creat ar fi fost eliberată de sub
controlul paternal.
65. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXI
În cazul în care se lasă moștenire o bijuterie montată într-un inel sau orice alte podoabe sau obiecte care sunt unite, acest
lucru este în conformitate cu legea, iar acestea ar trebui să fie separate și predate legatarului.
66. Scaevola, Digest, Cartea XXII.
Un testator a lăsat soției sale a zecea parte din averea sa, sclavii săi și anumite obiecte de argint pe care le-a specificat, și i-a
însărcinat pe moștenitorii săi să îi dea inelele și hainele sale, ca și cum ar fi fost proprietatea sa privată. În cazul în care aceste
lucruri nu îi aparțineau de fapt, se punea întrebarea dacă ea ar fi avut dreptul la ele în virtutea legatului. Răspunsul a fost că se
pare că testatorul a avut intenția de a i le lăsa moștenire, cu excepția cazului în care moștenitorul ar putea dovedi contrariul.
67. Același testator, în conformitate cu termenii unui trust, și-a însărcinat soția să transfere copilului lor adoptiv comun tot
ceea ce ajungea în mâinile ei prin testamentul său. S-a pus întrebarea dacă moștenitorul ar fi obligat să predea copilului
adoptiv respectiv orice bun despre care testatorul știa că aparținea soției sale și pe care a ordonat să îi fie dat. Răspunsul a fost
că, în cazul în care obiectele erau proprietatea proprie a acesteia, moștenitorul nu ar fi fost obligat să le predea, dar dacă erau
dobândite în virtutea legatului, ar fi fost obligat să renunțe la ele.
68. O anumită femeie, în temeiul unui trust inserat în testamentul său și ulterior printr-un codicil, a lăsat în mod special mai
multe feluri de haine și argintărie pe care a declarat că le-a făcut ea însăși sau că le avea în posesie. S-a pus întrebarea dacă
alte articole care nu se regăsesc printre bunurile moștenirii vor aparține legatarilor. Răspunsul a fost că numai cele care au
fost găsite acolo le vor aparține.
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69. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XX.
Atunci când se lasă moștenire aur sau argint, orice aur sau argint care a fost lăsat este inclus în moștenire, indiferent dacă a
fost fabricat sau nu. Cu toate acestea, este bine stabilit că banii, care sunt bătuți, nu sunt incluși în moștenire.
70. Prin urmare, dacă se lasă moștenire o anumită greutate de aur sau de argint, se consideră că această cantitate a fost lăsată
în vrac, iar legatul nu se referă la vase.
71. Dacă însă se lasă moștenire o sută de gramaje de argint manufacturat, legatul este datorat în argint manufacturat. De
aceea a fost întrebat de Celsus dacă vasele mici ar trebui să fie excluse. El a fost de părere că acestea nu pot fi excluse, chiar
dacă alegerea lor ar fi fost lăsată moștenitorului.
72. Celsus, în Cartea a 19-a a întrebărilor, întreabă, de asemenea, în cazul în care se lasă moștenire o sută de grame de argint,
dacă trebuie desăvârșite îmbinările de plumb, pentru ca argintul să poată fi cântărit. Atât Proculus, cât și Celsus spun că
trebuie cântărit după îndepărtarea plumbului, deoarece argintul este livrat cumpărătorilor nesudat, iar greutatea acestuia este
luată în considerare; această opinie este rezonabilă.
73. Este clar că atunci când se lasă moștenire vase mici de argint, de exemplu, farfurii pătrate, plumbul cu care sunt lipite
merge cu ele.
74. De asemenea, în cazul în care se lasă moștenire veselă de argint, se pune întrebarea dacă orice ornament de aur unit cu
aceasta este inclus. Pomponius, în Cartea a cincea despre Sabinus, spune că este o mare diferență dacă i se lasă moștenire o
anumită greutate de argint manufacturat sau doar argint manufacturat. Dacă se lasă moștenire o anumită greutate de argint,
acesta nu va fi inclus; dacă se lasă moștenire argint manufacturat, acesta va fi inclus, deoarece tot ceea ce este unit cu orice
fel de argintărie este, ca să spunem așa, un accesoriu al acesteia; așa cum panglica de aur și purpura fac parte din
îmbrăcăminte. Pomponius, în Cărțile epistolelor, spune că panglica este inclusă într-o moștenire de îmbrăcăminte, chiar dacă
nu este cusută la ea.
75. Celsus afirmă, de asemenea, în Cartea a 19-a a Digestului și în Cartea a 7-a a Comentariilor, că, în cazul în care se lasă
moștenire aur, nu se vor datora nici articolele care sunt aurite, nici ornamentele de aur pe plăci de argint.
76. Sunt inelele de aur incluse în termenul "aur"?", se întreabă. Quintus Saturninus spune, în Cartea a zecea despre Edict, că
sunt incluse.
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77. Este evident că un pat de argint nu este inclus sub termenul "argintărie", nici orice alt mobilier de argint, dacă testatorul
nu l-a considerat ca atare. Știu că am hotărât că acesta a fost cazul cu referire la o broșă de argint, deoarece capul de familie
nu a considerat-o ca făcând parte din argintăria sa. Și, nici candelabrele, nici lămpile de argint, nici micile imagini păstrate în
casă, nici statuile de argint nu pot fi incluse sub termenul "argintărie". Nu sunt incluse nici oglinzile atașate de pereți și pe
care femeile le folosesc pentru toaleta lor, cu condiția ca ele să nu le considere ca făcând parte din argintăria lor.
78. În cazul în care se lasă moștenire argintărie, Quintus Mucius spune că sunt incluse vasele de argint; ca, de exemplu,
vasele de friptură, oalele pentru ulei, bolurile, bazinele și alte ustensile de acest fel care, totuși, nu sunt clasificate ca mobilier.
79. În cazul în care vasele sunt lăsate moștenire cuiva, sunt incluse nu numai cele care sunt destinate mâncării și băuturii, ci și
cele care sunt folosite pentru a susține ceva, ca de exemplu farfuriile și tăvile. De asemenea, sunt incluse și dulapurile în care
acestea sunt păstrate, deoarece termenul "vase" este unul general, prin care desemnăm atât vasele pentru păstrarea vinului, cât
și cele folosite pentru refrigerare.
80. Expresia "argint nefabricat" include materialul brut, adică cel care nu a fost prelucrat. Dar ce se întâmplă dacă argintul a
fost lucrat, dar nu a fost încă finalizat? În acest caz, ar putea exista îndoieli dacă ar intra sau nu sub incidența termenului
"nefabricat", dar cred că termenul "argint fabricat" este mai potrivit. Ar fi cu siguranță fabricat și ar fi inclus sub această
denumire, dacă ar fi fost în mâinile orfevrului pentru a fi împodobit cu aur. În cazul în care ornamentarea cu aur a fost
începută, ar trebui să fie inclusă în termenul "împodobit cu aur"? Cred că ar trebui să fie inclusă, în cazul în care obiectele de
argint au fost lăsate moștenire, iar ornamentarea cu aur nu a fost terminată.
81. În cazul în care se lasă moștenire obiecte de argint pentru masă, legatarului i se va datora doar ceea ce testatorul a inclus
în serviciul său de masă, adică ceea ce a folosit pentru a mânca și a bea. De aceea, există o îndoială în ceea ce privește
ligheanul pentru spălarea mâinilor; totuși, cred că acesta ar fi inclus, deoarece se referă la serviciul mesei. Este cert că, dacă
testatorul avea oale sau cazane de argint, ustensile de bucătărie sau orice alte articole folosite pentru gătit, se poate pune la
îndoială dacă acestea vor fi incluse în moștenire. Sunt de părere că astfel de lucruri aparțin mai degrabă echipamentului de
bucătărie.
82. Să discutăm acum despre bijuteriile montate în aur și argint. Sabinus spune că acestea sunt accesorii ale aurului și
argintului, așa cum lucrurile mai mici sunt accesorii ale celor mai mari. Acest lucru este corect afirmat, deoarece, așa cum
uneori nu putem determina care dintre două obiecte este accesoriu, trebuie să luăm în considerare care dintre ele este folosit
în scopul de a-l împodobi pe celălalt, deoarece accesoriul urmează principalului. Prin urmare, bijuteriile inserate în cupele de
băut, sau în farfuriile de aur sau de argint, sunt accesorii ale acestora.
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83. În ceea ce privește coroanele meselor, bijuteriile lor sunt accesorii ale coroanelor, iar acestea din urmă sunt accesorii ale
meselor.
84. Aceeași regulă se aplică perlelor încrustate în aur, căci dacă perlele sunt inserate în aur în scopul de a-l împodobi, ele vor
fi accesorii ale acestuia; dacă este cazul contrar, aurul va fi accesoriu al perlelor.
85. Aceeași regulă se aplică bijuteriilor montate în inele.
86. Bijuteriile sunt din material transparent. Servius le deosebea de pietrele prețioase, așa cum afirmă Sabinus în Cărțile sale
despre Vitellius, pentru motivul că bijuteriile sunt transparente; ca, de exemplu, smaraldele, crisolitele și ametistele, în timp
ce pietrele prețioase sunt de o altă natură, ca, de exemplu, obsidianul și cele care se găsesc lângă Veii.
87. Sabinus mai spune că perlele nu ar trebui să fie clasificate nici ca bijuterii, nici ca pietre prețioase, lucru care a fost
stabilit frecvent, deoarece cochilia pe care se găsesc se formează și crește în apropierea Mării Roșii.
88. Mai mult, Cassius spune că vasele din sticlă irizată nu sunt clasificate ca bijuterii.
89. În cazul în care se lasă moștenire aur, vasele din acest metal sunt incluse, iar în cazul în care se lasă moștenire bijuterii,
vasele încrustate cu pietre prețioase constituie o parte a moștenirii. În conformitate cu aceasta, în cazul în care vasele de aur
sau de argint sunt încrustate cu bijuterii, acestea sunt accesorii ale aurului sau argintului; deoarece trebuie să luăm în
considerare care dintre articole a fost destinat ornării celuilalt, și nu care dintre ele este mai valoros.
90. 90. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care bijuteriile sunt încrustate în aur, pentru a se păstra mai ușor, spunem atunci că aurul este accesoriu
bijuteriilor.
91. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
În ceea ce privește vasele de argint folosite pentru băutură, poate apărea o îndoială dacă sunt incluse cele folosite doar pentru
a bea efectiv sau cele care sunt folosite pentru prepararea băuturilor, ca de exemplu, strecurătoarele și ulcioarele mici. Cea
mai bună opinie este că și acestea ar trebui să fie incluse.
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92. În cazul în care sunt lăsate moștenire parfumuri, nu numai cele care sunt folosite pentru plăcere, ci și cele pe care le
folosim în caz de boală, cum ar fi comagena, esențele distilate din crini, trandafiri și smirnă, precum și nardul pur, pe care
femeile îl folosesc pentru a părea mai elegante și mai curate.
93. Cassius spune, cu referire la bazinele folosite pentru spălarea mâinilor, că, atunci când i s-a cerut sfatul, el a dat ca fiind
de părere că acolo unde existau doi legați, unuia dintre ei fiindu-i lăsate vase pentru mâncare, iar celuilalt cele pentru băutură,
acestea ar trebui să fie considerate ca fiind accesorii la serviciul de masă al mâncării.
94. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXII.
Sub termenul de îmbrăcăminte este inclusă orice țesătură care a fost țesută, chiar dacă nu a fost tăiată, adică confecționată. Se
clasifică drept pânză materialul care nu este încă complet țesut, sau finisat. Prin urmare, în cazul în care cineva lasă moștenire
o haină, nu va fi inclusă nici urzeala, nici țesătura unei pânze.
95. Același, Despre Sabinus, cartea XLIV.
Nu contează dacă se lasă moștenire veșminte sau haine.
96. Sub termenul "îmbrăcăminte" sunt incluse toate bunurile din lână, in, mătase sau bumbac, care sunt destinate a fi purtate
sau folosite ca îmbrăcăminte, brâuri, mantii, învelitori, covoare sau cuverturi, iar orice desene, dungi sau broderii cusute pe
astfel de articole sunt clasificate ca accesorii ale acestora.
97. Îmbrăcămintea este fie destinată bărbaților, femeilor sau copiilor, fie este comună ambelor sexe, fie este folosită de sclavi.
Cele specifice bărbaților sunt cele destinate șefului de familie, cum ar fi, de exemplu, togile, tunicile, pelerinele, mantiile,
mantiile militare și alte articole de acest tip. Îmbrăcămintea specifică copiilor este cea care nu este folosită în alt scop, ca de
exemplu, toga praetexta, tunicile scurte, mantiile grecești și capetele pe care le cumpărăm pentru urmașii noștri.
Îmbrăcămintea pentru femei este cea destinată mamei de familie și pe care un bărbat nu o poate purta cu ușurință fără să fie
cenzurat; de exemplu, rochiile, mantiile, tunicile, capetele, curelele și glugile, care sunt concepute mai degrabă pentru a
proteja capul decât pentru a fi ornamentate, vălurile și pelerinele de călătorie. Cele care sunt comune ambelor sexe și pe care
atât femeile, cât și bărbații le folosesc fără discriminare, cum ar fi pelerinele, capetele și alte articole de îmbrăcăminte de
acest fel, pe care atât bărbatul, cât și soția sa le pot purta fără a se expune unor comentarii nefavorabile. Îmbrăcămintea
sclavilor este cea destinată îmbrăcării lor, de exemplu, pelerine, tunici, rochii de in, mantii, mantouri, înfășurări, rochițe și
alte articole de acest tip.
98. În cazul în care îmbrăcămintea este lăsată moștenire, aceasta poate consta și din blănuri;
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99. 99. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a XI-a.
Așa cum unele persoane au tunici și haine făcute din blănuri.
100. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLIV.
Acest lucru este dovedit de faptul că anumite popoare, de exemplu sarmații, se îmbracă în piei.
101. Aristo spune că recipientele pentru haine și acoperitoarele de scaune sunt, de asemenea, incluse într-o moștenire de acest
fel.
102. Fileurile încrustate cu perle, precum și cataramele, ar trebui mai degrabă să fie clasificate ca ornamente decât ca
îmbrăcăminte.
103. Tapițeria care este folosită fie pentru a se întinde pe ea, fie ca învelitoare, este, de asemenea, cuprinsă într-un legat de
îmbrăcăminte. Nu cred că pânzele și carcasele folosite pentru cai ar trebui să fie considerate ca fiind îmbrăcăminte.
104. Pânzele cu care se înfășoară coapsele sau picioarele și căciulile de pâslă sunt incluse în termenul de îmbrăcăminte,
deoarece prin intermediul lor se îmbracă o parte a corpului. Șosetele din fetru sunt, de asemenea, incluse, deoarece sunt
folosite pentru a proteja picioarele.
105. Pernele sunt, de asemenea, incluse în termenul de îmbrăcăminte.
106. Atunci când cineva se folosește de expresia "îmbrăcămintea lui", este evident că se referă la ceea ce el însuși are pentru
uzul propriu.
107. Saltelele sunt, de asemenea, îmbrăcăminte.
108. Pieile de capră și de miel sunt haine.
109. Pomponius, în Cartea a douăzeci și doua despre Sabinus, spune foarte corect că, atunci când garderoba unei femei este
lăsată moștenire, sunt incluse și hainele copiilor de sex feminin și ale fetelor tinere, deoarece termenul "femeie" înseamnă
toate persoanele de sex feminin.
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110. Ornamentele specifice femeii sunt cele cu care ea însăși se decorează, ca, de exemplu, cerceii, brățările, colierele,
colierele, inelele (cu excepția celor folosite pentru sigilii) și toate obiectele care nu sunt destinate decât împodobirii trupului,
clasă din care fac parte și bibelourile din aur, bijuteriile și pietrele prețioase, pentru că ele însele nu au altă întrebuințare.
Articolele de toaletă constau în acele lucruri cu ajutorul cărora o femeie devine mai îngrijită și mai curată. Printre acestea se
numără oglinzile, urinarele, unguentele, vasele pentru a le conține și alte articole de același fel, ustensilele de baie și cuferele.
Următoarele sunt clasificate ca ornamente, și anume: fileurile, coifurile, micile glugi, rochiile de cap, broșele încrustate cu
perle pe care femeile obișnuiesc să le aibă și micile plase pentru păr. O femeie poate fi curată și totuși să nu fie împodobită,
așa cum este cazul celor care s-au spălat în baie și nu și-au pus încă podoabele; pe de altă parte, o femeie se poate trezi din
somn împodobită cu podoabele ei, dar tot nu va fi curată.
111. Se poate spune că perlele, atunci când nu sunt dezlegate, sau orice alte pietre prețioase în cazul în care pot fi ușor
desprinse din monturile lor, pot fi incluse printre podoabe. Acolo unde, totuși, pietrele prețioase, perlele sau bijuteriile sunt
încă brute, ele nu vor fi considerate ca fiind podoabe, cu excepția cazului în care intenția testatorului a fost alta, când a dorit
ca obiectele de acest fel destinate podoabei să fie incluse în clasa și sub denumirea de podoabe.
112. Unguentele, așa cum sunt cele folosite în caz de boală, nu intră în categoria articolelor de toaletă.
113. Paulus, Despre Sabinus, cartea XI.
112. Deși există anumite articole vestimentare care sunt destinate mai degrabă să înfrumusețeze decât să acopere corpul,
totuși, pentru că sunt desemnate cu numele de îmbrăcăminte, ele trebuie considerate ca făcând parte din categoria hainelor și
nu din cea a podoabelor. În mod similar, este bine stabilit că acele articole ar trebui să fie clasificate drept ornamente de care
femeile se folosesc pentru a-și spori frumusețea și pentru a se împodobi; și nu contează dacă unele dintre aceste lucruri sunt
folosite în alte scopuri (cum ar fi capișonii și alte coifuri), deoarece, deși protejează corpul, ele sunt totuși considerate mai
degrabă ornamente decât îmbrăcăminte.
114. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLIV.
115. Quintus Mucius, în Cartea a doua despre dreptul civil, spune că argintul argintat ar trebui clasificat ca argint prelucrat.
115. În cazul în care se lasă moștenire tot argintul unui testator, se pune întrebarea dacă monedele sale de argint ar trebui să
fie considerate, de asemenea, ca fiind incluse în moștenire. Cred că acest lucru nu ar trebui să se facă, deoarece nimeni nu își
clasifică în mod obișnuit banii ca fiind argintărie. De asemenea, în cazul în care se lasă moștenire argint manufacturat, nu
cred că monedele sunt incluse, cu excepția cazului în care apare în mod clar că intenția testatorului a fost alta.
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116. În cazul în care tot argintul testatorului a fost lăsat moștenire, nu există nicio îndoială că orice arginți care ar fi putut fi
plasați la el pentru păstrare nu se datorează legatarului, pentru că ceea ce nu poate revendica ca fiind al său nu este considerat
ca aparținându-i.
117. În cazul în care o moștenire de aur sau argint manufacturat este lăsată cuiva, iar acesta a fost spart sau deteriorat, nu va fi
inclus în moștenire; pentru că Servius este de părere că aurul sau argintul manufacturat ar trebui să fie considerat ca fiind cel
pe care îl putem folosi în mod convenabil, dar că vasele de argint care sunt sparte sau deteriorate, nu intră sub acest cap și ar
trebui să fie clasificate ca argint manufacturat.
118. În cazul în care se lasă moștenire cuiva tot aurul care poate aparține testatorului la moartea sa, acesta poate pretinde tot
aurul pe care acesta îl avea la acel moment. În cazul în care, totuși, testatorul a făcut o distribuire a obiectelor sale de aur,
devine atunci important să se verifice în ce termeni a fost exprimat legatul. În cazul în care se lasă moștenire aur fabricat,
dacă s-a făcut ceva din aur, toate acestea vor aparține celui căruia i-a fost lăsat moștenirea, indiferent dacă au fost destinate
pentru uzul testatorului sau pentru cel al altcuiva; ca, de exemplu, vasele de aur, ornamentele, sigiliile, bijuteriile pentru
femei și toate celelalte articole de acest fel. Cu toate acestea, atunci când este lăsat moștenire aur nefabricat, care este de așa
natură încât nu poate fi folosit fără a fi prelucrat și pe care testatorul l-a considerat ca fiind aur nefabricat, acesta va fi
considerat ca fiind lăsat moștenire. Dar dacă se lasă moștenire aur sau argint gravat, se va considera că testatorul a lăsat prin
testamentul său ceea ce a fost desenat, cum ar fi, de exemplu, articolele fabricate la Filipi, precum și medaliile și alte lucruri
de acest fel.
119. În cazul în care se lasă moștenire argint, nu cred că sunt incluse vasele folosite ca recipiente pentru evacuările din
intestine, deoarece acestea nu sunt clasificate ca obiecte de argint.
120. Oricine poate defini în mod corect argintul manufacturat ca fiind cel care nu este în vrac sau în foi, sau care nu este
format din piese încrustate, sau din mobilier, articole de toaletă sau ornamente personale.
121. Alfenus Verus, Digest, cartea VII.
Atunci când argintul destinat uzului testatorului este lăsat prin testament cuiva, împreună cu garderoba și mobilierul său, se
pune întrebarea la ce uz se pare că sunt destinate aceste obiecte; dacă este vorba de argintul destinat servirii zilnice a mesei
șefului de familie sau dacă se referă la mesele de argint și la alte lucruri de același fel pe care testatorul nu le folosea în mod
continuu, dar pe care obișnuia să le împrumute pentru jocuri și la alte ocazii importante. Cea mai bună opinie este aceea că
doar argintul este inclus într-un astfel de legat care a fost conceput pentru serviciul de masă obișnuit al testatorului.
122. Florentinus, Institutes, cartea XI.
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În cazul în care în aur sau argint sunt inserate materiale de altă natură, iar legatul constă în aur sau argint manufacturat, tot
ceea ce este inserat în ele va fi datorat legatarului.
123. Pentru a determina care dintre cele două materiale este accesoriu, trebuie să se verifice intenția și obiceiul testatorului,
precum și utilizarea pe care a făcut-o din articolul în cauză.
124. Paulus, On the Allotment of Freedmen.
În cazul în care cineva lasă un legat în felul următor: "Dau și las soției mele obiectele de toaletă, podoabele ei sau tot ceea ce
am dobândit pentru uzul ei", este bine stabilit că totul este datorat. De asemenea, atunci când se face un legat după cum
urmează: "Dau și las moștenire lui Titius vinul pe care îl am în oraș sau în port", acesta va avea dreptul la toate; deoarece
cuvântul "sau" este introdus cu scopul de a extinde domeniul de aplicare al legatului.
125. Labeo, Epitomele ultimelor lucrări ale lui Javolenus, cartea a II-a.
Un anumit om a lăsat un vas mare, unul de mărime medie și unul și mai mic, după cum urmează: "Îi las moștenire lui Așa și
așa vasul meu mai mic". S-a considerat că vasul de mărime medie a fost lăsat moștenire, dacă nu apare care vas a fost intenția
testatorului.
126. Paulus, Despre Vitellius, cartea II.
În cazul în care se lasă moștenire argint manufacturat, moștenirea va include ornamentele de aramă adăugate la picioarele
vaselor de argint, precum și toate celelalte obiecte care pot fi încadrate în aceeași categorie.
127. Sub denumirea de "aur manufacturat" sunt incluse bijuteriile montate în inele, chiar dacă ele aparțin inelelor. Micile
cupe încrustate cu aur și perlele care sunt așezate în bijuteriile femeilor pentru ca strălucirea aurului să fie sporită sunt, de
asemenea, incluse sub denumirea de aur manufacturat. Podoabele de aur care sunt inserate în pietre prețioase și în plăci de
argint și care pot fi dezlipite, Gaius spune că sunt incluse în moștenire; dar Labeo nu-i adoptă opinia. Tubero, însă, spune că
legatul include tot ceea ce testatorul a clasificat ca aur, altfel obiectele din argint aurit și vasele din orice alt material
înglobate în aur nu ar trebui să fie clasificate ca aur.
128. În cazul în care sunt lăsate moștenire vase de argint folosite pentru a mânca sau a bea, și apare orice îndoială cu privire
la care dintre aceste clase aparțin, trebuie să se ia în considerare obiceiul testatorului; dar nu este cazul atunci când este sigur
că un articol nu aparține nici uneia dintre aceste clase.
2033

129. Un anumit ofițer al triarii i-a lăsat soției sale câteva articole de argint pentru a fi folosite la masă și, întrucât testatorul a
inclus printre obiectele de argintărie vasele folosite atât pentru a mânca, cât și pentru a bea, s-a pus întrebarea dacă și acestea
erau cuprinse în moștenire. Scaevola a dat ca fiind de părere că da.
130. De asemenea, în cazul în care s-a ridicat o întrebare cu privire la următoarea moștenire: "Fie ca draga mea fiică, în plus,
să ia din cea mai mare parte a averii mele și să aibă pentru uzul ei întreaga mea garderobă, împreună cu aurul și tot ceea ce
este destinat uzului femeilor", deoarece testatoarea era angajată în afaceri, s-a întrebat dacă nu a rămas doar argintul care se
afla în casa sau în magazia ei pentru uzul propriu, ci și dacă ceea ce avea la locul de muncă ar putea fi considerat argint
pentru uzul femeilor și ar fi inclus în moștenire. Răspunsul a fost că, dacă testatoarea avea argintărie destinată uzului propriu,
cea pe care o păstra în scopul vânzării nu ar fi fost considerată ca fiind lăsată moștenire, cu excepția cazului în care partea
care o revendica ar putea dovedi că ea a avut și acest lucru în minte atunci când a făcut legatul.
131. Neratius relatează că Proculus era de părere că, în cazul în care vasele de electrum erau lăsate moștenire, nu conta câtă
argint sau electrum conțineau vasele în cauză. Dar cum se putea decide dacă argintul era accesoriu pentru argint sau argintul
pentru electrum? Acest lucru putea fi determinat cu ușurință din aspectul vaselor. Dacă problema ar trebui să rămână în
continuare îndoielnică, ar trebui să se stabilească în ce clasă obișnuia partea care a făcut testamentul să includă vasele
respective.
132. Labeo, prin testamentul său, a făcut un legat special al garderobei sale către soția sa Neratia, după cum urmează: "Toate
obiectele ei de toaletă și toate podoabele destinate uzului femeilor, toate țesăturile de lână, de in și de purpură vopsite în
diferite culori, atât cele finisate, cât și cele nefinisate, etc.". Această multiplicare inutilă a termenilor nu schimbă natura
proprietății, deoarece Labeo a menționat lâna, iar apoi multe articole de lână de diferite culori, la fel ca și cum lâna ar fi
încetat să mai fie astfel după ce a fost vopsită, căci chiar dacă expresia "de diferite culori" ar fi fost omisă, lâna de diferite
culori ar fi fost totuși datorată, dacă nu ar fi fost clar că intenția defunctului a fost alta.
133. Titia a lăsat moștenire lui Septicia articolele de toaletă destinate femeilor. Aceasta din urmă a înțeles că bijuteriile și
colierele încrustate cu pietre prețioase și perle, precum și inelele, împreună cu hainele de o singură culoare, precum și cele de
culori diferite, i-au fost lăsate. S-a pus întrebarea dacă toate aceste lucruri erau incluse sub titlul de articole de toaletă.
Scaevola a răspuns că, în conformitate cu faptele prezentate, numai vasele de argint folosite la baie ar fi incluse în categoria
articolelor de toaletă pentru femei.
134. Din nou, în cazul în care un testator a lăsat moștenire cercei cu două perle mari și două smaralde și, ulterior, a îndepărtat
perlele, s-a pus întrebarea dacă cerceii ar fi datorați după ce perlele au fost îndepărtate. Răspunsul a fost că ar fi fost datorate
în continuare dacă cerceii rămâneau, chiar dacă perlele fuseseră îndepărtate de pe ei.
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135. De asemenea, a emis o opinie similară într-un alt caz, în care un bărbat a lăsat moștenire un colier compus din treizeci și
patru de pietre cilindrice și un număr egal de perle circulare, iar ulterior a îndepărtat patru dintre cilindri și șase dintre perle.
136. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a IV-a.
Nu există nicio diferență între expresiile veșminte pentru bărbați și îmbrăcăminte pentru bărbați, dar intenția testatorului
creează uneori dificultăți, dacă el însuși obișnuia să se folosească de o anumită îmbrăcăminte care se potrivea și pentru femei.
Prin urmare, trebuie, prin toate mijloacele, să se verifice dacă îmbrăcămintea lăsată moștenire este cea pe care testatorul o
avea în minte și nu cea care era destinată în realitate femeilor sau bărbaților. Căci Quintus Mucius spune că a cunoscut un
anumit senator care avea obiceiul de a purta la masă haine de femeie și care, dacă ar fi lăsat moștenire o haină folosită de
femei, nu s-ar considera că a avut în minte una pe care el însuși obișnuia să o folosească, ca și cum ar fi fost una potrivită
pentru sexul său.
137. Același, Despre Quintus Mucius, cartea IX.
Quintus Mucius spunea că, dacă șeful unei gospodării ar lăsa moștenire tot aurul său soției sale, aceasta nu ar avea dreptul la
cel pe care l-a dat unui orfevru pentru a fi fabricat sau la cel care i se cuvine și care nu a fost returnat de către orfevru.
Pomponius: Această opinie este în parte adevărată și în parte falsă. Pentru că, în ceea ce privește aurul care i se datora, nu
poate exista nicio îndoială; de exemplu, dacă ar fi încheiat un contract pentru un anumit număr de lire de aur, aurul la care
avea dreptul conform contractului nu ar fi aparținut soției sale, deoarece nu devenise încă proprietatea soțului ei; pentru că el
i-a lăsat moștenire ceea ce îi aparținea, și nu ceea ce avea dreptul să colecteze printr-o acțiune în justiție. În ceea ce-l privește
pe orfevru, opinia este incorectă, dacă partea i-a dat metalul pentru ca acesta să poată face ceva pentru el din el; deoarece,
deși aurul se afla în mâinile orfevrului, acest lucru nu-i schimbă proprietatea, deoarece rămâne în continuare proprietatea
celui care l-a dat, iar el este obligat doar să îl despăgubească pe orfevru pentru munca sa, motiv pentru care ajungem la
concluzia că soția va avea în continuare dreptul la el. Dacă, totuși, el a dat metalul orfevrului nu pentru ca din el să se fabrice
vreun obiect, ci din alt aur, atunci, întrucât proprietatea asupra metalului este transferată către orfevru, deoarece se consideră
că a avut loc un schimb, acest aur nu va trece la soție.
138. Quintus Mucius mai spune că, dacă un soț, având cinci livre de aur în greutate, ar face un legat în felul următor:
"Moștenitorul meu să predea soției mele tot aurul pe care l-am dobândit pentru uzul ei", chiar dacă soțul a vândut o livră de
aur și, în momentul morții sale, nu s-ar găsi mai mult de patru livre, moștenitorul va fi obligat să furnizeze toate cele cinci
livre, deoarece termenii folosiți sunt indicativi pentru timpul prezent. Această opinie, în măsura în care este aplicabilă
obligației legale, este corectă; adică moștenitorul este obligat prin efectul legii. Cu toate acestea, trebuie reținut că, dacă
testatorul a înstrăinat lira de aur menționată mai sus, deoarece a dorit să diminueze moștenirea către soția sa, atunci intenția
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schimbată a defunctului va permite invocarea unei excepții bazate pe rea-credință, astfel încât, dacă femeia ar insista să
intenteze o acțiune în justiție pentru a recupera cele cinci lire de aur, ea poate fi împiedicată de o excepție pe acest motiv. Dar
în cazul în care testatorul a dispus de aur, fiind obligat să facă acest lucru din necesitate, și nu pentru că a dorit să diminueze
moștenirea, atunci cele cinci lire de aur vor fi datorate femeii prin efectul legii, iar o excepție bazată pe rea-credință nu va fi
de niciun folos moștenitorului împotriva reclamantului.
139. În cazul în care un testator face un legat soției sale după cum urmează: "Las soției mele orice aur care ar fi putut fi
dobândit pentru uzul ei", Quintus Mucius spune foarte corect că această clauză conține în sine desemnarea și dovada
legatului. Prin urmare, dacă testatorul a înstrăinat o liră de aur, nu va rămâne datorat de drept mai mult de patru lire sterline în
greutate și nu va fi necesar să se analizeze motivul pentru care testatorul a dispus de el.
140. Paulus, Opinii, cartea XIV.
"Doresc ca cinci lire sterline greutate de aur să fie date lui Titia, cu care am trăit întotdeauna fără niciun dezacord". Întreb
dacă moștenitorii vor fi obligați să furnizeze aurul în întregime în natură sau să plătească valoarea acestuia; și ce sumă trebuie
să plătească. Paulus răspunde că trebuie să fie furnizat fie aurul în cauză, fie prețul acestuia, indiferent de prețul cu care poate
fi cumpărat.
141. De asemenea, întreb dacă, problema fiind conexată în cazul menționat mai sus, și pretorul hotărând că aurul în sine
trebuie să fie furnizat, dacă tutorii unui minor, care este moștenitorul împotriva căruia a fost pronunțat decretul, și care au
solicitat succesorului pretorului un decret pentru restituirea completă a pupilei lor, vor fi audiați cu referire la decretul
respectiv. Paulus a răspuns că pretorul a pronunțat o decizie corectă care, în cazul în care a fost lăsat aur, a ordonat ca suma
acestuia să fie livrată.
142. Scaevola, Opinii, Cartea a III-a.
"Îi însărcinez pe moștenitorii mei să livreze scumpei mele Seia orice cupă de aur pe care ea o va alege". Cum bunurile
moștenirii nu cuprind altceva decât boluri, cupe, măsuri mici sau vase de băut, întreb dacă Seia își poate face colecția din
aceste obiecte. Răspunsul a fost că, din moment ce cuvântul "cupă" se aplică la tot ceea ce este destinat pentru a bea, ea își
poate face selecția din ele.
143. Paulus, Opinii, Cartea XXI
Am dat ca părere că îmbrăcămintea femeii nu este inclusă în termenul "podoabe" și că o greșeală a moștenitorului nu schimbă
legea.
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144. Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
Titia, prin testamentul său și un codicil, a lăsat în mod special, în cadrul unui trust, mai multe obiecte de argint și de
îmbrăcăminte. Întreb dacă vor fi incluse în moștenire și alte bunuri decât cele care se pot găsi printre bunurile succesiunii.
Răspunsul este că ceea ce se găsește va fi inclus și că trebuie să se constituie o garanție pentru a preda diferența, în cazul în
care aceasta ar fi găsită.
145. "Doresc ca mantiile mele Tabian și trei tunici cu capetele lor să fie date și ele Semproniei-Pia, pentru a fi alese de ea
însăși." Întreb dacă Sempronia va avea dreptul să-și facă alegerea diferitelor tunici și pelerine din toate hainele defunctului,
adică din toată garderoba sa. Răspunsul este că, dacă tunicile cu pelerine au fost lăsate separat, ea nu va putea face alegerea
decât dintre cele de același fel; dar dacă nu este cazul, moștenitorul va avea dreptul de a le furniza din întreaga garderobă sau
de a-i plăti valoarea lor estimată.
146. Seia a făcut următoarea prevedere în testamentul său: "Dacă eu însămi voi fi împiedicată să fac acest lucru din cauza
nesiguranței lucrurilor omenești, doresc și ordon ca bustul unui astfel de zeu, de o sută de lire sterline, să fie așezat de către
moștenitorii mei într-un astfel de templu sfânt, cu o inscripție care să cuprindă numele meu și care să precizeze că am dispus
ca acesta să fie ridicat în orașul meu natal." Cum în acest templu nu existau alte daruri în afară de unele din bronz sau argint,
s-a pus întrebarea dacă moștenitorii lui Seia vor fi obligați să ofere un bust de argint, de aur sau de bronz. Răspunsul a fost că,
în conformitate cu faptele menționate, unul de argint ar trebui să fie așezat acolo.
147. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea II.
În cazul în care obiectele de toaletă destinate femeilor sunt lăsate moștenire unei soții, Ofilius și Labeo au dat ca părere că ea
va avea dreptul doar la cele care i-au fost date de soțul ei pentru uzul propriu. Dacă acest lucru ar fi interpretat altfel, ar
rezulta un mare prejudiciu atunci când un orfevru sau un argintar face o astfel de moștenire soției sale.
148. În cazul în care o moștenire a fost lăsată după cum urmează: "Îi las lui Așa și așa argintul care poate fi găsit în casa mea
la momentul morții mele", Ofilius consideră că argintul depus la testator sau împrumutat lui nu ar trebui să fie inclus.
Cascellius este de aceeași părere în ceea ce privește argintul împrumutat. Labeo consideră că ceea ce a fost depus la el va fi
datorat legatarului, dacă a fost lăsat la el pentru totdeauna ca o comoară, și nu doar pentru o păstrare temporară; deoarece
cuvintele "care poate fi găsit în casa mea la momentul morții mele" ar trebui să fie înțelese ca însemnând ceea ce se afla acolo
în mod obișnuit. Sunt de acord cu această opinie.
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149. Attius spune că Servius a susținut că, atunci când un testator a lăsat unei anumite persoane argintul "pe care îl putea avea
pe moșia sa din Toscana când a murit"; și acesta a fost inclus în moștenire, care, înainte de moartea testatorului, a fost, prin
indicația sa, dus din oraș pe moșia din Toscana. Cazul ar fi fost însă diferit dacă ar fi fost mutat fără ordinul său.
150. Scaevola, Digest, Cartea XVII.
Un testator a lăsat moștenire medicului său, care locuia cu el și îl însoțea în toate călătoriile sale, printre altele, următoarele:
"Doresc ca argintul, care este folosit în călătoriile mele, să îi fie dat lui". Întrucât testatorul a fost absent în diferite momente
pentru treburi publice, s-a pus întrebarea care arginți ar trebui să fie considerați ca fiind incluși în această moștenire.
Răspunsul a fost că ar fi fost inclus cel pe care testatorul îl avea în posesia sa la momentul în care a făcut testamentul.
151. Un soț a făcut un legat soției sale după cum urmează: "Las moștenire soției mele, Sempronia, în plus, argintăria folosită
la baie". S-a pus întrebarea dacă argintăria pe care testatorul obișnuia să o folosească în baie în zilele de sărbătoare era
cuprinsă în moștenire. Răspunsul a fost că se considera că tot acesta a fost lăsat moștenire.
152. O femeie, la momentul morții sale, a făcut următorul legat al podoabelor sale: "Doresc ca toate bijuteriile mele să fie
dăruite prietenei mele Seia". De asemenea, ea a adăugat în același testament: "Doresc ca înmormântarea mea să se desfășoare
în conformitate cu dorința soțului meu și, oricare ar fi ceremoniile de înmormântare, doresc să fie îngropate cu mine, dintre
bijuteriile mele, două șiruri de perle și brățările mele de smarald." Când trupul defunctei a fost încredințat pământului, nici
moștenitorii, nici soțul ei nu au îngropat-o cu bijuteriile, pe care ea a ordonat să fie așezate pe trupul ei. S-a pus întrebarea
dacă articolele menționate mai sus vor aparține femeii căreia i-a lăsat toate bijuteriile sau moștenitorilor ei. Răspunsul a fost
că acestea nu vor aparține moștenitorilor, ci legatarului.

Tit. 3. În ceea ce privește legatul de dezlegare de răspundere.

153. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
Obligațiile datorate de orice fel de debitori pot fi legal lăsate moștenire către aceștia, chiar dacă ei sunt proprietarii acestor
obligații.
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154. Julianus a afirmat că, dacă o proprietate care este gajată este lăsată prin testament de către un creditor debitorului său,
legatul va fi valabil, iar debitorul va avea dreptul la o acțiune de recuperare a gajului înainte de a plăti banii datorați. În acest
caz, Julianus pare să fi avut în minte un caz în care debitorul nu ar fi profitat de tranzacție. Cu toate acestea, în cazul în care
intenția testatorului a fost alta, el poate fi eliberat de obligație ca și cum ar fi plătit datoria.
155. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Atunci când un moștenitor a fost însărcinat să nu ceară nimic de la garanție, el poate încasa datoria de la debitorul principal;
dar atunci când i s-a interzis să o încaseze de la acesta din urmă și o cere de la garanție, Celsus consideră că el va fi
răspunzător față de debitorul principal în conformitate cu termenii testamentului.
156. Celsus mai spune că nu are nicio îndoială că, atunci când unui moștenitor i s-a interzis să colecteze o datorie de la un
debitor, propriul moștenitor nu o poate colecta.
157. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIII.
Este cert că, în prezent, o eliberare poate fi lăsată moștenire unui debitor.
158. Dar, chiar dacă testatorul, în momentul morții sale, îi va da unui debitor biletul său, cred că acesta din urmă va avea
dreptul la o excepție, deoarece predarea biletului va fi valabilă ca un trust.
159. Julianus, în Cartea a patruzecea a Digestului, spune că, dacă cineva, în momentul în care este pe cale să moară, ar da un
bilet al lui Seius lui Titius și i-ar da ordin să i-l predea lui Seius după moartea sa; sau, dacă se va recupera, să i-l returneze; și
apoi Titius ar da biletul lui Seius după moartea creditorului, iar moștenitorul acestuia din urmă ar încerca să recupereze
datoria, Seius va avea dreptul la o excepție pe motiv de fraudă.
160. Să vedem acum care va fi efectul acestui legat. Și, într-adevăr, dacă eliberarea unei datorii îmi este lăsată mie, singurul
debitor, și dacă se încearcă să o recuperez de la mine, mă pot prevala de o excepție; sau, dacă o astfel de tentativă nu se face,
pot introduce o acțiune pentru a obține o eliberare de răspundere prin intermediul unei chitanțe. Totuși, chiar dacă sunt
codebitor solidar cu o altă parte, de exemplu, dacă amândoi suntem debitori principali, iar testatorul a dorit să mă favorizeze
doar pe mine, pot introduce o acțiune în justiție, nu pentru a fi exonerat de răspundere prin chitanță, nici pentru ca debitorul
meu solidar să fie eliberat împotriva intenției testatorului, ci pentru ca eu să fiu eliberat printr-un acord. Dar ce s-ar întâmpla
dacă am fi asociați? Să vedem dacă eu aș fi eliberat prin chitanță; altfel, nu aș fi supus unor neplăceri, dacă s-ar intenta o
acțiune împotriva colegului meu debitor? Julianus, în Cartea a treizeci și doua a Digestului, afirmă că, dacă nu suntem
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parteneri, eu ar trebui să fiu eliberat printr-un acord, dar dacă suntem parteneri, acest lucru ar trebui să se facă prin
intermediul unei chitanțe.
161. De aici se ridică întrebarea dacă un partener ar trebui să fie considerat un legatar al cărui nume nu este menționat în
testament, deși este un avantaj pentru ambele părți dacă sunt parteneri. Este adevărat că nu numai cel al cărui nume este
menționat într-un testament ar trebui să fie considerat legatar, ci și cel care nu este menționat în testament, dacă testatorul l-a
avut în vedere în momentul în care a fost lăsată liberarea.
162. Cu toate acestea, ambele părți sunt considerate legatarii în acest caz. Căci dacă eu îi datorez ceva lui Titius și, pentru a
mă favoriza, legatul este făcut către el cu condiția ca eu să fiu eliberat, nimeni nu va nega că eu sunt legatar, așa cum afirmă
Julianus în aceeași Carte; iar Marcellus spune într-o notă că legatul este lăsat ambelor părți, atât pentru ambele părți, cât și
pentru creditorul meu, chiar dacă eu sunt solvabil, căci este întotdeauna în interesul creditorului să aibă doi debitori
răspunzători pentru aceeași obligație.
163. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a VII-a.
Ce trebuie făcut atunci, din moment ce creditorul poate introduce o acțiune în temeiul testamentului? Moștenitorul nu trebuie
să fie judecat, dacă nu i se oferă garanții pentru a se apăra împotriva debitorului. De asemenea, dacă debitorul inițiază o
procedură, moștenitorul nu trebuie să facă altceva decât să îl protejeze împotriva creditorului.
164. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIII.
În cazul în care un testator are un debitor principal și o garanție îndatorată față de el și lasă moștenire o eliberare pentru
principal, Julianus afirmă în același loc că principalul trebuie eliberat prin intermediul unei chitanțe; altfel, dacă moștenitorul
ar trebui să dea în judecată garanția, debitorul principal va fi adus în cauză în alt mod. Dar ce se întâmplă dacă fideiusorul
intervine în scopul de a face o donație și nu are nici un recurs împotriva debitorului principal? Sau, ce cale trebuie urmată
dacă banii ar fi ajuns în mâinile fideiusorului, iar acesta ar fi donat un mandant în locul său, căruia el însuși i-ar fi oferit o
garanție? În acest caz, debitorul principal ar trebui să fie eliberat prin acord. Cu toate acestea, suntem obișnuiți să considerăm
că aceeași excepție pe bază de contract la care are dreptul debitorul principal ar trebui să fie acordată fideiusorului. Noi
spunem că acest lucru nu se aplică în niciun caz în acest caz; deoarece, atunci când un testator lasă un legat, intenția sa este
una, iar cea a moștenitorului atunci când încheie un acord este alta.
165. Dacă, totuși, o eliberare ar trebui să fie lăsată unui fideiusor, nu există nici o îndoială, deoarece Julianus spune că
fideiusorul ar trebui să fie eliberat prin acordul moștenitorului. Totuși, cred că într-un caz de acest fel, el ar trebui uneori să
fie eliberat printr-o chitanță, dacă partea însăși a fost debitorul real sau dacă a fost partener cu principalul în tranzacție.
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166. Julianus, în aceeași Carte, afirmă, de asemenea, că dacă un fiu aflat sub controlul paternal devine debitor, iar eliberarea
sa este lăsată tatălui său, acesta din urmă ar trebui să fie eliberat de răspundere printr-un acord, pentru a evita ca fiul să fie
eliberat. Și adaugă că nu contează prea mult dacă există sau nu vreo proprietate în peculium-ul fiului în ziua în care
moștenirea este dobândită sau nu, deoarece tatăl va fi întotdeauna garantat prin intermediul moștenirii; și el susține că acest
lucru este valabil mai ales atunci când valoarea peculium-ului este luată în considerare cu referire la momentul în care a fost
pronunțată hotărârea. Julianus compară un soț cu un tată în cazul în care soția sa, după divorț, i-a lăsat moștenire o scutire de
răspundere pentru zestrea ei; pentru că și el, chiar dacă nu a fost solvabil în momentul în care moștenirea a fost dobândită, va
fi un legatar, și spune că ambele părți nu pot recupera ceea ce a fost deja plătit. Cu toate acestea, părerea cea mai bună, după
cum observă Marcellus, este că tatăl poate intenta o acțiune, pentru că nu era încă debitor când a făcut plata, așa cum soțul nu
poate face acest lucru, dacă a plătit datoria. Căci, chiar dacă cineva ar crede că tatăl era debitor, totuși, el ocupă doar locul
unui debitor condiționat și nu există nicio îndoială că poate recupera ceea ce a plătit.
167. În cazul în care, totuși, un moștenitor este însărcinat să elibereze fiul, Julianus nu adaugă că primul ar trebui să fie
eliberat, fie printr-o chitanță, fie printr-un acord, dar pare să creadă că fiul ar trebui să fie eliberat de răspundere, ca să
spunem așa, printr-o chitanță; tranzacție care ar fi, de asemenea, un beneficiu pentru tată. Această regulă ar trebui să
prevaleze, cu excepția cazului în care se poate dovedi în mod clar că testatorul a avut o intenție diferită, adică nici fiul, nici
tatăl nu ar trebui să fie deranjat; pentru că, în acest caz, el ar trebui să fie eliberat, nu printr-o chitanță, ci printr-un acord.
168. Julianus mai spune că, în cazul în care un tată devine garant pentru fiul său, iar eliberarea sa este lăsată prin testament, el
ar trebui să fie eliberat de răspundere printr-un acord, ca garant, și nu ca tată; și, prin urmare, se poate intenta un proces
împotriva lui cu referire la peculium. În cele din urmă, el consideră că această regulă se aplică numai în cazul în care
testatorul a avut intenția de a fi eliberat în calitate de fideiusor, dar dacă a avut intenția de a fi eliberat și în calitate de tată, el
ar trebui să fie, de asemenea, eliberat de răspundere pentru peculium.
169. Javolenus, Epistole, Cartea a VI-a.
Dar, după emanciparea fiului, tatăl nu va avea dreptul la o acțiune decât în măsura a ceea ce face parte din peculium-ul fiului
său, sau atunci când acesta din urmă ar fi putut plăti ceva în beneficiul tatălui său; deoarece bunurile pe care este în interesul
tatălui să le aibă, îi vor aparține în virtutea legatului.
170. Se poate pune întrebarea dacă tatăl poate intenta o acțiune în acest scop în temeiul testamentului, cu consecința că și fiul
va fi exonerat de răspunderea unei acțiuni. Anumite autorități au considerat că această procedură are acest efect, deoarece se
consideră că este în interesul tatălui ca drepturile sale să rămână intacte, atunci când îi dă fiului său peculium după
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emanciparea acestuia. Cu toate acestea, eu sunt de părere contrară și consider că nu ar trebui să se acorde tatălui mai mult, în
conformitate cu prevederile testamentului, decât să i se ceară să plătească doar ceea ce ar putea fi încasat de către moștenitor.
171. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIII.
Mai mult, nu numai ceea ce este datorat poate fi remis, ci și o parte din același lucru, adică o parte din obligație, după cum
afirmă Julianus în Cartea a XXXIII-a a Digestului.
172. Atunci când cel care a stipulat predarea stihiei sau a zece aurei, îl însărcinează pe moștenitorul său să nu ceară stihii, se
stabilește că legatul este valabil; dar să ne gândim ce cuprinde acesta. Julianus spune că se pare că se poate intenta o acțiune
în temeiul testamentului pentru a obliga la eliberarea debitorului printr-o chitanță, care îl va elibera și în ceea ce privește cele
zece aurei, deoarece chitanța este echivalentă cu plata; și așa cum debitorul ar trebui să fie eliberat dacă ar fi predat Stichus,
tot așa va fi eliberat de răspundere prin chitanța pentru Stichus.
173. Dacă, totuși, moștenitorul ar trebui să fie însărcinat cu eliberarea debitorului de plata a douăzeci de aurei, Julianus
afirmă, de asemenea, în Cartea a Treizeci și Treia, că debitorul ar trebui, totuși, să fie eliberat de răspundere pentru zece, ca și
cum, dacă ar obține o chitanță pentru douăzeci, el va fi eliberat de răspundere pentru prima sumă.
174. În cazul în care doi moștenitori au fost numiți de un debitor, iar acesta îl însărcinează pe unul dintre ei să plătească
creditorului său, legatul va fi valabil în ceea ce-l privește pe co-moștenitorul său, iar acesta din urmă va avea dreptul de a
intenta o acțiune pentru a obliga la plata către creditor.
175. O dezlegare lăsată unui debitor nu devine efectivă decât în cazul în care plata nu a fost cerută de la acesta, în timpul
vieții testatorului; dacă, totuși, ea a fost cerută, legatul se stinge.
176. Prin urmare, Julianus întreabă dacă o eliberare este lăsată prin legat, iar substitutul unui copil minor este însărcinat cu
aceasta, iar minorul cere ulterior plata a ceea ce este datorat, dacă moștenirea se va stinge. Și, cum s-a stabilit că un minor, în
ceea ce privește o moștenire cu care este însărcinat substitutul său, ocupă aceeași poziție ca și un moștenitor însărcinat cu un
legat condiționat, rezultă că substitutul va fi pasibil de o acțiune în temeiul testamentului, dacă minorul va cere plata creanței
de către debitor.
177. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care minorul nu cere plata, ci doar inițiază o acțiune în instanță, deoarece
substitutul va fi obligat să obțină respingerea acțiunii.
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178. Pentru că, în cazul în care dezlegarea a fost lăsată debitorului sub condiție, și fie că a fost introdusă o chestiune, fie că sa cerut plata înainte de îndeplinirea condiției, debitorul va avea totuși dreptul la acțiunea sa în temeiul testamentului pentru a
obține dezlegarea care i-a fost lăsată.
179. Pomponius, Despre Sabinus, cartea VI.
Putem face nu numai un legat care să elibereze pe debitorul nostru, ci și unul care să elibereze pe moștenitorul nostru și pe
oricine altcineva.
180. Un moștenitor poate fi însărcinat să nu ceară plata unui debitor într-un anumit interval de timp, dar nu există nicio
îndoială că nu trebuie să-l elibereze în timpul intervalului de timp intermediar; iar dacă debitorul moare, datoria nu poate fi
încasată de la moștenitorul său în perioada menționată.
181. Ar trebui să se analizeze dacă moștenitorul poate percepe dobânzi la penalități pentru perioada în care îi este interzis să
ceară datoria. Priscus Neratius a considerat că a face o astfel de cerere ar fi contrară testamentului, ceea ce este corect.
182. Un legat ca următorul: "Moștenitorul meu nu trebuie să încaseze datoria numai de la Lucius Titius" nu trece la
moștenitorul lui Lucius Titius, dacă, în timpul vieții acestuia din urmă, nu s-a făcut nimic în opoziție cu testamentul de către
moștenitorul care a încercat să încaseze datoria de la el; pentru că ori de câte ori proprietatea care este lăsată se atașează de
persoana legatarului, aceasta este de natura unei servituți personale și nu trece la moștenitorul său; dar dacă nu se atașează de
persoana sa, va fi transmisă moștenitorului său.
183. În cazul în care cuvintele prin care se acordă liberarea se referă la chestiuni in rem, efectul este același ca și în cazul în
care moștenitorului i s-ar fi interzis în mod expres să colecteze creanța fie de la debitor, fie de la moștenitorul său, deoarece
adăugarea moștenitorului nu are nicio forță sau efect; la fel cum ar fi fost cazul dacă nu ar fi fost inclusă persoana debitorului
însuși.
184. Cel căruia i s-a ordonat să dea socoteală nu se consideră că a respectat dorința testatorului, dacă nu își prezintă
socotelile, ci doar plătește soldul rămas în mâinile sale.
185. În cazul în care unui moștenitor i se interzice să se îndrepte împotriva agentului care s-a ocupat de afacerile defunctului,
nu se consideră că este în beneficiul legatarului, dacă obligația a fost contractată prin reaua-credință sau prin frauda celui care
a efectuat afacerea, iar testatorul va fi considerat că a avut această opinie. Prin urmare, în cazul în care moștenitorul inițiază o
acțiune împotriva agentului pe motiv de afaceri efectuate, iar acesta din urmă introduce o acțiune în temeiul testamentului
pentru o sumă nedeterminată, poate fi împiedicat printr-o excepție pe motiv de fraudă.
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186. O dezlegare poate, de asemenea, să fie lăsată în mod legal oricărei persoane la care las un depozit, sau căreia îi fac un
împrumut de folosință, sau căreia îi dau un bun în gaj, sau cuiva care este obligat să-mi restituie produsul unui furt.
187. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIV.
Atunci când unui moștenitor i se interzice să ceară predarea conturilor, s-a afirmat foarte des în rescripturi că nu va fi
împiedicat să ceară soldurile datorate, atunci când părțile le au în posesie sau când agentul care a făcut afacerea s-a făcut
vinovat de vreun act fraudulos. Dacă cineva ar dori să elibereze pe altcineva de răspundere și în acest caz, ar trebui să își facă
legatul după cum urmează: "Fie ca moștenitorul meu să fie însărcinat să restituie lui Unu și Unu tot ceea ce a încasat de la el
prin așa ceva și un astfel de proces, sau să îl elibereze de răspundere în cadrul acestor acțiuni."
188. Julianus, Digest, Cartea XXXIII.
În cazul în care un moștenitor este însărcinat să nu colecteze nimic de la un fideiusor și să plătească lui Titius ceea ce
datorează principalul; el trebuie să fie de acord să nu facă o cerere de la fideiusor și să cedeze legatarului drepturile sale de
acțiune împotriva debitorului principal; la fel cum atunci când un moștenitor este însărcinat să nu colecteze nimic de la
debitorul principal și să plătească unui terț suma pe care o datorează fideiusorul, el trebuie să dea o chitanță principalului și
va fi obligat să plătească legatarului suma stabilită de instanță ca fiind datorată de fideiusor.
189. The Same, Digest, cartea XXXVI.
Dacă un debitor ar ordona ca fideiusorul să fie eliberat de moștenitorul său, ar trebui el să fie eliberat? Răspunsul este că ar
trebui să fie eliberat. Întrucât moștenitorii sunt pasibili de o acțiune în mandat, s-a întrebat, de asemenea, dacă legatul nu este
nul, întrucât debitorul a făcut un legat creditorului său. Răspunsul a fost că, ori de câte ori un debitor face un legat către
creditorul său, legatul va fi nul dacă nu ar fi mai degrabă în interesul creditorului să introducă o acțiune în temeiul
testamentului, decât una bazată pe obligația inițială; pentru că dacă Titius i-ar fi ordonat lui Maevius să promită plata unei
anumite sume de bani, iar ulterior i-ar fi ordonat să fie eliberat prin stipulație, este clar că este mai mult în interesul celui care
a făcut promisiunea să fie eliberat decât să plătească suma în conformitate cu stipulația, iar apoi să introducă o acțiune pe
mandat.
190. Același, Digest, cartea XXXIX.
Lucius Titius, care l-a angajat pe Eros ca agent al său, a făcut următoarea prevedere în codicilul său: "Doresc ca Eros să fie
liber și doresc ca el să dea socoteală de tot ceea ce a făcut, în timpul care a urmat după ultima mea semnătură". Ulterior, pe
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când era încă în viață, el l-a manuntit pe Eros și, în același timp, sclavul și-a prezentat conturile, iar testatorul le-a semnat
până la acea dată, care a fost cu doar câteva zile înainte de a muri. Moștenitorii lui Lucius Titius au pretins că Eros a primit
anumite sume de bani, atât în timp ce era încă sclav, cât și după ce a devenit liber, și nu le-a inclus în conturile care au fost
semnate de Lucius Titius. Întreb dacă moștenitorii pot încasa ceva de la Eros pentru perioada anterioară ultimei semnături a
lui Lucius Titius. Am răspuns că, potrivit faptelor prezentate, Eros nu poate cere libertatea sa, cu excepția cazului în care
sumele menționate i-au fost remise în mod expres.
191. Același, Digest, Cartea LXXXI.
Dacă un creditor ar face un legat către un debitor din ceea ce îi datorează, iar primul se poate proteja printr-o excepție
perpetuă, legatul nu va avea nici o forță sau efect. Dacă, totuși, același debitor ar face un legat creditorului său din ceea ce îi
datorează, se va înțelege că el a vrut ca creditorul său să fie eliberat de operațiunea excepției menționate mai sus.
192. Ulpianus, Trusts, Cartea I.
Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care debitorul a fost obligat să facă plata într-un anumit termen sau sub anumite
condiții.
193. Același, Despre Edict, Cartea LXIV.
În cazul în care cineva este însărcinat într-un testament să nu încaseze o datorie de la Titius, nu-l poate da în judecată nici pe
el, nici pe moștenitorul său; nici moștenitorul moștenitorului nu poate intenta o acțiune; nici nu se poate cere plata obligației
de la moștenitorul moștenitorului debitorului. De asemenea, moștenitorul moștenitorului testatorului poate fi acuzat să nu
încaseze creanța de la debitor.
194. Paulus, Despre Plautius, cartea IX.
Dacă aș închiria o bucată de pământ oricui pentru cinci ani și apoi i-aș lăsa moștenire tot ceea ce chiriașul a fost obligat să
facă pentru mine sau să-mi plătească, sau ar fi obligat să-mi plătească sau să-mi dea în viitor, iar moștenitorul este însărcinat
să permită chiriașului să aibă el însuși acest lucru; atât Nerva, cât și Atilicinus spun că, dacă moștenitorul l-ar împiedica să se
bucure de moștenire, el ar fi răspunzător de o acțiune în baza contractului de închiriere, iar dacă ar reține ceva ce rezultă din
contractul de închiriere, el ar fi răspunzător de o acțiune în baza testamentului; pentru motivul că nu are nicio importanță dacă
el cere ceva de la chiriaș sau dacă reține posesia acestuia, deoarece întregul contract de închiriere este considerat a fi fost
lăsat moștenire.
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195. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea II.
Orice sold datorie datorată pentru arendă este, de asemenea, inclusă în moștenire.
196. Paulus, Despre Plautius, Cartea a IX-a.
Cassius: Chiar dacă o locuință a fost moștenită în acest mod, moștenitorul va fi obligat să o furnizeze cu titlu gratuit; și, în
plus, s-a decis că chiriașul poate intenta o acțiune în baza testamentului împotriva moștenitorului, pentru a fi exonerat de
răspundere în temeiul contractului său de închiriere; această opinie este perfect corectă.
197. Modestinus, Reguli, Cartea a IX-a.
Dacă facem un legat după cum urmează: "Fie ca moștenitorul meu să fie însărcinat să îl elibereze de răspundere pe Unu și
unu, care a făcut afaceri cu mine, și să nu ceară nimic de la el pe care ar putea fi obligat să mi-l plătească sau să facă pentru
mine", moștenitorul va fi însărcinat să nu încaseze de la legatar niciun ban care i-a fost împrumutat. Cu toate acestea, este
greu de crezut că, printr-un astfel de legământ, testatorul a intenționat ca legatarului să i se lase și ceea ce era datorat de el
sclavilor săi ca peculium al acestora.
198. Același, Opinii, Cartea a X-a.
"Către fratele meu Aurelius Sempronius. Nu doresc ca nici unul dintre debitorii mei să fie supărat din cauza obligațiilor lor și
nici să li se ceară ceva, fie principal, fie dobândă, cât timp trăiesc; și returnez, libere de răspundere și eliberate de gaj, casa și
pământul din Carpați celui interesat în ele." Modestinus își dă cu părerea că, dacă debitorul însuși va fi dat în judecată, el va
fi protejat de o excepție, dar că nu va fi cazul în ceea ce-l privește pe moștenitorul său.
199. Când Gaius Seius era în creștere, i-a primit ca tutori pe Publius Maevius și Lucius Sempronius. În timp ce era încă sub
vârsta legală, respectivul Gaius Seius, fiind pe cale să moară, a făcut următoarea prevedere în testamentul său cu referire la
curatorii săi: "Nimeni să nu ridice vreo întrebare cu privire la curatorii mei, pentru că eu însumi mi-am rezolvat afacerile."
Întreb dacă moștenitorii minorului pot cere socoteală curatorilor pentru curatelă, întrucât defunctul, așa cum reiese din
clauzele testamentului său, a recunoscut că s-a ocupat singur de toate afacerile sale. Modestinus a fost de părere că, dacă
curatorii au comis vreun act fraudulos sau dacă o parte din bunurile testatorului se aflau în mâinile lor, ar putea fi intentat un
proces împotriva lor pe acest motiv.
200. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, cartea XI.
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Dacă îți las ceva ce îmi datorezi, fie ție însuți, fie unui terț, și tu mi-l plătești sau ești eliberat de mine pentru orice alt motiv,
moștenirea se va stinge.
201. Prin urmare, Iulianus a susținut că, chiar dacă un creditor ar deveni moștenitorul debitorului său și ar muri ulterior,
moștenirea se va stinge; și acest lucru este corect, deoarece o obligație se stinge, ca să spunem așa, prin confuzie, așa cum se
stinge prin plată.
202. În cazul în care, totuși, un legat este lăsat sub o anumită condiție, iar moștenitorul vine înainte și încasează datoria,
trebuie să se dea o altă opinie; deoarece, în timp ce condiția este încă în curs, împiedicarea plății legatului către legatar, dacă
acesta este încă în viață și are dreptul să îl primească, nu depinde de înclinația moștenitorului și, dacă legatul nu ar fi capabil
din punct de vedere legal să îl primească, moștenitorul nu poate împiedica partea îndreptățită la beneficiul legatului să îl
obțină.
203. Papinianus, Întrebări, Cartea a XIX-a.
"Nu doresc ca nimic din ceea ce îmi datorează Sempronius să fie încasat". S-a hotărât că debitorul, pentru a obliga la
eliberarea sa, avea dreptul nu numai la o excepție, ci și la o acțiune în temeiul testamentului.
204. Același, Opinii, Cartea a VII-a.
Un mandatar căruia moștenitorului i s-a interzis să ceară socoteală și pe care a fost însărcinat, de asemenea, să-l elibereze de
orice răspundere pentru orice act îndeplinit în această calitate, poate fi totuși obligat, printr-o acțiune în mandat, să plătească
moștenitorilor toți banii care i se cuvin de la un bancher în temeiul unui contract pe care l-a încheiat în calitate de mandatar,
sau să cedeze drepturile sale de acțiune împotriva respectivului bancher.
205. Același, Opinii, Cartea a VIII-a.
În cazul în care unui moștenitor i se cere să își elibereze debitorul, se consideră că acest lucru se aplică numai la ceea ce
rămâne datorat din obligație. Prin urmare, în cazul în care o parte din datorie a fost plătită înainte de deschiderea
testamentului, aceasta nu va fi inclusă în trust. Dar dacă, după deschiderea testamentului și înainte ca moștenitorul, care
cunoștea intenția defunctului, să solicite plata a ceea ce este datorat, după ce testamentul a fost deschis și înainte ca
moștenirea să fie preluată de moștenitor, acest lucru se va asemăna foarte mult cu o fraudă și, prin urmare, suma poate fi
recuperată de către legatar.
206. Paulus, Întrebări, Cartea a X-a.
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În cazul în care i-am lăsat moștenire lui Titius ceea ce îmi datora, precizând sau nu suma, sau, pe de altă parte, în cazul în
care fac un legat cu o diferență, ca de exemplu: "Îi las lui Titius ceea ce îi datorez" sau "Îi las lui Titius o sută de aurei, pe
care i le datorez", vă întreb dacă credeți că ar trebui, prin toate mijloacele, să se verifice dacă ceva este cu adevărat datorat; și
vă rog, de asemenea, să mă informați în ce fel interpretați aceste chestiuni, care se întâmplă în fiecare zi. Am răspuns că, dacă
partea față de care Titius este îndatorat dorește să elibereze datoria, nu contează dacă îi ordonă moștenitorului său să îl
elibereze de răspundere sau îi interzice să colecteze datoria; pentru că, în ambele cazuri, debitorul ar trebui să fie eliberat și,
în ambele cazuri, va exista o acțiune în favoarea debitorului împotriva moștenitorului, cu scopul de a obține eliberarea sa.
Dacă testatorul a menționat suma de o sută de aurei sau o anumită suprafață de teren ca fiind datorată și se poate dovedi că
legatarul era debitorul, acesta trebuie eliberat. Dacă, totuși, nu datorează nimic, deoarece a fost făcută o declarație falsă, se
poate spune că el poate, de asemenea, să introducă o acțiune pentru a recupera ceea ce este cuprins în legat. Acest principiu
se aplică, de asemenea, în cazul în care legatul a fost după cum urmează: "Moștenitorul meu să fie însărcinat să nu încaseze
cele o sută de aurei pe care mi le datorează" sau "Stichus pe care mi le datorează". Dacă, totuși, ar fi spus: "Să fie însărcinat
moștenitorul meu să dea lui Titius cele o sută de aurei pe care mi le datorează", se poate susține că le poate revendica, deși
declarația este falsă. Cu toate acestea, nu sunt deloc de acord cu acest lucru, deoarece testatorul trebuie să fi crezut că
cuvântul "dați" se referea la datorie. Pe de altă parte, în cazul în care debitorul face un legat către creditorul său, nu văd că
legatul are vreo valabilitate, dacă suma nu este menționată. Dar dacă ar menționa suma pe care recunoaște că o datorează,
legatul nu va fi valabil decât în cazurile în care plata acesteia va fi mai avantajoasă decât cea a datoriei. Căci, dacă debitorul
ar lăsa moștenire o sută de aurei, pe care spune că le datorează, iar el le datorează într-adevăr, legatul este nul. Dacă, totuși,
nu le datorează, s-a considerat că moștenirea este validă; căci, în cazul în care este menționată o anumită sumă de bani, cazul
este similar cu cel în care Stichus a fost lăsat moștenire sub o declarație falsă. Această regulă a fost enunțată de Divinul Pius
într-un Rescript, în cazul în care o anumită sumă de bani a fost lăsată moștenire ca fiind primită cu titlu de zestre.
207. Scaevola, Opinii, Cartea a IV-a.
Un tutore care a desemnat anumiți moștenitori în momentul morții sale, a dorit să dea pupilei sale, a cărei tutelă a
administrat-o, a treia parte din averea sa, cu condiția să nu ridice nicio controversă cu moștenitorii săi din cauza tutelei, ci să
îi elibereze pe toți de răspundere în legătură cu aceasta. Tutelarul a obținut moștenirea și, cu toate acestea, a cerut ulterior
moștenitorilor tot ceea ce ajunsese în mâinile tutorelui său din vânzarea de bunuri sau din orice altă sursă legată de tutelă.
Întreb dacă, în conformitate cu prevederile testamentului, ar trebui să fie exclusă posibilitatea de a introduce acțiuni de acest
tip. Răspunsul a fost că, dacă el a primit beneficiul fiduciei înainte de a respecta condiția impusă, iar apoi a procedat la
formularea cererii contrar termenilor legatului, o excepție pe motiv de rea-credință ar putea fi opusă împotriva sa de către
moștenitori, cu excepția cazului în care ar fi fost gata să returneze ceea ce a primit din fiducie, care i-a fost acordată ca o
favoare din cauza vârstei sale.
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208. Tryphoninus, Disputații, Cartea a VIII-a.
Să vedem dacă o persoană căreia i s-a acordat o dezlegare prin testament și împotriva căreia este pendinte o acțiune asupra
peculiumului este considerată ca ocupând poziția de legatar, dacă, în momentul în care, de obicei, un legat se înstrăinează, nu
s-ar găsi nimic în peculium. Chiar dacă acesta nu este încă debitor, nu rezultă că ar putea obține vreun avantaj de pe urma
legatului, decât prin speranța unui viitor adaos la peculium. Prin urmare, condiția sa de legatar va fi în suspensie, așa cum ar
fi dacă, din orice motiv, el ar face îndoielnică așteptarea legatului? Aceasta este cea mai bună opinie.
209. Scaevola, Digest, cartea XVI.
Aurelius Symphorus s-a constituit fideiusor pentru un anumit tutore și, la moartea acestuia, a făcut un legat către pupilele
acestuia din urmă, după cum urmează: "Le las cinci aurei lui Arellius Latinus și Arellius Felix, în mod individual, când vor
împlini vârsta de paisprezece ani, moment în care doresc să li se plătească fiecăruia dintre ei șase denari în fiecare lună pentru
întreținere și douăzeci și cinci de denari în fiecare an pentru îmbrăcăminte, moștenire cu care trebuie să se mulțumească,
întrucât tutela lor mi-a provocat nu puține neplăceri. De asemenea, îi însărcinez pe moștenitorii mei să nu perceapă nimic de
la ei în contul tutelei și nici să rețină ceva din cauza acestei moșteniri." S-a pus întrebarea, dacă moștenitorii menționați au
plătit ceva în contul cauțiunii, dacă ar putea să recupereze acest lucru de la moștenitorul copiilor sau de la partea pentru care
testatorul a devenit fideiusor. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele declarate, moștenitorii acestuia din urmă păreau
să fi fost singurii însărcinați să nu pretindă nimic în contul tutelei pe care Symphorus a administrat-o și care ar putea fi
datorată de către pupilele numite Arellius.
210. Un bărbat, după ce a făcut un testament, a lăsat moștenire o scutire debitorilor săi, iar apoi, după ce a desigilat
testamentul și l-a recitit, a executat un altul în care a repetat moștenirea după cum urmează "Confirm orice legământ făcut în
testamentul pe care l-am desigilat și tot ceea ce este scris în el". După ce s-a intrat în posesia succesiunii în temeiul celui de-al
doilea testament, s-a pus problema dacă debitorii care fuseseră eliberați prin primul testament puteau cere să fie exonerați de
răspundere pentru sumele de bani pentru care deveniseră îndatorați după întocmirea primului testament; și, în cazul în care
moștenitorii au intentat o acțiune împotriva lor, dacă aceasta putea fi împiedicată printr-o excepție pe motiv de rea-credință.
Răspunsul a fost că nu vor fi exonerați.
211. Titius a făcut următorul legat către debitorul său Seius: "Dau și las moștenire zece denari lui Seius. Îi dau, de asemenea,
cinci, în plus, tot ceea ce îmi datorează atât principalul cât și dobânda". De asemenea, printr-o clauză generală, el i-a
însărcinat pe moștenitorii săi să dea și să livreze fiecăruia dintre legatarii ceea ce i-a lăsat. Ulterior, Seius a împrumutat mai
mulți bani de la Titius. Întreb dacă acești bani, care au fost împrumutați după ce a fost făcut testamentul, ar trebui să se
înțeleagă că au fost, de asemenea, legați lui Seius. Răspunsul a fost că, întrucât cuvintele folosite de testator se refereau la
timpul trecut, nu ar trebui să se considere că ultima sumă împrumutată a fost lăsată moștenire.
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212. Titius, după ce a făcut un testament și și-a numit fiii săi moștenitori, s-a exprimat în felul următor cu referire la tatăl său,
care, de asemenea, fusese anterior tutorele său: "Doresc ca tatăl meu, Seius, să fie eliberat de răspundere pentru orice acțiune
de tutelă". Întreb în ce sens trebuie înțelese aceste cuvinte, adică dacă ele înseamnă că banii obținuți din vânzarea de bunuri
sau din colectarea de creanțe și pe care tatăl îi transformase în folosul său propriu sau îi împrumutase cu dobândă în nume
propriu, trebuie să fie plătiți copiilor și moștenitorilor testatorului sau nepoților acestuia. Răspunsul a fost că acest lucru
trebuie să fie stabilit de instanța competentă în acest caz, deoarece prezumția de drept este că, din cauza afecțiunii naturale a
fiului, tatăl ar trebui să fie eliberat de orice responsabilitate, cu excepția cazului în care se poate dovedi de către moștenitorii
testatorului că intenția sa a fost alta.
213. Maevius, în testamentul său, a dorit ca unul dintre moștenitorii săi să fie exonerat de răspundere în cadrul unei acțiuni în
tutelă, cu următoarele cuvinte: "Nu doresc să i se ceară socoteală pentru tutela pe care Julianus Paulus a administrat-o cu
Antistius Cicero și doresc ca el să fie eliberat de orice răspundere în legătură cu aceasta." Întreb, în cazul în care banii
proveniți din tutelă ar rămâne în mâinile sale, dacă pot fi încasați de la el. Răspunsul a fost că nu există nimic în cazul
menționat pentru care banii care aparțineau tutorelui și care au rămas în mâinile tutorelui să fie considerați ca fiind moșteniți.
214. Un testator a făcut următoarea prevedere în testamentul său: "Doresc ca ruda mea Titius să fie eliberată de orice datorie
pe care mi-o datorează și, în plus, îi dau zece aurei"; și a inserat următoarele într-un codicil: "Doresc, în plus, ca moștenitorul
meu să îl elibereze pe ruda și datornicul meu, Titius, de plata dobânzilor pentru orice sumă de bani pe care mi-o datorează în
timpul vieții sale". În cazul în care moștenitorul meu ar încerca să încaseze de la el dobânda respectivă contrar dorinței mele,
atunci doresc ca dobânda respectivă să fie plătită lui Titius de către moștenitorii mei atât timp cât trăiește." Deoarece
testatorul a avut în mod evident intenția de a mări mai degrabă decât de a diminua moștenirea, s-a pus întrebarea dacă
moștenitorii săi ar fi, conform termenilor fiduciei, răspunzători față de Titius pentru a-i obliga să îl elibereze de toate
datoriile. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, moștenirea pe care testatorul o lăsase în primul rând
părea să fi fost diminuată.
215. În cazul în care un legat testamentar a fost făcut după cum urmează: "Doresc ca tot ceea ce îmi datorează Seius sau
pentru care mi-am angajat credința pentru el să îi fie dat", întreb dacă a fost lăsat moștenire doar ceea ce era datorat la
momentul în care a fost executat testamentul sau dacă suma care s-a acumulat ulterior cu titlu de dobândă a fost inclusă în
moștenire. Răspunsul a fost că testatorul a intenționat ca orice obligație a debitorului să fie anulată prin fiducie.
216. Stichus, după ce a fost mantuit prin testament, testatorul i-a lăsat o suprafață de teren cu tot echipamentul său, împreună
cu alte bunuri, și a adăugat următoarele: "Interzic să i se dea socoteală, deoarece el are actele în posesie". S-a pus întrebarea
dacă Stichus va fi obligat să plătească orice sumă de bani rămasă în mâinile sale în urma administrării intendenței sale. Am
răspuns că Stichus nu era răspunzător din acest motiv. Claudius: Nimeni, după manumisiunea sa, nu este răspunzător pentru
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nici un act comis de el în timpul servituții, iar sfatul a fost luat cu referire la verificarea legii cu privire la ceea ce se
datorează. Prin urmare, moștenitorii pot păstra soldul rămas în mâinile lor, împreună cu peculium-ul, sau poate fi dedus din
peculium, dacă acesta din urmă este lăsat moștenire.
217. "Doresc ca cei o sută de aurei pe care i-am depus la Apronianus să rămână în mâinile lui până când fiul meu va împlini
vârsta de douăzeci de ani și interzic ca orice dobândă la acești bani să fie percepută de la el." S-a pus întrebarea dacă
Apronianus putea, în conformitate cu termenii fiduciei, să susțină că suma menționată mai sus nu a fost încasată de la el
înainte de termenul prescris de testator. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, el putea afirma o astfel de
pretenție.
218. Un testator și-a desemnat fiicele drept moștenitoare și le-a însărcinat cu un trust după cum urmează: "Fiicele mele, nu-i
cereți lui Gaius Seius să dea socoteală pentru administrarea bunurilor mele, pe care le-a gestionat în banca sa sau în afara ei,
până la momentul morții mele, și îl eliberați de orice responsabilitate în legătură cu acestea." Întrucât Gaius Seius a avut în
administrare toate bunurile testatorului la momentul morții acestuia și le-a investit în banca sa și în afara acesteia, s-a pus
întrebarea dacă va fi obligat să dea socoteală moștenitorilor testatorului. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele
prezentate, a fost lăsată o eliberare, dar instanța trebuie să decidă ce trebuie făcut în aceste circumstanțe.
219. Un testator l-a desemnat, ca moștenitor, pe fostul său tutore, împreună cu propriul său frate și cu alte câteva persoane, și
a lăsat moștenire tutorelui său zece aurei, pe care acesta din urmă le-a cheltuit în contul său și al fratelui său. S-a pus
întrebarea dacă acest trust era valabil, în ceea ce îl privește pe tutore. Răspunsul a fost că, în cazul în care testatorul a lăsat
suma care era datorată în temeiul unui trust, executarea trustului nu poate fi solicitată.
220. S-a întrebat, de asemenea, în cazul în care legatul se dovedea a fi nul, în ceea ce îl privește pe tutore, dacă ar fi fost
valabil cu referire la fratele testatorului; deoarece era în beneficiul acestuia, precum și al părții care i-a administrat tutela, de
asemenea. Răspunsul a fost că moștenirea era valabilă în ceea ce îl privește pe fratele său, deoarece acesta era eliberat de
datorie.
221. De asemenea, s-a întrebat dacă tutorele ar trebui să fie ascultat dacă ar fi fost de acord să accepte fiducia, cu condiția ca
anumite clauze ale testamentului să fie lăsate în vigoare, iar altele să fie respinse, invocând, ca motiv, faptul că suma
specificată în fiducie era mai mică decât cea pe care o avansase pentru cheltuieli. Răspunsul a fost că nu a fost împiedicat de
clauzele testamentului să pretindă tot ceea ce ar putea dovedi că i se datorează.
222. Un testator a făcut următorul legat: "Ordon ca suma de cincizeci de aurei, pe care am împrumutat-o de la soția mea pe
un bilet la ordin pentru a fi folosită în afacerile mele, să fie plătită acesteia de către moștenitorii mei." S-a pus întrebarea dacă
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trustul ar rămâne în picioare în cazul în care soțul s-ar dovedi a fi de fapt debitorul soției sale. Răspunsul a fost că, în cazul în
care datoria ar exista, trustul ar fi nul.
223. De asemenea, s-a pus întrebarea dacă executarea fiduciei ar putea fi cerută, dacă soția, după ce a intentat un proces
pentru a colecta banii datorați, ar pierde procesul. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, ea putea cere
executarea fiduciei, deoarece era evident că datoria nu era datorată din niciun alt motiv.
224. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VI-a.
În cazul în care un testator are doi debitori principali și îl însărcinează pe moștenitorul său să îi elibereze pe amândoi, iar unul
dintre ei nu este capabil să primească un legat, iar ei nu sunt asociați; moștenitorul ar trebui să transfere dreptul său de acțiune
de la debitorul care nu poate primi legatul la cel căruia legea îi conferă acest beneficiu, iar prin acest procedeu se vor
întâmpla două lucruri, adică cel care nu poate primi legatul va participa la beneficiu, iar cel care poate primi legatul, va fi
eliberat. Dacă, însă, debitorii sunt asociați, cel care este incapabil va beneficia în mod necesar prin intermediul celuilalt care
poate primi moștenirea, iar acesta va fi eliberat prin chitanță; pentru că același lucru se va întâmpla chiar dacă testatorul ar fi
dispus ca singurul îndreptățit să primească în temeiul testamentului să fie eliberat.
225. Același, Întrebări, Cartea a X-a.
Reclamantul sau pârâtul, după ce a însărcinat pe moștenitorul său să nu se judece la Curtea Centumvirilor, s-a pus întrebarea
cu privire la efectul acestui fapt asupra legatului. S-a hotărât că aceasta din urmă nu este valabilă decât în cazul în care
adversarul testatorului are un caz rău, astfel încât să fie învins în disputa cu moștenitorul; căci atunci moștenitorul nu numai
că ar fi obligat să predea bunurile care fac obiectul procesului, dar și să plătească toate cheltuielile de judecată legatarului.
Dar dacă acesta ar avea un caz întemeiat, nu pare să existe nimic în moștenire, nici măcar cheltuielile, așa cum au considerat
unele autorități.
226. Scaevola, Opinii, Cartea a III-a.
Un creditor a făcut următorul legat debitorului său: "Doresc ca tot ceea ce mi se cuvine de la Gaius Seius, și pe care el l-a
garantat prin gajarea grădinilor sale, să îi fie dat de către moștenitorii mei". În cazul în care testatorul, în timpul vieții sale, ar
fi primit vreo plată de la Seius, întreb dacă aceasta ar putea fi revendicată ca fiind datorată în temeiul legatului. Răspunsul a
fost că, în conformitate cu faptele declarate, aceasta nu putea fi revendicată. Aceeași parte a solicitat din nou consultanță,
susținând că testatorul, înainte de a face codicilul prin care a lăsat moștenirea, a primit aproape tot principalul și dobânda
datoriei, astfel încât nu mai rămăsese decât o parte foarte mică din datorie, și a întrebat dacă ar avea dreptul la o acțiune de
recuperare pe baza clauzei "tot ceea ce mi se datorează și care este legat de trecut". Răspunsul a fost că, în ceea ce privește
2052

faptele declarate în primul rând, opinia mea era corectă; dar în ceea ce privește cele declarate ulterior, ceva a fost adăugat, iar
punctul trebuie să fie decis de instanță, care ar trebui să stabilească dacă testatorul, uitând că banii fuseseră plătiți, a făcut
această prevedere; sau pentru că plata a fost făcută fără știrea sa; sau dacă a acționat în mod intenționat, deoarece a dorit ca
suma datorată, mai degrabă decât dreptul de a cere o eliberare, să fie lăsată moștenire.
227. Un testator, printre altele, a făcut următorul legat către libertul său: "Dacă a făcut vreo afacere pentru mine în timpul
vieții mele, interzic să i se ceară socoteală pentru aceasta." S-a pus întrebarea dacă va fi obligat să predea moștenitorilor
registrele în care erau ținute conturile, precum și orice sume rămase în mâinile sale, așa cum reiese din înregistrările de
încasări și cheltuieli. Răspunsul, în ceea ce privește chestiunea în cauză, a fost că moștenitorul era, de asemenea, îndreptățit
să pretindă ceea ce administratorul împrumutase colegilor săi sclavi care făceau parte din moștenire, sume care, cheltuite în
beneficiul stăpânului său, ar trebui să fie deduse din soldul aflat în mâinile sale.
228. Titia, care avusese doi tutori, a făcut următoarea prevedere în testamentul său: "Nu doresc să se ceară socoteală despre
tutela pe care mi-au administrat-o Publius Maevius și Lucius Titius, pentru primul". S-a pus întrebarea dacă banii rămași în
mâinile sale în urma administrării tutelei ar putea fi încasați de la el. Răspunsul a fost că nu exista nimic în cazul expus care
să ducă la convingerea că banii care aparțineau tutorelui și care au rămas în mâinile tutorelui au fost moșteniți.
229. De asemenea, s-a pus întrebarea dacă și colegul tutore ar trebui să fie considerat ca fiind eliberat. Răspunsul a fost că
colegul tutore nu a fost eliberat.
230. "Referitor la Gaius Seius, care a fost deosebit de merituos, nu doresc ca nimic din ceea ce îmi datorează în note sau în
cont, sau orice a împrumutat de la mine, sau orice obligație pe care aș fi putut-o contracta în beneficiul său să fie cerut nici
lui, nici moștenitorilor săi." Întreb dacă a fost lăsată moștenire doar suma de bani datorată în momentul în care a fost făcut
testamentul sau dacă a fost inclusă în moștenire și dobânda care s-a acumulat ulterior la suma respectivă. Răspunsul a fost că,
în conformitate cu faptele declarate, a reieșit că testatorul a intenționat ca toate obligațiile lui Seius datorate lui însuși să fie
stinse în virtutea fiduciei.
231. De asemenea, a fost întrebat, după ce o obligație a fost reînnoită și valoarea datoriei a crescut, dacă ceea ce era datorat în
temeiul vechiului contract ar fi fost în continuare inclus în moștenire; sau în cazul în care a fost făcută o reînnoire, iar partea
devenind, ca să spunem așa, un nou debitor, ar putea fi acționat în judecată pentru suma crescută. Răspunsul a fost că se
considera că a fost lăsat moștenire doar ceea ce partea datora la momentul respectiv, dar dacă testatorul a rămas la intenția sa
inițială, moștenirea ar include toate datoriile existente la momentul morții sale.
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Tit. 4. Cu privire la anularea sau transferul legatelor și al fiduciilor.

232. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care un testator, după ce a lăsat moștenire dreptul de a conduce vitele pe terenul său, nu acordă dreptul de trecere,
el nu omite nimic din legat, pentru motivul că dreptul de a conduce vitele nu poate exista fără dreptul de trecere.
233. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
În cazul în care o suprafață de teren este lăsată moștenire, se poate face o rezervă după cum urmează: "Nu dau și nu las
moștenire lui Așa și așa nici un alt drept legat de acest teren, cu excepția uzufructului asupra acestuia", pentru ca uzufructul
să constituie legatul.
234. Cu toate acestea, uzufructul poate fi rezervat, astfel încât să rămână doar simpla proprietate.
235. În mod similar, o parte din terenul lăsat moștenire poate fi rezervată.
236. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIV.
237. Dacă cineva ar face o dispoziție testamentară după cum urmează: "Dau și las moștenire lui Titius o astfel de suprafață de
teren, iar dacă Titius va muri, moștenitorul meu să fie însărcinat să i-o dea lui Seius", se consideră că această dispoziție este
transferată în mod legal. Chiar dacă partea căreia i-a fost lăsată în primul rând ar trebui să fie moartă la momentul transferului
proprietății, Seius va avea dreptul la aceasta.
237. Dacă cineva ar face un legat către Titius după cum urmează: "Fie ca moștenitorul meu să dea un astfel de articol lui
Titius sau, dacă Titius moare înainte de a-l primi, să i-l dea lui Sempronius", conform interpretării stricte a legii, moștenitorul
va părea că este obligat față de ambele părți, adică față de Sempronius și față de moștenitorul lui Titius. Cu toate acestea,
dacă moștenitorul testatorului nu a predat bunurile lui Titius, dreptul de a cere moștenirea va fi transmis moștenitorilor săi, iar
Sempronius nu va avea niciun drept asupra ei; dar dacă nu a existat nicio întârziere, Sempronius, și nu moștenitorii lui Titius,
va fi atunci îndreptățit să primească moștenirea. Dar dacă Titius va muri înainte de momentul în care moștenirea va fi
transmisă, doar Sempronius va avea dreptul să o primească.
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238. Același lucru trebuie spus și în cazul în care o moștenire este lăsată în încredere în beneficiul unui băiat, iar mama
acestuia devine legatar dacă el moare înainte de a obține moștenirea, astfel încât, dacă moare înainte de momentul în care
moștenirea se va produce, mama va avea dreptul la ea; dar dacă moare după aceea, beneficiul moștenirii va trece la
moștenitorii copilului, la fel ca și în cazul în care ar fi existat o neîndeplinire în executarea moștenirii înseși.
239. Cu toate acestea, atunci când cineva face un legat după cum urmează: "Fie ca moștenitorul meu să predea lui Titius o
astfel de proprietate, iar dacă nu face acest lucru, să o predea lui Sempronius", Sempronius va avea dreptul la legat doar dacă,
la momentul în care acesta va fi dobândit, Titius va fi incapabil să îl dobândească.
240. Dacă cineva ar face un legat după cum urmează: "Fie ca moștenitorul meu să dea o astfel de suprafață de pământ lui
Titius, iar dacă Titius ar înstrăina-o, moștenitorul meu să o dea lui Seius", moștenitorul va fi însărcinat cu ambele dări;
deoarece Titius nu este însărcinat cu darea în cazul în care ar înstrăina pământul, dar moștenitorul este însărcinat cu legatul
către el. Prin urmare, moștenitorul, prin depunerea unei excepții pe motiv de rea-credință, ar trebui să se asigure și să ceară
garanții de la Titius pentru a nu înstrăina terenul.
241. Dacă cineva își rezervă mai mult decât lasă, rezerva sa va fi valabilă; ca de exemplu, dacă lasă moștenire douăzeci de
aurei și își rezervă patruzeci.
242. Dacă un testator lasă uzufructul unui anumit teren și își rezervă dreptul de trecere, rezervarea sa este nulă, dar
moștenirea nu va fi invalidată, la fel cum în cazul în care o persoană lasă dreptul de proprietate asupra unui teren, rezervânduși dreptul de trecere, moștenirea nu va fi diminuată.
243. În cazul în care un testator lasă o moștenire separat la două persoane cu numele de Titius și, ulterior, privează una dintre
ele de moștenire, dar nu este clar la care dintre ele se referă, amândouă vor avea dreptul la moștenire; la fel cum atunci când,
atunci când, făcând o moștenire, nu este evident cui dintre două părți este dată, spunem că nu este lăsată nici uneia dintre ele.
244. În cazul în care o suprafață de teren a fost lăsată lui Titius în mod absolut, apoi i-a fost lăsată sub condiție și, în cele din
urmă, a fost lipsit de ea, după cum urmează: "Moștenitorul meu nu-i va da lui Titius suprafața de teren pe care i-am lăsat-o
sub condiție", acesta nu va avea dreptul la ea în temeiul niciuneia dintre dispoziții, cu excepția cazului în care testatorul a
declarat în mod expres că dorea ca el să primească moștenirea în mod absolut.
245. Să vedem dacă poate fi revocată condiția de care depinde un legat, o moștenire sau libertatea unui sclav. Julianus spune
că, în cazul libertății unui sclav, înlăturarea condiției nu îi conferă imediat libertatea. Papinianus, de asemenea, în Cartea a
șaptesprezecea a întrebărilor, spune că, în general, condiția nu poate fi revocată, deoarece el susține că o condiție nu este dată,
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ci este impusă, iar ceea ce este impus nu poate fi înlăturat, deoarece aceasta se aplică doar la ceea ce este dat. Cu toate
acestea, este mai bine să se ia în considerare semnificația cuvintelor, mai degrabă decât cuvintele în sine; și, așa cum
condițiile pot fi impuse, tot așa pot fi revocate.
246. În cazul în care un testator, prin testamentul său, a lăsat o sută de aurei lui Titius și i-a făcut următorul legat într-un
codicil: "Moștenitorul meu să dea lui Titius cincizeci de aurei, și nu mai mult", legatarul nu poate pretinde mai mult de
cincizeci de aurei.
247. Nu numai legatele, ci și fiduciile pot fi revocate, chiar și printr-o simplă dorință. De aceea, se pune întrebarea dacă o
fiducie va fi datorată în cazul în care între părți a apărut dușmănie. Dacă, într-adevăr, dușmănia se referă la o infracțiune
capitală sau are un caracter extrem de grav, ceea ce a fost lăsat moștenire va fi considerat ca fiind revocat; dacă, totuși,
infracțiunea este una ușoară, trustul va continua să existe. În conformitate cu aceasta, putem include moștenirile, iar o
excepție pe motiv de rea-credință poate fi depusă.
248. Același, Despre Sabinus, cartea XXXIII.
Dacă părțile își vor reînnoi prietenia, iar testatorul se va căi de rezoluția sa anterioară, moștenirea sau trustul care a fost lăsat
va fi restabilit în întregime, deoarece testamentul defunctului a fost alterabil până în ultima clipă a vieții sale.
249. Gaius, Despre Edictul urban, Cartea a II-a.
Așa cum o moștenire poate fi luată de la o persoană, tot așa poate fi transferată altei persoane, de exemplu, după cum
urmează: "Îi dau și îi las lui Seius ceea ce i-am lăsat lui Titius". Această clauză conține o privare tacită de moștenire, în ceea
ce îl privește personal pe Titius.
250. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
Transferul unei moșteniri se face în patru moduri. Fie poate fi transferat prin înlocuirea unei persoane cu alta; fie acest lucru
poate fi făcut de partea care a ordonat ca acesta să fie acordat, astfel încât o altă persoană să îl poată da; fie atunci când un tip
de proprietate este lăsat în locul altuia, cum ar fi zece aurei în locul unei suprafețe de teren; fie atunci când moștenirea era
absolută, iar aceasta este transferată sub o condiție.
251. Dacă, totuși, aș da lui Maevius ceea ce i-am dat deja lui Titius, deși se obișnuiește să se considere că amândoi sunt
însărcinați cu predarea aceluiași bun, totuși, cea mai bună opinie este că, în acest caz, primul legatar este lipsit de legat, căci
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acolo unde spun: "Să fie însărcinat Seius să dea ceea ce l-am însărcinat pe Titius să dea", se va considera că am spus că Titius
nu va preda bunul.
252. De asemenea, în cazul în care se lasă moștenire zece aurei în loc de un teren, anumite autorități consideră că prima
moștenire nu este revocată; dar, de fapt, este revocată, deoarece ultimul testament este cel care trebuie pus în aplicare.
253. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIV.
În cazul în care legatul unui obiect este făcut cuiva sub o condiție, iar același obiect a fost deja lăsat în mod absolut altuia, nu
se consideră că primul legat a fost revocat în mod absolut, ci doar în cazul în care condiția celui de-al doilea ar trebui să fie
respectată. Cu toate acestea, dacă intenția testatorului a fost ca primul legat să fie, în orice condiții, anulat, trebuie să se
considere că acest lucru a fost făcut.
254. Julianus, Digest, Cartea XXXII.
Prin urmare, dacă cel căruia i-a fost transferată moștenirea moare în timpul vieții testatorului, aceasta nu va aparține, totuși,
persoanei care a fost privată anterior de ea.
255. Julianus, Disputations, Cartea a V-a.
Dacă cineva, după ce a lăsat o sută de aurei unei persoane în mod absolut, i-a lăsat apoi aceeași sumă în mod condiționat și a
intenționat să-i lase în plus această a doua sumă, ceea ce i-a lăsat în mod absolut va fi datorat imediat, iar ceea ce i-a fost lăsat
sub condiție va fi datorat dacă condiția va fi îndeplinită. Cu toate acestea, în cazul în care, prin faptul că s-a răzgândit, i-a
lăsat aceeași sumă sub condiție, se poate considera că legatul absolut a devenit condiționat. Prin urmare, dacă în același
testament prin care a lăsat o sută de aurei a lăsat ulterior cincizeci, iar aceste cincizeci au fost destinate să constituie un nou
legat, vor fi datorate o sută cincizeci de aurei. Dar dacă el a intenționat ca moștenirea să constea doar în cincizeci de aurei,
vor fi datorate doar cincizeci. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care acest lucru a fost făcut prin intermediul unui
codicil.
256. Julianus, Digest, cartea XXXVII.
În cazul în care o moștenire este lăsată în mod absolut lui Titius, iar el este privat de ea sub o anumită condiție și moare în
timp ce condiția este în curs de îndeplinire, chiar dacă condiția ar eșua, moștenirea nu va aparține moștenitorului lui Titius;
pentru că atunci când o moștenire odată dată este luată sub o condiție, efectul este același ca și cum în primul rând ar fi fost
lăsată sub o condiție opusă.
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257. În cazul în care un legat este făcut după cum urmează: "Fie ca moștenitorul meu să plătească zece aurei lui Titius, iar
dacă nu le va plăti lui Titius, să plătească cele zece aurei menționate lui Sempronius", dacă Titius va muri înainte de ziua în
care legatul se va produce, Sempronius poate pretinde în mod legal legatul, pentru că ar trebui să se înțeleagă că i-a fost
transferat lui.
258. Același, Digest, Cartea LIV.
Atunci când un testator lasă moștenire un sclav, în termeni generali, și îl rezervă pe Stichus, el nu anulează legatul, ci îl
slăbește;
259. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea L.
Deoarece legatarul nu poate alege Stichus.
260. Marcianus, Institutes, Cartea VI.
Divinii Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript că, atunci când un testator, determinat de un motiv sau altul, în
ultimul său testament menționa pe unul dintre liberții săi ca fiind de un caracter extrem de rău, se considera că l-a privat de
tot ceea ce îi fusese lăsat anterior.
261. Florentinus, Institutes, cartea XI.
Legatele care sunt nule atunci când sunt acordate, nu devin valabile prin suprimarea lor; ca de exemplu, după ce l-a numit
moștenitor pe stăpânul unui sclav, testatorul îl privează condiționat pe respectivul sclav de un legat absolut pe care i-l făcuse
acestuia. Căci, atunci când un legat absolut este suprimat prin impunerea unei condiții, se consideră că a fost lăsat sub
condiție contrară și, prin urmare, este confirmat. Acest lucru, însă, nu se aplică atunci când legatul care a fost suprimat nu era
valabil în primul rând.
262. Aceleași motive pentru care un legat devine nul atunci când este lăsat moștenire, fac ca și suprimarea sa să nu mai aibă
nici o forță sau efect; ca, de exemplu, dacă privezi un legatar de o parte din dreptul său de trecere sau dacă ordoni ca un sclav
să fie doar parțial liber.
263. Paulus, On the Allotment of Freedmen.
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În cazul în care un sclav lăsat moștenire de un testator este înstrăinat și apoi răscumpărat de acesta, el nu va fi datorat
legatarului, împotriva căruia se poate opune o excepție pe motiv de rea-credință. Cu toate acestea, este evident că el nu va fi
împiedicat de aceasta dacă legatarul poate dovedi că testatorul și-a reînnoit intenția de a-i da sclavul.
264. The Same, On the Law of Codicils.
Nu contează dacă legatul conținut în testament este șters sau înlăturat.
265. Celsus, Digest, Cartea XXII.
Nimic nu îl împiedică pe testator să corecteze, să schimbe sau să revoce un testament anterior printr-un testament următor.
266. Modestinus, Diferențe, Cartea a VIII-a.
Dacă un testator, în timpul vieții sale, ar da altcuiva bunurile pe care le-a lăsat moștenire, moștenirea se va stinge în mod
absolut, și nici nu facem vreo distincție dacă a dispus de bunurile sale prin necesitate sau doar prin simplă înclinație; astfel
încât, dacă le-a dat prin necesitate, moștenirea va fi încă plătibilă, dar dacă a dispus de ele doar prin simplă înclinație, nu va fi
plătibilă. Această distincție, totuși, nu se va aplica unei părți care face o donație prin liberalitate, deoarece nimeni nu este
liberal atunci când este împins de necesitate.
267. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
Modestinus a dat ca opinie că, dacă defunctul, prin privarea lui Maevius de o moștenire care i-a fost lăsată, nu a intenționat să
revoce încrederea cu care a fost însărcinat, moștenitorii pot fi dați în judecată în virtutea încrederii; și această opinie va fi
aprobată.
268. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea I.
Deși pot transfera o moștenire unei persoane care nu are dreptul să o primească în baza testamentului meu, sau pot lăsa
moștenirea fără acordarea libertății propriului meu sclav, chiar dacă acesta nu are dreptul să o primească, ea tot nu va fi
plătibilă persoanei care a fost lipsită de ea.
269. Licinius Rufinus, Reguli, Cartea a IV-a.
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Numai cel căruia i s-a lăsat o moștenire poate fi privat de ea și, prin urmare, dacă o moștenire ar fi făcută fiului sau sclavului
altuia, tatăl sau stăpânul nu poate fi privat de ea.
270. Papinianus, Opinii, Cartea a VI-a.
Un moștenitor desemnat la o parte dintr-o moștenire a primit, de asemenea, o moștenire prin testament. Ulterior, testatorul l-a
privit cu o ură intensă și a intenționat să facă un alt testament, pe care l-a început, dar nu l-a putut termina și a trecut partea
fără să-l menționeze. Drepturile sale de acțiune în calitate de moștenitor nu puteau, într-adevăr, să-i fie refuzate, dar dacă ar fi
revendicat moștenirea, ar fi putut fi împiedicat printr-o excepție pe motiv de rea-credință.
271. Același, Opinii, Cartea a VII-a.
Un tată, după ce și-a împărțit bunurile între copiii săi, a dorit ca fiica sa să primească suma de trei sute de aurei, provenită din
profitul pe care îl obținea din avantajele de care se bucura în calitate de centurion șef al Triarii; ulterior, a folosit acești bani
pentru a achiziționa o suprafață de teren. În pofida acestui fapt, frații și coerezii surorii vor fi totuși obligați să execute
fiducia, deoarece ceea ce a fost folosit în beneficiul testatorului nu putea fi considerat ca fiind consumat. Dar, deoarece el și-a
împărțit bunurile între copiii săi, a intenționat ca tot ceea ce nu a fost împărțit să le aparțină în comun; și de aceea s-a decis ca
terenul care a fost achiziționat cu ajutorul fondurilor provenite din funcția din armată să fie, de asemenea, împărțit, astfel
încât fiica să primească partea ei de moștenire din suma plătită pentru terenul respectiv. Acest lucru ar fi fost valabil și în
cazul în care banii ar fi fost incluși în activele succesiunii.
272. Același, Opinii, Cartea a VIII-a.
În cazul în care un legat lăsat sub condiție este transferat unei alte părți, se consideră că a fost transferat sub rezerva aceleiași
condiții, cu excepția cazului în care aceasta nu era una care nu se lega de persoana primului legatar. Căci dacă cineva ar lăsa
un bun soției sale, cu condiția ca aceasta să aibă copii, iar moștenirea să fie transferată, condiția care era în mod necesar
atașată persoanei primei femei nu va fi considerată ca fiind repetată.
273. Un tată și-a legat grădinile sale cu toate accesoriile lor fiicei sale, iar ulterior a prezentat soției sale o parte din sclavii
care aparțineau acestor grădini. Indiferent dacă a confirmat sau nu donația, ultimele sale dorințe vor avea prioritate față de
legatul către fiica sa. Dar chiar dacă donația nu ar fi validă, se va înțelege că tatăl a diminuat moștenirea fiicei sale.
274. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
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Un testator a lăsat unuia dintre moștenitorii săi o suprafață de teren cu titlu de moștenire privilegiată, iar ulterior a dispus ca
anumite drepturi de acțiune, până la valoarea de cumpărare a respectivei suprafețe de teren, să fie atribuite unui alt
moștenitor. Ulterior, după ce a vândut terenul fără a cauza vreun prejudiciu părții care avea dreptul la el ca moștenire
privilegiată, a plasat prețul primit pentru acesta printre bunurile din patrimoniul său. Am considerat că drepturile de acțiune
nu ar trebui să fie cesionate coproprietarului său.
275. Paulus, Întrebări, Cartea a IX-a.
În cazul în care un legat a fost lăsat unui sclav cu libertatea sa, iar acesta a fost vândut ulterior, iar legatul libertății sale a fost
revocat, deși o astfel de revocare este nulă cu referire la un sclav aparținând altuia, totuși, cumpărătorul nu va avea dreptul la
legat. Există un motiv în acest sens, deoarece revocarea va rămâne valabilă, deoarece sclavul poate fi răscumpărat, la fel cum
legatul moștenirii este valabil atunci când este făcut pentru cineva care, la momentul în care a fost făcut testamentul,
aparținea testatorului, dar care, după ce a fost vândut, și-a obținut libertatea prin intermediul unui codicil.
276. Ce s-ar întâmpla dacă testatorul, în timpul vieții sale, ar manunța un sclav pe care l-a lăsat liber prin testament, iar apoi
ar revoca acordarea libertății printr-un codicil? Să vedem dacă simpla revocare a libertății sale ar anula moștenirea. Unele
autorități consideră că da, dar o dispoziție superfluă nu afectează un legat.
277. Același, Întrebări, Cartea XXV.
Atunci când un sclav este lăsat moștenire și i se lasă ceva, iar ulterior el ar trebui să fie vândut și să fie privat de ceea ce i-a
fost lăsat, revocarea va fi valabilă, deoarece legatul va avea efect dacă sclavul va fi răscumpărat.
278. În cazul în care un sclav este lăsat moștenire și este manuntit în timpul vieții părților, iar el este privat de moștenirea sa,
privarea nu va avea nici o forță sau efect; prin urmare, el poate lua moștenirea lăsată lui, deoarece, chiar dacă ar trebui să fie
din nou redus la sclavie, moștenirea sa tot nu va fi reactivată, deoarece este considerat un om nou.
279. Valens, Trusts, Cartea a V-a.
Dacă ți-aș lăsa o anumită proprietate și ți-aș cere să o predai lui Titius, iar apoi ți-aș lăsa aceeași proprietate în cadrul unui
trust, dar nu ți-aș cere să o predai nimănui, se pune întrebarea dacă este în puterea ta să alegi proprietatea în termenii celui deal doilea trust pentru a evita executarea primului. S-a stabilit că este mai bine să se ia în considerare ultima dispoziție a
testamentului.
280. Paulus, Sentințe, Cartea a III-a.
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Un libert care a primit o moștenire prin prima parte a testamentului, ulterior a fost stigmatizat de testator ca fiind ingrat în
același act, iar testatorul schimbându-se, libertul nu va avea dreptul la o acțiune întemeiată pe testament.
281. Scaevola, Digest, cartea XXX.
O testatoare a lăsat mai multe obiecte fiicei sale adoptive, iar ulterior a revocat legatul unora dintre ele și a însărcinat-o pe
moștenitoarea sa să le înlocuiască cu altele, printre care a dorit să fie dăruite douăzeci de lire de aur, după cum urmează: "Pe
lângă acestea, dau și las moștenire și doresc ca douăzeci de lire de aur să îi fie date ei." Ea a mai adăugat: "Și te însărcinez pe
tine, Attius, mai presus de toate, să ai grijă și să o protejezi pe sora ta Sempronia, cu afecțiunea cuvenită, iar dacă vei
considera că a revenit la un mod de viață bun, lasă-i la moartea ta cele douăzeci de lire de aur menționate mai sus; și, între
timp, plătește-i venitul acestei sume, adică o dobândă de șase procente." Ulterior, ea a transferat aceleași douăzeci de lire
sterline de aur legatarului ei, Maevius, printr-un codicil, și l-a însărcinat pe acesta cu o încredere după cum urmează: "Doresc
ca cele douăzeci de lire de aur pe care le-am lăsat prin testamentul meu fiicei mele adoptive, Sempronia, să fie date lui
Maevius, după ce am luat de la el garanția că va plăti cinci denari în fiecare lună din această sumă respectivei Sempronia,
atâta timp cât va trăi, pe lângă o sută douăzeci și cinci de denari pentru îmbrăcămintea ei; și vă rog să faceți acest lucru. Sunt
convins că tu, Maevius, din cauza afecțiunii tale, îl vei însărcina pe moștenitorul tău, la moartea ta, să îndeplinească dorințele
mele cu privire la copilul meu adoptiv." S-a pus întrebarea dacă Maevius, în calitate de legatar, va fi obligat, în momentul
morții sale, să plătească cele douăzeci de lire de aur Semproniei, așa cum fusese însărcinat moștenitorul Attius să facă.
Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, nu putea fi obligat să îi plătească cele douăzeci de lire de aur; dar
că celelalte lucruri cu care fusese însărcinat în beneficiul copilului adoptiv trebuie să fie furnizate de Maevius și de
moștenitorul său, atâta timp cât copilul adoptiv trăiește.
282. Titia, prin testamentul său, a numit-o pe Seia, femeia ei liberă, care era și sora ei adoptivă, moștenitoare a douăsprezecea
parte din averea sa. Ea a lăsat anumite terenuri libertului ei Pamphilus, în temeiul unui contract de încredere, printre care se
aflau anumite câmpuri de mare întindere, desemnate ca fiind în apropiere de Colon; și ulterior, printr-o scrisoare, a dat și alte
bunuri aceluiași libert, în care scrisoare se referea la Seia și Pamphilus după cum urmează: "Pentru moștenitorii mei, salutări.
Doresc ca tot ceea ce se menționează mai jos să fie dus la îndeplinire, precum și toate dispozițiile pe care le-am luat deja cu
referire la Pamphilus. În cazul în care sora mea adoptivă, Seia, nu va deveni moștenitoarea mea pentru partea din averea mea
la care am desemnat-o, doresc ca toate pământurile de lângă Colon să îi fie date ei." Deoarece liberta Seia a respins partea de
moștenire lăsată prin testament și a ales ceea ce i-a fost dat prin codicil, s-a pus întrebarea, dacă Pamphilus ar trebui să
pretindă aceleași terenuri în conformitate cu termenii fiduciei, dacă ar putea fi împiedicat de o excepție pe motiv de reacredință. Răspunsul a fost că trusturile care se refereau la terenuri, adică la cele care se aflau în apropierea lui Colon, au fost
considerate ca fiind transferate libertei Seia.
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283. Un testator a cerut moștenitorilor săi ca, în cazul în care va muri într-o provincie, să se dea șaizeci de aurei lui Lucius
Titius, pentru ca acesta să se ocupe de corpul său și să-l aducă în țara sa. El a mai adăugat și următoarele: "Dacă mai rămâne
ceva din suma de bani menționată, doresc să i se dea lui". În aceeași zi, a adresat un codicil moștenitorilor săi, în următorii
termeni "Dacă se va întâmpla să mor fie în provincie, fie în timpul călătoriei mele, vă cer ca trupul meu să fie dus în
Campania și așezat în mormântul copiilor mei." S-a pus întrebarea dacă, prin această dispoziție, testatorul l-a privat în mod
tacit pe Lucius Titius de tot ceea ce a rămas din suma de șaizeci de aurei menționată mai sus. Răspunsul a fost că ar trebui să
se considere că a fost lipsit de ea.
284. Un tată și-a desemnat prin testament fiicele sale moștenitoare ale unor părți inegale din averea sa, iar prin același
testament a făcut o împărțire a aproape tuturor bunurilor sale, după care a adăugat următoarele: "Toate bunurile mele rămase,
precum și orice pasiv aferent averii mele, vor aparține doar celor două fiice ale mele, și anume Prima și Secunda, sau oricare
dintre ele va supraviețui." Ulterior, printr-un codicil, a făcut o împărțire a bunurilor sale între ele foarte diferită de cea pe care
o făcuse prin testamentul său, iar o parte din acestea nu le-a lăsat în mod specific nimănui. S-a pus întrebarea dacă fiicele,
Prima și Secunda, puteau, în conformitate cu termenii testamentului, să pretindă că numai ele aveau dreptul la bunurile care
nu au fost lăsate în mod specific nimănui prin ultima dispoziție pe care tatăl lor a făcut-o din averea sa. Răspunsul a fost că
acesta nu părea să fi revocat întregul testament, ci doar să fi făcut modificări cu privire la anumite bunuri de care dispusese în
mod diferit.
285. O mamă a făcut următoarea dispoziție într-o scrisoare cu privire la o moștenire și la o parte din averea sa lăsată fiului
său: "Întrucât știu că fiul meu Priscillianus este în pragul morții, consider că este just și potrivit să le las fratelui meu
Marianus și soțului meu Januarius părți egale din acea parte din averea mea pe care i-am dat-o fiului meu; și, în cazul în care
el va muri, le dau și le las, și doresc să li se predea orice altceva, în plus, pe care aș putea să i-l las." Priscillianus a trăit până
după ce testamentul a fost deschis, iar apoi a murit de aceeași boală. S-a pus întrebarea dacă moștenirea lăsată lui ar fi
aparținut, în conformitate cu termenii fiduciei, lui Januarius și Marianus. Răspunsul a fost că se putea considera că, dacă fiul
ar fi murit de aceeași boală de care suferea la momentul respectiv, atunci moștenirea ar fi fost transferată în mod absolut celor
cu privire la care s-a făcut ancheta.
286. Același, Digest, cartea XIV.
Un testator care și-a numit fiul moștenitor al unei părți din moștenirea sa i-a lăsat și lui două suprafețe de pământ cu sclavii și
toate uneltele care le aparțineau. De asemenea, a lăsat mai multe lucruri soției sale, precum și sclavii Stichus și Damas. Dar,
după ce a constatat că nu exista un administrator care să se ocupe de una dintre moșiile lăsate fiului său, l-a trimis pe Stichus
și l-a numit administrator al cultivării terenului respectiv, dându-i și sarcina de a se ocupa de conturile aferente. S-a pus
întrebarea dacă Stichus va aparține soției sale sau fiului său. Răspunsul a fost că, întrucât testatorul a avut în vedere aspectele
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pentru care a fost prevăzut în testamentul său, Stichus, în calitate de intendent, ar aparține terenului la care a fost transferat și
că soția nu îl putea revendica în conformitate cu termenii fiduciei.
287. Un anumit individ a lăsat moștenire patru terenuri mamei sale, pe care o desemnase moștenitoare a unei părți din averea
sa, și a însărcinat-o să predea două dintre aceste terenuri socrului său; ulterior, printr-un codicil, a suprimat trustul pe care îl
crease în beneficiul socrului său. S-a pus întrebarea dacă cele două câmpuri menționate ar fi aparținut mamei ca moștenire
privilegiată. Am răspuns că nu există niciun motiv în cazul menționat pentru care acestea nu i-ar aparține.
288. Seia, prin testamentul său, a făcut un legat de cinci lire de aur. Titius a acuzat-o că a ordonat moartea tatălui ei. După ce
acuzația a fost făcută, Seia a executat un codicil, dar nu l-a privat pe fiul ei vitreg, Titius, de moștenirea menționată anterior,
și a murit înainte ca acuzația să fie ascultată. După ce cazul a fost judecat, s-a decis că tatăl lui Titius nu și-a pierdut viața din
cauza vreunui act criminal al Seiei. Întrucât aceasta nu l-a privat pe Titius, prin codicil, de moștenirea pe care i-o dăduse prin
testament, întreb dacă aceasta ar trebui să fie plătită lui Titius de către moștenitorii Seiei. Răspunsul a fost că, în conformitate
cu faptele declarate, nu li se cuvine.
289. Un anumit individ, printre altele, a lăsat moștenire peculium-ul său fiicei sale, care se afla sub controlul său. După ce șia făcut testamentul, el a încasat banii care aparțineau fiicei sale de la un debitor al acesteia și i-a folosit în cont propriu. Întreb
dacă fiica poate, din acest motiv, să introducă o acțiune împotriva moștenitorilor tatălui său. Răspunsul a fost că, dacă poate
dovedi că acesta a făcut acest lucru fără intenția de a o priva de moștenire, ea poate introduce acțiunea.
290. Venuleius, Acțiuni, Cartea a X-a.
Este ușor să iei sau să adaugi ceva la un legat, atunci când a fost lăsată doar o sumă de bani, dar atunci când este vorba de
anumite bunuri corporale, este mai dificil să exprimi acest lucru în scris, iar împărțirea riscă să fie neinteligibilă.
291. În cazul în care libertatea lăsată sclavilor le este retrasă, nu se câștigă nimic prin privarea expresă a acestora de
moștenirea lor.

Tit. 5. Cu privire la chestiunile îndoielnice.
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292. Papinianus, Opinii, Cartea a VII-a.
Un testator a lăsat moșia Maevian, sau Seian Estate lui Titius. Întrucât în acte erau menționate mai multe suprafețe de teren
sub numele de Maevian Estate, am răspuns că nu pare că defunctul a intenționat ca toate aceste suprafețe să fie incluse în
testament, cu condiția ca valoarea Seian Estate să nu fie foarte diferită de cea a Maevian Estate.
293. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
În cazul în care o moștenire este lăsată moștenire sau un trust este creat în beneficiul cetățenilor unui oraș, se consideră că a
fost lăsată orașului.
294. Paulus, Întrebări, Cartea a XIV-a.
În cazul în care o propoziție este ambiguă, nu o putem interpreta în ambele sensuri, ci doar conform intenției testatorului. Prin
urmare, atunci când cineva a spus ceva ce nu a intenționat să spună, nu a spus ceea ce înseamnă cuvintele, pentru că nu
aceasta a fost intenția sa; și nici nu a spus ceea ce a intenționat, pentru că nu s-a folosit de un limbaj potrivit pentru acest
scop.
295. Același, Opinii, Cartea a XIX-a.
Paulus a fost de părere că, atunci când un legat este lăsat în funcție de respectarea unei condiții, acesta trebuie să fie plătit fără
îndoială unor persoane determinate sau incerte, în așa fel încât o acțiune pentru a constrânge executarea fiduciei va fi admisă.
296. Același, Opinii, Cartea XIX.
Paulus a mai dat ca opinie că, atunci când numele beneficiarului unui trust nu este inserat în testament, nu există nicio
îndoială că nicio persoană, certă sau incertă, nu are dreptul la beneficiul trustului.
297. Gaius, Trusts, Cartea I.
Un anumit individ, după ce a fost trimis în exil, a făcut un testament și, după ce a desemnat un moștenitor și a făcut moșteniri
către mai multe persoane, a adăugat următoarele: "Dacă vreunul dintre moștenitorii mei sau alți prieteni pe care i-am
menționat în acest testament, sau oricine altcineva, ar obține rechemarea mea de la împărat, iar eu aș muri înainte de a-mi
putea manifesta recunoștința față de el, doresc ca o asemenea sumă de bani să fie dată de către ceilalți moștenitori ai mei
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celui care face acest lucru". Unul dintre moștenitorii pe care îi desemnase a obținut rechemarea sa, dar înainte ca testatorul să
știe acest lucru a murit. S-a pus problema executării fiduciei. Julianus, după ce a fost consultat, a fost de părere că trustul ar
trebui executat; și chiar dacă cel care a obținut revocarea testatorului nu era nici moștenitorul, nici legatar, ci unul dintre
prietenii săi, acesta din urmă avea dreptul să beneficieze de trust.
298. Dacă cineva te-ar însărcina să predai averea sa moștenitorului său postum sau unui străin; 7. Marcianus, Trusts, Cartea a
III-a.
Sau dacă te-ar numi moștenitorul său împreună cu copilul său postum, sau dacă v-ar lăsa moșteniri la amândoi, sau dacă v-ar
face beneficiarii unui trust;
299. Gaius, Trusts, Cartea I.
Se întreabă dacă copilul postum, indiferent dacă s-a născut sau nu, ar putea să vă împiedice să profitați de partea
dumneavoastră de moștenire. Cred că este mai potrivit să se considere că, dacă copilul postum nu se naște, el nu vă va
permite să participați la moștenire, ci întreaga moștenire vă va aparține, ca și cum v-ar fi fost lăsată în întregime; dar dacă se
va naște, amândoi veți avea dreptul la ceea ce a fost lăsat fiecăruia, iar dacă se naște un copil, veți avea dreptul la jumătate
din avere; dacă se nasc doi, veți avea dreptul la o treime; iar dacă se nasc trei copii deodată (pentru că se nasc și tripleți), veți
avea dreptul la o pătrime din avere. Și, chiar în vremea noastră, Serapias, o femeie din Alexandria, a fost prezentată divinului
Hadrian cu cei cinci copii pe care îi avusese la o singură naștere. În cazul în care, însă, mai mult de trei copii vin pe lume în
același timp, evenimentul este considerat un prodigiu.
300. Atunci când un anumit om, după ce a desemnat mai mulți moștenitori, l-a însărcinat pe unul dintre ei, în baza unui
contract de încredere, să predea partea de moștenire care ar putea ajunge în mâinile sale oricăruia dintre co-moștenitorii săi
pe care l-ar putea alege în momentul morții sale, este absolut sigur că acest contract de încredere este unul valid; deoarece nu
este lăsat la discreția moștenitorului căruia i s-a făcut cererea, dacă ar trebui să predea sau nu bunurile, ci cui preferă să le
predea. Într-adevăr, este foarte important dacă testatorul pune la dispoziția fiduciarului pe cine dorește să livreze sau nu
anumite bunuri, sau dacă, după ce i-a impus acestuia necesitatea de a le livra, îi acordă numai lui alegerea nerestricționată a
distribuirii.
301. În cazul în care coerezii sunt desemnați la părți inegale dintr-o moștenire, s-a pus întrebarea dacă moștenitorul ar trebui
să fie obligat să dea fiecăruia părți egale sau numai părți proporționale cu cele la care sunt desemnați moștenitori. S-a hotărât
că, dacă testatorul i-a ordonat unuia dintre moștenitorii săi să renunțe la partea sa în favoarea coerezilor săi, dacă aceștia îi
plătesc o anumită sumă de bani, la care au fost îndrumați să contribuie în mod egal; ar părea corect ca părți egale din bunuri
să le fie date în virtutea fiduciei. Cu toate acestea, dacă, în distribuirea banilor respectivi, testatorul a intenționat ca ei să
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contribuie în părți inegale, pentru ca acestea să corespundă cu părțile din moștenire la care aveau dreptul, ar părea rezonabil
ca, în conformitate cu termenii fiduciei, proprietatea să le fie livrată proporțional cu părțile lor respective din moștenire.
302. Paulus, Sentințe, Cartea a II-a.
Atunci când o donație este făcută între soț și soție, iar cel căruia i-a fost făcută moare înaintea celuilalt, proprietatea revine
celui care a dat-o. În cazul în care ambele părți mor în același timp, pentru a se decide chestiunea, s-a considerat că donația
este valabilă, și aceasta mai ales pentru că donatorul care putea revendica proprietatea nu a supraviețuit.
303. Tryphoninus, Disputații, Cartea XXI.
Un testator, care avea doi copii minori, l-a substituit pe Titius pentru cel care ar putea muri primul. Amândoi au pierit în
același timp într-un naufragiu. S-a pus întrebarea dacă averea va trece la substitut și la care dintre cei doi minori trebuie să fie
considerat moștenitor. Am spus că, dacă frații ar fi murit în cursul normal al naturii, fratele celui care a murit primul ar fi
devenit moștenitorul ab intestato al acestuia, iar substitutul ar fi succedat celui de-al doilea; cu toate acestea, el ar fi avut
dreptul la averea celui care a murit primul, întrucât aceasta era inclusă în cea a celuilalt. Totuși, în problema propusă, în cazul
în care ambii frați au pierit deodată și, cum niciunul dintre ei nu i-a supraviețuit celuilalt, ar trebui să se considere că ambii au
murit ultimii sau că niciunul dintre ei nu a murit ultimul, deoarece decizia cu privire la care dintre ei a murit ultimul depinde
de faptul că unul dintre ei a murit primul? Cu toate acestea, ar trebui să prevaleze prima opinie, și anume că înlocuitorul este
moștenitorul ambilor minori. Căci atunci când un testator, care are un singur fiu, numește un înlocuitor pentru cel care moare
ultimul, nu se consideră că a făcut o substituire invalidă; la fel cum se înțelege ruda cea mai apropiată atunci când există doar
unul care nu precede pe nimeni altcineva, iar în acest caz, cum niciunul dintre frați nu i-a supraviețuit celuilalt, se consideră
că amândoi au murit primul și ultimul.
304. În cazul în care un fiu și tatăl său și-au pierdut viața în război, iar mama a revendicat averea fiului său pe motiv că acesta
a murit ultimul, iar rudele tatălui său au declarat că fiul a murit primul, Divinul Hadrian a decis că tatăl a murit primul.
305. Dacă un libert moare în același timp cu fiul său, averea trece de drept la patronul libertului ab intestat, cu excepția
cazului în care se dovedește că fiul a supraviețuit tatălui său. Considerăm că acesta este cazul din cauza respectului care se
atașează dreptului de patronaj.
306. În cazul în care un soț și o soție mor în același timp, iar o stipulație cu privire la zestre a fost încheiată prevăzând că
aceasta ar trebui să aparțină soțului, dacă femeia a murit în timpul căsătoriei, aceasta va produce efecte, dacă nu se dovedește
că i-a supraviețuit soțului său.
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307. În cazul în care Lucius Titius își pierde viața în același timp cu fiul său care a ajuns la vârsta pubertății și pe care l-a
numit unicul său moștenitor prin testament, se înțelege că fiul a supraviețuit tatălui și va fi moștenitorul său conform
testamentului, iar averea fiului va trece la succesorii acestuia din urmă, cu excepția cazului în care se poate dovedi contrariul
de către moștenitorii tatălui. Cu toate acestea, în cazul în care fiul, care a pierit odată cu tatăl, nu a atins vârsta pubertății, se
consideră că tatăl său i-a supraviețuit, cu excepția cazului în care se poate dovedi contrariul.
308. Ulpianus, Disputații, Cartea a VI-a.
În cazul în care o moștenire a fost lăsată uneia dintre rudele mele care poate urca prima la Capitoliu, iar două dintre ele se
spune că au făcut acest lucru în același timp și nu se știe care dintre ele a ajuns prima, va fi împiedicată moștenirea să intre în
vigoare? Sau, s-ar putea întreba, care este regula dacă testatorul a făcut un legat "celui care ar trebui să-i ridice un
monument", iar mai mulți dintre ei ridică unul; sau dacă un legat este făcut unuia care este cel mai în vârstă dintre două
persoane, iar ambele au aceeași vârstă; sau în cazul în care un legat este lăsat de către testator prietenului său Sempronius, iar
acolo sunt două persoane cu același nume care sunt ținute în aceeași stimă? Dar dacă o moștenire este lăsată la doi oameni cu
același nume, de exemplu, la doi Sempronius, iar unul dintre ei este ulterior privat de moștenire și nu se știe care dintre ei a
fost vizat, moștenirea se va stinge, în ceea ce privește ambele părți, sau revocarea ei va fi nulă? Această întrebare poate
apărea și în cazul în care libertatea este lăsată mai multor sclavi cu același nume sau anumitor sclavi dintre ei. Cea mai bună
opinie este că, în toate aceste cazuri, moștenirile și concesiile de libertate ar trebui să producă efecte, dar în cazul în care are
loc o revocare, aceasta afectează toate părțile.
309. Este clar că, dacă o sclavă își primește libertatea în temeiul următoarei dispoziții: "Să fie liberă, dacă primul copil pe
care îl naște este de sex masculin", și dacă ea dă naștere unui copil de sex masculin și unui copil de sex feminin la o singură
naștere, și este sigur care dintre ei s-a născut primul, nu ar trebui să existe nicio îndoială cu privire la condiția ei, adică dacă
va fi liberă sau nu; nici nu ar trebui să existe vreun dubiu în ceea ce privește cea a fetei, căci dacă ea s-a născut după băiat, va
fi născută liberă. Dacă, totuși, există vreo incertitudine în această privință și nu poate fi înlăturată prin investigație judiciară,
atunci când lucrurile sunt îndoielnice este mai bine să se adopte opinia mai echitabilă și să se presupună că băiatul s-a născut
primul, astfel încât sclava să poată obține libertatea și fiica ei să fie născută liberă.
310. Julianus, Digest, Cartea XXXVI.
Ori de câte ori un uzufruct este lăsat moștenire unor liberți, iar proprietatea bunurilor ultimului supraviețuitor, legatul este
valabil, căci cred că, în acest caz, bunurile sunt lăsate cu următoarea condiție: "Dacă el va fi ultimul supraviețuitor".
311. The Same, Digest, Cartea a V-a.
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Ori de câte ori există o clauză ambiguă în frazeologia unei acțiuni sau a unei excepții, este cel mai convenabil să o înțelegem
în așa fel încât bunurile la care se referă să fie mai degrabă păstrate decât pierdute.
312. The Same, On Ambiguities (Despre ambiguități).
Atunci când un om care a depus două sute de aurei a făcut următorul legat: "Las lui Seius trei sute de aurei, în plus față de
cele două sute pe care i le-am depus", aceste două sume, luate separat, au o anumită denumire, dar când sunt luate împreună,
ele dau naștere la ambiguitate. Trebuie totuși să se considere că nu trei sute, ci cinci sute de aurei sunt datorate, deoarece cele
două sume sunt unite.
313. Atunci când cineva face un legat după cum urmează: "Moștenitorul meu să dea lui Attius, împreună cu Dion, sclavul lui
Maevius, moșia Seian", există o îndoială dacă pământul a fost lăsat și lui Dion, sau dacă Dion a fost lăsat moștenire împreună
cu pământul. Este mai bine să se susțină că a fost lăsat nu doar terenul, ci și sclavul Dion, și mai ales dacă testatorul nu a avut
niciun motiv întemeiat pentru a-i lăsa moștenire lui Dion.
314. În cazul în care încadrăm o stipulație după cum urmează: "Dacă nu furnizezi un astfel de sclav sau o astfel de suprafață
de pământ, promiți să plătești o sută de aurei?". Sancțiunea va fi datorată, indiferent dacă stipulația va fi sau nu îndeplinită;
adică, stipulația va fi obligatorie, chiar dacă nu se va îndeplini nici unul, nici celălalt act. Este evident că aceeași regulă se va
aplica și în cazul în care sunt menționate în mod specific mai multe lucruri pe care dorim să fie făcute și stipulăm astfel:
"Dacă unul dintre aceste lucruri nu este făcut" sau, de exemplu: "Sunteți de acord să vă prezentați în instanță pentru Stichus,
Damus și Eros? Dacă unul dintre ei nu este reprezentat, promiteți să plătiți zece aurei?". Este necesar ca partea să se prezinte
pentru toți, pentru ca termenii stipulației să fie respectați. Sau, pentru ca cazul să fie mai clar expus, să presupunem că
stipulația este formulată în felul următor: "Promiteți să plătiți zece aurei dacă nu vă prezentați pentru Stichus, Damus și
Eros?". Căci nu putem avea nicio îndoială în acest caz că toți trebuie să fie reprezentați.
315. Există o diferență între cele două stipulații următoare: "Veți plăti atâta și atâta dacă se va face sau nu se va face așa ceva
sau așa ceva" sau "Dacă unul dintre lucrurile care s-a convenit să fie făcut nu se va face, veți plăti atâta și atâta sumă", căci,
deși este adevărat că unul sau altul trebuie să fie făcut, nu este, din acest motiv, adevărat că unul sau altul dintre cele două
lucruri nu trebuie făcut, căci ambele propoziții pot fi adevărate, deși sunt opuse una alteia; pentru că atunci când sensul nu
este general, ci se referă la o chestiune specifică, dacă una dintre ele este adevărată, aceasta face ca întreaga clauză să fie
adevărată. La fel cum, pe de altă parte, două clauze care conțin afirmații care sunt opuse sunt ambele false în același timp; de
exemplu, atunci când unii copii ai unui testator mor după împlinirea vârstei pubertății, iar alții mor înainte de a atinge această
vârstă, deoarece, pe de o parte, este incorect să se spună că toți au murit sub vârsta pubertății, iar, pe de altă parte, este de
asemenea incorect să se spună că toți au murit după această vârstă. Acest lucru rezultă deoarece sensul este luat în sens
general, iar în acest caz, dacă ceva este fals, face ca întreaga clauză să fie falsă. Prin urmare, ar trebui să se stabilească care
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este subiectul întrebării, căci dacă eu spun că un anumit lucru sau că un anumit lucru nu trebuie făcut, ar trebui să se întrebe
dacă nu s-a făcut ceva ? Efectul primei propoziții este că niciunul dintre lucruri nu ar trebui făcut; cel al celei de-a doua, că
ambele ar trebui făcute. În primul caz, persoana nu va avea niciun avantaj dacă nu a făcut unul dintre cele două lucruri, dacă
l-a făcut pe celălalt; iar în al doilea caz, nu va avea niciun avantaj dacă dovedește că a făcut unul dintre cele două lucruri,
dacă nu l-a făcut pe celălalt.
316. Prin urmare, dacă cineva ar pune următoarea interogație: "Ați făcut vreunul dintre lucrurile de care sunteți acuzat?", iar
partea spune că nu a făcut, înseamnă că vrea să spună: "Nu am făcut niciunul dintre lucrurile de care sunt acuzat", adică "nu
am făcut niciunul dintre ele".
317. Atunci când cineva inserează mai multe lucruri într-o stipulație, dintre care dorește ca unul dintre ele să fie făcut, el
trebuie să formuleze stipulația după cum urmează: "Promiteți că se va face un lucru sau un lucru sau altul, iar dacă nu se va
face niciunul dintre ele, veți plăti o sumă de bani?".
318. Mai mult, dacă șeful unei gospodării inserează în testamentul său următoarele: "Dacă mi se va naște un fiu sau o fiică, să
fie el sau ea moștenitorul meu; dar dacă nici un fiu, nici o fiică nu va deveni moștenitorul meu, să fie Seius moștenitorul
meu", el nu își declară scopul suficient de clar dacă intenționa să numească un moștenitor străin, doar în cazul în care nici fiul
său, nici fiica sa nu vor deveni moștenitorii săi; pentru că acest lucru ar trebui exprimat în felul următor: "În cazul în care nici
fiul meu, nici fiica mea nu ar deveni moștenitorul meu." Uneori, însă, prima clauză devine necesară; ca, de exemplu, atunci
când cineva care are un fiu și o fiică dorește să-i facă pe amândoi moștenitori, iar dacă doar unul dintre ei ar deveni
moștenitorul său, să numească un străin alături de el sau de ea, sau dacă niciunul dintre ei nu ar deveni moștenitorul său, să
înlocuiască un străin. Cu toate acestea, ar trebui adoptată acea opinie care pare mai degrabă să corespundă intenției
testatorului, astfel încât, dacă i se naște fie un fiu, fie o fiică, un străin să nu fie admis la succesiune, cu excepția cazului în
care testatorul a declarat în mod expres că acest lucru trebuie făcut.
319. Marcianus, Institutes, Cartea a VI-a.
Dacă cineva face următoarea prevedere în testamentul său: "Moștenitorul meu să plătească zece solidi martorilor care au
pecetluit testamentul meu", Trebatius consideră că moștenirea este valabilă. Pomponius consideră, de asemenea, că acest
lucru este adevărat, deoarece testamentul în sine este confirmat prin prezentarea martorilor. Această opinie cred că este
corectă.
320. Același, Reguli, Cartea a II-a.
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Există anumite chestiuni în care la început este dificil să se ajungă la o concluzie, dar în cele din urmă ceea ce s-a făcut pare
să fie clar; ca, de exemplu, atunci când s-a făcut un legat și, în timp ce legatarul deliberează dacă îl va accepta sau nu,
moștenitorul transferă proprietatea în cauză unei terțe părți. În acest caz, transferul va fi nul dacă legatarul decide să accepte
legatul; dar dacă îl respinge, transferul va fi valabil. Cazul ar fi la fel dacă moștenitorul ar împrumuta bani aparținând
proprietății care a fost lăsată moștenire; pentru că, dacă legatarul nu ar respinge-o, s-ar considera că moștenitorul a
împrumutat bani aparținând altcuiva, dar dacă legatarii ar respinge moștenirea, s-ar considera că a împrumutat banii proprii.
Dar ce se întâmplă dacă banii au fost cheltuiți? Aceeași regulă s-ar aplica, în conformitate cu circumstanțele cazului.
321. Același, Reguli, Cartea a III-a.
Atunci când luăm în considerare cazul persoanelor care mor în același timp, precum și discutarea altor chestiuni; de exemplu,
în cazul în care o mamă a stipulat ca zestrea fiicei sale să îi fie returnată de către soț, în cazul în care fiica sa ar muri în timpul
căsătoriei, iar mama a murit în același timp cu fiica sa, se pune întrebarea dacă o acțiune bazată pe această stipulație ar fi în
favoarea moștenitorului mamei. Divinul Pius a declarat într-un Rescript că stipulația nu ar permite ca o astfel de acțiune să fie
introdusă, deoarece mama nu i-a supraviețuit fiicei. De asemenea, s-a pus întrebarea dacă un străin care a stipulat restituirea
zestrei ar muri în același timp cu soțul sau în același timp cu soția pe seama căreia a încheiat stipulația, ar putea transfera
dreptul la acțiune moștenitorului său?
322. Paulus, Despre Plautius, cartea XII.
Aceeași regulă se aplică în cazul în care o zestre este lăsată ca moștenire privilegiată unei soții, iar aceasta moare în același
timp cu soțul ei.
323. Marcianus, Reguli, Cartea a III-a.
În următorul caz, în care un minor și fratele său, care era moștenitorul său necesar și care i-a fost substituit, mor în același
timp, se pune problema dacă fratele ar fi sau nu moștenitor al fratelui său. Mai mult, în cazul în care doi moștenitori necesari
au fost substituiți unul altuia și au pierit împreună, vor fi considerați amândoi moștenitori ai testatorului sau unul dintre ei va
fi moștenitorul celuilalt, adică dacă li s-ar fi cerut să își predea unul altuia moștenirea în momentul morții lor? În astfel de
cazuri, dacă mor în același timp și nu se știe care dintre ei a fost primul care și-a pierdut viața, unul dintre ei nu va fi
considerat că i-a supraviețuit celuilalt.
324. Cu toate acestea, în ceea ce privește legea falcidiană, dacă un stăpân moare în același timp cu sclavii săi, aceștia din
urmă nu vor fi socotiți ca făcând parte din patrimoniul său la momentul morții.
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325. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXV.
În cazul în care o moștenire este lăsată rudelor, iar aceste rude și-au pierdut drepturile ca atare, dar rămân totuși cetățeni,
trebuie spus că ele au dreptul la moștenire, deoarece erau membri ai familiei în momentul în care a fost executat testamentul.
Este cert că, dacă cineva nu era membru al familiei la momentul întocmirii testamentului, dar a devenit unul prin aroganță, la
momentul decesului testatorului, acesta va avea, cu atât mai mult, dreptul la moștenire.
326. Dacă cineva ar face un legat către rudele sale, este același lucru ca și cum l-ar fi făcut către rudele sale.
21. Paulus, Despre Plautius, cartea XII.
Așa cum Senatul, pe vremea lui Marcus Divin, permitea să se facă legaturi către corporații, nu există nicio îndoială că, dacă
se face un legat către un organism care are dreptul legal de a se aduna, acesta din urmă va avea dreptul la el. Cu toate acestea,
o moștenire lăsată unuia care nu are dreptul de a se aduna nu va fi valabilă, cu excepția cazului în care este lăsată în mod
special membrilor care o compun, deoarece aceștia din urmă vor fi atunci autorizați să primească moștenirea, nu ca o
asociație, ci ca indivizi separați.
327. Același, Despre Plautius, cartea XIV.
În cazul în care există vreo ambiguitate de limbaj, validitatea unei tranzacții va depinde de intenția părților; de exemplu, dacă
eu ar trebui să stipulez pentru Stichus, și există mai mulți sclavi cu acest nume; sau pentru un sclav în general; sau pentru ca
ceva să fie livrat la Cartagina, și există două orașe numite astfel; și în fiecare caz în care apare o îndoială, trebuie să se
considere că contractul a fost făcut cu bună credință pentru a fi executat în locul unde era cel mai convenabil, cu excepția
cazului în care este clar că a fost întocmit contrar legii.
328. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a V-a.
O mamă și-a pierdut viața într-un naufragiu în același timp cu fiul ei care ajunsese la vârsta pubertății. Dacă nu se poate
stabili care dintre ei a murit primul, este mai firesc să se presupună că fiul a trăit mai mult.
329. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
În cazul în care o femeie moare într-un naufragiu, în același timp cu fiul ei care nu a împlinit vârsta pubertății, se înțelege că
fiul și-a pierdut viața primul.

2072

330. Marcellus, Digest, Cartea a XI-a.
S-a hotărât că, atunci când într-un testament se face o afirmație ambiguă sau chiar incorectă, aceasta trebuie interpretată
favorabil și în conformitate cu ceea ce se presupune că a fost intenția testatorului.
331. Celsus, Digest, Cartea XXII.
"Să fie eliberat cel căruia îi pot spune moștenitorului meu că doresc să i se dea libertatea, iar moștenitorul meu să fie
însărcinat să dea o sumă oarecare celui pe care îl voi desemna". Dorința testatorului trebuie să fie îndeplinită, dacă identitatea
sclavului pe care îl avea în minte poate fi stabilită în vreun fel.
332. Același, Digest, cartea XXVI.
În cazul în care se ridică orice îndoială cu privire la intenția părților într-o stipulație, ambiguitatea trebuie interpretată
împotriva stipulantului.
333. Modestinus, Reguli, Cartea I.
În cazul în care un om a dorit ca unul dintre sclavii săi să fie manuntit și nu apare care dintre ei a fost intenția testatorului de a
fi eliberat, niciunul dintre ei nu va avea dreptul la libertate în conformitate cu termenii fiduciei.
334. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a III-a.
Un anumit individ care deținea pe sclavul Flaccus, care era bănățean, și pe Philonicus, care era brutar, l-a lăsat soției sale pe
Flaccus, brutarul, și s-a pus întrebarea care dintre sclavi era dator și dacă ambii nu erau incluși în moștenire. S-a considerat,
în primul rând, că a fost lăsat moștenire acel sclav pe care testatorul a dorit să facă parte din moștenire. În cazul în care acest
lucru nu a putut fi stabilit, ar trebui apoi să se facă o investigație pentru a afla dacă stăpânul cunoștea numele sclavilor săi. În
acest caz, sclavul pe care l-a menționat pe nume ar fi fost datorat, chiar dacă a făcut o greșeală cu privire la meseria sa. În
cazul în care, totuși, numele sclavilor îi erau necunoscute, brutarul ar trebui să fie considerat ca fiind subiectul legatului, la fel
ca și cum numele său nu ar fi fost menționat.
335. Scaevola, Digest, cartea XVIII.
Un testator a manuntit prin testament mai mulți sclavi, iar printre ei Sabina și Ciprogenia, când fiecare dintre ei a împlinit
vârsta de treizeci de ani și imediat ce au devenit liberi, a dorit să li se dea o anumită sumă de bani; și a făcut următoarea
2073

dispoziție, în care au fost incluși ambii sclavi: "Doresc ca Sabinei și Ciprogeniei să li se dea câte zece aurei, fiecare, atunci
când vor ajunge la vârsta menționată mai sus și, în plus, doresc să li se plătească fiecăreia dintre ele câte zece aurei în fiecare
an, pentru întreținerea lor, atât timp cât vor trăi." S-a pus întrebarea dacă întreținerea ar trebui să fie asigurată tuturor sclavilor
mantuiți sau doar Sabinei și Ciprogeniei. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele declarate, sprijinul pare să fi fost
lăsat tuturor.

Tit. 6. Cu privire la legatele făcute cu titlu de pedeapsă.

336. Africanus, Întrebări.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal sau un sclav este numit moștenitor, iar testatorul lasă, de asemenea, în mod
ilegal sau insultător, o moștenire care va funcționa ca o pedeapsă împotriva tatălui sau a stăpânului, s-a considerat că
moștenirea nu are nicio forță sau efect; deoarece orice moștenire inclusă într-un testament care este motivată de o dorință de
răzbunare, indiferent dacă este lăsată unui moștenitor sau oricărei alte persoane care obține beneficii din ultima voință a
testatorului, trebuie considerată nulă.
337. Marcianus, Institutes, Cartea a VI-a.
Testamentul testatorului distinge o pedeapsă de o condiție, iar dacă este vorba de o pedeapsă, o condiție sau un transfer la
care se referă legatul, trebuie să se stabilească din intenția defunctului. Acest lucru l-au afirmat Divinii Severus și Antoninus
într-un Rescript.

Tit. 7. Cu privire la regula lui Cato.
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338. Celsus, Digest, Cartea XXXV.
Regula lui Cato este enunțată după cum urmează: "Orice moștenire care ar fi nulă dacă testatorul ar muri imediat după ce și-a
făcut testamentul nu va fi valabilă, indiferent cât timp după aceea ar muri". Această regulă nu este valabilă în anumite cazuri.
339. Dar ce se întâmplă dacă cineva ar face un legat după cum urmează: "Să fie plătită o sumă de bani lui Titius, dacă eu mor
după calende". Ar trebui să ne certăm cu referire la acest lucru? Pentru că, în acest caz, dacă testatorul ar muri imediat, este
mai bine să se considere că moștenirea nu a fost deloc lăsată, decât că a fost lăsată în mod ilegal.
340. În mod similar, dacă o suprafață de teren care v-a fost lăsată vă aparținea în momentul în care a fost executat testamentul
și ați înstrăinat-o în timpul vieții testatorului, veți avea dreptul la moștenire, dar nu veți avea dreptul la ea dacă testatorul a
murit imediat după ce a făcut testamentul.
341. Paulus, Despre Plautius, Cartea a IV-a.
Cu toate acestea, dacă se face un legat după cum urmează: "Dacă fiica mea se va căsători cu Titius", se consideră că este
valabil dacă ea va fi căsătorită în momentul morții testatorului, chiar dacă în momentul în care a fost făcut testamentul nu era
căsătorită.
342. Papinianus, Întrebări, Cartea a XV-a.
Regula lui Cato nu se aplică nici moștenirilor, nici legămintelor, al căror moment al dobândirii nu trebuie raportat la data
morții testatorului, ci la cea a acceptării moștenirii.
343. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Este bine stabilit că regula lui Cato nu este aplicabilă numirilor condiționate de moștenitori.
344. Același, Despre Sabinus, Cartea XXII.
Regula lui Cato nu se aplică legilor noi.
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Tit. 8. Considerarea dispozițiilor testamentare care sunt considerate ca nefiind scrise.

345. Julianus, Digest, cartea LXXVIII.
În cazul în care cuiva i s-a cerut să scrie pentru sine însuși legatul unei moșii sau al unui legat într-un testament, se pune
întrebarea dacă respectivul legat al moștenirii sau al legatului va fi considerat ca nefiind scris; și, de asemenea, dacă în
temeiul unei numiri făcute în acest mod, un moștenitor poate avea un înlocuitor. Răspunsul a fost că partea de moștenire cu
privire la care ați cerut sfatul aparține substitutului, deoarece atunci când Senatul a stabilit pedepsele legii corneliene
împotriva unei persoane care, într-un testament, s-a numit moștenitor sau legatar al unei moșteniri, se consideră că are și el,
în același mod, făcut ca numirile cu caracter de invetigare să fie nule, cum ar fi, de exemplu, următoarea: "Lasă-l pe Titius să
fie moștenitorul meu pentru aceeași parte din moștenire pentru care el însuși m-a numit prin testament", deoarece dispozițiile
de acest fel sunt considerate la fel ca și cum nu ar fi fost inserate în testament.
346. Alfenus Varus, Digest, Cartea a V-a.
În cazul în care nu se poate stabili sensul unei dispoziții testamentare, este ca și cum nu ar fi fost scrisă, dar celelalte
dispoziții vor fi în continuare valabile.
347. Marcianus, Institutes, Cartea a XI-a.
Tot ceea ce este în plus față de un legat pentru întreținere și care este lăsat unui criminal condamnat la mineriadă este
considerat ca și cum nu ar fi fost scris, dar nu este confiscat la Trezorerie, deoarece legatarii sunt sclavii unei pedepse, și nu
sclavii împăratului. Divinul Pius a afirmat acest lucru într-un Rescript.
348. Dacă un moștenitor sau legatar, care a fost numit, ar fi condamnat la mine după ce testamentul a fost executat, averea
sau moștenirea nu va fi confiscată la Trezorerie.
349. De asemenea, dacă se lasă ceva sclavului altuia, iar acesta este cumpărat ulterior de către testator, moștenirea se va
stinge; căci orice legat care este transferat într-un loc din care nu poate proveni este considerat ca nefiind scris.
350. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, cartea XIII.
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În cazul în care un legat este făcut cuiva într-un moment în care acesta este deja mort, se consideră că nu a fost scris.
351. Mai mult, în cazul în care un legatar se află în puterea dușmanului în momentul în care se face testamentul și nu se
întoarce din captivitate, se consideră că legatul nu a fost scris. Acest lucru a fost afirmat și de Julianus.
352. Paulus, Întrebări, Cartea a XII-a.
Când cineva se numește moștenitor într-un testament prin care i se ordonă să predea averea altcuiva, încrederea cu sarcina ei
va rămâne totuși impusă asupra lui, chiar dacă ceea ce a făcut va fi considerat ca nefiind scris. Aceeași regulă se aplică și în
cazul testamentului unui soldat.

Tit. 9. Cu privire la cei care sunt privați de moștenirea lor ca fiind nedemni de ea.

353. Marcianus, Institutes, Cartea a VI-a.
Divinii Severus și Antoninus au afirmat într-un Rescript că un libert căruia i s-a lăsat o proprietate prin testamentul patronului
său ar trebui să fie privat de moștenirea sau de încrederea sa ca fiind nedemn de ea, dacă, după moartea patronului său, îl
acuză că a fost implicat în vreo tranzacție ilegală, chiar dacă ar fi meritat o recompensă pentru aceasta.
354. Același, Instituții, Cartea a XI-a.
Dacă un fiu emancipat, după ce a fost trecut la cele veșnice, pretinde posesia bunurilor tatălui său, în opoziție cu voința
acestuia, și intră pe moșie ca substitut al unui copil care nu a împlinit vârsta pubertății, el va fi privat în întregime de moșie,
care va fi confiscată în favoarea Trezoreriei.
355. Din nou, dacă cineva, contrar legii, se căsătorește cu o soție într-o provincie în care exercită o slujbă publică, Divinii
Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript că nu va putea păstra nimic din ceea ce ar fi putut dobândi prin voința
tatălui său; la fel ca în cazul unui tutore care se căsătorește cu protejata sa de sex feminin, încălcând decretul Senatului. Prin
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urmare, în ambele cazuri, dacă persoana este desemnată moștenitoare a întregii proprietăți și intră în posesia acesteia, va
exista un motiv de confiscare de către Trezorerie, deoarece va fi lipsită de proprietate ca fiind nedemnă de ea.
356. Pe de altă parte, însă, această regulă nu se va aplica în cazul în care o femeie s-a căsătorit cu un bărbat care
administrează o funcție publică într-o provincie, și nici în cazul unei pupile care s-a căsătorit ilegal cu tutorele ei ; dar este
mai bine să se considere că ea poate lua în temeiul testamentului și că nu trebuie respinsă ca fiind nedemnă de a face acest
lucru.
357. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care cineva dăruiește întreaga moștenire, sau o parte din ea, a unei rude pe care
are dreptul să o succeadă, dar despre care nu știe că mai trăiește, căci el va fi privat de bun ca fiind nedemn.
358. Același, Reguli, Cartea a V-a.
Divinul Pius a decis că era nedemn (așa cum afirmă Marcellus în Cartea a XII-a a Digestului) o persoană despre care s-a
dovedit în mod clar că a permis ca femeia prin care a fost numit moștenitor să moară din neglijență și din vina sa.
359. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIV.
Papinianus, în Cartea a cincea a întrebărilor, spune că atunci când cineva acuză un moștenitor de falsificarea unei numiri în
testament, acesta nu va fi privat de o moștenire de care a fost acuzat coeredele său, pe care nu l-a deranjat.
360. Paulus, Despre drepturile trezoreriei.
După ce un legat a fost odată acceptat, va fi încă legitim să se dovedească faptul că testamentul a fost falsificat și va fi de
asemenea potrivit să se pretindă că este nul; dar nu va fi permisă nici o alegație cu privire la faptul că ar fi inoportun.
361. Cel care susține că un testament este nul și pierde procesul nu este exclus de la orice dispoziție luată în favoarea sa. Prin
urmare, cel care, după ce a obținut un legat, pretinde ulterior că testamentul a fost falsificat, trebuie să piardă ceea ce a primit
în temeiul acestuia. Cu toate acestea, cu referire la cel care a primit moștenirea și neagă că testamentul este valid, Divinul
Pius a făcut următoarea afirmație într-un Rescript: "Deși rudele lui Sofronie au primit moștenirea de la moștenitorul
desemnat în mod corespunzător, totuși, dacă au motive întemeiate să presupună că moștenitorul nu este îndreptățit la
moștenire și că aceasta le aparține prin legea succesiunii ab intestatului, ei o pot revendica în temeiul legii menționate.
Instanța va stabili, după o examinare adecvată, dacă ar trebui sau nu să fie excluși din moștenire, după o analiză
corespunzătoare a persoanelor, rangului și vârstei lor."
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362. Este bine stabilit că, în cazul în care un tutore a fost numit și se scuză de administrarea fiduciei sale, acesta va pierde tot
ceea ce i se cuvenea în conformitate cu prevederile testamentului. Dacă, totuși, a obținut deja acest lucru, nu i se va permite
să se scuze. Cred că această regulă nu se va aplica celui care a primit doar o moștenire și care, după ce a fost solicitat de
mama minorului să devină tutorele acestuia, preferă să se scuze; pentru că, în acest caz, nu a făcut nimic contrar voinței
defunctului. Dar moștenirea care a fost refuzată tutorelui nu va trece la Trezorerie, ci va fi lăsată fiului ale cărui interese au
fost abandonate de către legatar.
363. Dacă un tată sau un stăpân ar ataca un testament, acțiunea îi va fi refuzată, atunci când moștenirea este lăsată fie fiului
său, fie sclavului său, dacă aceștia ar obține vreun avantaj de pe urma ei. O opinie diferită trebuie să fie dată atunci când
respectivul legatar a primit singurul beneficiu al legatului.
364. În cazul în care cuiva cu drept de moștenire i se cere să își mantuiască sclavul, iar sclavului i se dă ceva prin testament,
trebuie spus că actul stăpânului nu va aduce niciun prejudiciu sclavului; iar acesta ar trebui să fie cumpărat de către
Trezorerie pentru a fi mantuit, cu condiția ca stăpânul să fie dispus să îl vândă; dar cel care a refuzat să ia în temeiul
testamentului nu poate fi obligat să facă acest lucru.
365. Dacă un fiu aflat sub controlul paternal susține că testamentul este falsificat, să ne gândim dacă ar trebui refuzată o
acțiune în justiție tatălui său. Cred că, dacă a făcut acuzația împotriva voinței tatălui său, nu ar trebui să i se refuze acestuia
din urmă o acțiune.
366. Dacă cineva căruia sunt însărcinat să plătesc o moștenire în temeiul unui trust ar spune că testamentul este falsificat, voi
fi obligat să plătesc moștenirea către Trezorerie.
367. În cazul în care cineva care susține că un testament este falsificat devine moștenitorul legatarului sau al moștenitorului
desemnat, trebuie să se considere că declarațiile sale nu-i vor aduce prejudicii.
368. Cazul este similar atunci când o persoană susține că un testament este inoportun.
369. Indulgența trebuie să fie arătată persoanei care face acuzația din cauza vârstei sale, și mai ales dacă tutorele sau
curatorul său dorește să dovedească faptul că testamentul este fie falsificat, fie inoportun. Acest lucru l-au declarat împărații
Severus și Antoninus într-un Rescript.
370. O acțiune ar trebui să fie refuzată celor care au depus mărturie în favoarea unei părți care a pretins că testamentul a fost
falsificat. Acest lucru a fost decretat de către Divinul Severus.
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371. Unele autorități cred, și foarte corect, că ar trebui să li se refuze o acțiune celor care l-au ajutat pe acuzator, sau au
devenit garanții pentru el.
372. Unele autorități cred că un guvernator care a declarat un testament ca fiind falsificat este nedemn, dacă moștenitorul care
a fost numit în baza acestuia câștigă procesul în apel.
373. În orice caz, cerințele funcției sale vor fi o scuză suficientă pentru Avocatul Trezoreriei care a dat ajutor la planurile
acuzatorului.
374. Dacă cineva atacă testamentul principal, trebuie să fie exclus de la beneficiile celui de-al doilea, precum și de la cele
acordate printr-un codicil executat ulterior, chiar dacă acestea nu sunt confirmate de acesta. Aceeași regulă nu ar trebui
urmată atunci când partea atacă al doilea testament sau codicilul, deoarece, în acest caz, nu se consideră că a contestat
validitatea ambelor acte.
375. Să analizăm dacă un sclav care a încercat să încalce testamentul prin mărturia sa ar trebui să fie privat de libertatea care
i-a fost acordată prin testamentul respectiv. El nu este demn de a obține beneficiul încredințării și, în ceea ce privește
libertatea sa, Divinul Pius a decis că ar trebui să fie privat de ea.
376. În cazul în care o parte este numită tutore, ea nu poate, invocând că testamentul a fost falsificat, să fie exonerată de
această calitate, dar poate fi exclusă de la beneficiul legatului.
377. Oricine a primit de la un testator o donație mortis causa nu se aseamănă, din acest punct de vedere, cu un legatar.
378. Diferit este cazul celui care, în temeiul unui testament, este îndrumat să primească ceva de la un legatar sau de la un
sclav care urmează să fie eliberat condiționat, căci el poate fi exclus ca fiind nedemn.
379. Divinii Pius și Marcus au hotărât că, în astfel de circumstanțe, moștenitorul desemnat ar trebui să fie exclus de la
beneficiul legii falcidiene.
380. Toți cei care sunt respinși ca fiind nedemni sunt excluși de la participarea la răsplata care, conform Edictului Divinului
Traian, ar trebui să fie acordată celor care se acuză.
381. Marcellus, Digest, Cartea XXII.
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Împăratul a precizat într-un Rescript că un moștenitor nu va păstra a patra parte a unei moșteniri dacă și-a însușit vreunul
dintre bunurile acesteia; și, prin urmare, dacă defunctul a lăsat o moștenire de patru sute de aurei, iar moștenitorul ar trebui să
absoarbă o sută dintre ele și să rețină un sfert din cele trei sute, adică șaptezeci și cinci, și să dea legatarilor două sute
cincizeci, el trebuie să le dea și lor șaptezeci și cinci din cele o sută pe care le-a furat, iar restul, adică douăzeci și cinci, va fi
confiscat la Trezorerie.
382. Modestinus, Diferențe, Cartea a VI-a.
În cazul în care cineva susține că testamentul lui Titius este falsificat și nu-și dovedește afirmația, nu va fi împiedicat să
devină moștenitorul moștenitorului lui Titius, deoarece nu succede direct la moștenirea lui Titius.
383. Același, Călăuză, Cartea a IX-a.
În cazul în care un moștenitor a fost declarat nedemn și a fost lipsit de o moștenire, drepturile de acțiune care au fost eventual
contopite nu pot fi repuse în starea lor inițială.
384. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XIV.
Dacă între un legatar și testator a apărut o ură mortală și este probabil ca acesta din urmă să nu fi dorit ca cel căruia i s-a lăsat
o moștenire sau beneficiul unui trust să se bucure de acest beneficiu, cea mai bună opinie este că moștenirea nu poate fi
revendicată de el.
385. Din nou, în cazul în care acesta a abuzat în mod deschis și public de testator și a ținut discursuri răuvoitoare împotriva
sa, se va aplica aceeași regulă.
386. Atunci când, totuși, starea civilă a testatorului este cauza controversei, ridicată de către legatar, acesta din urmă nu va
avea dreptul la ceea ce i-a fost lăsat, care, în acest caz, va fi imediat confiscat în favoarea Trezoreriei.
387. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, cartea XV.
Se face vinovat de o fraudă la lege cel care acceptă tacit să predea ceea ce i-a fost lăsat, sau orice altceva, unei persoane
căreia îi este interzis prin lege să ia în temeiul testamentului, fie că dă un act scris în acest sens, fie că se angajează să o facă
printr-o simplă promisiune.
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388. În cazul în care cineva a fost însărcinat să livreze anumite bunuri unei persoane care poate lua în temeiul unui testament
și care, la momentul decesului, a fost interzis să facă acest lucru, nu am nicio îndoială că, deși încrederea este stinsă, ar trebui
să rămână în continuare la cel căruia i s-a cerut să livreze bunul, deoarece nu se consideră că a fost comisă o fraudă de către
acesta, decât dacă s-a obligat cu referire la ceea ce știa că se va întâmpla; adică, că va livra bunul beneficiarului chiar dacă
acesta ar putea fi incapabil din punct de vedere legal să îl primească.
389. S-a considerat, în mod foarte corect, că dacă tatăl unui fiu aflat sub controlul său face un acord tacit, acest lucru nu ar
trebui să prejudicieze fiul, deoarece acesta este obligat să se supună tatălui său.
390. Papinianus, Întrebări, Cartea XV.
În cazul în care un moștenitor a încheiat un acord tacit ilegal, el nu se poate prevala de legea falșiană cu referire la partea care
a făcut obiectul contractului fraudulos. Această regulă a fost stabilită de Senat. În cazul în care, totuși, partea de moștenire la
care a fost numit moștenitor este mai mare decât cea pe care s-a angajat în mod fraudulos să o predea, el poate reține al
patrulea Falcidian din partea excedentară a părții sale conform testamentului.
391. Același, Întrebări, Cartea a XVI-a.
În cazul în care un anumit om a desemnat moștenitori pe care nu avea dreptul să-i aleagă, deși desemnarea de acest fel nu
este valabilă, iar primul testament nu este rupt în consecință, totuși, Senatul a decretat de mult timp că moștenitorii care aveau
dreptul la moștenire în temeiul ultimului testament al defunctului trebuie să fie privați de aceasta ca nedemni. Acest lucru l-a
decis Divinul Marcus cu referire la o persoană al cărei nume testatorul îl ștersese din testamentul său, după ce acesta fusese
executat, căci a trimis cazul la prefecții Trezoreriei Publice. Moștenirile lăsate prin testament au rămas însă neatinse. În ceea
ce privește moștenirile privilegiate lăsate moștenitorului, se poate ridica o întrebare cu privire la intenția testatorului, iar
aceste moșteniri nu vor fi refuzate acestuia, cu excepția cazului în care apare în mod clar că intenția testatorului a fost alta.
392. Același, Întrebări, Cartea XXXII.
Claudius Seleucus către prietenul său, Papinianus, Salutare. Maevius, după ce a fost condamnat pentru adulter cu Sempronia,
s-a căsătorit cu respectiva Sempronia, care nu fusese condamnată pentru această infracțiune, iar el, la moartea sa, a numit-o
moștenitoarea sa. Întreb dacă această căsătorie a fost legală și dacă femeia poate fi admisă la succesiune. Am răspuns că o
astfel de căsătorie nu poate fi valabilă și că femeia nu are dreptul la beneficiul succesiunii, ci ceea ce a rămas prin testament
va fi confiscat la Trezorerie. Chiar dacă, într-un caz de acest fel, femeia și-ar numi soțul moștenitor, considerăm că acesta ar
trebui să fie privat de succesiune ca fiind nedemn de aceasta.
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393. Același, Întrebări, Cartea XXXIII.
În cazul în care o femeie a trăit cu un soldat în calitate de concubină a acestuia, chiar dacă respectivul soldat ar muri în decurs
de un an de la lăsarea sa la vatră, după ce a făcut un testament în favoarea femeii, v-am dat recent ca opinie că ea nu se poate
bucura de beneficiul unui astfel de testament executat în conformitate cu legea militară, iar tot ceea ce îi va rămâne va
aparține Trezoreriei.
394. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Un moștenitor care pretinde că un codicil este fals și nu-și dovedește cauza, nu va fi lipsit de succesiune. Dacă, totuși,
coeredele său a fost însărcinat prin același codicil cu un trust în beneficiul său, o acțiune pentru a obliga la executarea
trustului îi va fi refuzată. Prin urmare, dacă defunctul a făcut o distribuire a bunurilor sale între moștenitorii săi prin
intermediul codicilului, partea care afirmă că acesta este falsificat își va păstra partea sa ereditară, cu excepția cazului în care
un legat i-a fost lăsat în încredere; dar nu se poate bucura de beneficiul legii falși, dacă în acea parte a moștenirii pe care a
confiscat-o ar exista suficiente bunuri pentru a compensa partea falșiană pe care a pierdut-o în temeiul principiului just al
compensării.
395. Același, Opinii, Cartea a VIII-a.
În cazul în care, printr-un al doilea testament, un tată a făcut o substituire pupilară a nepoților săi în locul fiului său, care nu a
împlinit vârsta pubertății și care fusese deja numit coerede al acestuia, iar acești nepoți, substituiți după moartea minorului, au
acuzat-o pe mama sa că a produs un copil fals, în scopul de a obține succesiunea pe motiv de moștenire ab intestat, am
răspuns că, în cazul în care ar fi pierdut procesul, ar trebui să fie privați de partea de moștenire la care aveau dreptul prin
substituire, deoarece o hotărâre cu privire la testament nu a fost pronunțată în favoarea lor.
396. Deoarece nu este considerat o rușine ca o femeie să devină concubina unui bărbat care nu este patronul ei, o acțiune
pentru a recupera ceea ce i-a fost lăsat prin testamentul ei nu va fi refuzată celui care a păstrat o femeie ca și concubină. Cei
mai iluștri împărați ai noștri au adoptat acest punct de vedere în cazul lui Cocceius Cassianus, un bărbat de cel mai înalt rang,
care o favorizase foarte mult pe Rufina, o femeie născută liberă, de care era foarte atașat, și a cărei fiică o menționase în
testamentul său ca fiind copilul său adoptiv, și o numise coerede împreună cu nepoata sa, deși ulterior s-a constatat că era
nelegitimă.
397. Divinul Marcus a decis că, în cazul în care un testator, după ce și-a desigilat testamentul, a șters numele unui moștenitor
pentru că s-a răzgândit și, în consecință, partea sa a fost declarată pierdută în favoarea Trezoreriei, acest fapt nu ar prejudicia
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legatarii cu privire la care intenția testatorului a rămas neschimbată și, prin urmare, că partea moștenitorului menționat mai
sus ar merge la Trezorerie cu toate sarcinile sale.
398. Același, Opinii, cartea XIII.
Am considerat că un moștenitor care, având cunoștință de uciderea defunctului, nu a răzbunat moartea acestuia, ar trebui să
fie obligat să renunțe la toate profiturile succesiunii, fără a putea cere în mod legal ca drepturile de acțiune care s-au contopit
atunci când a obținut moștenirea să fie repuse în starea lor anterioară. Cu toate acestea, în cazul în care moștenitorul a fost
indus în eroare din cauza ignoranței sale cu privire la infracțiune, el va avea dreptul la aceeași apărare, ca un posesor de bună
credință, în ceea ce privește profiturile colectate înainte de apariția controversei; și în acest caz, cererea sa de restabilire a
drepturilor de acțiune care au fost contopite nu va fi făcută în mod abuziv.
399. Același, Opinii, cartea XV.
Am dat ca părere că o persoană care a întreprins în mod fraudulos executarea unui trust poate fi obligată să predea și acele
profituri pe care le-a încasat înainte de a fi inițiată o acțiune în justiție; pentru că nu se consideră că a fost un posesor de bună
credință; la fel ca și în cazul celor care dețin bunuri care sunt revendicate de Trezorerie. Am considerat că, după ce a apărut o
controversă cu privire la executarea unui trust de acest tip, valoarea profiturilor colectate anterior, împreună cu dobânda
aferentă, ar trebui să fie restituite; și acest lucru se aplică tuturor profiturilor pentru care s-a plătit un preț, dar dacă partea a
folosit profiturile ea însăși, ar trebui restituită doar valoarea lor fără dobândă. Divinul Severus, într-un caz de acest fel, a
decretat în mod grațios că doar profiturile proprietății, și nu dobânda asupra acestora, vor fi datorate, fără nicio distincție cu
privire la momentul în care au fost colectate. Aceasta este practica în prezent.
400. Atunci când toate bunurile unei moșteniri au fost confiscate la Trezorerie din cauza executării unui trust angajat în mod
fraudulos, nu se cuvine ca moștenitorul să rămână supus la povara datoriilor moștenirii. Aceeași regulă se aplică atunci când
moartea testatorului nu este răzbunată. Cu toate acestea, dacă moștenitorul a suferit vreun prejudiciu prin intrarea în
patrimoniu prin contopirea drepturilor de acțiune sau a servituților, el nu va fi considerat demn de a fi despăgubit.
401. Un moștenitor, după ce a fost numit la o parte dintr-o moștenire, a primit în devălmășie un teren și a acceptat să predea
ceea ce a primit unei persoane care era incapabilă din punct de vedere juridic să primească acest lucru. Deși devizul nu era
legal, în ceea ce privește partea sa, adică partea la care avea dreptul în calitate de moștenitor, totuși, am dat ca părere că
dreptul său asupra terenului era nealterat, pentru că nici norma de drept, nici diferența de posesie nu puteau realiza împărțirea
voinței testatorului.
402. Paulus, Opinii, Cartea a XVI-a.
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Dacă moștenitorii desemnați sunt lipsiți de moștenire pentru că testatorul, după ce s-a răzgândit, a dorit să facă un alt
testament și a fost împiedicat de ei să facă acest lucru, se va considera că el a revocat în întregime primul său testament.
403. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a III-a.
Un soț care nu răzbună moartea soției sale va fi privat de zestre ca fiind nedemn.
404. Paulus, Sentințe, Cartea a III-a.
Părțile din averile liberților care și-au pierdut viața în împrejurări suspecte, care se datorează patronilor care neglijează să le
răzbune moartea, vor fi confiscate în favoarea Trezoreriei. Căci toți moștenitorii, precum și cei care ocupă poziția de
moștenitori, sunt obligați, ca o datorie, să răzbune moartea celui decedat.
405. Tryphoninus, Disputații, Cartea a V-a.
Pentru cele mai bune motive, se poate susține că un tutore care susține în numele tutorelui său că un testament este falsificat
sau inoportun, dar care nu-și poate dovedi afirmația, nu-și pierde moștenirea. Și chiar dacă el acuză un libert al tatălui pupilei
sale de o crimă capitală, în numele acesteia din urmă, el nu va fi exclus din posesia moștenirii în opoziție cu termenii
testamentului, deoarece cerințele datoriei sale și responsabilitatea sa de tutore ar trebui să-l scuze; și nici nu poate fi
condamnat un tutore pentru acuzații răuvoitoare dacă aduce o acuzație în numele tutorelui său, și nu din cauza unei dușmănii
pe care o are el însuși, ci, poate, determinat de afirmațiile mamei tutorelui sau la instigarea eliberatorilor tatălui. Dacă un
tutore acuză pe cineva de o crimă în numele pupilașului său și nu intentează urmărirea penală, pentru că, între timp, pupila a
ajuns la vârsta pubertății, nu trebuie spus că a devenit pasibil de Decretul Turpilian al Senatului, deoarece drepturile sunt
distincte, chiar dacă mai multe sunt unite în aceeași persoană, căci drepturile unui tutore sunt un lucru, iar cele ale unui
legatar sunt altele; iar atunci când un tutore aduce o acuzație, nu în numele său, ci în cel al tutorelui său, nu merită să fie
pedepsit. În cele din urmă, bunurile lăsate unui tutore prin testament în astfel de circumstanțe sunt pierdute, cu excepția
cazului în care sunt păstrate prin ordinul împăratului; în această măsură, el este apărătorul și, ca și cum ar fi, patronul celui
care face acuzația. Sabinus spune același lucru în lucrările sale despre Vitellius.
406. Gaius, Despre încrederea implicită.
În cazul în care un moștenitor, oricare ar fi el, după ce i s-a cerut în mod tacit prin testamentul unui testator să predea unei
persoane care nu este îndreptățită să o primească o a patra parte din moștenirea la care are dreptul în conformitate cu legea
falcidiană, va exista, de asemenea, un motiv pentru aplicarea Decretului Senatului; pentru că nu există o mare diferență între
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o astfel de încredere și una în care un moștenitor este însărcinat să dea bunurile pe care le-a primit dintr-o moștenire unei
părți care este incapabilă să le primească.
407. Papinianus, Întrebări, Cartea a XVIII-a.
În cazul în care un fiu neagă validitatea testamentului tatălui său, deoarece controversa se referă la legalitatea actului, iar el
nu atacă dispozițiile testamentare luate de tatăl său și nici nu îl acuză de vreo infracțiune, el va păstra ceea ce i-a lăsat
defunctul.
408. Același, Opinii, cartea XIV.
Atunci când ginerele își numește moștenitor pe socrul său, singurul stimulent al afecțiunii paterne nu va permite să se ridice
nici o suspiciune asupra executării implicite a încredințării.
409. Claudius, în Cartea a treizecea a Digestului asupra Scaevola, remarcă faptul că, dacă partea căreia i s-a făcut un legat
ilicit moare în timpul vieții testatorului, legatul nu va fi confiscat la Trezorerie, ci va rămâne în mâinile celui care a fost
însărcinat cu executarea fiduciei.
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Cartea XXXV
1. Privind condițiile și desemnările testamentare, motivele și modificările lor.
2. Cu privire la legea falșiană.
3. În cazul în care se spune că s-a lăsat moștenire cuiva mai mult decât este permis de legea falșiană.

Tit. 1. Despre condițiile și desemnările testamentare, despre motivele și modificările lor.

Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a III-a.
Fie că se impun timpuri incerte, fie că se impun condiții pentru moștenirile care se lasă moștenire; iar dacă nu se face acest
lucru, ele își produc imediat efectele, dacă nu cumva, prin însăși caracterul lor, depind de o anumită condiție.
(1) Atunci când este prevăzută o anumită dată pentru plata unui legat, chiar dacă momentul nu a sosit încă, moștenitorii pot,
totuși, să îl plătească, deoarece este sigur că va fi datorat.
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(2) Atunci când momentul este incert, ca în următorul exemplu: "Moștenitorul meu să plătească zece aurei când moare",
deoarece data morții sale este incertă, prin urmare, dacă legatarul moare înaintea lui, moștenirea nu va trece la moștenitorul
său, pentru motivul că momentul nu a sosit în timpul vieții sale, deși este sigur că moștenitorul va muri la un moment dat sau
altul.
(3) O condiție este inserată într-o moștenire, de exemplu, atunci când facem un legat după cum urmează: "Fie ca moștenitorul
meu să dea copilului născut de Arescusa sclavul", sau "Fie ca moștenitorul meu să dea recoltele care pot fi colectate de pe o
astfel de moșie", sau "Fie ca moștenitorul meu să dea lui Seius sclavul pe care poate nu l-am lăsat nimănui altcuiva".
2. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Există anumite condiții care pot fi îndeplinite chiar în timpul vieții testatorului, de exemplu: "Dacă o corabie va veni din
Asia", căci condiția va fi considerată ca fiind îndeplinită atunci când corabia va sosi. Există altele care nu pot fi îndeplinite
decât după moartea testatorului, cum ar fi "Dacă îi va plăti zece aurei, dacă va urca în Capitoliu". Pentru ca cineva să poată fi
considerat că a îndeplinit condiția, trebuie să știe că aceasta a fost inserată în testament; căci dacă ar fi îndeplinit-o fără să
vrea, nu s-ar considera că a îndeplinit dorința testatorului.
0. Același, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
S-a stabilit că, atunci când prin testament sunt prescrise condiții imposibile, acestea sunt considerate ca fiind nule.
(256) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care moștenirile sunt lăsate moștenire unor persoane cărora patronul este obligat să le plătească, pretorul trebuie să
reglementeze condiția astfel încât sumele primite de patron și de moștenitorii desemnați, în conformitate cu condiția prescrisă
prin testament, să fie proporționale cu părțile respective ale legatarilor.
4. În cazul în care următoarea prevedere a fost inclusă într-un testament: "Dacă lui Titius nu i se va naște un fiu în următorii
cinci ani, moștenitorul meu să plătească atunci zece aurei lui Seia", iar Titius va muri înainte de acest moment, Seia nu va
avea dreptul imediat la cele zece aurei, deoarece cuvântul "atunci" înseamnă data expirării celor cinci ani.
5. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
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Un tutore poate respecta o condiție fără autoritatea tutorelui său. Nimeni să nu se teamă pentru motivul că, atunci când
condiția a fost îndeplinită, el ar putea, în unele cazuri, să devină moștenitor necesar, deoarece va deveni astfel prin dreptul de
control patern, și nu prin îndeplinirea condiției.
(1) De asemenea, un sclav sau un fiu aflat sub control paternal poate îndeplini o condiție fără ordinul tatălui sau al stăpânului
său, deoarece nimeni nu este defavorizat prin propriul său act.
0. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Printr-un testament nu se impune o pedeapsă unui moștenitor sau legatar sau oricărei persoane care profită în vreun fel de
ultima voință a testatorului, dacă i se ordonă să ridice un monument în conformitate cu hotărârea cuiva, iar cel care trebuie
consultat nu mai trăiește, sau nu poate fi prezent, sau nu vrea să-și dea sfatul.
(1) În cazul în care unui moștenitor i s-a ordonat să mantuiască anumiți sclavi, iar unii dintre ei au murit înainte ca
testamentul să fie executat, Neratius a dat ca fiind de părere că moștenitorul nu a respectat condiția, dar nu a decis dacă acesta
din urmă era sau nu capabil să respecte condiția. Servius, cu toate acestea, a susținut că, în cazul în care a fost scris: "Dacă
mama și fiica mea îmi supraviețuiesc", iar una dintre ele a murit, condiția nu a eșuat. Aceeași regulă este enunțată și de
Labeo. Sabinus și Cassius sunt de părere că, atunci când condițiile considerate imposibile sunt inserate într-un testament, ele
trebuie considerate ca nefiind scrise, iar această opinie ar trebui adoptată.
7. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVIII.
Avantajul derivat din legătura mucenicească este evident în condițiile în care ceva nu trebuie făcut; ca, de exemplu, "Dacă nu
ar trebui să urce la Capitoliu", "Dacă nu ar trebui să îl manumească pe Stichus" și în alte cazuri de același fel. Această opinie
a fost susținută de Aristo, Neratius și Julianus, și este confirmată și de o Constituție a Divinului Pius. Remediul menționat
mai sus a fost considerat a se aplica nu numai la moșteniri, ci și la moșteniri.
8. În cazul în care o soție îl numește pe soțul ei, căruia i-a promis zestrea, moștenitor al unei părți din averea ei, "Dacă el nu
ar cere sau nu ar pretinde zestrea pe care i-am promis-o", soțul trebuie să notifice co-moștenitorul său că este gata să dea o
chitanță pentru zestre sau să furnizeze o garanție că nu o va pretinde, iar el poate apoi să intre în moștenire. Cu toate acestea,
dacă soțul ar fi desemnat moștenitor al întregii proprietăți, în aceleași condiții, și nu ar exista nimeni căruia să-i poată oferi o
astfel de garanție, el nu va fi împiedicat să intre în proprietate din acest motiv. Căci condiția va fi considerată ca fiind
îndeplinită de drept, deoarece, după ce a intrat în moștenire, nu mai există nimeni împotriva căruia să poată intenta o acțiune
pentru recuperarea zestrei.
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9. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
În cazul în care cineva face o moștenire după cum urmează: "Moștenitorul meu să plătească o asemenea sumă soției mele,
atâta timp cât ea rămâne cu fiul meu", iar soția, dorind să-și evite patronul, părăsește cartierul, dar păstrează totuși intenția de
a-și păstra copiii cu ea, Trebatius și Labeo spun că ea va avea dreptul la moștenire, deoarece nu ar trebui să i se ceară să fie în
fiecare clipă alături de copiii ei; dar singura întrebare este dacă ea are intenția și proiectul de a nu-și trimite fiul departe și
dacă nu este de datoria ei să își păstreze fiul cu ea în timp ce este crescut.
10. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XX.
În cazul în care un soț a lăsat o moștenire soției sale plătibilă atunci când aceasta avea copii, obișnuim să spunem că el nu a
avut în minte acei copii pe care soția sa îi avea deja în momentul în care a făcut testamentul.
0. Același, Despre Sabinus, Cartea XXIII.
Următoarea condiție: "Las moștenire fiicei mele, atunci când se va căsători", înseamnă că persoana care a executat
testamentul a intenționat ca această condiție să fie îndeplinită doar în momentul în care se va îndeplini și că nu are nicio
importanță când se va face acest lucru. Prin urmare, dacă fiica se căsătorește după ce testamentul a fost făcut și în timpul
vieții testatorului, condiția va fi considerată ca fiind îndeplinită, și mai ales atunci când este de așa natură încât nu trebuie
îndeplinită decât o singură dată. Cu toate acestea, toate uniunile materiale nu duc la îndeplinirea unei condiții; de exemplu, în
cazul în care o fată care nu este încă nubilă se căsătorește, ea nu îndeplinește condiția. Noi spunem că aceeași regulă se va
aplica dacă ea se va căsători cu cineva cu care nu se poate uni conform legii. Dar poate apărea vreo îndoială dacă ea poate
respecta condiția căsătorindu-se ulterior, ca și cum nu s-ar fi căsătorit prima dată? Dacă testatorul a avut în minte prima
căsătorie a fiicei sale, cred că condiția a eșuat; totuși, ar trebui să se dea interpretarea indulgentă că, întrucât condiția nu a fost
încă îndeplinită, ea nu a eșuat.
12. În cazul în care o moștenire a fost lăsată sub următoarea condiție: "Dacă o corabie ar sosi din Asia", iar corabia ar sosi în
momentul în care a fost făcut testamentul, dar testatorul nu știa acest lucru, trebuie spus că condiția a fost îndeplinită. Acest
lucru trebuie spus și în cazul în care un legat este lăsat cuiva: "Când ajunge la pubertate".
13. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
În cazul în care s-au făcut deja acele lucruri care au fost impuse cu titlu de condiție, iar testatorul era conștient că ele pot fi
făcute a doua oară, părțile trebuie să aștepte până când acestea vor fi făcute a doua oară. Dacă, însă, testatorul nu știa acest
lucru, moștenirile vor fi datorate imediat.
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0. De asemenea, trebuie amintit faptul că, după moartea testatorului, trebuie îndeplinite condițiile obișnuite, dacă acest lucru
este necesar pentru a respecta dispozițiile testamentului, ca de exemplu: "Dacă va urca la Capitoliu" și altele de acest fel.
Condițiile neobișnuite pot fi, de asemenea, îndeplinite în timpul vieții testatorului, de exemplu, "Dacă Titius ar deveni
consul".
0. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIV.
Atunci când se face un legat după cum urmează: "Cum fiul meu cel mare a luat zece aurei din pieptul meu, fiul meu cel mic
să ia aceeași sumă din cea mai mare parte a averii mele", legatul va fi datorat, deoarece a fost lăsat pentru ca starea copiilor să
fie egală. Și este limpede că așa stau lucrurile, căci atunci când ceva este lăsat prin moștenire pentru un motiv oarecare, se
referă la trecut, dar unul care este lăsat cu titlu de pedeapsă se referă la viitor.
(23) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
În cazul în care o moștenire este lăsată oricui cu condiția: "Dacă plătește o anumită sumă unui minor sau unui nebun", se va
considera că legatarul a respectat condiția dacă plătește banii curatorului sau tutorelui părții interesate.
23. Pomponius, Despre Sabinus, cartea VIII.
"Lasă-l pe Titius să fie moștenitorul meu, dacă ridică statui în oraș". Dacă el este gata să ridice statuile, dar autoritățile
municipale nu-i vor pune la dispoziție un loc în acest scop, Sabinus și Proculus susțin că el va deveni moștenitor și că aceeași
regulă de drept se aplică și în cazul unei moșteniri.
(23) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXV.
În cazul în care o moștenire este lăsată sub următoarea condiție: "Dacă ea se va căsători în familia mea", condiția este
considerată ca fiind îndeplinită de îndată ce ceremonia de căsătorie a fost îndeplinită, deși femeia nu a intrat încă în camera
de dormit a soțului ei, deoarece consimțământul și nu coabitarea constituie căsătoria.
256. Gaius, Despre edictul pretorului referitor la testamente.
În cazul în care apar întrebări cu referire la chestiuni străine testamentului, acestea trebuie să primească o interpretare justă și
liberală; dar cele care apar cu privire la testamentul însuși trebuie să fie determinate în strictă conformitate cu regulile legii
scrise.
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(1) Același, Cu privire la Edictul pretorului referitor la moșteniri.
O desemnare este incorectă atunci când este făcută în felul următor: "Îi las sclavului Stichus, pe care l-am cumpărat de la
Titius, moșia Tusculan care mi-a fost prezentată de Seius", deoarece dacă se știe la ce sclav sau la ce moșie s-a referit
testatorul, nu va avea importanță dacă cel pe care a spus că l-a cumpărat i-a fost dat cu adevărat, sau dacă ceea ce a indicat că
i-a fost donat i-a fost de fapt cumpărat.
18. Prin urmare, în cazul în care un sclav este lăsat moștenire astfel: "Îi las lui Titius, bucătarul meu Stichus, cizmarul meu
Stichus", deși sclavul poate să nu fie nici bucătar, nici cizmar, el va aparține legatarului, dacă se va putea stabili în mod cert
că testatorul l-a avut în vedere atunci când a făcut legatul. Într-adevăr, chiar dacă s-a făcut o greșeală în desemnarea
persoanei legatarului, dar este clar cui a vrut testatorul să facă legatul, acesta va fi la fel de valabil ca și cum nu s-ar fi comis
nicio eroare.
19. Această regulă cu referire la o desemnare falsă este încă și mai aplicabilă atunci când motivul este declarat în mod
incorect, ca, de exemplu, în felul următor: "Îi dau o astfel de moștenire lui Titius, deoarece el s-a ocupat de afacerile mele".
De asemenea, "Fiul meu Titius să primească, ca moștenire privilegiată, o astfel de parcelă de pământ, deoarece fratele său a
luat o astfel de sumă de aurei din cufărul meu", deoarece chiar dacă fratele nu a luat suma de bani menționată din cufăr,
moștenirea va fi valabilă.
20. Dar dacă legatul este menționat în termeni care impun o condiție, de exemplu, după cum urmează: "Îi dau lui Titius o
astfel de suprafață de pământ, dacă el a tranzacționat afacerea mea", "Fie ca fiul meu Titius să primească o astfel de suprafață
de pământ, ca legământ preferențial, dacă fratele său a luat o sută de aurei din cufărul meu", legatul va fi valabil dacă
legatarul a tranzacționat afacerea sau dacă fratele său a luat o sută de aurei din cufăr.
21. În cazul în care un legat este lăsat cuiva care depinde de îndeplinirea de către acesta a unui anumit act, ca, de exemplu,
ridicarea unui monument în cinstea testatorului sau construirea unei lucrări publice, sau oferirea unui banchet oamenilor din
oraș, sau plata unei părți din legat către altcineva, se va considera că legatul a fost lăsat cu o anumită modificare.
19. Același, Despre edictul provincial, cartea XVIII.
În cazul în care un bun este lăsat cuiva cu condiția ca acesta să nu facă ceva, el trebuie să dea o garanție prin intermediul
obligației mucenicești celui căruia îi va aparține moștenirea sau averea în conformitate cu legea civilă, în cazul în care
condiția nu va fi respectată.
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20. Ulpianus, Disputații, Cartea a V-a.
21. Intenția defunctului ocupă primul loc în condițiile prescrise de el și ea controlează condițiile. De aceea, cu referire la
următoarea condiție: "Dacă fiica mea se va căsători cu Titius", s-a considerat că data morții testatorului nu ar trebui să fie
întotdeauna luată în considerare, ci că timpul pentru îndeplinirea condiției poate fi prelungit dincolo de acest eveniment,
atunci când aceasta era dorința testatorului.
0. Următoarea clauză: "Dacă primul va fi moștenitorul meu, să fie însărcinat să plătească" nu trebuie considerată ca
implicând o condiție; deoarece testatorul pare să fi intenționat mai degrabă să indice când va fi plătită moștenirea decât să
introducă o dispoziție, cu excepția cazului în care a vrut să impună o condiție; de aceea, nu trebuie considerat că următoarea
clauză prescrie o condiție: "Dau și las moștenire tot ceea ce mi se cuvine la Efes". Dacă, totuși, se face un legat după cum
urmează: "Dacă primul nu va fi moștenitorul meu, cel de-al doilea să fie însărcinat să plătească", iar primul devine
moștenitor, legatul nu va fi datorat. Dacă primul ar intra în moștenire, împreună cu al doilea, nu poate exista nicio îndoială că
condiția nu a fost îndeplinită.
1. În cazul în care un patron, după ce a intrat în posesia unei moșteniri contrar dispozițiilor testamentare, primește partea care
i se cuvine potrivit legii, coeredele său nu va fi obligat să îi plătească legatele care au fost lăsate sub următoarea condiție:
"Dacă patronul meu nu ar fi moștenitorul meu".
2. În cazul în care primul moștenitor a fost însărcinat cu un legat după cum urmează: "Dacă al doilea nu ar fi moștenitorul
meu, să plătească lui Titius douăzeci de aurei" și, în mod similar, dacă cel de-al doilea moștenitor este însărcinat cu un legat
către Titius după cum urmează: "Dacă primul nu ar fi moștenitorul meu", iar ambele părți devin moștenitori, condiția
legatului nu va fi îndeplinită. Dacă unul dintre moștenitori ar obține moștenirea, iar celălalt nu, legatul va fi datorat.
22. Marcellus face următoarele observații cu privire la Julianus, Digest, cartea XXVII.
Nu avem nicio îndoială că condițiile dezonorante trebuie să fie retrimise la cei care le-au impus.
Printre acestea se numără, în general, cele care necesită un jurământ.
0. Julianus, Digest, Cartea XXXI.
Contează foarte mult dacă condiția este una de fapt sau de drept. Căci condiții precum următoarele: "Dacă o corabie va sosi
din Asia", "Dacă Titius va deveni consul", deși nu pot fi îndeplinite, ele îl împiedică pe moștenitor să intre în moștenire, atâta
timp cât el nu știe că ele rămân neîndeplinite. Cu toate acestea, cele care se referă la chestiuni de drept, necesită doar să fie
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neîndeplinite, indiferent dacă moștenitorul este conștient sau nu de acest lucru. De exemplu, în cazul în care cineva crede că
se află sub control patern, când, în realitate, este capul unei gospodării, el poate dobândi o moștenire. Prin urmare, atunci
când cineva este desemnat moștenitor al unei părți dintr-o moștenire, deși poate ignora dacă testamentul a fost deschis sau nu,
el poate totuși să intre în posesia moștenirii.
(23) The Same, Digest, Cartea XXXV.
Ori de câte ori un legat este făcut unei soții cu condiția ca ea să nu se căsătorească, iar ea este însărcinată să predea bunurile
lăsate moștenire lui Titius în cazul în care se va căsători, a fost bine stabilit că, dacă se căsătorește, ea poate revendica
moștenirea și nu va fi obligată să execute încredințarea.
23. Același, Digest, Cartea XLIII.
În cazul în care un testator a ordonat legatarului său să plătească zece aurei celor doi moștenitori ai săi și să ia pentru sine o
anumită suprafață de pământ, cea mai bună opinie este că moștenitorul nu poate împărți condiția, dacă nu se împarte și
legatul. Prin urmare, deși ar fi putut plăti cinci aurei unuia dintre moștenitori, el nu poate pretinde nicio parte din teren decât
dacă plătește cele cinci rămase moștenitorului care intră în posesia moștenirii; sau, dacă acesta o respinge, plătește întreaga
sumă de zece aurei celui care o acceptă singur.
23. Același, Digest, cartea XXXV.
În dreptul civil s-a stabilit că o condiție este întotdeauna considerată ca fiind îndeplinită atunci când partea care are interes ca
aceasta să nu fie îndeplinită se opune la îndeplinirea ei. Numeroase autorități au extins aplicarea acestei reguli la moșteniri și
la desemnarea moștenitorilor. De asemenea, anumiți juriști au considerat, în mod foarte corect, că, în cazuri de acest tip,
stipulațiile devin operante atunci când se încearcă de către promitent să împiedice stipulantul să respecte condiția.
26. The Same, Digest, cartea LXIX.
În cazul în care un soț își lasă averea soției sale și au copii, iar femeia, după obținerea unui divorț, are copii de la un alt
bărbat, iar apoi, după ce a doua căsătorie a fost dizolvată, se întoarce la primul soț, nu se înțelege că a fost respectată condiția,
deoarece este probabil că testatorul nu a avut în vedere copiii care, în timpul vieții sale, au fost născuți de un alt bărbat.
0. Același, Digest, cartea LXXXII.
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Următoarea clauză: "Dacă va plăti douăzeci de aurei sau va jura că va face un anumit act", cuprinde o condiție care are două
părți. Prin urmare, dacă cineva ar fi numit moștenitor cu condiția ca el să jure că va plăti zece aurei sau că va ridica un
monument, deși i se va permite, în conformitate cu termenii Edictului, să primească moștenirea sau legatul, el va fi totuși
obligat să facă ceea ce i s-a ordonat să jure că va face, deoarece numai jurământul poate fi remis.
(23) În cazul în care aceeași proprietate este lăsată unei persoane în mod absolut, iar altei persoane în mod condiționat, sau în
cazul în care un moștenitor este desemnat în mod absolut, iar altul sub o condiție, iar condiția eșuează, jumătate din moștenire
sau din moștenire va reveni moștenitorului sau legatarului căruia i-a fost lăsată moștenirea sau moștenirea în mod absolut, cu
condiția ca partea să fi acceptat partea sa din aceasta.
23. Alfenus Varus, Digest, Cartea a V-a.
Un anumit individ a prevăzut în testamentul său ca un monument, precum cel al lui Publius Septimius Demetrius, care se află
pe Calea Salariei, să îi fie ridicat, iar dacă acest lucru nu se va face, moștenitorii săi vor fi pasibili de o amendă considerabilă.
Întrucât nu a putut fi găsit niciun monument pentru Publius Septimius Demetrius, dar a existat unul ridicat pentru Publius
Septimius Damas, și s-a presupus că partea care a făcut testamentul a intenționat să i se ridice un monument asemănător cu
cel menționat mai sus, moștenitorii au cerut sfatul cu privire la ce fel de monument vor fi obligați să ridice și dacă vor fi
pasibili de amendă dacă nu vor ridica niciunul, deoarece nu au putut găsi unul care să le servească drept model. Răspunsul a
fost că, în cazul în care se poate stabili ce fel de monument a vrut să desemneze partea care a făcut testamentul, chiar dacă nu
l-a descris în testament, acesta ar trebui totuși să fie ridicat în conformitate cu ceea ce a vrut să indice. Cu toate acestea, dacă
intenția sa nu era cunoscută, sancțiunea nu avea nicio forță sau efect, deoarece nu se găsea niciun monument care să
servească drept model pentru cel pe care a ordonat să fie ridicat; dar moștenitorii trebuie, totuși, să ridice un monument care
să corespundă în toate privințele cu averea și rangul defunctului.
23. Paulus, Epitomele Digestului lui Alfenus, Cartea III.
Un testator a făcut următorul legat fiicei sale: "Dacă fiica mea, Attia, se va căsători cu acordul lui Lucius Titius, moștenitorul
meu să îi dea o sumă de bani ca aceasta și așa ceva". Întrucât Titius a murit înainte ca Attia, testatoarea, să se căsătorească, sa pus întrebarea dacă aceasta ar fi avut dreptul la moștenire. Răspunsul a fost că da.
1. "Să ia soția mea Attia băiatul Philargyrus și fata Agathea dintre sclavii care îmi vor aparține la momentul morții mele".
Testatorul a vândut-o pe Agathea, pe care o deținea în momentul în care a făcut testamentul, iar ulterior a cumpărat alte
sclave de sex feminin, căreia i-a dat numele Agathea. S-a pus întrebarea dacă aceasta ar trebui să fie considerată ca fiind
lăsată moștenire. Răspunsul a fost că da.

2095

2. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea I.
Următoarea condiție, "Dacă va urca la Capitoliu", trebuie înțeleasă ca însemnând dacă va urca la Capitoliu cât mai curând
posibil.
3. 3. Același, Despre Minicius, Cartea I.
Dacă o întreagă moștenire îmi va fi lăsată mie separat și în mod absolut, iar ție în mod condiționat, iar tu vei muri înainte ca
această condiție să fie respectată, nu voi fi obligat să o respect, deoarece chiar dacă această condiție va eșua, partea pe care ai
fi putut-o pretinde îmi va reveni mie.
4. Africanus, Întrebări, Cartea a II-a.
Următoarea prevedere a fost inserată într-un testament: "Stichus și Pamphila să fie liberi, iar dacă se vor uni în căsătorie,
moștenitorul meu să fie însărcinat să le plătească o sută de aurei". Stichus a murit înainte ca testamentul să fie deschis.
Răspunsul a fost că" dreptul la partea lui Stichus s-a stins și că, întrucât se pare că Pamphila nu a respectat condiția, partea ei
va rămâne, prin urmare, în posesia moștenitorului. Cu toate acestea, dacă amândoi ar fi trăit, iar Stichus ar fi refuzat să se
căsătorească cu ea în timp ce femeia era gata să se căsătorească cu el, ea ar fi avut dreptul la partea ei din moștenire, dar
dreptul lui Stichus la partea sa ar fi fost stins. Pentru că, în cazul în care o moștenire este lăsată cuiva după cum urmează:
"Moștenitorul meu să plătească o sută de aurei lui Titius, dacă se căsătorește cu Seia", iar Seia ar muri, se înțelege că Titius
nu a respectat condiția. Dar dacă el însuși ar muri, nu va transmite moștenirea moștenirii sale, deoarece prin moartea sa se
înțelege că nu a fost îndeplinită condiția. Dacă, totuși, amândoi sunt în viață, iar el refuză să se căsătorească cu ea, pe motiv
că prin fapta sa condiția eșuează, el nu poate obține moștenirea; dar dacă femeia nu vrea să se căsătorească cu el, iar el este
gata să se căsătorească cu ea, va avea dreptul la ea.
5. Același, Întrebări, Cartea a IX-a.
Deși cuvintele "Să-și dea socotelile" nu au altă semnificație decât aceea de a plăti soldul care era datorat, totuși, dacă un sclav
care trebuie să fie liber sub o anumită condiție plătește mai puțin decât este datorat, din vina moștenitorului și nu din cauza
vreunei fraude comise de sclav, și se consideră că acesta și-a dat socotelile cu bună credință, el va deveni liber; și, dacă
această regulă nu este respectată, niciun sclav care este manuntit sub o anumită condiție nu își va obține vreodată libertatea,
dacă, din lipsă de cunoștințe, ar plăti mai puțin decât ar fi trebuit să plătească. Acest lucru trebuie să fie înțeles ca referindu-se
la cazurile în care un sclav primește ordinul de a-și face socotelile și, dintr-o greșeală, dar fără intenție frauduloasă, el face
acest lucru în așa fel încât stăpânul său poate fi, de asemenea, greșit în ceea ce privește calculele sale.

2096

6. Marcianus, Institutes, Cartea a VI-a.
O desemnare falsă nu aduce niciun beneficiu legatarului, beneficiarului fiduciei sau unui moștenitor care a fost desemnat; de
exemplu, atunci când" testatorul se referă în mod greșit la fratele său, la sora sa, la nepotul său sau la orice altceva. Acest
lucru a fost prevăzut de Legea civilă, precum și de Constituțiile Divinelor Severus și Antoninus.
7. Atunci când, totuși, apare o controversă cu referire la mai multe persoane care au același nume, va fi admis la succesiune
acela care poate dovedi că defunctul a făcut referire la el.
8. Atunci când un legat este făcut cuiva ca unui libert, adică prin menționarea lui printre alți liberți, el nu trebuie să piardă
moștenirea pentru motivul că ulterior ar fi putut primi un inel de aur de la împărat, deoarece demnitatea lui este sporită, iar
condiția lui nu este modificată, așa cum a fost declarat de Divinii Severus și Antoninus într-un Rescript.
9. Dacă cineva lasă moștenire o proprietate după cum urmează: "Dacă îmi va aparține în momentul morții mele", iar aceasta
nu este găsită în acel moment, valoarea estimată a acestei proprietăți nu va fi considerată ca fiind lăsată moștenire.
10. Dar dacă cineva ar prevedea prin testamentul său după cum urmează: "Îi dau și îi las pe Stichus și Pamphilus lui Titius,
dacă îmi vor aparține la momentul morții mele", iar el ar înstrăina unul dintre ei, ar putea celălalt să fie revendicat de către
legatar? S-a decis că putea fi revendicat, deoarece această clauză, deși este la plural, trebuie înțeleasă ca și cum testatorul ar fi
spus separat: "Îl dau și îl las pe Stichus dacă ar fi al meu la momentul morții mele".
11. Florentin, Institutele, cartea XI.
În cazul în care un legat este făcut cuiva în mod specific, ca, de exemplu, lui Lucius Titius; nu ar avea nicio diferență dacă l-a
desemnat în acest mod sau dacă l-a desemnat prin menționarea caracteristicilor sale fizice, a meseriei, a ocupației, a relației
sau a afinității; pentru că o astfel de desemnare ia, în general, locul numelui, și nici nu are vreo importanță dacă este falsă sau
adevărată, cu condiția să se știe în mod pozitiv la cine se referea testatorul.
12. Există această diferență între o desemnare și o condiție: o desemnare se referă în general la ceva care a fost deja făcut, o
condiție la ceva care urmează să aibă loc.
13. Pomponius, Rules.
Cea mai ușoară dintre mai multe condiții de care depinde libertatea este considerată a fi cea care duce cel mai direct la
libertate, deși poate fi, prin natura ei, mai grea și mai dificil de realizat decât celelalte.
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14. Marcellus, Opinii.
Publius Maevius a prevăzut prin testamentul său următoarele: "Dau și las moștenire, și însărcinez pe cei care vor fi
moștenitorii mei să plătească fiului surorii mele, Gaius Seius, patruzeci de aurei pentru cheltuielile sale în timpul consulatului
său". Seius a fost numit consul în timpul vieții lui Maevius și a oferit cadoul obișnuit, iar apoi, la calendele lui ianuarie, și-a
asumat îndatoririle consulatului, iar apoi Maevius a murit. Întreb dacă Seius ar avea dreptul la cei patruzeci de aurei.
Marcellus a răspuns că da.
15. Titia a făcut următoarea dispoziție cu privire la anumite terenuri pe care le lăsase prin testament lui Septitia: "Te
însărcinez, Septitia, să-i dai fiului meu aceleași terenuri atunci când va împlini vârsta de șaisprezece ani. Dacă, totuși, fiul
meu nu va împlini vârsta de șaisprezece ani, te însărcinez să predai aceste pământuri lui Publius Maevius și Gaius Cornelius."
Întrucât Septitia a murit, iar fiul a murit și el în timpul celui de-al cincisprezecelea an, întreb dacă ar trebui executat trustul,
iar moștenitorii lui Septitia să fie obligați să predea terenurile lui Publius Maevius și Gaius Cornelius, fiul neîmplinind
cincisprezece ani. Marcellus a răspuns că Septitia a transmis moștenitorilor ei același drept pe care ea însăși îl avea asupra
terenului; pentru că ar fi contrar intenției testatoarei ca executarea fiduciei să fie cerută imediat, deoarece în acest caz ar fi
obținut mai multe beneficii de către substituenți decât de către băiat, fie prin Septitia, fie prin moștenitorii ei. Cuvintele
folosite de testatară par, într-adevăr, să indice că trustul ar trebui executat imediat ce fiul ei moare, dar nu este probabil ca ea
să fi intenționat ca beneficiul să fie obținut de către substitut mai devreme decât ar fi putut fi obținut de către fiul ei. Aspectul
cauzei nu se schimbă deloc pentru că Septitia a murit prima, deoarece, chiar dacă băiatul ar fi trăit, moștenitorii Septitiei nu
ar fi putut fi dați în judecată de acesta mai devreme decât ar fi putut-o face Septitia însăși.
16. Paulus, Despre Lex Fufia Caninia.
Dacă cineva ar face o moștenire unui sclav, pe care el însuși nu l-ar putea mantui, cu condiția ca "legatarul său să-l
manuiască", legatarul nu va fi exclus de la primirea moștenirii, dar nu poate fi obligat să manuiască sclavul, deoarece cineva
este obligat să execute voința testatorului doar atunci când, prin termenii acesteia, nu trebuie făcut nimic contrar legii; și
această opinie a fost declarată de Neratius. Legatarul nu va fi privat de moștenire, deoarece testatorul a preferat ca el să
obțină beneficiul sclavului decât ca propriul său moștenitor să îl aibă.
17. Același, On the Law of Codicils.
Dacă în testamentul meu aș spune: "Îi las moștenire lui Așa și așa cât îi voi lăsa lui Titius prin codicilul meu", deși
moștenirea nu este menționată în mod explicit decât prin codicil, totuși este valabilă în condițiile testamentului și se va datora
doar suma inserată în codicil. Pentru că legatele de genul celor de mai jos erau susținute de către antici, și anume:
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"Moștenitorul meu să dea lui Unu și unu o sumă egală cu cea pe care i-o voi declara într-o scrisoare sau pe care o voi obține
dintr-o astfel de acțiune".
18. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea I.
19. Atunci când o condiție se referă la o anumită categorie de persoane, și nu la indivizi bine cunoscuți, considerăm că ea se
referă la întregul testament și la toți moștenitorii care au fost numiți; dar atunci când condiția se referă doar la anumiți
indivizi, trebuie să considerăm că ea se referă doar la acel grad în care respectivele părți au fost numite moștenitori.
19. În cazul în care într-un testament a fost inserată o clauză care prevede că o "clădire poate fi ridicată în Forum" și nu se
precizează în ce Forum, Labeo spune că, dacă nu apare care a fost intenția defunctului, clădirea ar trebui să fie ridicată în
Forumul orașului în care a locuit partea care a făcut testamentul. Aprob și eu această opinie.
20. Același, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a II-a.
Dacă vecinul tău, în anumite zile, te împiedică să folosești o șosea atunci când dorești să circuli pe ea pentru a respecta o
condiție, și nu ești vinovat că nu ai intentat o acțiune împotriva lui pentru a-l împiedica să facă acest lucru, aceste zile nu vor
fi incluse în timpul impus de condiție.
21. Un anumit om a făcut un legat după cum urmează: "Dacă Publius Cornelius va plăti moștenitorului meu pentru
cheltuielile pe care le-am făcut cu referire la moșia Seian, atunci moștenitorul meu să predea moșia Seian lui Publius
Cornelius." Cascellius a spus că legatarul ar trebui să plătească moștenitorului și prețul terenului. Ofilius neagă faptul că
prețul este inclus în termenul "cheltuieli", ci că se referă doar la acele cheltuieli pe care partea le-a plătit din teren după ce
acesta a fost cumpărat. Cinna este de aceeași părere și adaugă că trebuie să se țină cont de cheltuieli fără a se deduce
profiturile. Cred că aceasta este cea mai bună opinie.
22. Un testator a lăsat moștenire o sută de aurei lui Titius, iar apoi a făcut următoarea prevedere în testamentul său:
"Moștenitorul meu să dea sumele de bani pe care le-am lăsat moștenire, dacă mama mea va muri". Titius i-a supraviețuit
testatorului și a murit în timpul vieții mamei. Ofilius a dat ca fiind de părere că, după moartea mamei, moștenitorii lui Titius
aveau dreptul la moștenire, deoarece aceasta nu fusese lăsată sub condiție, ci fusese lăsată în mod absolut în primul rând, iar
momentul plății acesteia fusese adăugat ulterior. Labeo spune: "Să vedem dacă această opinie nu este falsă", deoarece nu are
nicio importanță dacă un legat este făcut în felul următor: "Moștenitorul meu să plătească legatarului meu banii pe care i-am
lăsat moștenire, dacă mama mea va muri" sau, în acești termeni, "Să nu plătească banii, dacă mama mea nu moare",
deoarece, în ambele cazuri, legatul este dat sau luat sub o condiție. Aprob opinia lui Labeo.
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23. Un stăpân a lăsat moștenire cinci aurei sclavului său, după cum urmează: "Moștenitorul meu să plătească sclavului meu
Stichus, căruia i-am ordonat să fie liber prin testamentul meu, cele cinci aurei pe care i le datorez în cont". Namusa spune că
Servius a dat ca fiind de părere că legatul sclavului era nul, deoarece un stăpân nu poate fi îndatorat sclavului său. Eu cred că,
potrivit intenției testatorului, datoria ar trebui mai degrabă să fie considerată o datorie naturală decât una civilă, și aceasta este
practica actuală.
24. Un soț, care nu primise niciun teren dotal, a făcut următoarea dispoziție testamentară: "Fie ca moștenitorul meu să dea
soției mele moșia Cornești, pe care ea mi-a dat-o ca zestre." Labeo, Ofilius și Trebatius au considerat că, cu toate acestea,
devalizarea terenului era totuși obligatorie, deoarece, întrucât moșia Cornești exista de fapt, falsa desemnare nu afecta
devalizarea.
25. Thermus Junior a menționat în testamentul său numele anumitor persoane, la sfatul cărora dorea să i se ridice un
monument, iar apoi a făcut următorul legat: "Moștenitorul meu să plătească lui Lucius, Publius și Cornelius o mie de aurei în
scopul ridicării monumentului meu". Trebatius a dat ca fiind de părere că acest lucru este la fel ca și cum moștenirea ar fi fost
făcută cu condiția ca partea să dea garanție pentru ridicarea monumentului cu banii respectivi. Labeo este de acord cu părerea
lui Trebatius, deoarece intenția testatorului a fost ca suma să fie folosită pentru ridicarea unui monument. Atât Proculus, cât
și eu însumi aprobăm această opinie.
26. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
Atunci când o moștenire este lăsată sub condiție, ea nu devine plătibilă imediat, ci numai după ce condiția a fost îndeplinită,
și, prin urmare, nu poate, între timp, să fie transferată de către moștenitor.
27. Africanus, Întrebări, Cartea a II-a.
O moștenire a fost lăsată unui fiu aflat sub controlul paternal, cu condiția ca acesta să rămână sub puterea tatălui său. S-a
considerat că moștenirea părea să fi fost lăsată tatălui și că acesta din urmă o putea revendica în nume propriu. Aceeași regulă
de drept se aplică în cazul în care un legat este făcut în acest mod unui sclav. Dovada acestei afirmații este că, chiar dacă ar
trebui să se lase dispoziții sclavilor lui Titius, nu există nicio îndoială că moștenirea aparține stăpânului și nu sclavilor.
28. Paulus, Despre Plautius, cartea VIII.
Plautius: Un moștenitor a fost însărcinat de către testator, care era un libert, să vândă întreaga moștenire și să-și rezerve zece
aurei. Patronul defunctului a revendicat ulterior posesia moșiei, în opoziție cu testamentul, și a luat acea parte din aceasta la
care avea dreptul prin lege. Proculus și Cassius spun că beneficiarul poate recupera de la moștenitor o sumă proporțională cu
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ceea ce el însuși a plătit. Paulus: Aceasta este practica actuală, deoarece, așa cum un moștenitor, prin plata fiduciilor și a
moștenirilor, este exonerat de răspundere de către pretor, tot așa ar trebui să primească partea sa din acestea.
29. Cazul este diferit în cazul în care se aplică legea falcidiană și reduce valoarea moștenirilor, deoarece în cazuri de acest fel
nu se poate recupera nimic, deoarece condiția a fost respectată în întregime.
30. De asemenea, dreptul de plată este restrâns în cazul în care cel căruia i s-a făcut moștenirea nu poate lua întreaga parte din
moștenire care i-ar putea fi lăsată, deoarece opinia cea mai bună este ca el să plătească o parte, iar aceia, de asemenea, să
plătească o parte ale căror părți au fost mărite cu suma luată de la cel căruia i s-a lăsat mai mult decât este permis de lege.
31. Neratius, în Prima Carte de Opinii, afirmă că, în cazul în care au fost numiți doi moștenitori, iar unul dintre ei este rugat
să-ți predea averea, iar ție ți se cere să plătești o anumită sumă lui Titius, iar moștenitorul se prevalează de beneficiul Legii
Falcidiene în predarea proprietății, nu este inechitabil ca tu să plătești lui Titius cu atât mai puțin cu cât moștenitorul ar trebui
să-ți plătească ție.
32. Același, Despre Plautius, cartea IX.
Atunci când cineva este îndrumat să plătească o anumită sumă unui moștenitor, iar acesta din urmă este un sclav aparținând
altuia, el nu ar trebui să plătească suma stăpânului, pentru că, chiar dacă ar fi fost desemnat un alt moștenitor și i s-ar fi
ordonat să plătească suma moștenitorilor lui Titius, aceasta ar trebui plătită sclavului însuși, deoarece lucrurile care au fost
deja făcute nu trec la stăpân; la fel cum atunci când stipulez pentru mine sau pentru sclavul lui Titius, plata ar trebui făcută nu
lui Titius, ci sclavului său. Aceste opinii sunt corecte.
33. Atunci când, totuși, o parte este obligată să plătească moștenitorului, să vedem dacă plata ar trebui să fie făcută stăpânului
său. În acest caz, rezultă că plata ar trebui făcută sclavului.
34. Este cert că un sclav care urmează să fie liber în anumite condiții trebuie să plătească stăpânului.
35. Pe de altă parte, un legatar care este însărcinat cu plata către stăpân nu respectă condiția dând suma sclavului, decât dacă
stăpânul consimte. Căci nimeni nu poate respecta condiția într-un caz de acest fel, dacă eu sunt fie ignorant, fie nu vreau.
36. În cazul în care o moștenire este restituită în conformitate cu Decretul Trebielei al Senatului, aceasta trebuie să fie dată
moștenitorului pentru ca condiția să fie respectată, și nu trebuie să fie restituită de acesta din urmă în temeiul fiduciei.
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37. Atunci când un moștenitor intră în posesia unei moșteniri pe care o suspectează de insolvabilitate și o restituie
fiduciarului, poate apărea o îndoială dacă va fi privat de ea, iar opinia mai echitabilă este că, în acest caz, nu va fi privat de
nimic.
38. În cazul în care, totuși, eu sunt desemnat moștenitor și apare o controversă cu privire la dreptul meu la moștenire, dacă
legatarul ar trebui să furnizeze o garanție pentru a returna moștenirea în cazul în care moștenirea ar fi evacuată, ar trebui să i
se dea și lui o garanție pentru a returna ceea ce a plătit.
39. Dar dacă ție ți se va ordona să-mi plătești suma de zece aurei și să primești moștenirea, în temeiul Decretului Senatului,
eu nu voi fi obligat să-ți înapoiez cele zece aurei menționate, în virtutea fiduciei.
40. În cazul în care o moștenire este lăsată unui sclav aparținând la doi stăpâni, cu condiția ca acesta să plătească ceva
moștenitorului, anumite autorități consideră că această condiție nu poate fi respectată parțial, ci că banii trebuie plătiți
imediat. Cu toate acestea, eu sunt de părere contrară.
41. În cazul în care o parte din bunurile lăsate moștenire au fost dobândite de un terț prin uzucapiune, mă îndoiesc că această
condiție trebuie respectată în întregime. Cred că se poate spune că poate fi respectată parțial, în conformitate cu intenția
testatorului.
42. Plautius: Las moștenire o suprafață de teren unuia dintre mai mulți moștenitori, cu condiția ca acesta să plătească o sută
de aurei moștenitorilor mei. El trebuie să deducă partea sa de moștenire și să dea restul moștenitorilor proporțional cu părțile
lor respective. În cazul în care, totuși, el a fost desemnat moștenitor al unei părți din moștenire, "dacă va plăti zece aurei
moștenitorilor", el nu poate deveni moștenitor decât plătind întreaga sumă de zece aurei coerezilor săi; deoarece nu poate fi
admis la succesiune înainte de a plăti întreaga sumă. Căci, în cazul în care un sclav primește libertatea prin testament și este
făcut moștenitor al unei părți din moștenire cu condiția să plătească zece aurei moștenitorilor, s-a decis că nu va fi liber și nu
va deveni moștenitor până când nu va plăti întreaga sumă de zece aurei coerezilor săi. Paulus: Aceasta este practica noastră în
prezent.
43. Același, Despre Plautius, cartea XVI.
Julianus spune că, atunci când o moștenire a fost lăsată unei persoane cu condiția ca aceasta să plătească moștenitorului său
zece aurei, iar moștenitorul îi dă o chitanță pentru ceea ce îi datorează, nu se consideră că a respectat condiția, așa cum ar fi
făcut-o dacă ar fi efectuat efectiv plata; dar, întrucât a fost vina moștenitorului că nu a respectat condiția, moștenirea poate fi
revendicată ca și cum aceasta ar fi fost făcută.
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44. Același, Despre Vitellius, Cartea a III-a.
Dacă, de exemplu, un sclav care urmează să fie liber sub condiția de a plăti o anumită sumă de bani într-o sută de zile, iar
începutul termenului nu este menționat, acesta va începe să curgă din ziua în care se intră în moștenire, pentru că este absurd
să se considere că ar începe înainte de sosirea momentului în care cel care avea dreptul la moștenire ar fi putut să o
primească. Această regulă se va aplica tuturor legatarilor care sunt îndrumați să plătească moștenitorului în astfel de
circumstanțe. Prin urmare, termenul de îndeplinire a condiției de către legatar va fi calculat din ziua în care moștenirea a fost
înscrisă.
45. Marcellus, Digest, cartea XIV.
Un stăpân a lăsat prin testament libertatea sclavului său, după cum urmează: "Să fie liber dacă îmi aparține în momentul
morții mele". I-a dat moștenirea sau averea necondiționat, iar apoi l-a vândut. Moștenirea sau moștenirea se va datora noului
său stăpân, iar sclavul o poate accepta prin ordinul acestuia; deoarece testatorul, atunci când i-a acordat libertatea, a precizat
în mod expres: "Dacă îmi aparține", cu consecința că, chiar dacă această condiție nu ar fi fost menționată în mod explicit,
libertatea sa ar fi fost împiedicată. Cu toate acestea, dispoziția de proprietate este foarte frecvent schimbată, chiar și atunci
când testatorul a indicat în mod expres ceva care, dacă nu ar fi fost făcut, ar fi fost totuși înțeles.
46. Același, Digest, cartea XV.
Nu cred că momentul executării unui trust a sosit atunci când beneficiarul acestuia a intrat în al șaisprezecelea an, iar condiția
era atunci când ar fi trebuit să împlinească vârsta de șaisprezece ani. Împăratul Aurelius Antoninus a pronunțat această
decizie în cazul unui apel din Germania.
47. Celsus, Digest, Cartea XXII.
În cazul în care un moștenitor este însărcinat să facă plata unei sume de bani, sau un sclav este obligat să fie liber în zece ani,
moștenirea va fi plătibilă, sau acordarea libertății va deveni operațională în ultima zi a termenului.
48. Ulpianus, Despre îndatoririle consulului, Cartea I.
În cazul în care libertatea a fost lăsată direct unui sclav cu condiția ca acesta să-și dea socotelile, Divanul Pius a permis
consulilor să numească un arbitru care să decidă în această privință, cu următoarele cuvinte: "Consulii, după ce au fost
solicitați de voi, vor numi un arbitru care să examineze conturile, și să decidă nu numai ce sold este datorat de Epafrodit, dar
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și ce conturi și ce documente trebuie să predea sau să arate stăpânilor săi, iar când hotărârea arbitrului va fi respectată,
libertatea lui Epafrodit nu va mai fi împiedicată. "
49. Modestinus, Diferențe, Cartea a V-a.
În cazul în care unui sclav i se ordonă să fie liber în diferite condiții impuse separat, el poate alege condiția care i se pare cea
mai ușor de respectat. Totuși, atunci când se lasă un legat în acest mod, legatarul trebuie să respecte ultima condiție impusă.
50. Un sclav a fost îndrumat să plătească zece aurei moștenitorului și să devină liber și, plătind această sumă moștenitorului
moștenitorului, el poate obține libertatea. Publicius spune că, în circumstanțe similare, această regulă nu trebuie să fie
respectată cu referire la un legatar.
51. Același, Diferențe, Cartea a VII-a.
Se întâmplă uneori ca anumite prevederi dintr-un testament, atunci când sunt declarate în mod explicit, să fie dezavantajoase,
deși dacă ar putea fi înțelese în mod tacit, acest lucru nu ar fi cazul. Acest lucru se întâmplă atunci când o moștenire este
lăsată cuiva în felul următor: "Dau și las zece aurei lui Titius, dacă Maevius va urca la Capitoliu". Pentru că, deși este lăsată
alegerea lui Maevius dacă va urca sau nu în Capitoliu și, prin urmare, face ca moștenirea să fie plătibilă lui Titius, totuși, o
moștenire nu poate fi legal lăsată în acești termeni, și anume: "Dau zece aurei lui Titius, dacă Maevius va consimți", deoarece
o moștenire nu poate fi făcută dependentă de voința altcuiva; de aceea s-a spus că dispozițiile testamentare declarate în mod
specific cauzează prejudicii, dar cele exprimate în termeni generali nu.
52. Același, Despre invenții.
Atunci când cineva dispune ca un sclav să fie liber dacă va da socoteală moștenitorului, iar acesta îi va interzice ulterior să
facă acest lucru, el îi acordă libertatea ca și cum ar fi absolut și va avea dreptul la ea în virtutea testamentului.
53. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva ordonă ca legatele, pentru plata cărora nu fixează niciun termen, să fie plătite în unul, doi și trei ani, și
lasă moștenire o sumă de bani unui minor atunci când acesta va ajunge la vârsta pubertății, se afirmă în Comentariile lui
Gaius că ultima moștenire menționată trebuie plătită în unul, doi sau trei ani după ce băiatul ajunge la pubertate; pentru că
legatului îi este atașată o condiție mai importantă decât termenul de plată. Cred că opinia contrară este corectă, deoarece,
atunci când este prescris un termen, acesta se referă la amânarea plății legatelor care sunt datorate în prezent, dar nu se aplică
celor care sunt plătibile în viitor, iar vârsta pubertății stabilește o anumită dată pentru plata legatului.
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54. Aceeași proprietate a fost lăsată moștenire la două persoane, dacă acestea ar fi plătit o sută de aurei moștenitorului. Dacă
una dintre ele îi va plăti cincizeci, va avea dreptul la partea sa din moștenire, iar partea celui care nu a plătit va reveni
celuilalt, în funcție de respectarea condiției.
55. Același, Epistole, cartea XIII.
O moștenire a fost lăsată lui Maevius dacă acesta plătea două sute de aurei lui Callimacus, care nu putea lua nimic prin
testament, iar legatarul era totuși obligat să respecte condiția și să plătească cele două sute de aurei, pentru a deveni
îndreptățit la terenul care îi fusese lăsat, chiar dacă nu a transferat proprietatea sumei respective celui care o primea. Căci ce
importanță are dacă cineva este îndrumat să plătească banii unei astfel de persoane, să îi depună într-un loc sau să îi arunce în
mare? Banii nu pot ajunge în mâinile unui individ de acest fel în temeiul unui testament, dar acesta îi poate dobândi ca o
donație mortis causa.
56. Același, Epistole, cartea XIV.
Atunci când o moștenire este lăsată cuiva cu condiția ca acesta să plătească zece aurei, beneficiarul nu poate obține nicio
porțiune de teren fără să plătească întreaga sumă. Cazul este însă diferit atunci când o proprietate identică este lăsată la două
persoane sub aceeași condiție, deoarece în acest caz, conform prevederilor testamentului, condiția impusă diferitelor părți
poate părea că a fost împărțită între ele separat și, prin urmare, ele pot, ca indivizi, să o respecte în proporție cu părțile lor
respective și să primească moștenirea. Căci, deși întreaga sumă, de a cărei plată depinde legatul, pare a fi împărțită prin
enumerarea diferitelor persoane, condiția nu poate fi împărțită în cazul în care are loc un eveniment accidental, în cazul în
care legatul este lăsat unei singure persoane în mod condiționat, iar întregul număr al celor care se substituie legatarului ar
trebui să fie considerat ca constituind doar un singur individ.
57. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea IX.
În cazul în care unui sclav i s-a ordonat "să îndeplinească cinci acte pentru un străin și să devină liber", s-a pus întrebarea
dacă prin condiție trebuie să se înțeleagă același lucru ca și în cazul în care s-ar fi ordonat plata unei sume de bani, astfel
încât, în loc de predarea acesteia, putem preciza prestarea unei munci. Aceasta este practica noastră actuală, la fel cum atunci
când se prevede că, dacă un sclav plătește unui străin o anumită sumă de bani din peculium-ul său, el va fi eliberat, tot așa,
dacă el furnizează munca, trebuie să i se acorde și libertatea. Prin urmare, în cazul enunțat, moștenitorul va acționa cu
înțelepciune dacă îl împiedică pe sclavul său să presteze munca, căci, procedând astfel, sclavul își va obține libertatea, dar
străinul nu va beneficia de serviciile sale.
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58. Același, Despre diverse pasaje, Cartea a X-a.
În cazul în care se lasă o moștenire unei sclave care aparținea altuia, "cu condiția ca ea să se căsătorească", Proculus spune că
moștenirea este valabilă, deoarece ea se poate căsători după ce a fost manuntată.
59. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XIII.
O moștenire devine fără efect, dacă persoana căreia i-a fost lăsată sub condiție moare înainte ca condiția să fie îndeplinită.
60. Dar dacă acesta nu moare, ci își pierde drepturile civile? De exemplu, în cazul în care un legat a fost făcut unui anumit
om, "dacă va deveni consul", iar acesta este deportat pe o insulă, nu se va stinge între timp legatul.pentru că el poate fi repus
în drepturile sale civile ? Cred că acest lucru este extrem de probabil.
61. Nu se poate spune că aceeași regulă se aplică în cazul în care i se impune o pedeapsă care implică servitutea, deoarece
servitutea seamănă cu moartea.
62. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VII-a.
62. Condițiile referitoare la acte sunt de diferite tipuri și sunt susceptibile, ca să spunem așa, de o triplă împărțire, adică acolo
unde trebuie să se dea ceva, sau să se facă ceva, sau să se întâmple ceva; sau, pe de altă parte, acolo unde nu trebuie să se dea
ceva, sau să nu se facă ceva, sau să nu se întâmple ceva. Condițiile de a da ceva sau de a efectua un act se referă fie la cei
cărora li s-a făcut un legat, fie la alții; cea de-a treia clasă depinde de producerea unui eveniment.
63. Trezoreria este obligată să îndeplinească aceleași condiții la care era obligată persoana de la care a obținut posesia
bunului; la fel cum poate revendica și bunurile care fac obiectul legatului, cu toate sarcinile care le sunt atașate.
64. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, cartea VIII.
În cazul în care un bărbat lasă o moștenire soției sale plătibilă în momentul în care aceasta are copii, poate apărea o îndoială
dacă testatorul s-a referit doar la copiii care s-ar putea naște după moartea sa sau dacă i-a avut în vedere și pe cei care i s-au
născut după ce a fost făcut testamentul său, dacă a murit în timp ce căsătoria continua să existe. Cred că este normal ca acest
lucru să se aplice nu numai copiilor născuți în timpul vieții soțului, ci și celor născuți după moartea sa.
65. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea IV.
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Copiii născuți de o femeie de către o altă persoană după decesul soțului ei vor putea totuși să primească o moștenire, dacă
testatorul a precizat în mod expres că așa ar trebui să fie cazul.
66. În cazul în care s-a făcut un legat mai mult decât permitea legea unei anumite persoane care nu putea primi întreaga
sumă, "dacă ar fi plătit ceva moștenitorului", s-a pus întrebarea dacă ceea ce a dat în scopul de a respecta condiția ar putea fi
dobândit în virtutea legatului, pentru motivul că nu a primit ceea ce a plătit moștenitorului; sau dacă ceea ce a plătit ar trebui
să fie considerat în exces față de legat și, prin urmare, că nu va avea dreptul la mai mult din averea testatorului decât ar fi
avut dacă legatul ar fi fost lăsat necondiționat. Julianus consideră, pe bună dreptate, că el va avea dreptul la atât mai mult din
moștenire pe cât ar fi putut să plătească pentru a respecta condiția, și nici nu contează dacă a fost îndrumat să facă plata către
moștenitor sau către un străin; deoarece după ce calculul, pe care este întotdeauna obligat să îl facă, este finalizat, nu îi va
rămâne mai mult decât partea autorizată de lege.
67. În cazul în care un bărbat lasă o moștenire anuală soției sale, cu condiția ca aceasta să nu se căsătorească atâta timp cât
are copii; care este regula de drept? Julianus răspunde că femeia se poate căsători și poate lua moștenirea. Dacă, totuși,
testatorul a prevăzut ca ea să nu se căsătorească atâta timp cât copiii ei sunt sub vârsta pubertății, regula nu s-ar aplica;
deoarece datoria de a avea grijă de copii, mai degrabă decât de a rămâne în starea de văduvie, a fost impusă de testator.
68. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea II.
În cazul în care o moștenire a fost lăsată după cum urmează: "Dacă nu se va căsători cu Titius" sau "Dacă nu se va căsători
nici cu Titius, nici cu Seius, nici cu Maevius" și, în cele din urmă, un număr mare de persoane au fost incluse în interdicție, sa considerat a fi cea mai bună opinie că femeia își va pierde moștenirea dacă se va căsători cu oricare dintre ele; pentru că nu
pare că văduvia era impusă de o astfel de condiție, deoarece ea se putea căsători foarte ușor cu altcineva.
69. Să vedem care ar fi cazul dacă o moștenire ar fi fost lăsată unei femei cu condiția ca ea să se căsătorească cu Titius. Și,
într-adevăr, dacă ea s-ar putea căsători cu Titius în mod onorabil, nu există nicio îndoială că ar fi exclusă din moștenire, dacă
nu ar respecta condiția. Dacă, totuși, respectivul Titius era nedemn de a contracta căsătoria cu ea, trebuie spus că ea poate să
se căsătorească cu oricine dorește, prin dispoziția benefică a legii. Pentru că atunci când i s-a ordonat să se căsătorească cu
Titius, i s-a interzis să se căsătorească cu oricine altcineva și, prin urmare, dacă Titius este nedemn de ea, prevederea este
aceeași ca și cum ar fi fost declarată în termeni generali: "Dacă ea nu se va căsători". Și, în plus, dacă ea nutrește o afecțiune
autentică, această condiție este mai dură decât cea de "Dacă nu ar trebui să se căsătorească", pentru că i se interzice să se
căsătorească cu oricine altcineva în afară de Titius, cu care căsătoria ei ar fi dezonorantă.
70. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
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În cazul în care o moștenire este lăsată cu următoarea condiție: "Dacă ea nu se va căsători cu Lucius Titius".
Julianus spune că legea nu se va aplica.
71. Dacă, totuși, testatorul ar fi spus: "Dacă nu se va căsători cu Aricia", ar trebui să se verifice dacă nu cumva s-a comis o
fraudă la lege; căci dacă respectiva Aricia era o femeie care nu putea găsi cu ușurință un alt bărbat cu care să se căsătorească,
ar trebui să se considere că ceea ce a spus testatorul cu scopul de a se sustrage a devenit nul prin efectul legii, căci o lege care
este benefică pentru stat și care a fost promulgată în scopul creșterii populației ar trebui să fie ajutată de o interpretare
favorabilă.
72. Paulus, Despre Edict, cartea LXII.
73. Atunci când o moștenire este lăsată sub condiție, iar moștenitorul care este însărcinat cu ea moare în timp ce condiția este
în curs, el își va lăsa propriul moștenitor însărcinat cu moștenirea.
73. Modestinus, Opinii, Cartea X.
Un moștenitor a manuntit un sclav pe care i s-a ordonat să îl elibereze la îndeplinirea unei condiții și care a fost, de asemenea,
făcut beneficiar al unui trust. Întreb dacă moștenitorul era obligat să îi plătească ceea ce i-a fost lăsat în baza fiduciei.
Herennius Modestinus a răspuns că, deși moștenitorul l-a manuntit pe sclav în mod absolut, el trebuie, totuși, să îi plătească
ceea ce i se cuvine în virtutea fiduciei care i-a fost lăsată în aceleași condiții, cu condiția ca sclavul să poată demonstra că au
fost îndeplinite condițiile sau că a fost vina moștenitorului că nu s-a făcut acest lucru.
74. Javolenus, Epistole, Cartea a VII-a.
În cazul în care un teren a fost lăsat moștenire unei anumite persoane cu următoarea condiție: "Dacă nu-și va manunța
sclavul" și, dacă îl va manunța, ca moștenirea terenului să treacă la Maevius, legatarii au oferit garanții că nu vor elibera
sclavul, au primit moștenirea și, ulterior, l-au emancipat. Întreb dacă i se cuvine ceva lui Maevius. Răspunsul a fost că, dacă
legatul ar fi fost după cum urmează: "Dacă nu-și va emancipa sclavul", și dacă garanția a fost furnizată, partea poate primi
moștenirea de la moștenitor, iar dacă ulterior a emancipat sclavul, acordul devenind operațional, trebuie fie să predea
pământul moștenitorului, fie să-i plătească valoarea acestuia, iar în acest caz moștenitorul trebuie să-l dea celui căruia i se
datorează moștenirea sub această condiție.
75. Același, Despre Cassius, Cartea a II-a.
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În cazul în care o moștenire este lăsată pentru a intra în vigoare atunci când o femeie se căsătorește, dacă aceasta era deja
căsătorită și testatorul era conștient de acest fapt, părțile trebuie să aștepte o a doua căsătorie și nu va avea nicio diferență
dacă femeia se căsătorește din nou în timpul vieții testatorului sau după moartea acestuia.
76. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, cartea XIII.
În cazul în care testatorul s-a exprimat astfel: "Îi dau și îi las lui Titius un astfel de bun, dacă el dorește", Proculus, despre
Labeo, remarcă faptul că moștenirea nu va aparține moștenitorului legatarului, cu excepția cazului în care însuși legatul a
dorit ca acesta să o aibă, deoarece condiția pare a fi atașată persoanei.
77. Papinianus, Întrebări, cartea XVI.
O mamă și-a numit cei doi copii moștenitori ai anumitor părți din averea sa, cu condiția ca ei să fie emancipați, și le-a lăsat în
mod absolut moștenire anumite articole ca legate preferențiale. Aceștia au intrat în moștenire. Tatăl lor ar trebui să fie exclus
de la beneficiul legaturilor, deoarece, emancipându-și copiii conform dorinței ei, a dorit ca ultima voință a soției sale să fie
respectată.
78. Același, Întrebări, Cartea a XVII-a.
O sută de aurei au fost lăsate moștenire lui Titius, pentru ca acesta să poată cumpăra o suprafață de pământ. Sextus Caecilius
consideră că Titius nu ar trebui să fie obligat să dea garanții, deoarece, în orice caz, întregul beneficiu al moștenirii i-ar reveni
lui. Cu toate acestea, dacă testatorul a intenționat să beneficieze de fiul fratelui său, pe care îl crescuse și care era cu greu
capabil să facă afaceri, trebuie să se considere că moștenitorul era interesat și, prin urmare, ar trebui să se ofere o garanție că
terenul va fi cumpărat și nu va fi înstrăinat ulterior.
79. O sută de aurei au fost lăsate lui Titius, cu condiția ca "să se căsătorească cu Maevia, care este văduvă". În acest caz,
legatarul nu poate fi scutit de respectarea condiției și, prin urmare, nu va fi scutit de a da o garanție. Această opinie nu poate
fi combătută cu succes, pentru că dacă cineva ar promite să-i plătească banii lui Titius dacă nu se va căsători cu Maevia,
pretorul îi va refuza o acțiune; pentru că una este ca un om să fie privat de libertatea căsătoriei de teama unei pedepse și alta
este să fie determinat să contracteze căsătoria sub o anumită condiție.
80. O sută de aurei au fost lăsate moștenire lui Titius, cu condiția: "Să nu părăsească monumentul meu" sau "Sau să locuiască
mereu în așa și așa oraș". Se poate spune că nu există niciun motiv pentru a cere garanții prin care să se încalce dreptul la
libertate. Facem uz de o regulă diferită cu referire la libertul unei persoane decedate.
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81. "Fie ca moștenitorul meu să dea ginerelui meu Titius o sută de aurei cu titlu de zestre pentru fiica mea Seia". Beneficiul
moștenirii va aparține Seiei, deoarece ea începe să aibă o zestre; dar cum testatorul pare să fi avut în minte nu numai femeia,
ci și pe Titius, căruia i-a lăsat o sumă de bani, se cuvine ca el însuși să fie înțeles ca legatar și, prin urmare, să poată pretinde
moștenirea. În cazul în care moștenitorul ar fi plătit banii prin ginere, după ce a avut loc un divorț, el va fi de asemenea
eliberat, deoarece plata a fost convertită în zestre. Plata poate fi făcută în mod legal către Titius în timpul existenței căsătoriei,
chiar dacă femeia ar interzice acest lucru, deoarece este în interesul ei ca ea să înceapă să fie înzestrată. Iar dacă cineva ar
spune că ea însăși are un drept de acțiune și poate intenta o acțiune în justiție pentru a recupera banii și nu dorește ca aceștia
să constituie zestrea ei, nu există nicio îndoială că poate fi împiedicată printr-o excepție pe motiv de rea-credință. În cazul în
care Titius sau femeia ar muri înainte de a contracta căsătoria, moștenirea va aparține moștenitorului. În cazul în care Titius
nu dorește să se căsătorească cu femeia, moștenirea va fi valabilă în ceea ce o privește personal, dar dacă Titius o revendică,
poate fi împiedicată printr-o excepție pe motiv de rea-credință. Sabinus era de părere că, dacă femeia era căsătorită cu Titius,
moștenirea ar fi fost datorată fără nicio garanție, deoarece banii ar fi devenit zestrea ei. Cu toate acestea, garanția pentru plată
ar fi necesară înainte de căsătorie, deoarece moștenirea, fiind absolută, poate fi cerută. Dar dacă soțul ar pierde procesul din
vina sa și s-ar dovedi insolvabil, ar trebui ca femeia să aibă dreptul de a se îndrepta împotriva moștenitorului pentru banii
care erau destinați ca zestre, în condițiile în care ea nu a fost deloc vinovată? Întrucât atât soțul, cât și soția au drepturi de
acțiune în acest caz, femeia și le va păstra pe ale sale dacă moștenirea nu este plătită soțului ei.
82. Același, Întrebări, Cartea a XVIII-a.
În cazul în care o moștenire este lăsată în felul următor: "Îi las moștenire lui Titia, dacă nu-și abandonează copiii", autoritățile
neagă că i se poate cere legal să dea o garanție, deoarece condiția poate fi îndeplinită chiar dacă copiii mor. Totuși, această
opinie nu a fost adoptată, deoarece o astfel de interpretare amenințătoare nu ar trebui să se opună dorinței mamei și să o
oblige să dea o garanție.
83. În cazul în care un patron a lăsat moștenire o anumită sumă de bani libertului său cu condiția ca acesta să nu-și
abandoneze copiii, împăratul a permis să se dea un fel de garanție mucenicească, deoarece ar fi periculos și anevoios pentru
un libert care era intim asociat cu copiii patronului său să anticipeze moartea acestora.
84. Titius îl însărcina pe moștenitorul pe care îl desemnase să predea altuia averea sa în momentul morții sale, dacă nu se
cerea o garanție de către beneficiarul fiduciei. Beneficiarul nu poate cere depunerea unei cauțiuni mucenicești înainte de a-l
elibera pe moștenitor de a da o garanție, deoarece condiția poate fi îndeplinită în timpul vieții celui căruia i-a fost lăsată
moștenirea.
85. Ce ar trebui făcut dacă în testament a fost inserată următoarea clauză: "Doresc ca, după moartea mea, să predați averea
mea lui Așa și așa, în așa fel încât să nu vi se ceară nici o cauțiune pentru executarea fiduciei, nici un cont?". Din aceste
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cuvinte va reieși fără îndoială că nu va fi cerută condiția de a da o cauțiune și că se poate manifesta un anumit grad de
indulgență în ceea ce privește solicitarea unui cont, adică în ceea ce privește neglijența; dar moștenitorul nu va fi scutit de
prezentarea unuia în cazul în care a fost comisă o fraudă. Un rescript în acest sens a fost emis cu privire la o anumită
persoană care a făcut afaceri cu testatorul și care, prin testamentul acestuia din urmă, nu a fost obligată să dea socoteală.
86. "Dacă Seia se va căsători cu aprobarea lui Titius, moștenitorul meu să îi dea o astfel de suprafață de pământ". Dacă Seia
s-ar căsători în timpul vieții lui Titius, iar acesta și-ar da acordul, ar trebui să se considere că ea ar putea primi moștenirea;
pentru că spiritul legii este ca nimic să nu fie făcut în vreun fel pentru a interfera cu căsătoria. Cu toate acestea, dacă Titius ar
muri în timpul vieții testatorului, trebuie să se acorde ușurare femeii, chiar dacă condiția a eșuat, deoarece, fiind în suspensie,
aceasta nu ar avea nicio forță sau efect.
87. "Îi las lui Maevia, la moartea ei, o asemenea suprafață de pământ, dacă nu se va căsători". Se poate spune că, chiar dacă
se va căsători, ea va avea imediat dreptul la moștenire. Totuși, acest lucru nu s-ar aplica dacă s-ar stabili o anumită dată sau
orice alt moment nedeterminat pentru plata moștenirii.
88. Este mai echitabil să se considere că un motiv fals nu ar trebui să interfereze cu plata unui legat, pentru motivul că cauza
care a dus la lăsarea lui nu este inclusă în legat. Cu toate acestea, în general, o excepție pe motiv de rea-credință va fi
disponibilă, dacă se va dovedi că testatorul nu ar fi făcut altfel legatul.
89. Cassius și Caelius Sabinus spun că o condiție falsă poate fi clasificată ca fiind imposibilă; ca, de exemplu, "Lasă-l pe
Pamphilus să fie liber dacă îi plătește lui Titius ceea ce îi datorez", cu condiția să nu i se fi datorat nimic lui Titius. Dacă,
totuși, după executarea testamentului, testatorul îi plătește ceea ce îi datora, condiția va fi înțeleasă ca fiind eșuată.
90. Sabinus dă ca fiind de părere că falsa desemnare a unui legat nu constituie un legat, de exemplu, în cazul în care un
testator care nu i-a lăsat nimic lui Titius a inserat în testamentul său următoarea dispoziție: "Moștenitorul meu să plătească lui
Seius cincizeci de aurei din cele o sută pe care i le-am lăsat lui Titius". Sabinus a ajuns la această concluzie după ce a analizat
testamentul defunctului care a făcut această prevedere, nu cu intenția de a face un legat, ci cu scopul de a diminua unul pe
care credea că l-a făcut deja. Cu toate acestea, Seius nu poate obține o moștenire mai mare din cauza desemnării false decât
dacă ar fi fost de fapt adevărată.
91. Același, Întrebări, Cartea a XIX-a.
O anumită întindere de pământ a fost lăsată lui Titius, "dacă nu va merge în Asia", iar, dacă va merge acolo, a fost lăsată lui
Sempronius. Ca și în cazul tuturor condițiilor care se încheie prin moartea legatarilor, s-a decis că trebuie să fie furnizată o
cauțiune mucenicească, iar moștenitorul a primit o cauțiune de la Titius și i-a transferat terenul. Dacă ulterior va pleca în
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Asia, se poate intenta un proces împotriva moștenitorului pentru a-l obliga, printr-o acțiune pretoriană, să plătească lui
Sempronius ceea ce ar putea recupera în baza stipulației garantate de cauțiunea care a fost dată. În cazul în care cauțiunea,
care fusese luată cu toată precauția cuvenită, ar deveni între timp lipsită de valoare, moștenitorului nu i se va cere să
compenseze suma din propriile sale bunuri; dar, cum nu poate fi învinovățit în niciun fel, va fi suficient ca el să cedeze
drepturile sale de acțiune. Dacă, totuși, Titius va pleca în Asia, iar Sempronius va muri înainte de a primi moștenirea,
drepturile celui decedat vor trece la moștenitorul său.
92. Același, Întrebări, Cartea XXXII.
Uzufructul anumitor bunuri a fost lăsat soției testatorului și lui Titius, cu condiția ca femeia să nu se căsătorească. Dacă s-ar
căsători, atâta timp cât Titius trăia și rămânea în aceeași stare civilă, ea ar fi avut dreptul la jumătate din uzufruct, căci trebuie
înțeles că, în conformitate cu legea, ea ar fi avut dreptul, în virtutea legatului, la tot atât cât ar fi avut dacă ar fi respectat
condiția; iar dacă Titius, cu referire la care condiția a eșuat de fapt, ar fi respins legatul, femeia nu va obține niciun avantaj.
93. Același, Întrebări, Cartea XXXIV.
O dată incertă menționată într-un testament impune o condiție.
94. The Same, Opinii, Cartea a VI-a.
În cazul în care un trust a fost lăsat să fie executat de copii, "dacă vreunul dintre ei moare fără urmași", acesta nu va fi
invalidat de ficțiunea juridică a adopției.
95. Același lucru, Opinii, Cartea a VII-a.
O bunică care și-a numit nepotul moștenitor al unei anumite părți din averea sa, cu condiția ca acesta să fie emancipat, a
inserat ulterior următoarele într-un codicil: "De asemenea, îi dedic nepotului meu astfel de terenuri, în plus față de ceea ce iam lăsat deja ca moștenitor". S-a considerat că a fost repetată condiția emancipării, deși bunica nu a făcut nicio substituire,
nici în ceea ce privește moștenirile, nici în ceea ce privește averea. Într-adevăr, în cazul în care unui sclav i s-a lăsat libertatea
sa în mod absolut, dar a fost numit moștenitor sub o anumită condiție, iar dacă nu ar fi fost moștenitor, i s-a ordonat să
primească o moștenire, Divinul Pius a declarat într-un Rescript că acordarea libertății sale ar trebui să fie considerată ca fiind
repetată în moștenire.
96. Obligația mucenicească nu se aplică, dacă plata moștenirii este amânată printr-o altă condiție.
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97. "Moștenitorul meu să plătească o sută de aurei lui Titius, dacă soția mea nu se recăsătorește". Titius a fost însărcinat să
plătească banii aceleiași femei, în baza unui contract de încredere. Dacă femeia se va căsători, ea poate cere executarea
fiduciei în ziua în care moștenirea va fi plătită; iar dacă este exclusă de la beneficiul fiduciei, legatarul nu va avea dreptul la o
garanție cum ar fi legătura mucenicească.
98. Un tată a numit tutori pentru fiica sa, pe care o dezmoștenise, și le-a ordonat să înceapă să se ocupe de afacerile pupilei
lor, în cazul în care mama ei ar muri înainte ca fata să atingă vârsta pubertății; și a însărcinat-o pe soția sa, la moartea ei, să
plătească fiicei lor comune un milion de sesterți. Nu se consideră că tutorii au fost numiți sub condiție, astfel încât, dacă între
timp fata ar fi dobândit și alte bunuri, ei nu vor fi împiedicați să le administreze. Cauțiunea care trebuie executată pentru
executarea fiduciei nu a fost cerută mamei, iar cea care trebuie cerută de la moștenitori pentru a garanta plata moștenirilor sau
executarea fiduciei poate fi remisă prin orice indicație a dorinței defunctului. Prin urmare, dacă condiția de a nu se cere o
cauțiune este prevăzută în cazul unui legat sau al unui trust, acest fapt nu le face condiționate; deoarece, dacă una dintre părți
ar dori să se furnizeze o cauțiune și aceasta nu este executată, condiția nu va eșua, deoarece, în prezent, în conformitate cu
dreptul public, moștenitorul nu poate fi obligat să furnizeze o cauțiune împotriva voinței sale, după ce s-a decis că poate fi
scutit de a o da.
99. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
În cazul în care un tutore sau un curator împiedică respectarea unei condiții care se referă la persoana celui dintâi, indiferent
dacă este vorba de un legat sau de o donație de libertate, condiția este considerată de Common Law ca fiind îndeplinită.
100. În cazul în care două condiții au fost prescrise în moduri diferite, nu va afecta legatul dacă una dintre ele ar eșua, iar
cealaltă ar fi ulterior îndeplinită. Căci nu contează dacă condițiile impuse puteau fi îndeplinite de partea îndreptățită la
moștenire sau depindeau de producerea unui eveniment.
101. The Same, Definiții, Cartea I.
"Fie ca moștenitorul meu să-i plătească lui Titius o sută de aurei în momentul morții acestuia din urmă". Legatul este absolut
pentru că nu depinde de condiție, ci de întârziere; căci o condiție nu poate exista în astfel de circumstanțe.
102. "Fie ca moștenitorul meu, când va muri, să-i plătească lui Titius o sută de aurei". Această moștenire este lăsată sub o
condiție. Pentru că, deși este sigur că moștenitorul va muri, este, totuși, incert dacă momentul plății moștenirii va sosi în
timpul vieții legatarului și nu este sigur că acesta o va primi.
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103. În cazul în care cineva primește o moștenire după ce a furnizat o obligație mucenicească și face ceva contrar
prevederilor obligației, iar stipulația devine operantă, el trebuie să restituie moștenitorului și profiturile proprietății. În acest
caz, legatarul ar trebui să fie obligat să dea o garanție de la început.
104. Deși un uzufruct care să producă efecte în momentul morții legatarului, atunci când este lăsat în acest mod, este nul,
totuși, remediul obligației mucenicești va fi disponibil atunci când uzufructul proprietății este lăsat cuiva cu condiția ca acesta
să nu îndeplinească un anumit act.
105. Tot ceea ce se face pentru a eluda legea prin împiedicarea căsătoriei nu are nici o forță sau efect, ca de exemplu:
"Moștenitorul meu să-i plătească lui Titius o sută de aurei dacă fiica sa, pe care o are sub controlul său, nu se căsătorește" sau
"Moștenitorul meu să plătească suma respectivă unui fiu oarecare, aflat sub controlul paternal, dacă tatăl său nu se
căsătorește".
106. Scaevola, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Motivele care exclud imediat partea de a acționa nu trebuie să fie considerate condiționate cu referire la fiducie, ci putem
considera ca atare doar cele care provoacă întârzieri cu cheltuieli, în cazul în care legatarul își poate primi moștenirea după ce
a furnizat o garanție. Pentru că nu putem spune că următoarele cazuri sunt similare, și anume, atunci când bunurile sunt lăsate
moștenire, "dacă legatarul va ridica un monument", și atunci când sunt lăsate moștenire, "pentru a-i permite să ridice un
monument".
107. Paulus, Întrebări, cartea XXI.
108. Julius Paulus către Numphidius, Salutul. Unde s-a prevăzut prin testament următoarele: "Dacă Stichus își va da
socotelile, să fie liber, împreună cu soția sa, iar moștenitorul meu să-i plătească zece aurei"; iar Stichus va muri înainte de a-și
da socotelile, fie că acestea erau echilibrate, fie că avea o datorie, tu. întrebi dacă femeia va deveni liberă și dacă ar trebui să
avem aceeași înțelegere cu privire la moștenire. Libertatea depinzând de redarea conturilor sale, această condiție este cerută
sclavului pentru a arăta buna credință a administrației sale, deoarece se pare că i s-a ordonat să dea socoteală pentru orice
sold, în mâinile sale, dacă ar fi existat vreunul, iar dacă nu ar fi existat, ambele părți vor fi considerate ca având dreptul
absolut la libertate; iar dacă sclavul ar muri după ce a intrat în moștenire, amândoi obținându-și libertatea, ei vor avea de
asemenea dreptul la moștenire. Dacă, însă, sclavul moare cu un sold în mâinile sale nejustificat, nu se va considera că soția sa
și-a obținut libertatea, care depindea de aceeași condiție care nu a fost îndeplinită. Totuși, nu se poate spune în mod nepotrivit
că, în timp ce Stichus a fost manuntit sub o anumită condiție, soția sa a fost manuntit în mod absolut, și că aceeași condiție nu
se aplica și ei, ci era menționată doar prin necesitatea de a desemna uniunea lor.
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108. O condiție este considerată ca fiind respectată atunci când partea care va fi îndatorată dacă va fi respectată este
responsabilă de faptul că acest lucru nu s-a făcut.
109. Callistratus, Întrebări, Cartea a II-a.
109. Atunci când un sclav primește o dispoziție de eliberare după cum urmează: "Să fie însărcinat moștenitorul meu cu
predarea unei astfel de suprafețe de pământ sclavului meu, dacă acesta își va da socotelile", să vedem dacă condiția se referă
la acordarea libertății sau la moștenire. Și, într-adevăr, dacă decidem că se referă doar la acordarea libertății, nu mai este
necesară nicio altă considerație, deoarece legatul este absolut și, prin urmare, nul. Dacă, totuși, condiția a fost impusă cu
privire la moștenire, așa cum susțin unele autorități, aceasta devine legal plătibilă chiar în momentul în care sclavul își obține
libertatea. Care este atunci înțelesul cuvintelor "dacă își dă socotelile"? Anumiți juriști spun că înseamnă dacă el ar trebui să
dea o declarație a soldului din mâinile sale, ca și cum nu ar exista nicio diferență între cele două condiții: "Dacă dă socoteală
de soldul rămas în mâinile sale" sau "Dacă dă socoteală de soldul rămas în mâinile sale" sau "Dacă dă socoteală". Cu toate
acestea, noi nu credem că această condiție se referă doar la plată sau la un act care trebuie să fie îndeplinit, ci că ea include
ambele lucruri, deoarece dacă sclavul ar trebui să prezinte soldul de bani într-un sac, el nu va fi eliberat de răspundere,
deoarece nu aceasta a fost intenția testatorului, ci a dorit ca el să își dea socotelile în modul în care un sclav face acest lucru
de obicei; adică, dacă el ar trebui să arate mai întâi conturile moștenitorului, iar apoi calculele, pentru a se putea verifica dacă
sunt corect sau incorect întocmite și dacă încasările care au fost făcute corespund sau nu cu declarația. În acest fel, ancheta
începe cu un act și se termină cu plata banilor. Aceste cuvinte înseamnă, de asemenea, că moștenitorii pot constata din
examinarea fiecărui articol ceea ce este cuprins în diferitele conturi, deoarece se înțelege că moștenitorul a ordonat ca
moștenitorii săi să facă același lucru pe care el însuși l-ar fi făcut dacă ar fi fost în viață. Căci cu siguranță nu era obișnuit să
semneze conturile, în care sclavul său doar îi arăta soldul care era datorat, ci era obișnuit să le citească, să le examineze și să
facă excepții; de aceea, atunci când libertatea este lăsată unui sclav cu condiția: "Dacă își va da socotelile", aceasta nu are
doar semnificația că el va preda moștenitorului său toate obligațiunile și documentele referitoare la administrarea sa, ci și că
îi va plăti orice sold rămas în mâinile sale.
110. Paulus, Opinii, Cartea a XII-a.
Lucius Titius a făcut un testament după cum urmează: "Să-l las pe Aurelius Claudius, fiul unei astfel de femei, să fie
moștenitorul meu, dacă dovedește în instanță că este fiul meu". Paulus a dat ca fiind de părere că fiul în cauză nu părea să fi
fost desemnat în baza vreunei condiții pe care era în puterea sa să o respecte și, prin urmare, că testamentul nu avea nicio
forță sau efect.
111. Același, Opinii, Cartea XIV.
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"Doresc ca zece denari și îmbrăcămintea lor să fie dați în fiecare lună unor astfel de liberți, pentru întreținerea lor, dacă
locuiesc cu fiul meu." Respectivii liberți au rămas în grija fiului până când acesta, ajuns la maturitate, a fost numit la o
comandă în armată, rezultatul fiind că a pornit la drum, după ce a lăsat o parte din liberți la Roma, și a murit în tabără. S-a
pus problema dacă sprijinul ar trebui să fie asigurat de moștenitorii fiului. Paulus a fost de părere că nu ar trebui să se
considere că condiția nu a fost îndeplinită, în ceea ce îi privește pe liberții care au continuat să locuiască cu fiul defunctului,
deoarece fiul murind, nu era vina lor că nu au continuat să locuiască cu el; dar dacă testatorul a dorit ca sprijinul să fie
acordat acelor liberți care locuiau cu fiul său pentru confortul acestuia din urmă, iar liberții au cerut acest lucru contrar
dorințelor defunctului, nu ar trebui să fie ascultați.
112. Scaevola, Opinii, Cartea a III-a.
111. Titia, după ce l-a numit moștenitor pe fiul său, care avea și el copii, l-a însărcinat să predea toate bunurile sale copiilor
sau nepoților săi, ori de câte ori aceștia le vor revendica, și să o facă fără nicio controversă juridică. Întreb dacă, prin aceste
cuvinte, "ori de câte ori o vor revendica", pare să fi fost impusă o condiție la încredere. Răspunsul a fost că nu este așa.
113. Maecianus, Trusts, Cartea a III-a.
Iulianus al nostru spune că atunci când un sclav este obligat să plătească zece aurei și să fie liber, iar el este manumit în
timpul vieții proprietarului său, nu va avea dreptul la moștenirea care i-a fost lăsată odată cu libertatea sa, decât dacă respectă
condiția sub care a fost acordată. Acest lucru este valabil și pentru cumpărătorul sclavului, în cazul în care acesta ar fi vândut.
Cu toate acestea, se aplică numai în cazul în care acesta ar putea obține moștenirea necondiționat cu libertatea sa, chiar dacă
nu a fost impusă nicio condiție privind plata moștenirii; ca, de exemplu, în cazul în care moștenirea urma să fie dobândită în
momentul în care își obținea libertatea. Cu toate acestea, în cazul în care libertatea sa a fost acordată sub o condiție, iar
moștenirea a fost plătită imediat, se pune întrebarea dacă moștenirea este valabilă. Pentru că, în acest caz, nu există niciun
motiv pentru aplicarea regulii lui Cato, deoarece, chiar dacă testatorul ar muri imediat după ce și-a făcut testamentul, legatul
nu va fi absolut nul, deoarece condiția de care depinde libertatea sclavului poate fi îndeplinită înainte de intrarea în posesiune,
iar sclavul manumit poate avea dreptul la moștenire, cu excepția cazului în care ar fi numit moștenitor necesar; pentru că, în
acest caz, legatul va fi absolut nul prin efectul legii, deoarece sclavul și-a primit libertatea sub o condiție.
114. Valens, Trusts, Cartea I.
114. Următoarea regulă care a fost transmisă, și anume că, atunci când mai multe condiții au fost impuse cu referire la
acordarea libertății, trebuie să se ia în considerare cea care este cea mai ușor de respectat și, în cazul legatului, ultima.
115. Gaius, Trusts, Cartea I.
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(Adică cea care va fi cel mai comod de îndeplinit pentru sclavul însuși).
116. Valens, Trusturi, Cartea I.
Acest lucru se referă nu numai la dispozițiile care depind adesea de diferite condiții, ci și la dispozițiile care la început sunt
făcute în mod absolut, iar ulterior au devenit condiționate. Prin urmare, în cazul în care moștenitorul este obligat să plătească
ceva în mod absolut, sau în cazul în care legatul este absolut, iar același bun este ulterior lăsat moștenire sub condiție, ultimul
legat va fi valabil. În cazul în care bunul este lăsat mai întâi sub condiție și apoi în mod absolut, acesta va fi plătit imediat. Cu
toate acestea, dacă legatul este lăsat în mod absolut, iar moștenitorul este însărcinat sau rugat să îl plătească imediat sub o
anumită condiție, este același lucru ca și cum legatul ar fi fost făcut în două locuri, astfel încât, dacă legatarii doresc, pot
intenta o acțiune în justiție pentru recuperarea imediată a acestuia, sau poate fi revendicat de către moștenitor atunci când
condiția a fost îndeplinită, cu excepția cazului în care legatul a fost menționat a doua oară doar pentru a atrage atenția asupra
primului, de exemplu, "Moștenitorul meu să dea Stichus celui căruia i-am lăsat moștenire, dacă face așa și așa ceva",
deoarece, în acest caz, se consideră că testatorul nu a făcut această dispoziție cu scopul de a revoca legatul și de a-l schimba
în unul condiționat, iar dacă legatarii ar trebui să intenteze o acțiune în justiție pentru a recupera bunul înainte de îndeplinirea
condiției, o excepție pe motiv de rea-credință va fi un obstacol pentru continuarea procedurii.
117. Gaius, Trusts, Cartea I.
În cazul în care libertatea este lăsată unui sclav de mai multe ori printr-un trust, nu trebuie să se ia în considerare condiția cea
mai ușor de îndeplinit, ci ultima, pentru ca dorința finală a defunctului să aibă prioritate. Un rescript al Divinului Antoninus
confirmă această opinie.
118. Maecianus, Trusts, Cartea a II-a.
Natura condițiilor care fac referire la viitor este triplă; unele se referă la timpul în care testatorul poate trăi, altele la cel care
urmează decesului său, iar altele la ambele, iar data îndeplinirii lor poate fi certă sau nedeterminată. Toate aceste lucruri sunt
obișnuite să fie luate în considerare, nu numai în cazul trusturilor, ci și în ceea ce privește desemnarea moștenitorilor și
legatele. De exemplu, nu există niciun dubiu că următoarea condiție: "Îi las moștenire lui Titia, dacă se va căsători cu mine",
trebuie respectată în timpul vieții testatorului; aceasta, însă, "Dacă va participa la înmormântarea mea", nu poate fi respectată
decât după moartea sa. Următoarea, și anume "Dacă se va căsători cu fiul meu", poate fi respectată fie în timpul vieții, fie
după moartea testatorului. Prima și a treia dintre condițiile menționate se referă la un timp nedeterminat, deoarece condiția va
fi respectată ori de câte ori fata se va căsători; dar cea de-a doua condiție se referă la un anumit timp.
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119. Ulpianus, Trusts, Cartea a V-a.
În cazul în care unei persoane căreia i s-a lăsat o moștenire i se cere să își emancipeze copiii, ar trebui să fie obligată să îi
emancipeze? Îmi amintesc că am spus în această privință că copiii sunt excluși de la a cere executarea fiduciei; deoarece
pretorul, acționând ca administrator, nu îi protejează pe copiii care doresc emanciparea așa cum face cu sclavii. Sunt
conștient că și Papinianus, în Cartea a noua a opiniilor, a afirmat că un tată nu ar trebui să fie obligat să-și emancipeze copiii.
Cu toate acestea, cred că ar trebui stabilită o regulă extraordinară în astfel de cazuri și că un tată ar trebui să fie obligat să își
emancipeze copiii atunci când a primit o proprietate care i-a fost lăsată cu înțelegerea că îi va emancipa, deoarece intențiile
testatorilor nu ar trebui eludate. Prin urmare, acest lucru ar trebui înțeles în același mod ca și în cazul în care o moștenire i-a
fost lăsată cu condiția ca el să-și emancipeze copiii, pentru a-i permite să îi emancipeze. Regula enunțată de Divinul Severus
într-un Rescript, este de acord cu aceasta; pentru că atunci când o anumită femeie și-a desemnat nepoții drept moștenitori și la desemnat pe fiul ei, tatăl lor, co-moștenitor, și i-a înlocuit unul pe celălalt, cerându-i fiului ei să îi emancipeze pe copiii ei,
dar nu i-a cerut să le transfere moștenirea, el a fost obligat de autoritatea Divinului Severus să îi emancipeze și să le predea
moștenirea, și s-a adăugat că dacă întârzie să facă acest lucru, va fi răspunzător pentru dobânda la suma neplătită cât timp a
fost în întârziere; pentru că s-a considerat că cel care a fost în întârziere în acordarea emancipării lor a fost vinovat de aceeași
întârziere în ceea ce privește livrarea proprietății conform termenilor fiduciei.
120. Papinianus, Opinii, Cartea VIII.
O mamă, după ce și-a desemnat fiul drept moștenitor și le-a desemnat pe fiicele acestuia drept coerede, l-a însărcinat să le
emancipeze pe acestea din urmă, pentru ca ele să primească un curator din partea pretorului. S-a considerat că fiul a fost
însărcinat să permită fiicelor sale să devină independente de autoritatea sa, astfel încât acestea să poată obține averea bunicii
lor, și că nu era nicio diferență dacă el ar fi dobândit acțiunile fiicelor sale prin dreptul de substituire.
121. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
Atunci când libertatea este lăsată unui sclav cu condiția ca acesta să plătească zece aurei lui Titius, care nu era moștenitor,
este desemnată o anumită persoană și, din acest motiv, condiția nu poate fi respectată decât cu referire la el. Este clar că,
atunci când va sosi ziua plății legatului, sclavul care va fi liber sub condiție va avea dreptul, conform legii care a fost stabilită,
la banii care depind de această condiție și își va dobândi libertatea fără a plăti nimănui. Cazul unui legatar este diferit, iar
condiția cu referire la el este considerată a fi eșuată dacă Titius moare înainte ca legatul să fi plătit banii.
122. În cazul în care o condiție este exprimată în următorii termeni: "Să fie liber un sclav, așa-zisul, dacă plătește zece aurei
moștenitorului" sau "Sau dacă plătește zece aurei lui Titius, moștenitorul", el își va obține libertatea dacă plătește banii nu
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numai moștenitorului, ci și moștenitorului acestuia din urmă. Dar dacă nu va exista un succesor al moștenitorului, el își va
obține libertatea, conform legii stabilite, fără a plăti nimănui.
123. Același, Epitome de drept, Cartea a IV-a.
Atunci când o moștenire lăsată sub o condiție este transmisă unei alte persoane, se consideră că a fost transmisă sub aceeași
condiție, dacă nu era personală.
124. Paulus, Despre Neratius, Cartea I.
Uzufructul unui sclav a fost lăsat moștenire lui Titius, iar libertatea a fost acordată sclavului atunci când acesta ar fi încetat să
mai aparțină legatarului. Titius a murit în timpul vieții testatorului. Acordarea libertății nu a fost valabilă, deoarece condiția
nu a avut un început. Paulus: Prin urmare, dacă Titius ar trăi și nu ar putea primi moștenirea, trebuie spus că se va aplica
aceeași regulă; pentru că orice lucru care nu a avut un început nu poate fi considerat că a încetat să existe.
125. Uzufructul unui sclav a fost lăsat moștenire unei femei atâta timp cât aceasta rămânea necăsătorită, iar același sclav a
fost îndrumat să fie liber dacă se căsătorea. Dacă femeia se căsătorea, sclavul devenea liber, deoarece o acordare a libertății
are mai multă forță decât un legat.
126. Același, Despre Neratius, Cartea a II-a.
O moștenire era lăsată cetățenilor unei comune cu condiția ca aceștia să depună un jurământ. Această condiție nu este una
imposibilă. Paulus: Cum poate fi atunci respectată ? Funcționarii prin care sunt conduse afacerile orașului pot depune
jurământul pentru cetățeni.
127. Același, Despre Neratius, Cartea a III-a.
Propria mea proprietate poate fi lăsată moștenire sub condiție, deoarece, în cazul unor astfel de moșteniri, trebuie să se ia în
considerare nu momentul în care este executat testamentul, ci momentul în care este îndeplinită condiția.
128. Papinianus, Întrebări, Cartea a XVIII-a.
Condițiile care nu sunt stipulate în mod expres în testament, adică cele care par a fi fost incluse în mod tacit în acesta, nu fac
ca legatele să fie condiționate.
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129. Același, Opinii, Cartea a VII-a.
Un testator a lăsat moștenire două sute de aurei lui Titia, dacă nu se va căsători, și o sută dacă se va căsători. Femeia s-a
căsătorit. Ea poate pretinde cele două sute de aurei, dar nu și cealaltă sută; căci ar fi absurd ca ea să fie considerată văduvă și
femeie căsătorită în același timp.
130. Același, Opinii, Cartea a VIII-a.
Un tată, prin testament, a desemnat-o pe Severiana Procula, fiica sa, ca soție a lui aelius Philippus, una dintre rudele sale. El a
lăsat o anumită proprietate fiicei sale, în încredere, dacă se va căsători cu aelius Philippus, iar dacă nu se va căsători cu el, a
dorit ca aceeași proprietate să fie dată lui Philippus. Fata a murit înainte de a ajunge la vârsta căsătoriei. Mi-am exprimat
părerea că, în cazul condițiilor menționate în testamente, ar trebui să se ia în considerare intenția, mai degrabă decât cuvintele
testatorului, și, prin urmare, aelius Philippus pare să fi fost făcut beneficiarul unui trust în cazul în care Procula, fiica
defunctului, ar fi refuzat să se căsătorească cu el.
131. În cazul în care un trust este creat după cum urmează: "Doresc ca tu să renunți la averea mea, dacă vei muri fără copii",
conform intenției testatorului, condiția va eșua dacă doar un singur copil va supraviețui beneficiarului trustului.
132. Termenii unei condiții prevăzute de un testament sunt luați în considerare doar în scopul de a stabili intenția testatorului
și, prin urmare, atunci când sunt numiți tutori testamentari pentru a administra afacerile minorului până la maturitate, iar
condiția unui trust este: "Dacă aceștia ar trebui să administreze tutela până când acesta împlinește 18 ani", nu se va considera
că nu a fost îndeplinită dacă tutorii se vor face numiți curatori ai acestuia.
133. O soacră a lăsat un trust în beneficiul nurorii sale, cu condiția: "Ca ea să rămână căsătorită cu fiul meu". Un divorț fiind
obținut fără vina soțului după moartea soacrei, am dat ca părere că condiția a eșuat, că ziua de executare a fiduciei nu începea
înainte de moartea soției sau a soțului și, prin urmare, că nu ar fi existat niciun motiv pentru legătura mucenicească, deoarece
condiția putea fi îndeplinită în timpul vieții soțului.
134. În cazul în care o alocație lunară și anuală a fost lăsată unui libert printr-un trust, cu condiția: "Atâta timp cât poate face
afaceri cu fiica patronului", banii trebuie plătiți, chiar dacă fiica îi va interzice libertului să facă afaceri; totuși, dacă ea se va
răzgândi, trusturile vor fi repuse în starea lor anterioară, pentru motivul că sunt mai multe dintre ele.
135. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
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Un bunic și-a numit moștenitori pe fiul său și pe un nepot de către un alt fiu și i-a cerut nepotului său ca, dacă acesta va muri
înainte de a împlini treizeci de ani, să predea unchiului său partea sa de moștenire. Nepotul a murit în termenul menționat mai
sus, lăsând copii. Am dat ca părere că, din cauza afecțiunii paterne, condiția fiduciei nu a reușit să fie îndeplinită, deoarece ar
trebui să se considere că s-a prescris mai puțin decât s-a dorit.
136. Paulus, Întrebări, Cartea a IV-a.
În cazul în care o moștenire a fost lăsată după cum urmează: "Să fie plătită o astfel de sumă lui Titius, după zece ani, dacă el
nu cere garanții de la moștenitorii mei", iar Titius moare înainte de expirarea termenului de zece ani, el va transmite
moștenirea moștenirii sale, deoarece condiția a fost respectată la momentul morții sale.
137. Același, Opinii, Cartea XIV.
Beneficiarul unui trust care a fost exilat după deschiderea testamentului și care a fost ulterior repus în drepturi poate cere
executarea trustului, atunci când condiția de care acesta depindea a fost îndeplinită după ce și-a recăpătat calitatea de cetățean
roman.
138. Pomponius, Epistole, Cartea a V-a.
În cazul în care, în timp ce condiția era pendinte, un moștenitor a lăsat unui terț un teren donat de testator sub condiție, după
ce condiția impusă prin primul testament a fost îndeplinită, proprietatea nu va fi pierdută de către legatar anterior;
moștenitorul nu poate nici să facă religioasă o parte din teren, nici să impună o servitute asupra acestuia, iar dacă impune o
servitute, aceasta se va stinge atunci când condiția este îndeplinită.
139. Julianus, Digest, cartea XXV.
Atunci când o moștenire este lăsată sub condiția: "Dacă ea nu se va căsători cu Titius", ea trebuie considerată ca și cum ar fi
fost lăsată după moartea lui Titius; și, prin urmare, legatarul va avea dreptul la ea fără a furniza legătura mucenicească.
Femeia va avea dreptul la moștenire, chiar dacă se va căsători cu altcineva.
140. Gaius, Despre evenimente.
Se întâmplă uneori ca o moștenire lăsată condiționat să fie înțeleasă ca fiind absolută; ca atunci când ceva este lăsat
dependent de aceeași condiție sub care a fost desemnat și un alt moștenitor. Aceeași regulă se aplică și atunci când un legat
este lăsat sub condiția ca moștenitorul să intre în posesiune. Pe de altă parte, în cazul în care un legat este lăsat în mod
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absolut, se poate considera că a fost condiționat; ca, de exemplu, atunci când bunul lăsat este luat sub o condiție, deoarece se
înțelege că a fost lăsat sub o condiție opusă.
141. Scaevola, Digest, Cartea a XIX-a.
Un anumit om a lăsat o casă tuturor celor care au fost eliberați de el și a adăugat următoarele cuvinte: "Pentru ca cei care au
fost eliberați de mine să locuiască întotdeauna în casa respectivă și ca aceasta să nu treacă niciodată de la persoanele care
poartă numele meu și să aparțină ultimului supraviețuitor; și, în plus, doresc ca moșia Sosian să fie dată celor care au fost
eliberați de mine". S-a pus întrebarea dacă condiția "să nu treacă niciodată de la persoanele care îmi poartă numele" se aplica
și celei de-a doua moșteniri. Răspunsul a fost că aceasta se aplică.
142. The Same, Digest, Cartea XX.
Un moștenitor, însărcinat de către testator să accepte o sută de sesterți și să predea partea sa de moștenire lui Titia, comoștenitorul său, a murit după ce a intrat în moștenire; și Titia a murit, de asemenea, înainte de a plăti cei o sută de sesterți.
S-a pus întrebarea dacă moștenitorul lui Titia, prin oferirea celor o sută de sesterți, putea, în conformitate cu termenii fiduciei,
să obțină partea sa din moștenire. Răspunsul a fost că moștenitorul nu putea respecta condiția. Claudius: Opinia lui Scaevola
este expusă cu multă abilitate, atunci când legea este clară; dar, totuși, poate apărea o îndoială dacă în cazul de față nu a fost
impusă o condiție.
143. Pomponius, Epistole, Cartea a IX-a.
Un sclav care urmează să fie eliberat cu condiția de a plăti o anumită sumă de bani lui Titius va deveni liber dacă plătește
banii din peculium, chiar și fără consimțământul moștenitorilor; dar dacă Titius acceptă cu bună știință banii împotriva
consimțământului moștenitorilor, se va considera că îi deține doar în calitate de posesor, și nu de proprietar, iar moștenitorii,
care nu au vrut ca aceștia să fie plătiți, îl pot priva de ei.
144. Același, Epistole, cartea XI.
Un sclav căruia i se ordonă să fie liber cu condiția de a-și da socotelile trebuie să demonstreze că a fost cinstit în toate
afacerile pe care le-a făcut, că nu a delapidat nimic din ceea ce a primit și că nu a inclus în conturile sale cheltuieli pe care nu
le-a făcut. De asemenea, el trebuie să plătească tot ceea ce, după cum arată conturile sale, rămâne în mâinile sale cu titlu de
sold, deoarece nu poate deveni liber decât dacă, în acest fel, respectă condiția în baza căreia i-a fost acordată libertatea. Cu
toate acestea, el nu va fi obligat să dovedească faptul că solvabilitatea debitorilor cu care a încheiat contracte exista în
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momentul decesului stăpânului său, ci că, atunci când le-a împrumutat bani, creditul lor era de așa natură încât ar fi
determinat un cap de familie diligent să aibă încredere în ei.
145. Același, Scrisori, Cartea a XII-a.
Condițiile precum următoarea: "Dacă ar trebui să ridice un monument", dacă sunt impuse mai multor persoane, nu pot fi
respectate decât de toate în același timp.
146. La fel: "Dacă Titius va plăti lui Symphorus și lui Januarius o sută de aurei, îi las o asemenea suprafață de pământ". Dacă
Symphorus moare, se va stinge legatul? Cred că ar trebui interpretat în acest sens, dacă legatarul ar plăti suma în timpul vieții
oricăreia dintre părți. Conform interpretării celei mai îngăduitoare, trebuie spus că, dacă Symphorus ar muri fără ca Titius să
fie în întârziere, el ar putea pretinde jumătate din terenul care a fost devalizat, dacă ar oferi jumătate din bani lui Januarius.
147. A apărut o întrebare cu referire la următorul caz: O porțiune de pământ a fost atribuită unor persoane, dacă acestea
plăteau o anumită sumă de bani pentru cheltuielile de înmormântare și pentru transportul trupului într-o altă provincie; căci
dacă nu făceau amândoi plata, niciunul dintre ei nu ar fi avut dreptul la moștenire, deoarece condiția nu putea fi îndeplinită
decât de amândoi. Cu toate acestea, noi obișnuim să facem o interpretare mai liberală în cazuri de acest fel, la fel cum, atunci
când o suprafață de teren este atribuită la două persoane, dacă acestea plătesc zece aurei, iar una dintre ele își plătește partea
sa, va avea dreptul la partea sa de deviz.
148. Priscus dă ca părere că un sclav care urmează să devină liber cu condiția de a da socoteală, nu poate face acest lucru
acolo unde a murit testatorul, sau unde el însuși se poate întâmpla să se afle, sau unde poate dori să o facă; dar, între timp,
trebuie să se prezinte la persoana căreia este obligat să dea socoteală, și prin toate mijloacele, dacă aceasta din urmă ar fi
absentă pentru afaceri pentru stat. Cu toate acestea, este extrem de probabil să se ajungă la o altă concluzie într-un caz de
acest gen, în care trebuie să se ia în considerare rangul părților și distanța dintre locuri.
149. Paulus, Din a doua carte a Colecției de decizii imperiale în chestiuni aduse în fața împăraților; cuprinsă în șase cărți.
În cazul în care un fiu a fost însărcinat de tatăl său "să predea averea sa lui Titius, în cazul în care acesta ar muri înainte ca el
însuși să poată administra afacerile sale", iar fiul a murit după ce a împlinit douăzeci de ani, s-a stabilit într-un Rescript că
încrederea trebuie executată.
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Tit. 2. Cu privire la legea falciană.

150. 150. Paulus, Despre Lex Falcidia.
Legea falcidiană, prin primul său articol, conferea puterea de a dispune de o moștenire până la trei pătrimi din ea, inclusiv,
după cum urmează: "Acei cetățeni romani care doresc să facă un testament după promulgarea acestei legi vor avea dreptul și
puterea de a da și de a lăsa moștenire banii și bunurile lor oricărei persoane pe care o vor alege, în conformitate cu
următoarele dispoziții." În cel de-al doilea articol, cuantumul moștenirilor care pot fi lăsate moștenire este stabilit cu
următoarele cuvinte: "Orice cetățean roman care poate face un testament după adoptarea acestei legi va avea dreptul și
puterea de a lăsa moștenire o sumă de bani oricât de mare pe care o dorește oricărui alt cetățean roman, în conformitate cu
dreptul public; cu condiția ca moștenirea să fie lăsată în așa fel încât moștenitorii săi să nu primească mai puțin de o a patra
parte din averea sa, în conformitate cu termenii testamentului. Cei cărora li se dăruiește sau se lasă moștenire orice sumă de
bani vor avea dreptul să o primească fără a fi răspunzători de fraudă; iar un moștenitor căruia i se ordonă și este însărcinat să
plătească banii respectivi trebuie să îi plătească în conformitate cu instrucțiunile prescrise."
151. Din cauza legii corneliene, se consideră că Lex Falcidia se aplică și celor care mor în mâinile inamicului; pentru că legea
corneliană confirmă testamentele lor ca și cum și-ar fi pierdut viața în propria lor țară, motiv pentru care ficțiunea Lex
Falcidia și toate celelalte referitoare la testamente care pot fi considerate ca având aceeași aplicare sunt incluse în această
categorie.
152. Lex Falcidia nu se referă la cei care resping o moștenire lăsată prin testament, pentru a obține posesia acesteia pe motiv
de ab intestat; dar puterea legii poate fi aplicată prin intermediul Edictului pretorului.
153. Regula este aceeași în cazul în care condiția de a depune un jurământ este remisă.
154. În cazul în care un testator face un legat sclavului său cu acordarea libertății sale, această lege se va aplica, deoarece
plata legatului este amânată până la momentul în care sclavul va deveni liber; și acesta este, de asemenea, cazul în care
persoana căreia i se lasă proprietatea este în mâinile dușmanului sau nu s-a născut încă.
155. Legea falșiană se aplică și în cazul moștenirilor lăsate municipalităților, sau chiar în scopuri religioase.
156. Din nou, ea nu se aplică numai la legatele de bunuri ale testatorului, ci și la cele de bunuri aparținând altora.
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157. Tot ceea ce trebuie plătit sau predat din averea defunctului este supus dispozițiilor acestei legi, fie că este cert sau incert,
fie că trebuie cântărit, numărat sau măsurat; legea se aplică, de asemenea, atunci când se lasă moștenire dreptul de
proprietate, cum ar fi, de exemplu, uzufructul sau orice creanță care poate fi datorată.
158. De asemenea, în cazul în care se lasă un legat după cum urmează: "Moștenitorul meu să îi furnizeze lui Seius provizii,
iar dacă nu o va face, să îi plătească zece aurei", unele autorități consideră că legatul este limitat la zece aurei, că proviziile nu
pot fi dobândite decât ca o donație mortis causa și că moștenitorul nu se poate prevala de beneficiul legii falcidiene. Atunci
când se afirmă că dispozițiile trebuie să fie furnizate fără întârziere, ar trebui să se înțeleagă că după un timp rezonabil. Cu
toate acestea, dacă moștenitorul le furnizează după ce a fost în întârziere, legatarul nu va avea dreptul să le primească, iar
legea falcidiană nu se va aplica; deoarece dispozițiile care au fost lăsate s-au transformat acum într-o moștenire pecuniară, iar
cele zece aurei sunt datorate. Regula va fi aceeași dacă, la început, legatul ar fi fost făcut în felul următor: "Dacă nu va
furniza proviziile, să plătească zece aurei", pentru că în acest caz proviziile nu sunt obiectul legatului, iar dacă sunt furnizate,
ele vor fi dobândite mortis causa, deoarece condiția legatului nu a fost îndeplinită.
159. Atunci când un uzufruct este lăsat moștenire, deoarece poate fi divizat, el se deosebește de alte servituți care sunt
indivizibile; și anumite autorități antice obișnuiau să considere că întregul uzufruct trebuie evaluat și în acest fel se va
determina suma inclusă în legat. Cu toate acestea, Aristo nu este de acord cu această opinie a anticilor, deoarece el spune că o
a patra parte din acesta poate fi rezervată, ca în cazul bunurilor corporale. Julianus aprobă foarte corect această opinie. Dar în
cazul în care se lasă moștenire serviciile unui sclav, deoarece nici utilizarea, nici uzufructul nu sunt considerate a fi incluse
într-un astfel de legat, trebuie adoptată în mod necesar decizia anticilor, pentru a putea stabili ce este cuprins în legat;
deoarece, în mod necesar, în toate actele care trebuie să fie efectuate, o parte trebuie să fie dedusă pentru a respecta legea
falciană, iar o parte din munca unui sclav nu poate fi înțeleasă ca existentă. Chiar dacă, în cazul uzufructului, se va pune
problema la ce sumă va avea dreptul legatarului căruia i s-a dat uzufructul și ce proporție trebuie să se atribuie celorlalți
legatarii, pentru ca partea legatarului respectiv să nu depășească trei pătrimi din moștenire, trebuie neapărat să se recurgă la
regula juriștilor antici.
160. În cazul în care cineva lasă moștenire creditorului său suma pe care i-o datorează, legatul va fi fie nul, dacă creditorul nu
obține niciun avantaj, fie, dacă acesta beneficiază de el, de exemplu, prin plata imediată, legea falșiană se va aplica și cu
referire la avantajul obținut de creditor.
161. Dacă legatarul a intrat în posesia bunului lăsat moștenire și nu poate fi privat de acesta pentru că a intrat în posesia lui cu
acordul moștenitorului, care l-a dat în timp ce se afla sub influența unei greșeli, o acțiune va fi acordată moștenitorului pentru
a recupera tot ceea ce depășește trei pătrimi din valoarea acestui bun.
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162. Uneori devine absolut necesar ca întreaga moștenire să fie plătită legatarului, dacă acesta încheie o stipulație prin care se
obligă să returneze tot ceea ce ar putea primi peste suma permisă de legea falșiană; de exemplu, atunci când un minor este
însărcinat cu plata unor moșteniri care nu depășesc suma autorizată de această lege, deoarece există motive să se creadă că
după moartea minorului pot apărea alte moșteniri care, după ce se va contribui, se vor ridica la mai mult de trei pătrimi din
moștenire. Se poate spune că aceeași regulă se aplică atunci când moștenirile sunt lăsate condiționat prin primul testament și
nu se știe dacă vor fi sau nu plătibile; prin urmare, dacă moștenitorul este dispus să le plătească fără a se adresa instanței, el
își poate proteja interesul prin intermediul stipulației menționate mai sus.
163. Cota obținută de un moștenitor prin substituirea coerezului său va fi în beneficiul legatarului, deoarece, în acest caz,
moștenitorul se aseamănă cu unul care a fost desemnat în mod absolut pentru o parte a moștenirii și condiționat pentru o altă
parte. Cu toate acestea, în cazul în care acesta refuză să accepte moștenirea, moștenirile cu care este însărcinat nu vor crește
prin cumul; de exemplu, atunci când acestea sunt lăsate în mod specific, și nu în termeni generali, precum "Oricine va fi
moștenitorul meu".
164. Dacă partea co-moștenitorului meu se epuizează, partea mea rămâne intactă, iar dacă eu o revendic pe a lui, Cassius
consideră că cele două părți ar trebui să se unească. Proculus, însă, susține contrariul. În acest caz, Julianus este de acord cu
Proculus, opinie pe care o consider cea mai corectă. Divinul Antoninus, însă, se spune că ar fi decis ca ambele părți să fie
unite în calculul a ceea ce se cuvine conform legii falcidiene.
165. Dacă îmi arog coeredez coeredele după ce moștenirea a fost înscrisă, nu există nicio îndoială că părțile ar trebui să fie
separate, la fel ca și în cazul în care aș deveni moștenitorul coeredelui meu.
166. Dacă o moștenire, plătibilă anual, este lăsată lui Titius, pentru motivul că există mai multe moșteniri, iar acestea sunt
condiționate, va exista un motiv pentru furnizarea obligației menționate în Edict, pentru a asigura returnarea oricărei sume
primite peste cea permisă de legea falcidiană.
167. Anumite autorități consideră că plata a ceea ce se cuvine în mod natural moștenirii și nu poate fi cerut nu ar trebui să fie
cerută și nu ar trebui să fie socotită ca făcând parte din patrimoniu. Cu toate acestea, Julianus consideră că aceste creanțe, în
funcție de circumstanțe, fie că vor mări valoarea averii, fie că nu o vor mări, iar dacă sunt plătite, acest lucru poate fi dobândit
de moștenitor prin drept ereditar și, prin urmare, ar fi incluse în distribuirea averii.
168. În cazul în care un debitor devine moștenitorul creditorului său, deși poate fi eliberat de răspundere datorită fuziunii care
rezultă din aceasta; totuși, întrucât se consideră că a primit o moștenire mai mare din acest motiv, valoarea datoriei sale
trebuie să fie calculată, deși aceasta poate fi stinsă prin dobândirea masei succesorale.
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169. Se pune întrebarea dacă cheltuielile efectuate pentru ridicarea unui monument trebuie să fie deduse. Sabinus consideră
că acestea ar trebui deduse în cazul în care devine necesară ridicarea monumentului. Marcellus, care a fost consultat cu
privire la faptul dacă cheltuielile pentru un monument pe care testatorul a ordonat să fie ridicat ar trebui să fie deduse ca parte
a datoriilor succesiunii, a răspuns că nu ar trebui să se deducă mai mult decât s-a cheltuit pentru înmormântare. Căci cazul
este diferit în ceea ce privește cheltuielile efectuate pentru ridicarea unui monument, deoarece acestea nu sunt necesare, așa
cum sunt cele pentru înmormântare și înmormântare. Prin urmare, persoana căreia i se lasă moștenire bani pentru ridicarea
unui monument trebuie să sufere deducerea prevăzută de legea falșiană.
170. Marcellus, Digest, cartea XXII.
Nu trebuie să se permită o sumă mai mare decât cea care va fi suficientă pentru ridicarea unui monument obișnuit.
171. Paulus, Despre legea falcidiană.
În cazul în care un moștenitor este numit și vinde moștenirea, care este insolvabilă, ar fi foarte greu de convins pe cineva că
nu este solvabilă, din moment ce a găsit un cumpărător. Totuși, dacă acest lucru este un fapt, legatarii nu vor avea dreptul la
nimic, deoarece moștenitorul pare să fi profitat mai mult de pe urma nebuniei cumpărătorului decât de pe urma bunurilor
defunctului. Pe de altă parte, dacă el ar vinde bunurile din succesiune la un preț prea mic, acest lucru nu va prejudicia
drepturile legatarilor și, prin urmare, dacă moștenitorul a făcut o afacere bună, el ar trebui să se bucure de beneficiul acesteia.
172. Cu toate acestea, dacă o persoană care nu este solvabilă ar face moșteniri, iar moștenitorul ar conveni cu creditorii să nu
le plătească în întregime și, datorită acestei înțelegeri, ar putea reține ceva din moștenire, totuși, legatarii nu vor avea dreptul
la nimic, deoarece moștenitorul a obținut banii nu din moștenire, ci prin înțelegerea cu creditorii.
173. De asemenea, dacă se lasă moștenire o moștenire plătibilă anual unei municipalități și se ridică o problemă cu referire la
legea falcidiană, Marcellus consideră că ar trebui să se considere că a fost lăsată doar suma care, la o dobândă de patru la
sută, va asigura plățile anuale ale moștenirii.
174. Papinianus, Întrebări, cartea XVI.
Un teren fiindu-mi lăsat sub condiție, moștenitorul testatorului m-a numit moștenitor în timp ce condiția legatului era în curs,
iar condiția a fost îndeplinită ulterior. Considerând aplicarea legii falcidiene în acest caz, se va înțelege că terenul este al meu,
nu prin drept ereditar, ci în virtutea legatului.
175. Același, Opinii, Cartea a VIII-a.
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Un moștenire lăsată unei cetăți prin termenii unui legat sau ai unui trust nu este valabilă atunci când constă în ceea ce trebuie
plătit în contul unei promisiuni deja făcute. Prin urmare, dacă testatorul, prin dispoziția testamentară, a depășit suma a ceea ce
era datorat, numai excesul va fi diminuat de legea falșiană, prin urmare creditorul nu poate fi acuzat de un trust în calitate de
legatar. Dacă, totuși, Tio, legatul depinde de sosirea unei anumite date sau de îndeplinirea unei anumite condiții, nu trebuie
făcută estimarea avantajului, ci poate fi cerută întreaga sumă lăsată moștenire; și chiar dacă momentul plății va sosi sau
condiția va fi îndeplinită în timpul vieții testatorului, ceea ce în primul rând a fost valabil nu va deveni nul.
176. Venuleius, Stipulații, cartea XIII.
Dacă un bărbat devine moștenitorul soției sale și face cheltuieli pentru înmormântarea ei, nu se va considera că a cheltuit
întreaga sumă în calitate de moștenitor, ci va trebui să contribuie proporțional în măsura în care este avantajat din punct de
vedere pecuniar, după ce a dedus ceea ce era datorat în contul zestrei.
177. Papinianus, Întrebări, Cartea a VII-a.
În ceea ce privește aplicarea legii falcidiene cu referire la legatul unei servituți, întrucât o servitute nu poate fi împărțită, nu
este necesar ca legatul acesteia să fie predat în întregime, cu excepția cazului în care se oferă o valoare estimată a unei părți
din ea.
178. Același, Întrebări, Cartea a XIV-a.
Atunci când unul dintre mai mulți moștenitori este însărcinat cu plata unei datorii a moștenirii, și când se are în vedere
aplicarea legii falșiene, cei care au primit moșteniri nu trebuie să țină cont de respectiva datorie pe care numai moștenitorul
trebuie să o plătească.
179. Același, Întrebări, Cartea a XIX-a.
S-a hotărât, cu referire la legea falcidiană, că, după ce recoltele ajunse la maturitate la data decesului testatorului au fost
adunate, ele măresc valoarea moștenirii ca făcând parte din pământ, care se consideră că valora mai mult la acea dată.
180. Nu este admisă nicio distincție în raport cu timpul, în ceea ce privește copilul nenăscut al unei sclave. Acest lucru nu
este nerezonabil, deoarece, întrucât copilul nu a venit încă pe lume, nu poate fi numit în mod corespunzător sclav.
181. Același, Întrebări, Cartea XX.
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Tot ceea ce depășește a patra parte stabilită de legea falcidiană și care ajunge în mâinile moștenitorului nu îl obligă dincolo de
celelalte trei pătrimi, în ceea ce privește valoarea moștenirilor; ca, de exemplu, în cazul moștenirii unui minor, unde cel care
devine moștenitor al tatălui respectivului minor este substituit fiului dezmoștenit.
182. Același, Întrebări, Cartea XXIX.
În estimarea sumei datorate în temeiul legii falși, orice bun care a fost reținut de către moștenitor la un moment dat este inclus
în a patra parte a moștenirii la care are dreptul.
183. În cazul în care un sclav trebuie să devină liber sub o anumită condiție, iar condiția este îndeplinită în orice moment,
moștenitorul nu va fi considerat că a suferit vreo pierdere, în ceea ce privește al patrulea său drept asupra respectivului sclav.
Dacă, totuși, condiția nu este îndeplinită, trebuie adoptată o opinie contrară, iar valoarea sclavului trebuie estimată la ceea ce
valora la momentul morții sale.
184. Împăratul Marcus Antoninus a decis că moștenitorii care au fost privați de partea lor dintr-o moștenire nu trebuie să fie
răspunzători pentru moșteniri de o sumă mai mare decât cea la care se ridică restul.
185. În cazul în care un anumit individ a fost condamnat la exil în urma confiscării a jumătate din averea sa și, după ce a
făcut apel, a făcut un testament și a murit și, după moartea sa, s-a decis că apelul său a fost făcut în mod necorespunzător, s-a
pus întrebarea dacă jumătatea din averea sa care a fost confiscată la Trezorerie ar trebui să fie considerată ca o datorie, iar
jumătatea rămasă ar trebui să constituie singură averea sa; sau dacă ar fi necesar să se vină în ajutorul moștenitorului. Se pare
că ar trebui să se acorde ajutor moștenitorului, deoarece intenția testatorului care a făcut apelul și dorința sa evidentă justifică
această opinie.
186. În cazul în care un sclav manumit prin testament moare înainte de intrarea în posesie, se înțelege că moștenitorul trebuie
să suporte pierderea. Dar cum poate fi estimată valoarea sa, care, dacă ar fi trăit, nu ar fi putut fi evaluată? În cazul celor care,
în momentul decesului stăpânului lor, sunt atacați de o boală care face să fie sigur că nu mai pot trăi și care, ulterior, mor, s-a
decis că pierderea trebuie să fie suportată de succesiune. Nici în cazul celor care se aflau sub același acoperiș în momentul în
care stăpânul a fost ucis de sclavii săi, situația nu este diferită.
187. Să examinăm care este efectul regulii comune, și anume: "Dar o singură porțiune falnică poate exista în testamentul unui
tată și al fiilor săi minori". Căci, chiar dacă substitutul a fost însărcinat cu împărțirea bunurilor lăsate de minor, atunci când va
deveni moștenitor, el nu va fi responsabil decât ca o datorie obișnuită; totuși, din cauza altor moșteniri lăsate de substitutul
pupilar, va exista un motiv de contribuție. Astfel, se poate întâmpla ca substitutul să nu poată reține nimic din averea tatălui
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sau să obțină mult mai mult decât a patra parte la care are dreptul prin legea falșiană. Dar ce se întâmplă dacă averea
minorului nu ar fi suficientă pentru a plăti moștenirile, în timp ce cea a tatălui ar fi fost suficientă pentru a le plăti pe cele pe
care le-a lăsat moștenire? În mod cert, substitutul va fi obligat să folosească al patrulea său pentru plata lor, deoarece tatăl a
făcut legatele din propria sa avere, și nu contează că plata nu poate fi cerută dincolo de bunurile succesorale prin orice
testament; pentru că, în acest caz, legatele lăsate în temeiul substituției pupilare se înțelege că au fost lăsate, ca să spunem
așa, condiționat, prin testamentul inițial.
188. În cazul în care un testator face o substituire de două persoane pentru fiul său și însărcinează pe fiecare dintre ele cu
plata unui legat, se pune întrebarea: poate substituitul să pretindă personal partea falșiană pe care minorul nu o posedă sau
trebuie să existe un singur substituit pentru minor? Oricine ar putea (în conformitate cu ceea ce a fost deja stabilit cu referire
la regula stabilită care guvernează succesiunile), ar putea spune cu ușurință că legea falcidiană nu se va aplica și că se poate
intenta un proces împotriva celuilalt substitut pentru o sumă în plus față de partea sa. Părerea contrară este însă cea mai bună,
deoarece ar trebui să se considere că acesta are dreptul de a deduce a patra parte a sa, ca și cum ar fi devenit moștenitorul
tatălui său; căci, așa cum de aici își trag forma și originea bunurile tatălui și împărțirea moștenirilor, tot așa, atunci când
există mai mulți substituenți și nu trebuie să se țină seama de persoana minorului, trebuie să se recurgă la sensul numirii. Dar
ce vom spune cu referire la celălalt substitut care nu a fost însărcinat, astfel încât, dacă minorul moare înainte de a plăti
moștenirile cu care a fost împovărat, iar acestea însumează mai mult de trei pătrimi din moștenire, va fi el autorizat să deducă
partea falșiană din toate acestea? Dar el o are încă pe a patra, și nu se poate ajunge la aceeași concluzie ca în cazul celeilalte
numiri. Din nou, dacă negăm că acest lucru ar trebui să se facă, trebuie să se considere că o astfel de cale este contrară regulii
generale. Prin urmare, există o diferență, deoarece cel care a fost taxat în nume propriu poate păstra a patra parte ca și cum ar
fi fost numit moștenitor, iar celălalt substitut, care nu a fost taxat, deși cota sa poate fi majorată, nu poate fi acționat în
judecată pentru întreaga sumă, din cauza confuziei în estimare. Rezultă că, în cazul în care garanția cu referire la partea
falșiană a fost furnizată minorului, aceasta va fi în avantajul ambelor părți, adică în ceea ce privește suma pe care fiecare o va
putea reține pentru sine.
189. În cazul în care un testator a desemnat un coerede împreună cu fiul său minor, s-a pus întrebarea: în ce mod ar trebui să
se stabilească porțiunea autorizată de legea falciană și care este sensul regulii obișnuite potrivit căreia aceasta trebuie să se
aplice separat la diferite moșteniri? Am spus că, în ceea ce privește moștenirile cu care tatăl și-a însărcinat fiul, precum și
cele cu care a însărcinat un substitut, nu se poate face nicio separare, deoarece acestea ar trebui să fie supuse unei estimări
comune și amândoi trebuie să contribuie la rândul lor; dar în cazul în care moștenirile cu plata cărora este însărcinat un
moștenitor străin sunt lăsate moștenire, acestea nu pot fi amestecate cu celelalte și, prin urmare, substitutul va avea dreptul la
o pătrime din partea care a fost dată minorului, deși poate avea dreptul la propria sa parte ca moștenitor desemnat. Cu toate
acestea, o altă regulă se aplică atunci când un moștenitor este desemnat pentru diferite părți ale unei moșteniri; pentru că, în
acest caz, moștenirile vor fi contopite nu mai puțin decât dacă ar fi fost desemnat o singură dată pentru o parte care este
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compusă din mai multe; și nu contează dacă a fost desemnat moștenitor al diferitelor părți în mod absolut sau în condiții
diferite.
190. Atunci când cineva substituie un moștenitor care a fost numit în locul fiului său dezmoștenit și îl însărcinează cu plata
unei moșteniri prin al doilea testament, moștenirile sunt în mod necesar contopite; și de aceea Iulianus spune că cele de a
căror plată a fost însărcinat substitutul sunt valabile, deoarece el este moștenitorul tatălui.
191. Același, Întrebări, cartea XXX.
În cazul în care un debitor, care și-a desemnat creditorul drept moștenitor, cere ca, la estimarea sumei rezervate de legea
falșiană, obligația sa să nu fie inclusă cu legatele legatarilor, nu există nici o îndoială că testamentul defunctului poate fi
susținut în instanță prin depunerea unei excepții pe motiv de fraudă, atunci când trebuie să se stabilească suma datorată în
temeiul legii falșiane.
192. Același, Întrebări, cartea XXXVII.
În cazul în care un sclav se angajează să execute o încredere implicită sub conducerea stăpânului său, s-a hotărât că, deoarece
era obligat să se supună stăpânului său, el va putea beneficia de legea falșiană.
193. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
Un tată și-a numit fiica, care era despărțită de soțul ei, moștenitoare a unei părți din averea acestuia și a însărcinat-o să predea
fratelui și coerederei sale partea pe care a primit-o, după ce a dedus a șasea parte din aceasta. La stabilirea sumei care trebuie
rezervată în conformitate cu legea falșiană, zestrea ar fi susceptibilă de contribuție? În cazul în care tatăl, cu acordul fiicei
sale, nu a revendicat zestrea, am dat ca părere că ea ar fi îndreptățită la partea falcidiană prin drept ereditar, dar ar fi
îndreptățită la zestre în dreptul său propriu, deoarece aceasta nu ar trebui să fie inclusă în averea tatălui său.
194. O bunică, după ce și-a desemnat nepoții drept moștenitori, i-a însărcinat pe unii dintre ei, fără să fi dedus suma la care
aveau dreptul prin dreptul falșian în temeiul unui alt testament, să plătească întreaga moștenire fraților și coerezilor lor. Am
dat ca părere că trustul a fost creat în mod legal, dar că suma cu care a fost însărcinat ar fi fost, de asemenea, pasibilă de
contribuție.
195. Nu se cuvine, în cazul în care un substitut a fost numit pentru doi minori sub vârsta pubertății și a devenit moștenitorul
ambilor, ca legea falcidiană să se aplice la averea doar a unuia dintre ei; dacă, din bunurile celuilalt minor, el ar trebui să
rețină a patra parte din averea tatălui care a trecut la copiii săi.
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196. Dacă însă unul dintre frați, care este legitim, devine moștenitor al celuilalt și este substituit pentru cel supraviețuitor,
partea din averea tatălui pe care o primește fiul supraviețuitor pe motiv de moștenire ab intestat nu va fi supusă contribuției la
partea falcidiană, ci substituitul nu poate reține decât a patra parte din ceea ce a dobândit minorul care a avut un substituit.
197. Același, Opinii, Cartea a XIII-a.
În cazul în care o datorie a fost remisă printr-un acord mortis causa, debitorul trebuie să contribuie la suma datorată în
temeiul legii falcidiene, iar aceasta poate fi reținută de către moștenitor prin depunerea unei replici in factum.
198. În cazul în care un frate și-a numit sora moștenitoare și a însărcinat-o cu o donație pe care dorea să o dea altei persoane,
care a stipulat cu ea că nu va profita de legea falcidiană, iar dacă va face acest lucru, că îi va plăti o anumită sumă de bani,
deoarece s-a stabilit bine că legile nu pot fi încălcate prin orice înțelegere încheiată de particulari, sora va fi îndreptățită de
dreptul public să rețină partea falcidiană, iar o acțiune bazată pe această stipulație va fi refuzată celeilalte părți.
199. În cazul în care au fost lăsate moșteniri anuale, s-a hotărât că un moștenitor va putea, cu toate acestea, să rețină
porțiunea falșiană, deoarece în primul și al doilea an a plătit legatarului fără a face nici o deducere.
200. În cazul în care un bunic avea datorii față de nepotul său din cauza administrării tutelei sale, iar acesta din urmă a
devenit ulterior unicul moștenitor al bunicului său, dacă legea falciană ar fi aplicabilă, s-a considerat că suma, împreună cu
celelalte datorii, trebuie să fie dedusă din activele succesiunii. Nu are nicio importanță dacă bunicul, care era și tutore, l-a
însărcinat pe moștenitorul său, în cazul în care acesta ar fi murit înainte de a atinge o anumită vârstă fără a avea copii, să
predea averea, precum și bunurile proprii unui terț; deoarece nu s-a considerat că averea ar trebui să fie compensată cu
această datorie și, practic, s-a admis că o astfel de compensare nu ar trebui să se facă, deoarece defunctul a indicat că
moștenitorul său ar trebui să aibă propriile sale bunuri. Este clar că, dacă condiția fiduciei a fost respectată, iar profiturile
moștenirii au fost colectate după moartea bunicului, acestea ar trebui să fie compensate cu o sumă egală de bani datorată
tutelei; dar moștenitorul ar avea dreptul să păstreze doar a patra parte din bunurile nepotului, pe care bunicul i le-a lăsat la
moartea sa.
201. În cazul în care un tată a fost însărcinat cu un trust în beneficiul fiului său, prin testamentul mamei acestuia din urmă,
trust pe care nu l-a executat, el a dorit ca o compensare cu acesta să fie făcută din averea pe care a lăsat-o fiului său. În cazul
în care se făcea un calcul pentru a determina suma datorată în conformitate cu legea falcidiană, ceea ce fiul avea dreptul să
primească trebuia să fie compensat cu a patra parte pe care o obținuse efectiv din averea tatălui său, iar el nu putea să deducă
decât surplusul de trei pătrimi din ceea ce era datorat moștenitorilor.
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202. Tot ceea ce moștenitorul este obligat să livreze soțului din donațiile făcute de acesta soției sale nu trebuie să fie socotit
ca făcând parte din averea ei; deoarece femeia, departe de a deveni mai bogată, se consideră că a devenit mai săracă în
această măsură. Din nou, atunci când are loc o diminuare a donațiilor de care este responsabil moștenitorul, pierderea nu va fi
suportată de soț.
203. La stabilirea sumei datorate în conformitate cu legea falcidiană, moștenitorul nu poate fi obligat să dea o chitanță pentru
recoltele de pământ lăsate condiționat în temeiul unui trust; și atunci când nu a fost însărcinat să predea recoltele
beneficiarului trustului, el va avea dreptul la un sfert și la profiturile celui de-al patrulea din bunurile defunctului care îi
aparțineau la momentul morții sale. Nu contează nici momentul în care legea falcidiană începe să fie operațională, deoarece,
deși aceasta va începe să se aplice trustului imediat după îndeplinirea condițiilor, totuși, profiturile din al patrulea trebuie să
fie lăsate în posesia moștenitorului din momentul decesului testatorului.
204. În cazul în care un fiu și-a numit mama sa moștenitoare și i-a lăsat, în temeiul unui trust, o sumă pentru a completa
deficitul a ceea ce ar fi trebuit să-i lase, dar nu a făcut-o; ceea ce i-a fost lăsat poate fi diminuat cu valoarea părții falimentare,
iar mama poate primi banii care i-au fost lăsați în plus față de sfertul de cotă.
205. În calculul celui de-al patrulea care trebuie rezervat în temeiul legii falcidiene, suma nu poate fi diminuată prin
estimarea făcută de testator, după cum nici moștenitorul nu poate fi privat în întregime de ea.
206. Scaevola, Întrebări, Cartea a III-a.
Dacă un moștenitor nu predă decât anumite obiecte din mai multe care au fost lăsate, el poate reține întreaga parte falcidiană
din restul și poate opune o excepție de rea-credință împotriva legatarului, chiar și cu privire la bunurile pe care le-a predat
deja.
207. În cazul în care a fost lăsat moștenire un singur obiect, iar o parte din acesta a fost livrată, moștenitorul poate rezerva
întreaga porțiune falciană din restul.
208. Același, Întrebări, Cartea a VI-a.
Dacă un soldat face un codicil și moare în decurs de un an după ce a fost lăsat la vatră, moștenirile lăsate prin testamentul său
militar, în conformitate cu legea militară, trebuie să fie plătite în întregime, dar se consideră că cele lăsate prin codicilul său
trebuie plătite după ce partea falcidiană a fost dedusă. Această chestiune ar trebui explicată după cum urmează: Dacă
testatorul are patru sute de aurei și lasă prin testament patru sute și o sută prin codicilul său, din a cincea parte (adică optzeci,
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la care legatarii ar avea dreptul prin codicil dacă nu ar fi supuși legii falcidiene), moștenitorul va avea dreptul să rețină o
pătrime, adică douăzeci de aurei.
209. Paulus, Întrebări, Cartea a XI-a.
Un fiu aflat sub controlul paternal care servise în armată, la moartea sa, i-a cerut tatălui său să îi dea lui Titius peculium
castrense. S-a pus întrebarea dacă moștenitorul putea să deducă un sfert din el. Am spus că legea falcidiană, așa cum a fost
interpretată de Divinul Pius, includea și succesiunile ab intestatului în cazul în care se creaseră trusturi; dar în cazul expus,
peculium-ul nu făcea parte din moștenire, deși aș fi considerat că, în cazul în care era desemnat un moștenitor străin, acesta ar
fi devenit o parte a moștenirii prin intrarea sa în aceasta. Pentru că atunci când peculium-ul rămâne în mâinile tatălui, dreptul
său vechi continuă să existe, iar proprietatea este încă peculium. Acest lucru nu este contrazis nici de faptul că legea
falcidiană se aplică testamentelor celor care mor în mâinile dușmanului, deoarece ficțiunea legii corneliene creează atât
moștenirea, cât și moștenitorul. Cu toate acestea, nu mă îndoiesc că tatăl ar trebui să se bucure și el de beneficiul legii; căci
dacă, într-adevăr, el este obligat să predea bunurile ca fiind ale capului familiei, moștenitorul desemnat, după ce nu a reușit să
intre în moștenire conform testamentului, poate fi acționat în judecată de către legatarii în conformitate cu termenii Edictului.
210. Consecința este că, dacă între timp tatăl ar obține al patrulea și profiturile acestuia, putem aplica Decretul Trebellian al
Senatului și se pot intenta acțiuni în echitate pentru ca bunurile să intre în patrimoniul succesoral după ce s-a făcut restituirea.
211. Scaevola, Întrebări, Cartea a VIII-a.
În cazul în care un moștenitor este însărcinat să vândă pentru cinci aurei un teren care valorează zece, nu există nicio îndoială
că cei cinci aurei vor fi supuși la aplicarea legii falcidiene.
212. Același, Întrebări, Cartea a IX-a.
Dacă sclavul meu, după ce a fost numit moștenitorul meu, este însărcinat cu un legat în beneficiul meu și dobândește o
moștenire pentru mine, Msecianus neagă că legatul ar trebui să fie supus Legii falcidiene, deoarece nu este valabil.
213. Paulus, Întrebări, Cartea a XII-a.
În cazul în care un tutore care a împrumutat zece aurei fără autoritatea tutorelui său primește o moștenire de la creditorul său
cu condiția ca minciuna să plătească moștenitorului său cele zece aurei pe care le-a împrumutat, și face acest lucru într-o
singură plată, el va respecta condiția și va fi eliberat de o obligație naturală, astfel încât legea falcidiană se va aplica și banilor
plătiți moștenitorului; deși acest lucru nu ar fi valabil dacă ar fi fost plătiți doar în scopul de a respecta condiția. În plus,
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aceasta este considerată o plată în așa măsură încât, dacă moștenirea ar fi respinsă sau dacă sclavul Stichus, care a fost lăsat
moștenire, ar muri, pupila nu poate recupera nimic.
214. Dacă eu și sclavul meu suntem numiți moștenitori ai unor părți inegale dintr-o moștenire, iar cele trei pătrimi din partea
sclavului nu sunt epuizate prin plata legatului, acei legatarii în favoarea cărora sunt însărcinat vor fi avantajați, în opoziție cu
legea falșiană, de suma care va ajunge în mâinile mele din partea sclavului care depășește partea falșiană din partea sa. Pe de
altă parte, dacă un sclav este lăsat moștenire sclavului meu, iar zece aurei îmi sunt lăsate mie, partea falcidiană a sclavului nu
va fi, în conformitate cu Legea falcidiană, dedusă din cele zece aurei lăsate mie, deoarece voi păstra a patra parte din
persoana sclavului, chiar dacă partea mea din moștenire nu va fi epuizată.
215. Același, Întrebări, Cartea a XVII-a.
"Nesennius Apollinaris către Julius Paulus. Următorul caz s-a petrecut în realitate. Titia și-a numit cele trei fiice moștenitoare
la cote egale din averea sa și le-a lăsat însărcinate cu moșteniri în folosul uneia dintre ele, dar a însărcinat-o pe una dintre ele
în așa fel încât legea falcidiană să se aplice atât coerezilor ei, cât și străinilor cărora li s-au lăsat alte bunuri." Întreb dacă
legea falciană este aplicabilă împotriva coerezilor ei, care au fost ei înșiși însărcinați cu moșteniri în beneficiul ei, și, dacă nu
ar trebui să fie aplicabilă, iar ea este împiedicată de o excepție pe motiv de rea-credință, cum poate fi calculată partea falciană
față de legatarii străini? Am răspuns că ceea ce se primește de la un coerede, cu titlu de moștenire, nu profită legatarului prin
faptul că îl scutește de aplicarea legii falcidiene. Cu toate acestea, în cazul în care un moștenitor care este obligat să plătească
o moștenire cere ceva de la aceeași persoană în temeiul testamentului, nu ar trebui să fie ascultat, dacă dorește să se
folosească de beneficiul legii falcidiene împotriva persoanei respective, dacă ceea ce este îndreptățit să primească în temeiul
testamentului testatorului, este egal cu ceea ce dorește să deducă din moștenire. În ceea ce privește ceilalți legatarii, este
evident că moștenitorul nu va fi obligat să supună operațiunii legii falșiane tot ceea ce plătește co-moștenitorului său, ci doar
ceea ce îi dă efectiv, adică dacă nu primește nimic de la acesta.
216. În cazul în care un sclav este numit moștenitor de către cineva, iar stăpânul său este însărcinat cu un trust, iar sclavul cu
o moștenire, calculul trebuie făcut mai întâi cu referire la moștenire, iar apoi trustul va fi descărcat din ceea ce rămâne.
Stăpânul, cu toate acestea, va fi responsabil doar pentru ceea ce ajunge în mâinile sale și, în plus, va primi doar ceea ce
rămâne după ce moștenirile au fost deduse. Este clar că se va aplica legea falșiană.
217. Dar dacă stăpânul care a fost numit moștenitor nu acceptă moștenirea și îi ordonă sclavului său, care i-a fost substituit,
să o facă, trebuie mai întâi să se plătească legatele de care stăpânul însuși a fost însărcinat, iar apoi, după ce se rezervă partea
falcidiană, să se plătească cele de care a fost însărcinat sclavul.
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218. În cazul în care o eliberare de obligația sa este lăsată prin moștenire unui debitor, chiar dacă acesta din urmă nu este
solvabil, trebuie să se calculeze întregul legat, deși legatul creanței nu poate spori masa succesorală decât în cazul plății. Prin
urmare, în cazul în care se aplică legea falșiană, se va considera că ceea ce a fost lăsat moștenire debitorului a mărit valoarea
moștenirii. Celelalte moșteniri vor fi diminuate și ele de acesta, iar acesta va fi diminuat de celelalte, deoarece se consideră că
debitorul primește moștenirea prin simplul fapt că a fost eliberat de răspundere.
219. Dacă, însă, creanța este lăsată unui terț, legatul este nul și nu va putea fi supus contribuției cu celelalte.
220. Scaevola, Întrebări, Cartea a XV-a.
220. Dacă mi se leagă un teren cu drept de trecere și, după deducerea porțiunii falnice, valoarea estimată a dreptului de
trecere este mai mare, voi avea dreptul la teren fără sarcini, iar dreptul de trecere se va stinge. Cu toate acestea, dacă dreptul
de trecere va fi lăsat moștenire, iar succesiunea se va dovedi insolvabilă, dreptul de trecere nu va fi datorat. În cazul în care
atât terenul, cât și dreptul de trecere sunt donate, trebuie să se analizeze, de asemenea, dacă moștenitorul va avea dreptul de a
face, din unul sau din celălalt, o deducere mai mică decât valoarea dreptului de trecere. Strict vorbind, se poate spune că, în
acest caz, legatarul nu numai că va fi îndreptățit la întreaga întindere de teren, dar poate, de asemenea, să depună o excepție
pe motiv de rea-credință, pentru a obține ceea ce lipsește, astfel încât să nu aibă mai mult decât poate fi revendicat în temeiul
legii falși. Prin urmare, dreptul de trecere va fi pierdut doar atunci când cerințele legii falcidiene se ridică la mai mult decât
valoarea sa.
221. Paulus, Opinii, cartea XIV.
Paulus spune că, atunci când un bun aparținând unei moșteniri a fost sustras de către moștenitor și trebuie să se stabilească
suma datorată în conformitate cu Legea falcidiană, estimarea se va face ca și cum ceea ce a fost sustras ar fi fost inclus în
moștenire.
222. Aceeași autoritate dă ca fiind de părere că descendenții sclavilor de sex feminin născuți înainte de ziua în care trustul a
intrat în vigoare vor aparține moștenitorilor celui care a fost însărcinat cu executarea trustului; și în cazul în care se ridică o
problemă cu referire la Legea falcidiană, trebuie calculată o pătrime din valoarea copiilor și o pătrime din dobânda asupra
acestora.
223. Aceeași autoritate dă ca fiind de părere că, în cazul în care se lasă moștenire o moștenire de bunuri aparținând
moștenitorului, orice profituri ale acestor bunuri, care au fost încasate de acesta după ziua în care trustul a devenit
operațional, nu pot fi imputate la al patrulea al moștenitorului, chiar dacă acesta nu este obligat să le predea beneficiarului
trustului.
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224. Scaevola, Opinii, Cartea a IV-a.
O femeie și-a numit soțul și fiul lor moștenitori la cote egale din averea sa. S-a pus întrebarea dacă, la calcularea părții
permise de legea falcidiană, trebuia să fie imputată partea soțului care îi venise din aceeași moștenire prin intermediul fiului
său. Răspunsul a fost că, dacă prin numirea fiului său, el a primit atât cât era suficient pentru partea falcidiană, nu ar trebui să
se deducă nimic din acest motiv.
225. Un testator a lăsat moștenire o moștenire libertului său și l-a însărcinat printr-un trust să plătească zece aurei lui Seia, în
fiecare an. S-a pus întrebarea, dacă legea falcidiană a diminuat moștenirea libertului, dacă și trustul anual cu care a fost
însărcinat în beneficiul lui Seia ar fi fost diminuat, cu condiția ca venitul să depășească plata anuală. Răspunsul a fost că, în
conformitate cu faptele prezentate, nu pare să fi fost diminuat, cu excepția cazului în care se dovedește că intenția testatorului
a fost alta.
226. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Un testator a lăsat moștenire un șir de treizeci și cinci de perle, care se aflau în posesia legatarului la momentul morții sale.
Întreb dacă respectivul șir de perle ar trebui restituit moștenitorului, pentru a-i permite acestuia să-și rezerve o parte din ele în
temeiul legii falșiane. Răspunsul a fost că moștenitorul poate introduce o acțiune pentru a obliga la restituirea acestuia și,
dacă preferă să facă acest lucru, poate introduce o acțiune în justiție pentru a recupera acea parte a șirului de perle pe care
avea dreptul să o păstreze în conformitate cu dispozițiile legii falcidiene.
227. S-a pus întrebarea dacă valoarea statuilor este supusă aplicării Legii Falcidiene. Răspunsul a fost că da.
228. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
"Lasă-i pe Seius și Agerius să fie moștenitorii mei, dacă în termen de treizeci de zile de la moartea mea execută un
angajament față de orașul meu că se vor mulțumi cu o sumă de aurei și vor renunța la beneficiul Legii Falcidiene; și prin
prezenta îi substitui pe acești moștenitori unul altuia. Dacă nu se vor conforma dorințelor mele, să fie dezmoșteniți." S-a pus
întrebarea dacă moștenitorii desemnați, după ce au fost substituiți sub aceeași condiție, puteau intra pe moștenire dacă
refuzau să se conformeze condiției. Răspunsul a fost că Seius și Agerius, care au fost desemnați în primul rând, puteau intra
în moștenire, ca și cum condiția care fusese impusă în mod fraudulos nu ar fi fost impusă deloc.
229. Marcianus, Trusts, Cartea I.
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În cazul în care un moștenitor străin a fost desemnat de către un fiu, legea falcidiană se aplică chiar și în cazul unei moșteniri
pe care fiul a lăsat-o tatălui său.
230. 230. Paulus, Trusts, Cartea a II-a.
Atunci când sunt însărcinat cu un trust sau cu o moștenire în beneficiul tău și ți se cere ca după un anumit timp să mi-l predai,
nu cred că acest lucru ar trebui să fie supus aplicării legii falcidiene, deoarece voi începe să primesc bunurile ulterior ca
beneficiar al unui trust.
231. Marcianus, Trusts, Cartea a VIII-a.
În aplicarea legii falcidiene, pierderile cauzate de moartea sclavilor și a altor animale, sau de furturi, jafuri, incendii, ruinarea
caselor, naufragii și violențe ale dușmanilor, depredătorilor și hoților, sau ale datornicilor, în fine, orice pierdere de orice fel,
trebuie să fie suportate de către moștenitori, cu condiția ca legatarii să nu fie vinovați. În mod similar, profiturile obținute de
moștenitor din recolte, urmașii sclavilor de sex feminin și orice achiziții făcute de sclavi (ca, de exemplu, prin stipulații,
predarea de bunuri, moșteniri sau proprietăți lăsate lor și alte donații de orice fel), precum și servituțile... în cazul în care
terenurile devin mai valoroase prin eliberarea de acestea... sau în cazul în care orice drept de acțiune, de exemplu, cele pentru
furt, daune, vătămări și altele de acest fel, nu sunt niciuna dintre ele susceptibile de a intra sub incidența legii falcidiene.
232. În cazul în care moștenitorului i se ordonă fie să vândă, fie să cumpere un teren sau orice alt fel de bun la un anumit preț,
înainte de a estima partea falcidiană, pentru a stabili valoarea legatului, se consideră ca fiind lăsată doar acea sumă care fie
este mai mare, fie mai mică decât prețul pe care testatorul a ordonat să fie plătit sau primit pentru bunul respectiv. Apoi, din
porțiunea care rămâne după deducerea legatului, se va face o deducere și mai mare, deoarece prețul menționat nu este
dobândit mortis causa, ci, după ce s-a făcut această deducere, se înțelege că restul este lăsat moștenire.
233. De asemenea, trebuie să se observe cu atenție că regula obișnuită, "Toate pierderile care se produc după moartea
testatorului privesc numai moștenitorul", este de aplicare universală și trebuie acceptată fără nicio distincție. Căci, așa cum
chiar și în cazul în care legea falșiană nu se aplică deloc, moștenitorul va fi obligat legal să suporte întreaga pierdere, tot
astfel el trebuie să suporte partea sa din aceasta în cazurile în care legea falșiană este operațională. Căci, în general, aceasta
este regula, deoarece pierderile suferite după moartea testatorului nu pot fi deduse, pentru a se evita ca partea pierdută să fie
luată din moșteniri sau din trusturi.
234. Cu toate acestea, este adevărat că nu se poate face nicio deducere decât cu referire numai la acele articole care pot fi
cântărite, numărate sau măsurate; și în cazul în care orice pierdere are loc după moartea testatorului, deducerea trebuie să se
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facă din partea care aparține legatarului, în funcție de valoarea estimată a patrimoniului defunctului la momentul decesului
său.
235. În ceea ce privește bunurile care pot fi desemnate în mod cert și alte obiecte lăsate astfel: "Banii pe care îi am în așa și
așa cufăr", "Vinul pe care îl am în așa și așa butoaie", "Greutatea de argint pe care o am în așa și așa clădire", iar bunurile se
pierd sau se deteriorează fără vina moștenitorului, nu există niciun dubiu că fie nu se va datora nicio parte din moștenire în
astfel de circumstanțe, fie, după deducerea părții falite, legatarii vor avea dreptul la o parte din ceea ce rămâne, pe baza unei
estimări a valorii bunurilor care aparțineau testatorului la momentul morții sale.
236. În cazul în care sunt lăsate bunuri cu caracter incert, trebuie să se facă o distincție; căci dacă testatorul lasă moștenire
unele obiecte fără a le desemna în mod specific, ca, de exemplu, în cazul în care lasă oricui argintăria pe care o poate alege,
iar toată argintăria se pierde fără ca moștenitorul să fie vinovat, legatarului nu i se va datora nimic. Cu toate acestea, dacă o
anumită cantitate de argint a fost lăsată în mod absolut, chiar dacă tot argintul testatorului ar trebui să se piardă, se va aplica
legea falșiană, iar acea parte din sumă poate fi luată care era cu bunurile moștenirii în momentul în care testatorul a murit, iar
orice pierderi care ar fi putut apărea ulterior nu vor cauza nicio diminuare a moștenirii.
237. Moștenitorul nu va fi răspunzător pentru orice parte a bunurilor lăsate care se pierde și nici măcar pentru valoarea
estimată a acestora, mai mult decât dacă toate articolele lăsate ar fi fost enumerate în mod specific.
238. În estimarea sumei datorate moștenitorului în conformitate cu legea falcidiană, tot ceea ce i se plătește în conformitate
cu condițiile testamentului nu trebuie să fie imputat la al patrulea; totuși, se consideră de către Celsus și de către Iulianus al
nostru că o imputare trebuie făcută atunci când i s-a ordonat să primească o sumă de bani de la beneficiarul fiduciei, căruia i
s-a ordonat să predea averea, atunci când testatorul nu i-a ordonat beneficiarului să plătească suma respectivă sub anumite
condiții; ca, de exemplu, în cazul în care moștenitorul a primit ordinul de a vinde bunurile pentru o anumită sumă, pentru că
atunci el va plăti banii moștenitorului, nu în scopul respectării unei condiții, ci ca preț. Într-un caz similar, s-a mai întrebat
dacă beneficiarul fiduciei poate fi obligat să plătească suma menționată și să preia bunurile, chiar dacă nu dorește să facă
acest lucru, ca și cum el însuși ar fi fost însărcinat cu o fiducie în beneficiul moștenitorului. Totuși, acest lucru nu este
probabil, deoarece o astfel de dispoziție pare să fi fost luată în favoarea beneficiarului fiduciei și nu împotriva acestuia.
239. Atunci când se aplică legea falșiană, această proprietate nu este supusă contribuției în cazul în care moștenitorul însuși
este însărcinat cu un trust în beneficiul său sau al sclavului său. Cu toate acestea, cazul este diferit atunci când moștenirile
către sclav sunt plătibile la un anumit moment; pentru că atunci când va sosi ziua libertății sale, el va avea dreptul la ele și ele
devin supuse contribuției. Cu toate acestea, în cazul în care cineva face un legat unui sclav fără a acorda libertatea sa și care,
din acest motiv, este nul, sau îl lasă sub rezerva unui trust, acesta nu va fi considerat ca fiind supus contribuției conform
acestei legi.
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240. Bunurile, despre care este cert că nu pot fi lăsate în mod legal sub formă de fiducie, nu sunt incluse în cele pasibile de
contribuție în temeiul legii falcidiene.
241. Pomponius, Trusts, Cartea a II-a.
Persoana căreia i se face o plată în conformitate cu termenii unui trust, la fel ca și cea căreia i se lasă o moștenire, este
obligată să dea garanție pentru a returna tot ceea ce primește în plus față de ceea ce i se cuvine în conformitate cu legea
falcidiană; ca, de exemplu, în cazul în care suma datorată în conformitate cu legea falciană este încă în suspensie, din cauza
faptului că nu a fost încă îndeplinită condiția de care depind alte trusturi sau moșteniri. Dar, conform opiniei lui Cassius și a
autorităților antice, în cazul în care un minor este însărcinat cu un trust, cel căruia i se plătește suma ar trebui să furnizeze o
garanție cu referire la proprietatea cu care a fost însărcinat substitutul; deoarece, deși poate exista o repetare a ceea ce a fost
plătit în conformitate cu prevederile trustului, care în realitate nu este datorat, totuși este mai satisfăcător ca garanția să fie
dată celui prin care se plătește banii, astfel încât să nu sufere nicio pierdere prin faptul că partea care îi primește devine
insolvabilă.
242. Marcianus, Trusts, Cartea a IX-a.
Acțiunile penale, fie că sunt derivate din dreptul civil sau pretorian, cu excepția acțiunilor populare, trebuie, totuși, să fie
socotite printre bunurile părții care are dreptul la ele, deoarece ele se sting prin moartea infractorului. În plus, pe de altă parte,
aceste acțiuni nu iau nimic din averea vinovatului în cazul morții acestuia. Dar un drept de acțiune pentru prejudiciul suferit
nu poate fi socotit ca făcând parte din patrimoniul persoanei îndreptățite, în cazul morții sale, deoarece el însuși se stinge în
acel moment, la fel ca un uzufruct sau o alocație care se plătește oricui la perioade determinate, de exemplu lunar sau anual,
atâta timp cât trăiește. Căci o obligație de orice fel nu oferă un motiv de diminuare a proprietății unui debitor decât atunci
când aceasta este transferată moștenitorului său; pe de altă parte, nici nu ar trebui să se înțeleagă că debitorul a avut o
proprietate cu atât mai mică în timpul vieții sale, deoarece, dacă cineva ar stipula că o sumă va începe să fie datorată la
moartea sa, averea sa va fi totuși mărită, la fel ca și în cazul în care el însuși ar promite, sub aceeași condiție, că va fi
diminuată în momentul morții sale.
243. Acțiunile onorifice, de asemenea, care sunt permise de pretor pentru a fi intentate într-un anumit timp, măresc averea
persoanei îndreptățite să le intenteze, în momentul morții sale, și o diminuează pe cea a persoanei împotriva căreia pot fi
intentate, dacă sunt de natură să treacă și la moștenitor.
244. Iulianus spune că, dacă părțile a doi moștenitori sunt epuizate prin moșteniri, iar unul dintre ei a primit o obligație
pretoriană de la legatari, el va fi îndreptățit să intenteze o acțiune în baza stipulației, nu pentru jumătate, ci proporțional cu
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partea sa din tot ceea ce a dobândit prin ei peste suma autorizată de legea falcidiană. Căci toate stipulațiile pretoriene sunt
supuse aceleiași interpretări, deoarece acolo unde s-a făcut o stipulație se stabilește că hotărârea va fi plătită, indiferent dacă
reclamantul sau pârâtul lasă mai mulți moștenitori. Acțiunea nu poate fi intentată de toți sau împotriva tuturor, ci numai în
favoarea moștenitorilor celor care au câștigat procesul și împotriva moștenitorilor celor care l-au pierdut, și în favoarea celor
împotriva cărora nu s-a făcut nicio apărare și împotriva celor care nu s-au apărat.
245. În cazul în care se lasă o moștenire de o sută de aurei, plătibilă în unul, doi și trei ani, s-a hotărât ca partea falciană să fie
dedusă din toate plățile efectuate, și nu numai din ultima.
246. În cazul în care o parte din moștenirea de douăzeci de aurei lăsată lui Titius a fost dedusă în conformitate cu legea
falcidiană, iar legatarului i s-a cerut să plătească cinci aurei lui Seius, Vindius al nostru spune că legatul poate deduce din cele
cinci aurei datorate lui Seius aceeași proporție pe care a dedus-o din cele douăzeci datorate lui Titius. Această opinie este
întemeiată atât pe echitate, cât și pe rațiune, deoarece, la fel ca și moștenitorul, legatarul este obligat să execute fiducia și,
cum el nu poate, personal, să profite de legea falcidiană, pierderea pe care a suferit-o nu trebuie să fie suportată de el, decât
dacă testatorul l-a însărcinat să predea tot ceea ce a primit în conformitate cu testamentul.
247. Dacă, totuși, legatarului i se cere să mantuiască fie propriul său sclav, fie unul aparținând altuia, el trebuie, prin toate
mijloacele, să-i dea libertatea. Acest lucru nu este contrar celor afirmate mai sus, deoarece favoarea acordată libertății dă
naștere frecvent la alte decizii și chiar mai îngăduitoare.
248. Paulus, Trusts, Cartea a III-a.
În cazul în care un sclav îți este lăsat moștenire și ești însărcinat să îl manifești și nu mai există nimic din care să poți obține a
patra parte pe care un moștenitor și-o poate rezerva în temeiul legii falcidiene, Senatul a decis că legea falciană nu se va
aplica.
249. Marcellus, Digest, Cartea XLII.
Legea Falcidiană se aplică în cazul unui sclav lăsat spre manumitere de către testator; dar dacă acesta a lăsat bani sau orice
altceva și a însărcinat pe legatar să manumită propriul sclav sau pe cel al altuia, legea se va aplica.
250. Ulpianus, Disputații, Cartea a VI-a.
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Dacă sclavului i s-a lăsat ceva în plus, este clar că Senatul a declarat că se va aplica legea falșiană. Prin urmare, Scaevola
spune că legea falcidiană se va aplica la orice lucru care a fost lăsat sclavului în plus față de libertatea sa și, prin urmare,
prețul care trebuie plătit pentru el ar fi susceptibil de contribuție.
251. Paulus, Trusts, Cartea a III-a.
În cazul în care sclavul însuși nu a fost lăsat moștenire, dar o sumă de bani a fost lăsată, iar legatarului i se cere să își
mantuiască sclavul, acesta va fi supus aplicării legii falcidiene și va fi totuși obligat să îl mantuiască, deoarece sclavul său
este considerat a valora la fel de mult ca suma lăsată moștenire.
252. Dar dacă sclavul ar aparține altcuiva? În acest caz, el nu poate fi obligat să plătească pentru el mai mult decât a primit.
253. Dacă, totuși, moștenitorul este obligat să mantuiască sclavul, s-a decis ca valoarea acestuia să fie dedusă ca o datorie a
succesiunii.
254. În cazul în care un sclav singur este lăsat moștenire și prezentat cu libertatea sa, în temeiul unui trust, deși se va aplica
legea falșiană, legatarul poate pretinde sau recupera întregul sclav, și chiar dacă legatarul ar fi primit ceva în plus față de
sclav, tot sclavul întreg poate fi cerut, dar a patra parte din fiecare legământ va fi reținută, pentru ca acordarea libertății să
aibă efect.
255. În cazul în care nu se știe sigur dacă libertatea trebuie acordată sau nu, de exemplu, pentru că a fost lăsată sub anumite
condiții sau pentru a produce efecte după un anumit timp, și în timp ce există incertitudinea dacă trebuie acordată sau nu, ar
trebui să se permită aplicarea legii falcidiene, deoarece, între timp, sclavul poate fie să moară, fie condiția să nu fie
îndeplinită? Atunci când sclavul are dreptul la libertate sau când aceasta este datorată, poate legatarii să revendice partea care
a fost dedusă din cauza legii falcidiene? Caecilius a susținut că, dacă moștenitorul, în timpul intervalului de timp, a câștigat
ceva prin serviciile sclavului, el ar trebui să includă acest lucru în valoarea acestuia din urmă la deducerea părții Falcidiene.
256. Valens, Despre trusturi, Cartea a VI-a.
Evaluarea unui astfel de sclav ar trebui să se facă în același mod ca și cea a unui sclav care urmează să devină liber în
anumite condiții.
257. În cazul în care, totuși, moștenitorul era însărcinat cu manuntizarea unui sclav aparținând altuia, s-a hotărât ca și prețul
sclavului respectiv să fie dedus din bunurile succesiunii.
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258. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
Un sclav care urmează să devină liber în anumite condiții nu mărește numărul sclavilor moștenitorului.
259. Sclavii deținuți în comun sunt socotiți ca aparținând succesiunii fiecăruia dintre stăpânii lor.
260. Când uzufructul unui sclav aparține altuia, proprietatea sa face parte din patrimoniul stăpânului său; când este gajat, el
aparține patrimoniului debitorului când este vândut în condițiile Lex Commissoria, sau condiționat, pentru un anumit timp, el
aparține vânzătorului.
261. Paulus, Decizii, Cartea a III-a.
Nu numai valoarea sclavilor cărora li s-a acordat libertatea, ci și cea a celor care au fost condamnați la moarte, este dedusă
din patrimoniul succesoral, la fel cum este dedusă și valoarea celor pe care pretorul i-a eliberat pentru că au dat informații
despre un asasinat proiectat sau pentru că au dezvăluit o conspirație.
262. Hermogenianus, Epitome de Laio, Boole IV.
Legea falcidiană se aplică testamentului unui veteran, fie că este cap de familie sau fiu sub control patern, chiar dacă acesta
moare în decurs de un an de la eliberarea sa.
263. Dacă o suprafață de teren în valoare de douăzeci de aurei va fi lăsată cuiva cu condiția ca acesta să plătească zece aurei,
cesionarul va avea dreptul la întreaga suprafață de teren.
264. Paulus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Nu este considerat liber de rea-credință cel care plătește moșteniri fără să fi dat o garanție, atunci când a apărut deja o
controversă cu privire la moștenire.
265. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIV.
Pentru estimarea sumei datorate în temeiul legii falcidiene, trebuie estimată valoarea reală a bunurilor.
266. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XIX-a.
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În cazul în care sclavii care au fost în mâinile dușmanului se întorc după moartea testatorului, ei măresc valoarea moștenirii,
în ceea ce privește legea falcidiană.
267. Același, Despre Edict, Cartea XXI.
Legea falcidiană nu va fi aplicabilă în cazul în care un sclav va deveni liber cu condiția ca el să plătească o anumită sumă, iar
acesta să o facă cu bani aparținând altei persoane, și nu cu ceea ce face parte din averea defunctului, sau în cazul în care cel
care trebuie să îndeplinească această condiție devine liber din alte motive.
268. Paulus, Despre Edict, Cartea LX.
În considerarea legii falcidiene, tot ceea ce este lăsat pentru a fi plătit într-un anumit termen nu este considerat ca fiind lăsat
moștenire în mod absolut; pentru că trebuie calculată valoarea avantajului de care s-a bucurat moștenitorul între timp.
269. Proculus consideră că, atunci când se ridică o problemă în cadrul legii falcidiene cu referire la moștenirile lăsate
condiționat, numai bunurile vandabile sunt incluse în acestea. Dacă acesta este cazul, iar deducerea poate fi făcută, se va
considera că se datorează atât cât va aduce creanța, dacă va fi vândută. Această opinie, însă, nu a fost adoptată, de aceea este
mai bine ca tranzacția să fie aranjată de ambele părți care dau garanții.
270. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXVI.
În cazul în care o persoană care are dreptul de a reține porțiunea falșiană promite, în conformitate cu voința testatorului, că va
renunța la pretenția sa asupra acesteia, va fi obligată să își îndeplinească acordul.
271. Același, Despre Edict, Cartea LXXIX.
Când, legea falcidiană este operantă, ea include toate plățile. Uneori, însă, nu se poate stabili decât ulterior dacă este
aplicabilă sau nu, ca de exemplu, atunci când se lasă o moștenire plătibilă anual, atâta timp cât legea falcidiană nu se aplică,
plățile vor fi făcute în fiecare an fără deducere. Cu toate acestea, dacă vine un an în care se aplică și ceea ce se plătește
depășește trei pătrimi din valoarea moștenirii, rezultatul va fi că toate plățile efectuate anterior în fiecare an vor fi diminuate.
272. Nici legatarul, nici beneficiarul unui trust nu se poate bucura de beneficiul legii falcidiene, chiar dacă moștenirea îi
poate fi predată în temeiul Decretului Trebellian al Senatului.
273. Paulus, Despre edictul de la Curule Ediles, Cartea a II-a.
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În cazul în care cumpărătorul unui sclav devine moștenitorul vânzătorului, sau invers, iar sclavul este evacuat, trebuie să se
deducă dublul valorii sale sau doar valoarea sa reală, la calcularea sumei datorate în temeiul Legii falcidiene; deoarece suma
ar fi dublă dacă ar exista un alt moștenitor? Opinia mai echitabilă este că, atâta timp cât moștenitorul este același, ar trebui
calculată doar valoarea reală a sclavului.
274. Același, Despre Plautius, Cartea XII.
Plautius: Eu am legiferat o suprafață de pământ unui sclav pe care ți l-am lăsat deja moștenire. Atilicinus, Nerva și Sabinus
consideră că partea falciană ar trebui mai întâi calculată cu referire la sclav, iar orice parte care ar trebui să fie dedusă din
valoarea sa nu ar trebui să fie luată în considerare, în ceea ce privește terenul care a fost legat; apoi partea falciană ar trebui să
fie dedusă din restul terenului, așa cum se întâmplă în cazul tuturor legămintelor. Cassius spune că, de îndată ce porțiunea
falciană este dedusă, sclavul începe să devină proprietatea comună a moștenitorului și a legatarului. Atunci când, totuși, un
legat este făcut unui sclav deținut în comun de el și de un altul, întregul legat va aparține celuilalt coproprietar, deoarece nu
poate fi valabil decât cu referire la persoana sa; din acest motiv, deducerea părții autorizate de legea falcidiană nu poate fi
făcută din pământ decât o singură dată. Paulus: Noi adoptăm opinia lui Cassius, deoarece Divinul Pius a declarat într-un
Rescript că, în cazul în care sclavul a fost făcut beneficiar al fiduciei, în aceste circumstanțe, întregul legat va aparține
coproprietarului.
275. Se întâmplă uneori ca o a doua moștenire să se stingă din cauza legii falcidiene; ca, de exemplu, atunci când se acordă o
suprafață de teren și un drept de trecere prin altă suprafață pentru a da acces la aceasta. Căci, dacă o parte din teren ar fi
reținută de moștenitor în temeiul legii falcidiene, cesiunea dreptului de trecere nu poate rămâne în picioare, deoarece o
servitute nu poate fi dobândită parțial.
276. Celsus, Digest, cartea XIV.
Nu există nicio îndoială că acele moșteniri de la care moștenitorul poate exclude legatarii prin intermediul unei excepții ar
trebui să fie incluse în al patrulea său, și prin urmare nu diminuează moștenirile altora.
277. Julianus, Digest, Cartea LXI.
Nu contează dacă un legat devine nul de la început sau dacă ulterior se întâmplă ceva din cauza căruia legatul nu poate fi
acționat de către legatar pentru a-l recupera.
278. Marcellus, Digest, Cartea a IX-a.
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Un libert și-a numit patronul moștenitor al întregii sale averi, care se ridica la două sute de aurei, apoi a lăsat moștenire o sută
douăzeci fiului său, iar restul unui străin. Diminuarea moștenirii care a fost plătită străinului îl va avantaja pe fiu în
dobândirea întregii moșteniri care i-a fost lăsată.
279. Atunci când, dintr-un motiv sau altul, legatele nu trebuie plătite, ele sunt incluse în a patra parte pe care moștenitorul
este îndreptățit să o rețină în conformitate cu legea falșiană.
280. Celsus, Digest, Cartea XVII.
În cazul în care partea datorată în temeiul legii falcidiene este în suspensie, din cauza vreunei condiții care a fost impusă
pentru plata legatului, acele legate care sunt datorate imediat nu pot fi revendicate în întregime.
281. Marcellus, Digest, Cartea a XV-a.
Un tată și-a numit moștenitor pe fiul său, prin care avea trei nepoți, și l-a însărcinat să nu înstrăineze o anumită suprafață de
pământ, ci să o lase în familie. Fiul, la moartea sa, i-a numit moștenitori pe cei trei fii ai săi. S-a pus întrebarea dacă fiecare
dintre acești fii, în calitate de creditor al tatălui său, putea să facă o deducere din moștenire, din cauza legii falcidiene,
deoarece tatăl lor avea puterea de a lăsa întreaga moștenire oricăruia dintre fiii săi, pe care îl putea alege. Din acest motiv,
niciunul dintre ei nu putea să deducă nimic din cauza legii falcidiene. Se pare, totuși, că această opinie va fi producătoare de
greutăți, deoarece, întrucât tatăl a considerat terenul ca fiind o datorie față de copiii săi, el a fost obligat în mod necesar să le
lase acest teren.
282. Același, Digest, cartea XX.
În cazul în care zece aurei, plătibile în fiecare an, sunt lăsate moștenire lui Titius, judecătorul care are competența, conform
legii falcidiene, de a stabili proporția plătibilă de către moștenitor și ceilalți legatarii, ar trebui să estimeze valoarea moștenirii
la ceea ce ar fi putut aduce în timpul vieții lui Titius, nefiind sigur cât timp ar putea trăi Titius. Cu toate acestea, după moartea
lui Titius, judecătorul nu ar trebui să ia în considerare nimic altceva decât suma pe care moștenitorul o deținea datorită
moștenirii.
283. Același, Digest, cartea XXII.
Proprietarul unui sclav care era răspunzător de o acțiune având ca obiect peculium-ul acestuia din urmă devenea moștenitorul
creditorului. Întrebați ce timp ar trebui luat în considerare în calcularea valorii peculiumului conform legii falcidiene. Mai
2146

multe autorități susțin că ar trebui să se ia în considerare valoarea peculiumului în momentul în care a intrat în posesie. Mă
îndoiesc că acesta este cazul, deoarece s-a stabilit că data decesului testatorului este data care trebuie respectată la calcularea
proporției datorate în conformitate cu legea falcidiană. Dar ce importanță are dacă peculium-ul sclavului este diminuat după
moartea creditorului sau dacă debitorul devine mai sărac?
284. Pe de altă parte, cineva ar putea întreba ce curs ar trebui urmat dacă sclavul dobândește bunuri înainte de intrarea în
masa succesorală? Eu, personal, întreb dacă, mijloacele debitorului care, la acel moment, nu era solvabil, sunt sporite. Și, așa
cum s-a decis în acest ultim caz că, după acest eveniment, masa succesorală a crescut în valoare; deci, dacă condiția de care
depindea creanța a fost îndeplinită după moartea creditorului, creșterea peculiumului ar mări valoarea masei succesorale.
285. Scaevola se întreabă ce ar trebui făcut dacă sclavul respectiv datora zece aurei defunctului și unei alte persoane și avea
zece aurei în total în peculium. Bineînțeles că averea se mărește cu cele zece aurei, care îi erau datorate în mod natural și care
rămân ca o parte a averii sale.
286. O anumită persoană, a cărei întreagă moștenire consta doar dintr-un singur sclav, l-a lăsat moștenire lui Titius, și l-a
însărcinat pe acesta din urmă să-l manumită la sfârșitul a trei ani. Între timp, cât timp va fi angajat de Titius, moștenitorul va
avea dreptul la o pătrime din valoarea serviciilor sclavului, la fel ca și cum testatorul ar fi dat direct libertatea sclavului după
trei ani și ar fi lăsat uzufructul sau proprietatea sclavului respectiv unei persoane în baza unui trust.
287. Un testator ți-a lăsat moștenire sclavul său Stichus și zece aurei sclavului tău; sau, pe de altă parte, ți-a lăsat moștenire
zece aurei ție și lui Stichus, sclavul tău, și te-a însărcinat să îl mantuiești pe Stichus. Legea falcidiană diminuează moștenirea,
iar tu trebuie să cumperi o parte din sclav de la moștenitor, ca și cum testatorul ți-ar fi lăsat ambele moșteniri.
288. Se întâmplă frecvent ca moștenitorul să nu se bucure de beneficiul acestei legi, căci dacă un testator, a cărui moștenire
se ridică la o sută de aurei, dă douăzeci și cinci de aurei cuiva și apoi îl numește pe acesta moștenitor și lasă trei sferturi din
moștenire altuia, moștenitorul nu mai poate obține nimic în temeiul legii falcidiene, deoarece se consideră că testatorul, în
timpul vieții sale, a făcut provizii pentru viitorul său moștenitor.
289. Același, Digest, cartea XXVI.
În cazul în care un soț lasă o zestre a soției sale cuiva pentru ca aceasta să îi fie restituită, trebuie spus că legea falcidiană nu
se aplică; și este clar că în foarte multe cazuri se fac aranjamente pentru a lăsa pe dinafară partea intermediară în beneficiul
persoanei îndreptățite la moștenire.
290. Modestinus, Reguli, Cartea a IX-a.
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Moștenitorul nu este împiedicat să pretindă beneficiul legii falcidiene, chiar și la mult timp după moartea testatorului.
291. Același, Pandectele, Cartea a IX-a.
Este considerat nedemn de a beneficia de Legea falcidiană cel care acționează în așa fel încât să provoace stingerea
încrederii.
292. Mai mult, în cazul în care unui moștenitor i se cere să transfere averea către cineva care nu are dreptul să o primească,
nu i se va permite, prin Decretul Plancian al Senatului, să păstreze a patra parte din această avere; ci această a patra parte, în
conformitate cu un Rescript al Divinului Pius, va aparține Trezoreriei.
293. Javolenus, Despre Cassius, Cartea XIV.
În cazul în care un tată substituie un moștenitor pentru fiica sa, care nu a ajuns încă la pubertate, orice proprietate care a fost
primită ca moștenire de către înlocuitor de la tată nu va fi inclusă, atunci când moștenirea trece la primul, în calculul făcut
pentru a stabili proporția datorată în conformitate cu Legea Falcidiană.
294. În cazul în care se revendică un legat, iar legatul a depus un jurământ în instanță, suma datorată în temeiul Legii falșiane
nu se va stabili din suma la care legatul a depus jurământul, ci din valoarea reală a bunurilor revendicate; deoarece ceea ce se
acumulează cu titlu de penalități nu intră în sfera de aplicare a Legii falșiane.
295. Același, Epistole, Cartea a IV-a.
Un teren care aparținea altuia v-a fost lăsat moștenire. Întrucât moștenitorul nu putea să-l obțină decât la un preț nerezonabil,
l-a cumpărat pentru o sumă cu mult peste valoarea sa reală, iar rezultatul achiziției a fost că a fost cerută o reducere a
moștenirilor în conformitate cu Legea Falcidiană. Întreb dacă terenul ar fi fost cumpărat la valoarea reală și dacă moștenirile
nu ar fi fost supuse unei diminuări, dacă, în acest caz, moștenitorul ar avea dreptul de a rezerva o parte datorată legatarilor,
deoarece, în conformitate cu testamentul defunctului, a cumpărat terenul la un preț mai mare decât valoarea sa. Răspunsul a
fost că moștenitorul nu ar putea, în conformitate cu legea falciană, să impute celorlalte moșteniri ceea ce a plătit legatarului
peste prețul real al terenului, deoarece neglijența sa nu ar trebui să prejudicieze legatarii, așa cum nu s-ar putea elibera de
răspundere prin oferirea valorii reale a proprietății.
296. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Cartea I.
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297. Julianus spune că, în estimarea părții datorate în conformitate cu legea falcidiană, ar trebui să se respecte următoarea
regulă, și anume, atunci când există doi debitori promițând sau doi debitori stipulanți, iar aceștia sunt parteneri, obligația
comună ar trebui împărțită între ei; la fel ca și cum fiecare ar fi stipulat sau promis să plătească suma în mod individual.
Dacă, totuși, nu ar exista niciun parteneriat între ei, chestiunea ar rămâne în suspensie și ar trebui să se facă un calcul pentru a
determina ceea ce se cuvine averii creditorilor sau ceea ce ar trebui să fie dedus din cele ale debitorilor.
297. Orice bun care aparține succesiunii defunctului trebuie estimat la valoarea sa, adică la prețul pe care îl va aduce în
prezent; și trebuie înțeles că evaluarea nu trebuie să se facă la valoarea pe care bunul ar avea-o în anumite condiții.
298. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a II-a.
Valoarea bunurilor trebuie estimată, nu în funcție de afecțiune și nici în funcție de vreun avantaj particular care le este atașat,
ci pentru ceea ce se poate dispune de ele la o vânzare obișnuită. Căci atunci când un tată este în posesia unui sclav care este
fiul său natural, el nu este cu atât mai bogat cu cât, dacă sclavul ar fi în posesia altei persoane, ar fi dispus să plătească o sumă
mai mare pentru a-l recupera decât altcineva. De asemenea, cel care este în posesia fiului natural al altcuiva nu va fi
considerat ca având valoarea prețului pentru care l-ar putea vinde tatălui său, deoarece nu trebuie să se ia în considerare
momentul viitor al vânzării sale, ci valoarea sa în prezent; și nu faptul că este fiul altcuiva, ci ceea ce valorează ca sclav.
Aceeași regulă se aplică și în cazul unui sclav care a provocat un anumit prejudiciu, deoarece nimeni nu devine mai valoros
pentru că a comis o infracțiune. Pedius spune că un sclav care a fost numit moștenitor după moartea stăpânului său nu este
mai valoros pentru motivul că va aduce mai mult la vânzare; căci este absurd să presupunem că, în cazul în care am fost
numit moștenitor, sunt cu atât mai bogat înainte de a accepta moștenirea, sau că, în cazul în care sclavul meu este numit
moștenitor, devin imediat mai bogat, deoarece pot exista multe motive pentru care el nu ar trebui să accepte moștenirea la
ordinul meu. Este cert că el va dobândi averea pentru mine atunci când o va accepta, dar este absurd să presupunem că ne
îmbogățim astfel înainte de a obține proprietatea.
299. În cazul în care un debitor al testatorului nu este solvabil, creanța este considerată a valora doar ceea ce poate fi colectat
de la el.
300. Locurile și timpurile provoacă uneori o diferență în prețul bunurilor, căci petrolul nu se vinde la același preț la Roma ca
în Spania, și nici nu are aceeași valoare în anii continuu răi ca în anii favorabili; prin urmare, în astfel de circumstanțe,
valoarea obiectelor nu ar trebui să fie fixată prin raritatea lor în anumite perioade, nici pe seama unui lucru care se întâmplă
rar.
301. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, cartea XIII.
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În cazul în care într-un testament este inclusă următoarea dispoziție: "Fie ca moștenitorul meu să fie însărcinat cu plata a zece
aurei către Lucius Titius, și să i se dea atât mai mult cât va pierde prin aplicarea legii falcidiene", testamentul testatorului
trebuie executat.
302. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VI-a.
În cazul în care o suprafață de teren, în valoare de cincizeci de aurei, este lăsată cu condiția ca cel căruia îi este lăsată să
plătească cincizeci de aurei moștenitorului, multe autorități consideră că este validă, deoarece este precizat motivul pentru
care se respectă condiția. S-a stabilit că testamentul este supus legii falcidiene. În schimb, atunci când se lasă moștenire
cincizeci de aurei cu condiția ca legatarul să plătească cincizeci moștenitorului, legatul este nu numai nul, ci și ridicol.
303. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, cartea XVIII.
În ceea ce privește operațiunea legii falcidiene, trebuie notate următoarele, atunci când un legat este lăsat cuiva sub condiție
sau plătibil după un anumit timp. Dacă zece aurei ar trebui să fie lăsate cuiva sub condiție, iar condiția este îndeplinită, de
exemplu, după trecerea a zece ani, nu se va considera că respectivele zece aurei au fost lăsate legatarului, ci o sumă mai mică,
pentru intervalul respectiv, iar dobânzile din acest interval determină reducerea sumei inițiale de zece aurei.
304. Așa cum moștenirile nu sunt datorate decât dacă rămâne un sold după ce s-a dedus suma datoriilor din bunurile
moștenirii, tot astfel donațiile mortis causa nu vor fi datorate, dar pot fi anulate de îndatorarea moștenirii. Prin urmare, dacă
îndatorarea este foarte mare, nimeni nu poate primi bunuri donate mortis causa, din fondurile succesiunii.
305. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a IV-a.
Ori de câte ori se lasă moștenire unei persoane mai mult decât are dreptul legal de a primi, iar legea falciană este aplicabilă,
trebuie mai întâi să se estimeze suma datorată în temeiul acesteia, astfel încât, după ce se va fi dedus ceea ce este exceptat de
legea falciană, să se plătească soldul, dacă acesta nu depășește suma specificată de lege.
306. Aemilius Macer, Despre legea impozitului de cinci la sută din proprietăți, Cartea a II-a.
Ulpianus spune că trebuie să se adopte următoarea regulă pentru estimarea pensiei de întreținere care trebuie furnizată. Se
calculează că suma lăsată cuiva în acest scop din primul până în al douăzecilea an se calculează că a durat treizeci de ani, iar
partea falnică a acestei sume va fi rezervată. De la douăzeci la douăzeci și cinci de ani, suma se calculează pentru douăzeci și
opt de ani, de la douăzeci la treizeci de ani, suma se calculează pentru douăzeci și cinci de ani; de la treizeci la treizeci și
cinci de ani, suma se calculează pentru douăzeci și doi de ani, de la treizeci la patruzeci de ani, se calculează pentru douăzeci
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de ani; de la patruzeci la cincizeci de ani, calculul se face pentru atâția ani câți ani îi lipsesc părții din al șaizecilea an după ce
a omis un an; de la cincizeci la cincizeci și cincizeci, suma se calculează pentru nouă ani; de la cincizeci și cinci la șaizeci de
ani, se calculează pentru șapte ani; iar pentru orice vârstă peste șaizeci de ani, indiferent care ar fi aceasta, calculul se face
pentru cinci ani. Ulpianus spune, de asemenea, că folosim aceeași regulă pentru a face calculul cu referire la moștenirea unui
uzufruct. Cu toate acestea, practica este ca calculul să se facă pentru treizeci de ani, de la primul până la al treizecilea, dar
după vârsta de treizeci de ani se face pentru atâția ani câți îi lipsesc legatarului pentru a împlini șaizeci de ani; prin urmare,
calculul nu se face niciodată pentru o perioadă mai lungă de treizeci de ani. În sfârșit, în mod similar, calculul se face pentru
o perioadă de treizeci de ani, atunci când uzufructul bunurilor este lăsat statului, fie pur și simplu, fie în scopul de a sărbători
jocuri.
307. Atunci când unul dintre moștenitori pretinde că un anumit bun îi aparține în mod individual, iar ulterior se dovedește că
acesta face parte din moștenire, anumite autorități consideră că partea falșiană nu poate fi rezervată din acest bun, deoarece
nu contează dacă moștenitorul și-a însușit-o sau a negat că ar face parte din moștenire. Această opinie nu este acceptată de
Ulpianus, pe bună dreptate.
308. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
În cazul în care se lasă moștenire uzufructul unei proprietăți, datoriile trebuie să fie deduse din toate bunurile succesiunii;
deoarece, conform Decretului Senatului, nu există bunuri care să nu fie incluse în moștenirea unui uzufruct.
309. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XIX-a.
Stipulația pentru partea falșiană intră în vigoare imediat, atunci când este îndeplinită condiția de care depinde legatul sau
datoria.
310. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXII.
Atunci când dispune de drepturile sale asupra unei moșteniri, un moștenitor poate prevedea ca, în cazul în care se aplică legea
falcidiană, întreaga moștenire să fie plătită de cumpărător, deoarece această lege a fost promulgată în beneficiul
moștenitorului, iar acesta din urmă nu este fraudat, dacă el însuși își diminuează propriul drept.
311. Gaius, Despre edictul pretorului cu privire la moșteniri, Cartea a III-a.
Valoarea unei moșteniri este estimată după ce au fost deduse toate cheltuielile care pot fi ocazionate de vânzarea bunurilor.
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312. Același, Despre edictul provincial, Cartea XVIII.
Pentru estimarea unei moșteniri, s-a decis că trebuie să se stabilească valoarea acesteia la momentul decesului testatorului.
Prin urmare, dacă cineva are o proprietate în valoare de o sută de aurei și o lasă moștenire în întregime, legatarilor nu le va
reveni niciun profit, dacă, înainte de intrarea în patrimoniu, acesta va fi mărit cu ceva obținut prin intermediul sclavilor care îi
aparțin, sau prin nașterea urmașilor sclavilor de sex feminin, sau din creșterea turmelor, în așa măsură încât, după ce cele o
sută de aurei, incluse în moșteniri, au fost plătite, moștenitorul va avea încă suficient pentru a patra parte; dar va fi totuși
necesar ca a patra parte a moștenirilor să fie dedusă. Pe de altă parte, dacă testatorul a lăsat moștenire șaptezeci și cinci de
aurei din cei o sută și, înainte de intrarea în posesiune, suma s-a diminuat (de exemplu, prin incendiu, naufragiu sau moartea
sclavilor), în așa măsură încât nu mai rămân decât șaptezeci și cinci de aurei, sau chiar mai puțin decât această sumă,
moștenirile trebuie să fie plătite în întregime; pentru că acest lucru nu poate fi considerat dăunător pentru moștenitor,
deoarece el are libertatea de a nu accepta moștenirea. De aceea, devine necesar ca legatarii să ajungă la un compromis cu
moștenitorul pentru o parte din moșteniri, pentru a evita să nu obțină nimic în cazul în care acesta ar refuza să accepte
testamentul.
313. Apar îndoieli foarte serioase cu privire la anumite chestiuni a căror condiție de îndeplinire depinde de momentul morții
testatorului; adică, atunci când o datorie este datorată în temeiul unei condiții, trebuie să fie socotită ca făcând parte din
patrimoniul stipulantului sau trebuie să fie dedusă din averea promitentului? Practica noastră actuală este că suma pe care o
va aduce obligația, dacă este vândută, trebuie considerată ca fiind adăugată la averea stipulantului, dar dedusă din cea a
promitentului; sau problema poate fi rezolvată prin faptul că părțile își oferă reciproc garanții, astfel încât creanța poate fi
considerată ca fiind absolut datorată sau ca și cum nu ar fi datorată deloc; prin urmare, moștenitorii și legatarii își pot oferi
reciproc garanții, astfel încât, dacă condiția este îndeplinită, moștenitorul poate plăti legatarilor suma pe care a reținut-o sau
legatarii pot restitui ceea ce au primit în plus față de ceea ce li se cuvine.
314. Chiar și atunci când unele moșteniri au fost lăsate în mod absolut, iar altele au fost lăsate sub condiție, iar condiția a fost
îndeplinită, se va aplica legea falșiană, dar moștenirile lăsate în mod absolut nu trebuie plătite decât după ce s-a luat o
garanție. Într-un caz de acest gen, în general, se obișnuiește ca moștenirile lăsate în mod absolut să fie plătite ca și cum nici
altele nu ar fi fost lăsate sub condiție; cu toate acestea, legatarii ar trebui să dea garanții că, după îndeplinirea condiției, vor
restitui orice surplus pe care l-ar fi primit.
315. O astfel de garanție este considerată necesară atunci când libertatea este acordată anumitor sclavi condiționat prin
același testament, deoarece valoarea acestor sclavi ar trebui să fie dedusă din masa succesorală, după ce condiția a fost
respectată.
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316. Este evident că legea este diferită, atunci când moștenirile sunt lăsate plătibile într-un anumit timp, deoarece este absolut
sigur că ele vor fi datorate legatarului însuși sau moștenitorilor săi. Trebuie totuși să se înțeleagă că din bunurile succesiunii
va fi dedus atât de puțin cât va obține moștenitorul, între timp, până la sosirea zilei de plată, cu titlu de profit din recolte, sau
din dobânzi.
317. Prin urmare, cea mai bună soluție va fi ca testatorul, atunci când își lasă moștenire bunurile, să dispună de ele în așa fel
încât să nu rămână nimic mai mult de trei pătrimi din ele. Dacă cineva ar depăși cele trei pătrimi, moștenirile vor fi diminuate
pro rata, prin efectul legii. De exemplu, în cazul în care un om are o avere de patru sute de aurei și lasă întreaga avere în
moșteniri, a patra parte din moștenire va fi luată de la fiecare legatar. Dacă lasă moștenire trei sute cincizeci de aurei, se va
reține a opta parte din fiecare legat; dacă, însă, lasă moștenire cinci sute de aurei și nu are decât patru sute, se va reține mai
întâi a cincea parte și apoi a patra parte, pentru că mai întâi se va reține suma care depășește valoarea bunurilor moștenirii și
apoi ceea ce îi revine moștenitorului din bunurile reale ale acesteia.
318. Același, Despre edictul pretorului cu privire la moșteniri, Cartea a V-a.
Totuși, atunci când se spune că un moștenitor care are dreptul la al patrulea său în temeiul testamentului defunctului este
obligat să plătească în întregime legatele, trebuie să înțelegem că aceasta se aplică atunci când primește moștenirea prin drept
ereditar, căci ceea ce primește cineva de la coeredele său, cu titlu de moștenire, nu se impută la al patrulea său.
319. Marcellus, Despre Digestul lui Julianus, Cartea XL.
În cazul în care un moștenitor primește o moștenire pentru ca el să poată achita în întregime moștenirile, precum și încrederea
de care este însărcinat, o acțiune întemeiată pe moștenire îi va fi refuzată dacă preferă să se folosească de beneficiul legii
falșiane.
320. Gaius, Despre edictul pretorului, Cartea a III-a.
Cu toate acestea, orice bun care este dat fie de un coerede, fie de un legatar, fie de un sclav care trebuie să fie liber
condiționat, în scopul respectării condiției, nu va fi imputat la partea falcidiană, deoarece este obținut mortis causa. Este clar
că, dacă moștenitorul primește bani din peculium-ul sclavului, el trebuie să îi impute proporțional cu partea sa, pentru că
respectiva parte proporțională nu îi este transmisă mortis causa, ci se înțelege că o dobândește prin drept ereditar.
321. Din acest motiv s-a decis că orice moștenire pe care legatarii nu au dreptul să o primească și care, din acest motiv, va
aparține moștenitorilor, aceștia din urmă nu o obțin prin drept ereditar și, prin urmare, trebuie să fie imputată celui de-al
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patrulea; pentru că nu contează dacă bunurile îi sunt lăsate în primul rând lui sau dacă, după ce au fost lăsate, ele rămân în
mâinile lui.
322. Același, Despre edictul provincial, cartea XVIII.
Nu există nicio îndoială că avantajele conferite de legea falciană sunt disponibile de către fiecare moștenitor în parte și, prin
urmare, dacă Titius și Seius au fost desemnați moștenitori, iar jumătatea din moștenirea aparținând lui Titius este epuizată în
moșteniri, astfel încât a patra parte din întreaga proprietate îi rămâne lui Seius, Titius va avea dreptul să beneficieze de legea
falciană.
323. Același, Despre edictul pretorului urban cu privire la moșteniri, cartea a III-a.
Dacă, totuși, unul dintre cei doi moștenitori nu își acceptă partea sa din moștenire, iar celălalt devine unicul moștenitor al
acesteia, se va aplica legea falcidiană, ca și cum întreaga moștenire ar fi fost lăsată la început celui din urmă moștenitor, sau
cele două părți ale acesteia trebuie considerate separat în ceea ce privește aplicarea legii falcidiene? Este stabilit că, dacă
partea de moștenire a celui care a devenit moștenitor este epuizată, legatarii vor beneficia de partea care nu a fost acceptată,
pentru motivul că nu a fost grevată de moșteniri, întrucât cele rămase în mâinile moștenitorului vor face ca fie nimic, fie doar
o sumă mică să fie dedusă din ceea ce trebuie plătit celorlalți legatarii. Dacă, totuși, partea care nu a fost acceptată este
epuizată, ea va fi supusă operațiunii legii falșiane, ca și cum ar fi aparținut părții de către care a fost refuzată.
324. Același, Despre edictul provincial, cartea XVIII.
În cazul unui dublu testament, atunci când facem cercetări cu privire la patrimoniu, trebuie să luăm în considerare numai
bunurile pe care tatăl le poseda la momentul morții sale, deoarece nu are nici o importanță dacă fiul a câștigat sau a pierdut
ceva după moartea tatălui său; și, când cercetăm moștenirile, atât cele care sunt lăsate în primul, cât și în al doilea testament,
sunt supuse contribuției, la fel ca și cum cele cu care testatorul l-a însărcinat pe fiul său, ca moștenitor, i-ar fi fost lăsate sub o
altă condiție.
325. Același, Despre edictul pretorului cu privire la moșteniri, cartea a III-a.
În cazul în care un testator a lăsat o moștenire de patru sute de aurei și, după ce și-a numit moștenitor pe fiul său care nu
atinsese vârsta pubertății, i-a lăsat moștenire două sute de aurei și i-a substituit pe Titius și Seius ca moștenitori și l-a
însărcinat pe Titius cu o moștenire de o sută de aurei; să vedem care este legea, dacă minorul moare înainte ca moștenirile cu
care au fost însărcinați cei doi substituenți să fi fost plătite. Moștenitorul Titius este singurul care se poate folosi de legea
falcidiană, căci, întrucât cele două sute de aurei care fac parte din averea minorului îi aparțin, el va datora două sute în contul
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legatului, adică o sută din cele două sute pe care le datora minorul și cele o sută pe care el însuși a fost obligat de testator să
le plătească. Prin urmare, după ce a dedus al patrulea din fiecare dintre aceste sume, îi vor rămâne cincizeci. Legea falcidiană
nu se aplică însă lui Seius personal, întrucât cele două sute de aurei îi aparțin ca parte a averii minorului, iar el va datora cu
titlu de moștenire o sută din cele două sute care au fost lăsate de minor. Dacă, totuși, minorul însuși ar trebui să plătească
legatele, tutorele său ar trebui să aibă grijă ca legatarii să-i ofere garanții.
326. Există anumite legate care nu sunt susceptibile de împărțire; de exemplu, cele de drepturi de trecere, de trecere și de
conducere a vitelor pe pământ, căci lucrurile de acest fel nu pot aparține în parte nimănui. În schimb, în cazul în care un
moștenitor este însărcinat să construiască o lucrare publică pentru o municipalitate, moștenirea este considerată ca fiind
indivizibilă, deoarece nu se înțelege că a construit o baie, un teatru sau un hipodrom, până când aceasta nu capătă forma sa
proprie, ceea ce se întâmplă doar la finalizarea ei. În astfel de cazuri, chiar dacă există mai mulți moștenitori, aceștia sunt
răspunzători în mod individual, iar moștenirea aparține tuturor legatarilor. Prin urmare, în cazul în care se fac legate care nu
sunt susceptibile de divizare, acestea aparțin în întregime legatarului. Cu toate acestea, moștenitorul poate fi scutit dacă îl
notifică pe legatar să îi restituie partea sa din sumă, după ce a fost făcută o estimare a valorii legatului. În cazul în care nu
face acest lucru, moștenitorul se poate prevala de o excepție pe motiv de fraudă, pentru a se opune unei acțiuni în justiție
inițiate de legatar pentru recuperarea legatului.
327. Același, Despre edictul provincial, cartea XVIII.
Legatul unui uzufruct este însă supus calculului în condițiile legii falcidiene, căci este susceptibil de împărțire; astfel că, dacă
este lăsat moștenire la două părți, fiecare dintre ele va avea dreptul la partea sa în conformitate cu legea.
328. În cazul în care o zestre este lăsată moștenire unei soții, aceasta nu intră sub incidența legii falcidiene, deoarece se
consideră că aceasta a primit un bun propriu.
329. Legea falcidiană prevede în mod expres că bunurile care au fost cumpărate sau pregătite pentru uzul soției nu intră sub
incidența acesteia.
330. Ulpianus, Disputații, Cartea a VIII-a.
S-a pus problema, în cazul în care un testator, a cărui unică avere consta într-o creanță de patru sute de aurei, a lăsat
moștenire debitorului său eliberarea creanței sale, dar a lăsat patru sute de aurei lui Seius, dacă debitorul ar fi insolvabil sau
nu ar fi valorat cele o sută de aurei, cât de mult ar fi obligat fiecare să contribuie în conformitate cu legea falcidiană. Am
afirmat că Legea Falcidiană prevedea ca o pătrime să fie plătită moștenitorului din ceea ce se putea obține din moștenire, iar
restul de trei pătrimi să fie împărțite între legatarii moștenitori. Prin urmare, atunci când o creanță care nu este perfect bună
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face parte dintr-o moștenire, ar trebui să se facă o distribuire proporțională a ceea ce poate fi încasat, iar restul ar trebui
vândut, astfel încât valoarea a ceea ce poate fi vândut să fie contabilizată doar printre activele moștenirii. În cazul în care,
însă, se lasă moștenire debitorului o eliberare de creanță, el însuși este considerat solvabil și, în ceea ce-l privește, este bogat,
deși, dacă ar fi primit suma pe care o datora mortis causa, ar fi considerat că a primit patru sute de aurei, chiar dacă nu ar fi
putut plăti nimic, deoarece se înțelege că a fost eliberat pe deplin de răspundere, chiar dacă nu poate avea nimic dacă este
eliberat; și de aceea, prin aplicarea legii falcidiene, moștenitorul ar trebui să-i dea o chitanță pentru trei sute de aurei și să
rețină restul obligației de o sută, căci, dacă debitorul ar deveni solvabil, el nu poate încasa de la el decât o sută de aurei.
Aceeași regulă trebuie să se considere că se aplică și în cazul în care, din cauza unei donații mortis causa, se dă o chitanță
debitorului pentru patru sute de aurei. Prin urmare, s-a considerat în mod foarte corect că efectul eliberării rămâne în
suspensie, deoarece dacă, la momentul decesului, se constată că toate cele patru sute de aurei aparțin debitorului, eliberarea
de trei sute va fi valabilă. Dacă, însă, se vor găsi în plus bunuri care să fie suficiente pentru a patra parte a moștenitorului,
eliberarea va fi valabilă pentru întreaga sumă de patru sute de aurei. Dar dacă debitorul nu poate plăti decât o sută, din
motivul că este considerat întotdeauna solvabil în ceea ce-l privește pe el însuși, el va trebui să restituie o sută de aurei
moștenitorului. Prin urmare, întrucât debitorul este considerat solvabil în mod individual, rezultatul va fi că, dacă se va numi
un moștenitor și se va lăsa o eliberare debitorului și patru sute de aurei altcuiva; dacă debitorul este solvabil, moștenitorul
poate reține o sută cincizeci de aurei din cele trei sute și poate plăti o sută cincizeci legatarului și, în acest fel, va avea suta sa.
Dar dacă debitorul nu poate plăti decât o sută de aurei, o pătrime din acestea trebuie să fie rezervată de către moștenitor și, în
consecință, cele o sută care pot fi plătite vor fi împărțite în patru părți, din care trei pătrimi vor aparține legatarilor,
moștenitorul va avea douăzeci și cinci, debitorul insolvabil se va credita cu o sută cincizeci, restul creanței care nu poate fi
încasată va trebui vândut, iar acesta va fi considerat ca fiind singurul bun aparținând succesiunii. Dacă, totuși, debitorul nu
poate plăti nimic, el trebuie să fie scutit de răspundere și pentru cele o sută cincizeci de aurei menționate, iar Neratius spune
că trebuie să se facă o vânzare a soldului creanței, opinie pe care o aprobăm și noi.
331. Julianus, Digest, Cartea a XII-a.
Dacă creditorul fiului tău te va numi moștenitorul său și vei dori să obții partea care ți se cuvine în conformitate cu legea
falcidiană, suma peculiumului care exista în momentul în care a fost înscrisă la moștenire va fi inclusă în al patrulea tău.
332. Același, Digest, Cartea XIII.
Se întâmplă uneori un caz în care moștenitorul are dreptul la o acțiune, deși testatorul nu s-ar fi putut prevala de ea; ca, de
exemplu, atunci când un tutore, în momentul în care a plătit moștenirile de care era însărcinat pupila sa, nu a încheiat o
stipulație cu legatarii, obligându-i să restituie tot ceea ce ar putea primi peste suma permisă de legea falcidiană. Într-adevăr,
tutorele nu poate să se îndrepte împotriva tutorelui său din acest motiv, dar acesta din urmă va fi răspunzător față de
moștenitorul minorului.
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333. Același, Digest, cartea XVIII.
În cazul în care o zestre a fost dată tatălui soțului, iar fiul este singurul moștenitor al tatălui său, zestrea va fi, în primul rând,
inclusă în calculul valorii moștenirii și a părții falcidiene și va fi dedusă ca o datorie; în caz contrar, s-ar părea că soția nu a
avut zestre. Cu toate acestea, dacă fiul ar avea un coerede străin, el poate oricând să deducă ca datorie a moștenirii acea parte
din zestre pe care o va moșteni de la tatăl său, iar coeredele său poate, de asemenea, să facă acest lucru, înainte ca zestrea să
fi fost primită de fiu.
334. Același, Digest, cartea XL.
Titia, prin testamentul său, l-a numit pe fratele său Titius moștenitor al unei treimi din averea sa și l-a însărcinat să transfere
averea către Secunda și Procula, după ce și-a rezervat o a patra parte din aceasta. De asemenea, i-a lăsat fratelui ei anumite
terenuri ca moștenire privilegiată. Întreb dacă Titius poate păstra toate terenurile care i-au fost lăsate în acest mod sau doar
ceea ce era proporțional cu partea de moștenire pe care i s-a cerut să o predea beneficiarilor. Am răspuns că Titius poate
păstra întreaga moștenire, dar că trebuie să impute a douăsprezecea parte din terenul respectiv la a patra parte a sa. Dacă nu sar fi precizat că a patra parte din moștenire trebuie să fie dedusă, el ar fi fost obligat să includă în a patra parte a sa întreaga
treime din teren, în conformitate cu legea falciană, deoarece legea falciană în acest caz operează împotriva dorinței
testatoarei.
335. Același, Digest, cartea LXI.
În cazul în care un om a lăsat o moștenire compusă dintr-o bucată de pământ în valoare de o sută de aurei, și l-a însărcinat pe
moștenitorul său să o vândă lui Titius pentru cincizeci, nu trebuie considerat că a lăsat mai mult de cincizeci și, prin urmare,
legea falcidiană nu se va aplica.
(1). Mai mult, în cazul în care un testator are o moștenire compusă din două terenuri, fiecare în valoare de o sută de aurei, și îl
numește pe Titius și pe mine însumi moștenitorii săi, și mă însărcinează pe mine să vând moștenirea corneliană lui Titius
pentru cincizeci de aurei, iar, pe de altă parte, îl însărcinează pe Titius să-mi vândă moșia Seian pentru cincizeci de aurei, nu
cred că se va aplica legea falcidiană, deoarece fiecare dintre moștenitori va avea dreptul la jumătate din una dintre suprafețele
de teren prin drept ereditar, ceea ce este egal cu jumătate din moșie. Căci nu există nicio îndoială că cel care este însărcinat să
vândă moșia Cornești va avea dreptul prin drept ereditar la jumătate din moșia Seian și, de asemenea, cel care este însărcinat
să vândă moșia Seian poate păstra prin drept ereditar jumătatea moșiei Cornești.
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336. Dacă cineva numește ca moștenitor pe o persoană căreia i s-a cerut să plătească o sută de aurei la moartea sa, această
sută de aurei trebuie dedusă la calcularea proporției datorate în conformitate cu legea falciană, deoarece dacă altcineva ar fi
fost moștenitor, respectiva sută de aurei ar fi fost inclusă printre datoriile moștenirii.
337. Dacă tu și Titius sunteți numiți fiecare moștenitori ai celei de-a patra părți a unei moșii, iar apoi sunteți numiți
moștenitori ai jumătății rămase sub condiție, iar moștenirile, precum și libertatea sclavilor, au fost lăsate, ei ar trebui să obțină
libertatea, iar toate moștenirile ar trebui să fie plătite în timp ce condiția este în curs de desfășurare; pentru că, dacă condiția
este respectată și tu devii moștenitor, atât moștenirile, cât și acordarea libertății vor fi valabile; sau dacă condiția va eșua,
Titius și tu însuți veți deveni moștenitori. Dacă întrebi cum poate fi estimată partea falciană și dacă, atunci când condiția va fi
îndeplinită, sfertul tău și jumătatea ta de moștenire ar trebui să fie combinate și, prin urmare, partea falciană trebuie să fie
calculată pe trei sferturi din moștenire, dacă plătești legatele cu care ești însărcinat în mod absolut ca moștenitor, dăm ca
părere că cele două părți trebuie să fie combinate.
338. În cazul în care un testator și-a numit fiul, care nu a împlinit vârsta pubertății, și Titius, moștenitori ai unor părți egale
din moștenirea sa, și l-a însărcinat pe fiul său cu legăminte în valoare de întreaga sa jumătate, dar nu l-a însărcinat pe Titius
cu nimic, și l-a substituit pe Titius în locul fiului său, Titius intrând în moștenire în temeiul numirii sale, iar fiul minor
murind, și Titius devenind moștenitorul său în virtutea substituirii, s-a pus problema cât de mult ar trebui să plătească drept
legăminte. S-a hotărât că trebuie să plătească moștenirile în întregime, deoarece cele două jumătăți ale moștenirii fiind
contopite, face ca legea falcidiană să se aplice întregii moșteniri și, prin urmare, moștenirile vor fi datorate fără nicio
deducere. Totuși, acest lucru este valabil doar în cazul în care fiul moare înainte de a deveni moștenitorul tatălui său. Dar
dacă ar deveni moștenitorul acestuia, înlocuitorul nu ar trebui să plătească mai mult din moșteniri decât ar fi fost obligat să
plătească minorul, deoarece el nu este obligat în nume propriu, ci în cel al minorului decedat, care nu ar fi fost obligat să
predea legatarilor mai mult de trei sferturi din jumătatea sa.
339. Dacă, totuși, întreaga jumătate a moștenitorului străin ar fi fost lăsată moștenire, iar acesta, în virtutea substituirii
pupilare, devine moștenitor al minorului, care nu era însărcinat cu plata niciunui legat, se poate spune că acestea vor fi
majorate și trebuie să se procedeze ca și cum partea ar fi fost substituită unui moștenitor oarecare, iar acesta din urmă
refuzând să accepte moștenirea, substituitul devine îndreptățit la toată moștenirea; pentru că substitutul, atunci când stabilește
partea datorată în conformitate cu legea falcidiană, ia întotdeauna în considerare valoarea bunurilor pe care le-a lăsat tatăl.
340. Același lucru trebuie spus și în cazul în care tatăl și-ar numi moștenitori pe cei doi copii minori ai săi și i-ar substitui
unul altuia, deoarece, în aceste circumstanțe, moștenirea va reveni celuilalt prin dreptul de substituire și trebuie stabilită suma
din legea falșiană.
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341. În cazul în care un testator avea doi fii minori și l-a numit pe unul dintre ei moștenitor, iar pe celălalt l-a dezmoștenit, iar
ulterior l-a înlocuit pe fiul dezmoștenit cu cel pe care îl numise moștenitor, iar apoi l-a înlocuit pe Maevius cu cel pe care îl
dezmoștenise și l-a însărcinat cu plata legatului, fratele dezmoștenit a devenit moștenitorul celuilalt, iar ulterior a murit.
Întrucât, prin testamentul tatălui său, averea celui din urmă i-a fost transmisă prin drept ereditar, în conformitate cu termenii
substituirii, se poate spune că moștenirile de care a fost însărcinat trebuie să fie plătite, după deducerea părții Falcidian, din
bunurile pe care tatăl le-a lăsat la moartea sa. Următorul caz nu se opune acestei opinii, și anume: atunci când un tată lasă o
moștenire fiului său dezmoștenit, substitutul nu este obligat să plătească moștenirea din acest motiv; deoarece, în acest caz,
fiul nu primește o parte din averea tatălui său, ci doar o moștenire. Totuși, cineva ar putea întreba ce trebuie făcut dacă fiul
dezmoștenit nu a devenit moștenitorul fratelui său prin substituire, fie prin lege, fie prin intervenția unei terțe părți, și apoi ar
muri înainte de a atinge vârsta pubertății. Ar putea fi considerat, în astfel de circumstanțe, că substitutul trebuie să plătească
moștenirea de care a fost însărcinat? În niciun caz. Pentru că este o diferență dacă fiul dezmoștenit devine moștenitorul
fratelui său în virtutea substituirii sau în alt mod, și este clar că într-unul dintre aceste cazuri tatăl poate să îi impună fiului o
moștenire, dar în celălalt nu poate; și de aceea este în acord cu rațiunea să se considere că testatorul nu are mai mult drept față
de substituit decât ar fi avut față de cel pentru care a fost desemnat.
342. Co-moștenitorul unui minor, după ce și-a rezervat partea falnică, a plătit moștenirile lăsate de testator proporțional cu
partea sa de moștenire. Apoi, minorul murind, celălalt a devenit moștenitorul său în virtutea substituției, iar jumătatea de
moștenire care îi aparținea minorului fiind epuizată, partea datorată în temeiul legii falcidiene trebuie dedusă din toate
legatele, astfel încât toate cele cu care el și minorul au fost însărcinați fiind supuse contribuției, a patra parte a moștenirii va
rămâne în posesia sa; căci, deși este moștenitorul minorului, totuși trebuie să se facă deducerea în temeiul legii falciene, ca și
cum ar fi fost moștenitorul tatălui său. Legaturile de care moștenitorul a fost însărcinat și care se ridicau la mai mult de trei
pătrimi din partea sa, nu vor fi majorate decât dacă moștenitorul care a fost desemnat la o parte din moștenire și care s-a
substituit coerezului său, ar trebui să plătească legatele, după ce a dedus partea falcidiană, în timp ce coeredele său delibera;
și apoi, după ce acesta din urmă a respins moștenirea, celălalt, în virtutea substituirii, ar trebui să dobândească și partea
rămasă din aceasta.
343. Africanus, Întrebări, Cartea a V-a.
În cazul în care un om, care avea o moștenire de patru sute de aurei, a lăsat moștenire trei sute dintre ele, iar apoi ție ți-a lăsat
moștenire un teren în valoare de o sută de aurei, cu condiția ca legea falcidiană să nu se aplice testamentului său, se pune
întrebarea: care este regula? I-am răspuns că aceasta este una dintre acele întrebări perplexe pe care le discută dialecticienii și
care sunt desemnate de ei ca fiind sofistice sau iluzorii; pentru că, într-un caz de acest fel, orice am decide că este adevărat se
va dovedi a fi fals. Căci, dacă vom spune că testamentul lăsat este valabil, va exista un motiv pentru aplicarea legii falșiane
și, prin urmare, moștenirea nu va fi plătibilă, deoarece condiția nu a fost îndeplinită. Din nou, dacă moștenirea nu ar trebui să
fie considerată validă, deoarece condiția nu a fost îndeplinită, nu va exista niciun motiv pentru aplicarea legii falcidiene.
2159

Dacă, totuși, legea nu se aplică, iar condiția ar trebui să fie respectată, veți avea dreptul la moștenire. Dar cum intenția
testatorului pare să fi fost ca celelalte moșteniri să nu fie diminuate din cauza dumneavoastră, cea mai bună opinie este să se
decidă că nu a fost îndeplinită condiția de care depinde moștenirea dumneavoastră.
344. Prin urmare, ce să spunem dacă testatorul a lăsat două sute de aurei în alte moșteniri și ție ți-a lăsat două sute sub aceeași
condiție, căci condiția de care depinde moștenirea ta fie a fost, fie nu a fost îndeplinită; prin urmare, tu vei avea dreptul la
toate, sau la niciuna, iar acest lucru va fi considerat nedrept și contrar intenției testatorului. Din nou, nu este rezonabil să se
considere că aveți dreptul la o parte din moștenire, atunci când este necesar ca condiția de care depinde întreaga moștenire fie
să fi fost îndeplinită, fie să nu fi fost îndeplinită. Prin urmare, întreaga chestiune ar trebui să fie soluționată prin recurgerea la
o excepție bazată pe fraudă.
345. Din acest motiv, atunci când un testator dorește să obțină respectarea dorințelor sale, el ar trebui să prevadă următoarele:
"Dacă am lăsat sau ar trebui să las ceva mai mult decât este legal în conformitate cu legea falcidiană, moștenitorul meu să fie
însărcinat să deducă din moștenirea pe care i-am lăsat-o lui Titius atât cât este necesar pentru a completa al patrulea său."
346. În cazul în care un testator a lăsat o moștenire de două sute de aurei și mi-a lăsat mie o sută plătibilă imediat, iar ție o
sută plătibilă condiționat, iar condiția a fost respectată după un timp, în așa fel încât, totuși, din venitul care ți-a fost lăsat ție,
moștenitorul nu a primit mai mult de douăzeci și cinci de aurei, el va avea dreptul să beneficieze de legea falcidiană și trebuie
să-i plătim douăzeci și cinci și, în plus, dobânda la cincizeci în acest timp, care (de exemplu) se ridică la cinci aurei. Prin
urmare, întrucât trebuie plătite treizeci de aurei, anumite autorități susțin că fiecăruia dintre noi i se vor datora cincisprezece,
opinie care este complet incorectă; căci, deși fiecare dintre noi a primit aceeași sumă, este totuși evident că moștenirea mea
este ceva mai valoroasă decât a ta. Prin urmare, ar trebui să se decidă că moștenirea ta este diminuată cu suma pe care
moștenitorul a primit-o din profituri; și, în conformitate cu aceasta, ar trebui să se facă următorul calcul, și anume, ceea ce se
datorează moștenitorului trebuie împărțit în șapte părți, din care eu voi fi obligat să plătesc patru, iar tu trei, deoarece
moștenirea mea este cu o pătrime mai mare decât a ta.
347. Marcianus, Institutes, Cartea a VII-a.
Divinii Severus și Antoninus au afirmat într-un Rescript că banii lăsați pentru întreținerea copiilor erau supuși operațiunii
Legii Falcidiene și că era de datoria guvernatorului provinciei să vegheze ca aceștia să fie împrumutați unor persoane
solvabile.
348. Divinii Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript general, adresat lui Bononius Maximus, că dobânda trebuie
plătită de oricine pretinde beneficiul Legii Falcidiene cu scopul de a comite o fraudă.
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349. Florentinus, Institutes, Cartea a XI-a.
În cazul în care un moștenitor, care a fost însărcinat printr-un trust să transfere moștenirea cuiva după primirea unei anumite
sume de bani, refuză să execute voința testatorului, iar ulterior dorește să se folosească de beneficiul legii falcidiene, chiar
dacă banii nu au fost plătiți celui căruia, la primirea lor, i s-a cerut să transfere moștenirea; totuși, el va fi obligat să execute
trustul, deoarece ceea ce testatorul a dorit să i se dea va lua locul părții falciene.
350. Marcianus, Institutes, cartea XIII.
Un moștenitor este îndreptățit să aibă, ca o a patra parte din moștenire, în conformitate cu legea falcidiană, tot ceea ce
dobândește în această calitate, dar nu și orice bun pe care îl poate revendica prin drept ereditar sau pe care l-a primit ca
moștenire, sau în virtutea unui trust, sau pentru a îndeplini o condiție; căci niciunul dintre aceste lucruri nu este inclus în a
patra parte. Însă, în cazul în care este însărcinat, în temeiul unui trust, să transfere întreaga moștenire, sau în cazul în care i se
lasă o moștenire sau devine beneficiarul unui trust, sau în cazul în care i se ordonă să ia anumite bunuri ca moștenire
privilegiată, sau să deducă sau să rețină ceva din moștenire, acestea vor fi incluse în al patrulea. Cu toate acestea, în ceea ce
privește partea pe care o primește de la coeredele său, aceasta nu va fi inclusă. Chiar dacă i se poate cere să transfere
moștenirea la primirea unei anumite sume de bani, ceea ce primește va fi inclus în al patrulea său, așa cum a decis Divinul
Pius. Iar în cazul în care i se dă ceva de către beneficiarul fiduciei în conformitate cu o condiție, trebuie menționat că și acest
lucru trebuie inclus în al patrulea său. Dar dacă moștenitorul primește ceva de la legatar în scopul îndeplinirii unei condiții,
acest lucru nu intră în sfera de aplicare a legii falcidiene; prin urmare, dacă defunctul a lăsat moștenire o suprafață de teren în
valoare de o sută de aurei, cu condiția ca legatul să plătească cincizeci moștenitorului, moștenirile ar trebui să fie socotite ca
fiind de o sută, iar moștenitorul va avea dreptul la cincizeci, în plus față de partea sa de moștenire, iar acest lucru nu va fi
inclus în al patrulea său.
351. Macer, Despre afacerile militare, Cartea a II-a.
Dacă un soldat, după ce și-a făcut testamentul, dispune ca jumătate din averea sa să vă fie remisă dumneavoastră, iar apoi
execută un codicil după ce a fost eliberat, prin care cere ca cealaltă jumătate din averea sa să fie remisă lui Titius, și moare la
un an după ce a fost eliberat, moștenitorul își va păstra a patra parte din ceea ce vi se cuvenea dumneavoastră și lui Titius;
deoarece testatorul a murit într-un moment în care testamentul său nu putea beneficia de privilegiul imperial referitor la
testamentele militare. Dacă, totuși, moare în termen de un an de la eliberare, numai Titius trebuie să sufere deducerea celui
de-al patrulea Falcidian, deoarece trustul i-a fost lăsat lui într-un moment în care testatorul nu putea face un testament în
conformitate cu legea militară.
352. Papiniamis, Întrebări, cartea XX.
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Un moștenitor a fost însărcinat să transfere o moștenire lui Maevius cu condiția să primească de la el o sută de aurei, iar la
moartea sa, să lase banii lui Titius. Deși cele o sută de aurei menționate erau suficiente pentru a compune o pătrime din
moștenire, totuși, din cauza încredințării ulterioare, va exista un motiv pentru reținerea unei pătrimi din prima moștenire;
deoarece, conform unei Constituții a Divinului Hadrian, suma intră sub incidența Legii Falcidiene doar acolo unde rămâne în
mâinile moștenitorului; dar numai el este supus operațiunii Legii Falciene căruia i-a fost lăsată moștenirea, de aceea ea nu se
aplică celor o sută de aurei care au fost donate mortis causa. Este clar că, dacă cineva ar face următoarea dispoziție
testamentară: "Vă cer să-mi transferați averea la primirea a o sută de aurei", iar testatorul nu desemnează pe nimeni să
plătească banii, aceștia pot fi reținuți și deduși de către moștenitor, în conformitate cu prevederile Decretului Trebellian al
Senatului, dacă sunt suficienți pentru a compune al patrulea său.
353. Scaevola, Digest, Cartea XXI.
Un testator, după ce și-a numit moștenitori pe fiul și pe fiica sa, a lăsat anumite bunuri fiecăruia dintre ei ca moșteniri
privilegiate, dar a lăsat fiicei sale mult mai puțin decât fiului său. El i-a lăsat primului, în plus, o casă care era grevată de
sarcini, inclusiv tot ceea ce îi aparținea și toate ustensilele sale, și a adăugat următoarea clauză: "Fac această donație cu
condiția ca Titius, libertul fiului meu, să plătească toate datoriile datorate pentru casa respectivă, iar dacă o va face, casa va
aparține amândurora în comun." În cazul în care fiica ar fi dorit să se prevaleze de beneficiul legii falcidiene în scopul de a-și
rezerva al patrulea, se punea problema dacă datoriile ar fi trebuit să fie deduse din partea de moștenire care i-a fost lăsată, iar
ea ar fi trebuit să obțină al patrulea din ceea ce a rămas. Răspunsul a fost că ea putea să o revendice în conformitate cu legea,
dar că nu putea accepta ceea ce îi rămăsese, dacă era suficient pentru a-și constitui a patra parte, fără să se conformeze
dorinței defunctului și să plătească ceea ce i se impunea.
354. Același, Digest, cartea XXI.
Un soț a avut în grijă bunurile soției sale, care nu includeau zestrea ei, iar ea, murind înainte ca soțul ei să-i fi dat socoteală de
administrarea sa, l-a lăsat moștenitor al întregii sale averi și l-a însărcinat, la moartea sa, să predea zece părți din aceasta
fiului lor comun și să predea două părți nepotului ei. S-a pus întrebarea dacă ceea ce s-a constatat că a rămas în mâinile
soțului ei în urma administrării proprietății ar trebui transferat fiului, împreună cu celelalte active, proporțional cu cele zece
părți din succesiune. Răspunsul a fost că ceea ce soțul datora moștenirii va fi, de asemenea, inclus în distribuire.
355. Unchiul patern al unei fete, căruia mama ei i-a cerut să îi transfere averea lui Titius, dacă ea ar fi murit înainte de a
atinge vârsta pubertății, a devenit moștenitorul legal al acesteia. La estimarea sumei datorate în conformitate cu legea
falcidiană, moștenitorul a dorit să deducă din moștenire principalul, din dobânzile căruia minora decedată plătise mai multor
persoane bani care erau datorate pentru întreținerea furnizată pe seama testatricei. În cazul în care ar fi trebuit să facă această
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deducere, s-a pus problema dacă ar fi trebuit să dea o garanție pentru plata principalului sumelor de bani menționate, sumele
acestora urmând să fie determinate în funcție de momentul decesului fiecăruia dintre cei care au dreptul la întreținere.
Răspunsul a fost că ar trebui să ofere o astfel de garanție.
356. La trei ani după ce a intrat în moștenire, un moștenitor a dorit să aplice legea falșiană împotriva legatarilor, pe motiv că
testatorul a administrat anumite tutelă de care nu se dăduse încă socoteală și pentru că a negat că se putea recupera din
creanțele datorate minorului atât cât fusese dedus din cauza garanției date de testator. S-a pus întrebarea dacă, la cererea
legatarilor, ar trebui să se facă copii ale conturilor defunctului și ale tuturor documentelor aparținând succesiunii, precum și o
situație a sumelor datorate tutelilor, pentru a împiedica moștenitorul să prezinte ce documente ar putea alege și, în acest fel,
să fraudeze legatarii. Răspunsul a fost că era de datoria instanței să examineze toate documentele prin care se putea stabili
valoarea succesiunii.
357. Aceleași, întrebări, discutate public.
Dacă un civil a executat un testament înainte de a deveni soldat, iar apoi execută un codicil în timpul serviciului militar, legea
falșiană nu se aplică codicilului, dar se aplică testamentului.

Tit. 3. În cazul în care se spune că s-a lăsat moștenire cuiva mai mult decât este permis de legea falcidiană.

358. Ulpianus, Despre Edict, cartea LXXIX.
Atunci când se lasă moștenire cuiva mai multe bunuri decât este permis de lege și există motive întemeiate pentru a se îndoi
dacă Legea falcidiană este aplicabilă sau nu, pretorul va veni în ajutorul moștenitorului și îl va obliga pe legatar să îi ofere
garanții că, dacă se va dovedi că a primit o moștenire mai mare decât cea la care are dreptul în conformitate cu Legea
falciană, îi va restitui o sumă egală cu excesul și că nu se va face nicio încercare de a-l înșela.
359. Nu are nicio importanță dacă acest lucru se întâmplă în primul testament, în substituția pupilară sau în ambele, deoarece
s-a decis deja că legea falcidiană se aplică o singură dată, chiar și în cazul în care există două testamente, și că toate
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moștenirile vor fi supuse contribuției, nu numai cele de care este acuzat minorul însuși, ci și cele pe care substitutul său este
obligat să le plătească.
360. În cazul în care nu s-a încheiat nicio stipulație cu privire la tutore, moștenitorul va avea dreptul la o acțiune în tutelă
împotriva tutorelui primului. Dar, după cum spune Pomponius, stipulația poate produce efecte atât cu referire la tutorele
însuși, cât și la moștenitorul său, caz în care legea falcidiană va începe să opereze în timpul vieții acestuia. De asemenea, el
stabilește aceeași regulă cu referire la acțiunea în tutelă.
361. Marcellus spune că un om a cărui avere se ridica la patru sute de aurei și-a desemnat drept moștenitor pe fiul său, care
nu atinsese încă vârsta pubertății, i-a substituit pe Titius și Seius și nu l-a însărcinat pe minor cu nicio moștenire, ci l-a
însărcinat pe Titius cu plata a trei sute de aurei. Marcellus întreabă dacă două sute sau o sută cincizeci de aurei ar trebui să fie
plătite de înlocuitor, deoarece, în nici un caz, nu ar trebui să fie obligat să plătească trei sute. Mie mi se pare cea mai bună
opinie că nu ar trebui să fie obligat să plătească legatarilor mai mult decât partea sa și, cu siguranță, nu ar trebui să le
plătească mai puțin. Rezultă, conform acestui lucru, că stipulația nu produce efecte, în ceea ce-l privește doar pe el, ci ar
trebui să fie executată în beneficiul tuturor moștenitorilor, deoarece legea falciană devine aplicabilă după ce s-a demonstrat o
cauză justificată și este determinată de valoarea legatului și de datoriile succesiunii.
362. Dacă îndatorarea succesiunii este evidentă, sau certă, calculul se face cu ușurință. Cu toate acestea, dacă datoria este
încă incertă, fie pentru că depinde de anumite condiții, fie pentru că creditorul a intentat o acțiune pentru a-și recupera
creanța, iar litigiul nu a fost încă încheiat, va fi îndoielnic cât de mult trebuie plătit legatarului din cauza incertitudinii.
363. În prezent, ceva foarte asemănător se întâmplă cu referire la trusturi.
364. Atunci când se spune că legea falșiană este aplicabilă, se numește de obicei un arbitru pentru a evalua valoarea
moștenirii, chiar dacă poate exista o singură persoană care să ceară executarea unui trust foarte moderat. O astfel de evaluare
nu trebuie să aducă prejudicii altor persoane care nu au fost chemate în fața arbitrului. Cu toate acestea, se obișnuiește ca
ceilalți beneficiari ai fiduciei să fie notificați de către moștenitor să se prezinte în fața arbitrului și să își expună acolo cazul.
Creditorii, în mod frecvent, sunt, de asemenea, notificați pentru a-și dovedi creanțele în fața arbitrului. Este normal ca
moștenitorul să fie audiat împotriva pretențiilor legatarilor și ale beneficiarilor trustului, dacă se oferă să plătească tot ceea ce
a rămas și dorește să se protejeze printr-o astfel de stipulație.
365. În cazul în care sunt lăsate anumite moșteniri care sunt plătibile imediat, iar altele care sunt plătibile sub condiție,
această stipulație ar trebui să fie încheiată cu referire la moștenirile condiționate, cu condiția ca cele care sunt imediat
scadente să fie plătite în întregime. În cele din urmă, Julianus spune că, în cazul în care moștenirile sunt lăsate în mod absolut
și condiționat, pentru a preveni intrarea în vigoare a legii falcidiene în cazul în care condiția este respectată, nu se va acorda o
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acțiune pentru încasarea moștenirilor care au fost lăsate în mod absolut, cu excepția cazului în care moștenitorului i se oferă
garanția de a restitui tot ceea ce a fost primit în plus față de ceea ce este permis de legea falciană.
366. Julianus mai spune că, atunci când o pătrime dintr-o moștenire este lăsată unei persoane sub o condiție, iar trei pătrimi
din ea este lăsată în mod absolut, trebuie să se dea o garanție pentru a restitui tot ceea ce a fost primit peste ceea ce este
autorizat de Legea falcidiană.
367. Prin urmare, și această stipulație poate fi cerută, deoarece, deși moștenitorul poate recupera orice surplus pe care l-a
plătit, totuși, partea căreia i s-a făcut plata poate să nu se dovedească solvabilă și, din acest motiv, ceea ce a fost plătit va fi
pierdut.
368. Se poate spune că această stipulație trebuie încheiată și cu referire la donațiile mortis causa.
369. Aceste cuvinte ale stipulației, "Ceea ce ați putut primi ca moșteniri în plus față de ceea ce este autorizat de legea
falciană", nu se referă numai la cel care a primit mai mult decât este permis de legea falciană și care trebuie să restituie o
parte și poate reține o parte din aceasta, ci se referă și la o persoană care este obligată să restituie întreaga moștenire, deoarece
trebuie înțeles că uneori legea falciană revocă o parte din moștenirea care a fost plătită, iar alteori revocă întreaga moștenire.
Pentru că, întrucât calculul porțiunii falcidiene se face după ce s-a făcut o socoteală a datoriei, se întâmplă frecvent să se
descopere alte datorii sau să se îndeplinească o condiție de care depindea plata unei datorii, iar întreaga sumă a moștenirii
este epuizată; uneori, însă, se îndeplinește o condiție de care depinde libertatea sclavilor, ceea ce face ca moștenirea să nu mai
fie datorată în niciun caz, întrucât calculul sumei moștenirilor nu se face decât după ce a fost finalizată cea a sclavului, iar
valoarea lor este dedusă din activele succesiunii.
370. De altfel, legea falcidiană nu se aplică anumitor testamente; totuși, cu referire la acestea, se observă regula că, deși
moștenitorul nu are dreptul de a-și rezerva al patrulea, totuși legatele nu ar fi datorate decât în cazul în care bunurile
succesiunii ar fi suficiente, desigur, după deducerea îndatoririlor, precum și a valorii sclavilor care și-au primit libertatea prin
testament, fie direct, fie în temeiul unui trust.
371. Garanția ar trebui, de asemenea, să fie dată de către beneficiarul unui trust legatarului care este însărcinat cu executarea
acestuia.
372. Uneori, acordul prevăzut în această stipulație nu se referă la legea falciană, ci la o altă lege; ca, de exemplu, atunci când
un patron este desemnat moștenitor al unei întregi moșteniri și este însărcinat în mod absolut cu un legat de cinci
doisprezecimi din aceasta, iar ulterior este însărcinat condiționat cu un alt legat care depășește suma la care are dreptul în
calitate de patron; căci în acest caz trebuie să se recurgă la legea care prevede patronii, și nu la legea falciană.
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373. În cazul în care un bun care a fost lăsat moștenire se pierde în timp ce se află în mâinile legatarului, cea mai bună opinie
este că trebuie să se acorde ajutor, prin intermediul unei excepții, părții care a făcut promisiunea,
374. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXV.
Chiar dacă a consimțit să plătească valoarea bunurilor,
375. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIX.
Cu excepția cazului în care nu a fost comis vreun act fraudulos de către legatar însuși, căci atunci el va fi răspunzător și în
temeiul clauzei referitoare la reaua-credință, care este inclusă în această stipulație și căreia i se poate opune un răspuns.
376. Această obligație, care se execută pe seama legii falșiene, face referire la furnizarea de garanții.
377. În cazul în care sunt lăsate moșteniri care sunt plătibile în momente diferite, deoarece este sigur că legea falcidiană va fi
aplicabilă, Pedius spune că nu există un motiv pentru o stipulație, dar există unul pentru un calcul, și că ar trebui să se facă o
estimare a sumei plătibile în diferite momente, și în acest fel se va stabili suma totală a legatului. Rezultatul estimării este că
suma datorată în temeiul legii falcidiene va fi stabilită proporțional cu ceea ce trebuie dedus din toate moștenirile.
378. Ori de câte ori este clar că un legat va fi datorat și plătibil chiar înainte de momentul în care Legea falșiană va începe să
se aplice, trebuie să se facă calculul legatului. Dacă, totuși, îndeplinirea condiției de care depinde este întârziată, trebuie să
așteptăm până când aceasta va fi îndeplinită. Dar, în cazul în care momentul îndeplinirii ei nu a sosit încă, în acest caz, ar
trebui să se facă o socoteală a profiturilor primite în timpul perioadei intermediare și să se facă o estimare, astfel încât să
putem determina suma în conformitate cu legea falcidiană și să putem spune că stipulația a devenit operațională.
379. Deși toți legatarii și beneficiarii unui trust pot fi obligați, prin intermediul acestei stipulații, să dea o garanție, totuși,
Divinii Frați au declarat într-un Rescript că unii dintre ei sunt scutiți de a face acest lucru, ca de exemplu, cei cărora li s-au
lăsat mici alocații pentru întreținere. Căci ei au afirmat într-un Rescript, adresat lui Pompeius Faustina: "Legatul celor zece
aurei plătibile anual conform testamentului lui Pompeia Crispiana, patroana ta, despre care susții că ți-au fost lăsate ție, este
diferit de cel prin care hrana și îmbrăcămintea au fost lăsate celorlalte liberte ale ei, motiv pentru care credem că nu ar trebui
să se ceară o cauțiune".
380. În plus, trebuie remarcat faptul că nu ar trebui să se ceară Trezoreriei să furnizeze o garanție, dar se poate intenta o
acțiune împotriva ei, la fel ca și cum ar fi făcut acest lucru. Cu toate acestea, Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că alții,
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indiferent de rangul lor și chiar dacă și-au primit deja moștenirile, ar trebui să fie obligați să dea garanție. Tot din acest
Rescript aflăm că Împăratul a intenționat ca o stipulație să fie încheiată, chiar și după ce moștenirile au fost plătite.
381. Atunci când un legatar a dat garanții unui moștenitor cu referire la restituirea legatului care i-a fost plătit, iar
moștenitorul este deja implicat într-o controversă în contul moștenirii sau se așteaptă să fie, iar moștenirea este evacuată, fie
din cauza neglijenței, fie din cauza fraudei celui care a plătit legatul, noi considerăm că stipulația nu va avea efect, în ceea ce
privește judecata unui bun cetățean, deoarece conține elementul de bună-credință.
382. De asemenea, în cazul în care cel care a plătit legatul ar trebui, dintr-un alt motiv, să se lipsească de moștenire (de
exemplu, pentru că este desemnat moștenitor printr-un al doilea testament, în temeiul căruia legatarului menționat nu a primit
legatul), spunem că, în conformitate cu judecata unui bun cetățean, stipulația va deveni operantă.
383. Și, în general, atunci când cel care s-a prevăzut printr-o stipulație de acest fel și a transmis o moștenire, sau o sumă de
bani, sau vreun avantaj, trebuie spus că stipulația va produce efecte; cu condiția ca cel care a încheiat-o să nu fi fost de reacredință.
384. S-a pus întrebarea dacă stipulația poate produce efecte de mai multe ori. Și s-a stabilit că poate produce efecte în mod
repetat, dacă moștenitorul este privat de diferite părți din moștenire în momente diferite.
385. Dacă moștenirea ar trebui să fie plătită înainte ca stipulația să fie încheiată, iar procedurile legale sunt inițiate pentru a
obliga la constituirea unei garanții, acest lucru sugerează faptul că pot fi inițiate proceduri în cazul în care ceva a fost omis
sau a fost plătit din greșeală. Prin urmare, în acest caz, întrucât nu a fost furnizată nicio garanție, se consideră că s-a plătit mai
mult decât se datorează. Pomponius spune că o acțiune pentru a obliga la constituirea unei garanții va fi admisă și cred că
opinia sa ar trebui adoptată din cauza beneficiilor care decurg din aceasta.
386. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXIII.
Din nou, această garanție trebuie să fie dată acolo unde pare să existe un motiv întemeiat pentru ea, deoarece ar fi nedrept să
fie cerută acolo unde nu a apărut încă nicio controversă cu referire la moștenire și unde au fost făcute doar amenințări inutile,
și de aceea pretorul trebuie să decidă chestiunea după o investigație adecvată.
387. Atunci când fiecare dintre cele două părți revendică pentru sine întreaga moștenire, în temeiul testamentului, de
exemplu, atunci când amândouă poartă același nume, acțiunile pot fi intentate atât de creditori, cât și de legatarii, atât
împotriva celui care este în posesie, cât și a celui care revendică moștenirea.
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388. Această garanție este necesară atunci când cineva își plătește singur banii sau își predă propriile bunuri. În cazul în care
plătește bani sau predă bunuri aparținând succesiunii, unele autorități consideră că nu este necesară constituirea unei garanții,
deoarece, dacă pierde procesul, nu va fi răspunzător, deoarece nu a fost în posesie și nu a comis o fraudă pentru a evita să
aibă posesia. În cazul în care acesta efectuează plata înainte de apariția oricărei controverse, se va aplica această regulă,
deoarece dacă ar fi efectuat plata după aceea, ar fi fost răspunzător din cauza neglijenței.
389. În cazul a două persoane care au același nume, se pune problema dacă garanția trebuie să fie furnizată de cel care
transferă bunurile succesiunii, pentru motivul că una dintre ele este absolut eliberată de răspundere, ca și cum ar fi plătit o
datorie datorată de succesiune. În cazul în care cel care revendică succesiunea și-a plătit banii sau a predat propriile bunuri,
nu va avea nimic de reținut și, prin urmare, trebuie să i se dea o garanție.
390. Marcellus, Digest, Cartea XXI.
Să vedem dacă această stipulație, și anume: "Promiteți să returnați tot ceea ce ați primit peste ceea ce este permis de legea
falcidiană?" nu va fi suficientă împotriva părții care este obligată să plătească o moștenire altei persoane în temeiul unui trust.
Va fi suficient ca moștenitorul să spună că nu trebuie să facă nimic în temeiul acestui contract. Pentru că, și în acest caz, cel
care primește beneficiul fiduciei trebuie să furnizeze o garanție pentru a-l despăgubi pe legatar, cu excepția cazului în care
acesta din urmă ar prefera să dea o garanție moștenitorului pentru a evita o circumlocuțiune. Mai mult, trebuie să se ofere o
garanție legatarului dacă (așa cum este perfect adecvat), i se permite să rețină o sumă proporțională din ceea ce a fost plătit în
cadrul fiduciei, chiar dacă o parte suficientă din moștenire ar putea rămâne în mâinile sale pentru a îndeplini întreaga
obligație fiduciară.
391. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a IV-a.
În cazul în care legatarul sau beneficiarul fiduciei nu poate furniza cu ușurință o garanție și, din acest motiv, riscă să fie privat
de beneficiul conferit prin testament, trebuie el eliberat de necesitatea de a da o garanție? Această opinie pare să fie adoptată
într-un Rescript al Divinului Commodus, care are următoarele cuvinte: "În cazul în care instanța care are jurisdicție în acest
caz ar trebui să constate că i s-a cerut să vă oblige să dați o garanție pentru a vă împiedica să revendicați beneficiul fiduciei,
trebuie să se asigure că sunteți eliberat de cerința de a o furniza."
392. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VII-a.
Divinul Pius a interzis ca garanția să fie cerută de la o persoană care a fost însărcinată să supravegheze distribuirea anumitor
moșteniri anuale, cerându-i-se să returneze moștenitorului părțile celor care nu le-au acceptat, cu excepția cazului în care a
fost în mod expres ordonat de către testator să facă acest lucru.
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393. Marcianus, Trusts, Cartea a X-a.
În cazul în care un moștenitor pretinde că o parte a unei moșteniri, sau chiar întreaga moștenire, este confiscată la Trezorerie,
și ar trebui să se stabilească faptul că el a fost însărcinat și cu un trust, s-a decis că dacă beneficiarul ar da o garanție pentru a
restabili moștenirea în cazul în care ar fi evacuat, el trebuie să fie plătit.
394. Același, Trusts, Cartea a XII-a.
Atunci când nu proprietatea bunurilor nu este în controversă, dar uzufructul acestora este (căci se poate întâmpla ca
proprietatea să fie lăsată lui Titius, iar uzufructul altcuiva), atunci garanția pentru restabilirea ei nu trebuie dată
moștenitorului, ci lui Titius. Uneori, chiar dacă moștenitorul este însărcinat cu transferul uzufructului, garanția ar trebui să fie
dată lui Titius; de exemplu, dacă uzufructul, după ce a fost rezervat, proprietatea îi este lăsată lui, iar uzufructul lui Seius;
pentru că, în acest caz, ce avantaj ar fi ca garanția să fie dată moștenitorului, din moment ce nu i se va aduce niciun beneficiu
dacă uzufructul se stinge? Dacă, totuși, uzufructul a fost lăsat lui Seius, iar proprietatea este lăsată lui Titius în așa fel încât,
atunci când uzufructul va înceta să mai aparțină lui Seius, acesta va avea dreptul la proprietate, atunci moștenitorul trebuie să
primească o garanție din partea uzufructuarului și, de asemenea, din partea moștenitorului lui Titius, deoarece nu este sigur
că, dacă uzufructul se va stinge, proprietatea va fi dobândită de Titius.
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Cartea XXXVI
1. Despre decretul Trebielei al Senatului.
2. În ce moment își produc efectele legatele sau fiduciile.
3. Cu privire la garanțiile date pentru plata legatului sau executarea fiduciilor.
4. Când pot fi puși în posesia bunurilor legatarii beneficiarilor unui trust (..)

Tit. 1. Cu privire la decretul Trebielei al Senatului.

1. Ulpianus, Trusts, Cartea a III-a.
După ce am discutat chestiuni legate de trusturile de diferite tipuri de bunuri, să trecem acum la interpretarea Decretului
Trebellian al Senatului.
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(1) Acest Decret al Senatului a fost promulgat în timpul lui Nero, în a opta calende a lunii septembrie, în timpul consulatului
lui Anneus Seneca și Trebellius Maximus.
(2) Cuvintele din decret sunt următoarele: "Întrucât este perfect corect ca, în ceea ce privește toate trusturile care implică
proprietăți în care trebuie plătit ceva din bunuri, să se recurgă la cei cărora li se transferă drepturile și profiturile proprietății,
mai degrabă decât ca moștenitorii să suporte vreun risc din cauza credinței care le-a fost acordată, se decretează că acțiunile
care sunt de obicei acordate pentru și împotriva moștenitorilor nu vor fi admise în cazul în care aceștia din urmă au transferat
proprietatea în temeiul unui trust, așa cum au fost însărcinați să facă; ci, în aceste cazuri, se vor acorda acțiuni în favoarea și
împotriva celor cărora le-a fost transferată proprietatea în temeiul fiduciei create prin testament, pentru ca ultimele dorințe ale
persoanelor decedate să fie mai bine executate, în ceea ce privește restul bunurilor. "
(3) Prin acest decret al Senatului, sunt înlăturate îndoielile celor care s-au hotărât să refuze acceptarea moștenirii, fie din
cauza temerii unui litigiu, fie din cauza fricii.
(4) Dar, deși Senatul a intenționat să vină în ajutorul moștenitorilor, vine și în ajutorul beneficiarului fiduciei. Căci este
acordat moștenitorilor, deoarece aceștia se pot prevala de o excepție în cazul în care li se intentează o acțiune în justiție; iar
dacă moștenitorii intentează o acțiune în justiție, aceasta poate fi împiedicată de o excepție de care beneficiarii fiduciei au
dreptul să se prevaleze, prin urmare nu există nicio îndoială că interesele lor au fost, de asemenea, consultate.
(5) Prezentul decret al Senatului se aplică indiferent dacă cineva care este fie moștenitor testamentar, fie moștenitor de drept,
a fost însărcinat cu transferul succesiunii.
(6) Se aplică, de asemenea, în cazul testamentului unui soldat care se află sub control paternal și care are dreptul de a dispune
de peculium castrense sau de peculium quasi castrense.
(7) Posesorii de bunuri în temeiul legii pretoriene sau orice alți succesori pot transfera o moștenire în virtutea Decretului
Trebellian al Senatului.
(8) Se pune întrebarea dacă cel căruia i-a fost transferată o moștenire în virtutea unui trust în temeiul Decretului Trebellian al
Senatului poate el însuși să cedeze drepturile sale de acțiune în temeiul aceluiași Decret al Senatului, în cazul în care a fost
însărcinat să transfere moștenirea. Julianus spune că și el își poate ceda drepturile de acțiune. Această opinie este aprobată și
de Marcianus, iar noi înșine o adoptăm.
(9) Cu toate acestea, în cazul în care cineva a fost însărcinat să transfere o moștenire către două persoane, către una dintre ele
în mod absolut sau într-un anumit termen, iar către cealaltă sub o anumită condiție, iar el susține că moștenirea este probabil
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insolvabilă, Senatul a decretat ca întreaga moștenire să fie transferată către partea căreia i s-a cerut moștenitorului să o
transfere în mod absolut sau într-un anumit termen. Dacă, totuși, condiția ar fi îndeplinită, iar celălalt beneficiar ar dori să
accepte partea sa, drepturile de acțiune îi vor fi transferate de drept.
(10) În cazul în care un fiu sau un sclav este numit moștenitor și este însărcinat să transfere averea, iar stăpânul sau tatăl ar
trebui să o transfere, drepturile de acțiune vor trece la beneficiarul fiduciei, în virtutea Decretului Trebielei al Senatului.
Acest lucru se va întâmpla chiar dacă părțile sunt însărcinate să transfere proprietatea în nume propriu.
(11) Aceeași regulă se aplică în cazul în care tatăl este însărcinat să transfere proprietatea de către fiul însuși.
(12) În cazul în care tutorele sau curatorul unui minor sau al unui nebun este însărcinat să transfere o moștenire, Decretul
Trebellian al Senatului se va aplica fără îndoială.
(13) În cazul în care un minor este însărcinat să transfere el însuși moștenirea de către tutore, s-a pus întrebarea dacă acesta
poate face acest lucru prin autoritatea tutorelui său. Divanul Severus a decis că nu putea transfera averea către tutorele său
prin autoritatea acestuia din urmă, deoarece nimeni nu poate acționa ca judecător în propriul caz.
(14) Cu toate acestea, averea unui minor poate fi transferată de acesta către curatorul său, deoarece autoritatea acestuia din
urmă nu este necesară pentru a face transferul legal.
(15) Mai mult, în cazul în care o asociație sau o persoană juridică este însărcinată să transfere o moștenire, transferul va fi
valabil atunci când este făcut către fiecare dintre diferiții membri în mod individual, prin votul celor care fac parte din
respectiva asociație sau persoană juridică; deoarece, în acest caz, se consideră că fiecare dintre ei a făcut transferul către el
însuși.
(16) În cazul în care moștenitorului i se cere să transfere moștenirea, după ce și-a rezervat o suprafață de teren pentru el
însuși, el poate face acest lucru în temeiul Decretului Trebellian al Senatului; nici nu contează prea mult dacă terenul care i-a
fost dat a fost gajat, deoarece o acțiune personală pentru recuperarea banilor împrumutați nu va urmări terenul; dar el va fi
răspunzător față de cel căruia i s-a transferat moștenirea în temeiul Decretului Trebellian al Senatului. Garanția trebuie să fie
furnizată de către beneficiarul fiduciei către moștenitor, astfel încât acesta să fie despăgubit dacă se întâmplă ca terenul să fie
evacuat de către creditor. Cu toate acestea, Julianus nu consideră că trebuie să se ofere o garanție, ci că trebuie să se facă o
estimare a valorii terenului fără garanție, adică la cât se va vinde dacă nu se oferă garanție; și dacă, în cazul în care nu a fost
dată nici o garanție, se va vinde cu atât cât ar însemna a patra parte a proprietății, drepturile de acțiune vor trece în
conformitate cu prevederile Decretului Trebellian al Senatului; dar dacă ar aduce mai puțin, atunci, deficitul fiind rezervat, ar
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trebui să se facă un transfer al restului, în conformitate cu Decretul Trebellian al Senatului. Această opinie rezolvă multe
probleme.
(17) În cazul în care un om care avea o moștenire de patru sute de aurei a lăsat moștenire trei sute și, după ce a dedus două
sute, l-a însărcinat pe moștenitorul său să transfere moștenirea lui Seius, beneficiarul încredințării va fi răspunzător pentru
cele trei sute de aurei, sau va fi răspunzător doar în proporție cu valoarea moștenirii care a ajuns în mâinile sale? Julianus
spune că i se poate solicita o cerere pentru trei sute de aurei, dar că nu se va acorda o acțiune împotriva beneficiarului fiduciei
pentru mai mult de două sute, iar pentru o sută împotriva moștenitorului. Această opinie a lui Iulianus mi se pare corectă,
pentru ca beneficiarul să nu fie răspunzător pentru mai mult decât suma pe care a primit-o de la moștenire. Pentru că nimeni
nu este obligat să plătească mai mult dintr-o moștenire decât suma care a ajuns în mâinile sale de la moștenire, chiar dacă
legea falcidiană nu se aplică, așa cum se afirmă într-un rescript al Divinului Pius.
(18) În cele din urmă, nu se va plăti mai mult ca moștenire prin testamentul unui soldat decât suma la care se ridică averea sa,
după deducerea îndatoririlor; și totuși, beneficiarul fiduciei nu va avea voie să își rezerve al patrulea.
(19) De aceea, Neratius spune că, dacă moștenitorul este însărcinat să transfere întreaga moștenire fără a deduce partea de
faliment, iar cel care este îndreptățit să o primească este însărcinat să o transfere unui terț, moștenitorul nu poate deduce a
patra parte din ceea ce primește cel de-al doilea beneficiar, deoarece testatorul a vrut doar ca primul beneficiar al fiduciei să
se bucure de liberalitatea sa.
(20) În cazul în care un testator, având bunuri în valoare de patru sute de aurei, i-a lăsat două sute lui Titius și l-a însărcinat
pe moștenitorul său să transfere jumătate din avere lui Sempronius, Julianus spune că transferul ar trebui să se facă în
conformitate cu termenii Decretului Trebellian al Senatului și că acțiunea legatarului ar trebui să fie împărțită astfel încât
acesta să poată intenta un proces împotriva moștenitorului pentru o sută de aurei și unul împotriva beneficiarului fiduciei
pentru cealaltă sută. Prin urmare, Julianus susține că în acest fel moștenitorul își va obține al patrulea intact, adică cele o sută
de aurei fără deducere.
(21) Julianus mai spune că, dacă cineva care are o avere de patru sute de aurei ar lăsa moștenire trei sute și, după ce a dedus o
sută, ar însărcina moștenitorul său să transfere averea către Sempronius, trebuie spus că, dacă averea este transferată după
deducerea celor o sută de aurei, se va acorda o acțiune de recuperare a moștenirii împotriva beneficiarului fiduciei.
2. Celsus, Digest, Cartea XXI.
În cazul în care un om care a lăsat patru sute de aurei a lăsat moștenire trei sute de aurei lui Titius și l-a însărcinat pe
moștenitorul său să vă transfere averea, iar moștenitorul, care bănuia că averea este insolvabilă, a intrat în ea din ordinul
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pretorului și a transferat-o, s-a pus întrebarea: ce îi datorezi legatarului? Trebuie să se considere că, întrucât prezumția este că
testatorul a vrut ca trustul să fie transferat împovărat cu legatele, ar trebui să plătiți toate cele trei sute de aurei lui Titius;
pentru că ar trebui să se înțeleagă că moștenitorului i s-a cerut să vă numească în locul său și să vă plătească diferența și, după
ce și-a îndeplinit toate îndatoririle cu privire la moștenire, adică după ce a plătit legatele, ar fi avut dreptul la ceea ce a rămas
dacă nu ar fi fost însărcinat să vă transfere moștenirea. Cât ar fi rămas atunci? O sută de aurei, cu siguranță. Acestea sunt cele
pe care a fost însărcinat să vi le plătească și, prin urmare, pentru a calcula partea datorată în conformitate cu legea falcidiană,
cum moștenitorul a fost însărcinat să plătească trei sute de aurei lui Titius și o sută vouă, rezultatul va fi că, dacă ar intra în
moștenire de bunăvoie, ar trebui să plătească două sute douăzeci și cinci lui Titius și șaptezeci și cinci vouă. Prin urmare,
Titius nu va avea dreptul la mai mult decât dacă moștenitorul ar fi intrat pe moștenire fără să fi fost obligat de pretor.
3. Ulpianus, Trusts, Cartea a III-a.
Mai mult, Marcellus, despre Julianus, afirmă, cu referire la acest caz, că, dacă testatorul ar fi spus că moștenitorul ar trebui să
fie însărcinat cu moștenirile, iar acesta din urmă a intrat de bunăvoie în moștenire, calculul părții falcidiene trebuie făcut ca și
cum patru sute de aurei ar fi fost lăsate prin fiducie, iar trei sute ar fi fost lăsate ca moștenire; astfel că cele trei sute ar trebui
împărțite în șapte părți, la patru dintre ele ar avea dreptul beneficiarul fiduciei, iar celelalte trei ar reveni legatarului. Cu toate
acestea, dacă se presupune că moștenirea ar fi insolvabilă, iar moștenitorul nu a acceptat-o și nu a transferat-o de bunăvoie, o
sută de aurei din cele patru sute la care ar fi avut dreptul acesta din urmă pot fi reținute de beneficiarul fiduciei, iar aceeași
distribuire ar trebui să se facă și în cazul celorlalte trei sute, astfel încât beneficiarul să primească patru șaptelea, iar
legatarului celelalte trei; deoarece ar fi extrem de nedrept ca legatarului, doar pentru că moștenirea a fost suspectată de
insolvabilitate, să-i revină mai mult decât ar fi obținut dacă moștenitorul ar fi acceptat-o de bunăvoie.
(1) Din nou, ceea ce s-a spus cu referire la o moștenire suspectată de a fi insolvabilă se aplică și în cazul testamentelor cărora
nu li se aplică legea falșiană. Mă refer la testamentele militare și la altele de aceeași natură.
(2) Pomponius spune, de asemenea, că, în cazul în care cineva este însărcinat să transmită o moștenire după ce legatele au
fost deduse, se pune problema dacă legatele ar trebui să fie plătite în întregime și dacă moștenitorul poate să deducă al
patrulea din ceea ce a rămas doar din trust sau poate să-l deducă din legatele precum și din trust. El afirmă că Aristo a fost de
părere că aceasta ar trebui dedusă din tot ceea ce a fost lăsat de testator, adică atât din moșteniri, cât și din trust.
(3) Orice bun care face parte dintr-o moștenire și care a fost înstrăinat de către moștenitor este inclus în al patrulea său.
(4) Un anumit bărbat, după ce și-a desemnat copiii drept moștenitori ai unor părți inegale din averea sa și după ce le-a lăsat
moșteniri preferențiale în așa fel încât să împartă între ei partea cea mai mare a bunurilor sale, a însărcinat pe oricare dintre ei
care ar putea muri fără urmași să lase partea sa fraților săi. Împăratul nostru a declarat într-un rescript că moștenirile
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preferențiale au fost incluse în trust, deoarece testatorul nu a menționat partea sa de moștenire, ci doar partea sa, iar
moștenirile preferențiale au fost considerate ca fiind incluse în partea sa.
(5) Dacă cuiva i se va cere să predea o moștenire înainte de a fi supus sclavii la tortură, de a fi deschis testamentul, de a fi
intrat în moștenire sau de a fi făcut oricare dintre acele lucruri care sunt interzise de Decretul Senatului și, din acest motiv,
moștenirea va fi confiscată, Trezoreria o va dobândi cu toate poverile sale. Prin urmare, beneficiul celui de-al patrulea la care
avea dreptul moștenitorul desemnat va fi transferat Trezoreriei, iar toate drepturile de acțiune aparținând moștenirii vor trece
la aceasta în temeiul Decretului Trebielei al Senatului. Cu toate acestea, dacă moștenitorul ar fi împiedicat pe cineva să
întocmească testamentul, sau nu ar fi permis martorilor să se adune, sau ar fi neglijat să răzbune moartea testatorului, sau
dacă moștenirea ar fi fost revendicată de Trezorerie din orice alt motiv, beneficiul de a patra parte va aparține tot Trezoreriei,
iar restul de trei pătrimi din moștenire va fi transferat beneficiarului fiduciei.
4. The Same, Trusts, Cartea a IV-a.
Pentru motivul că moștenitorul desemnat poate refuza să intre în moștenire, temându-se că ar putea fi prejudiciat prin aceasta,
trebuie să se prevadă o dispoziție pentru beneficiarul fiduciei; astfel încât, dacă acesta va spune că dorește ca moștenitorul să
intre în moștenire pe riscul său și să i-o transfere, moștenitorul desemnat poate fi obligat să se prezinte în fața pretorului și să
predea moștenirea. Dacă acest lucru ar trebui să fie făcut, drepturile de acțiune vor trece prin Decretul Trebellian al Senatului,
iar moștenitorul nu se poate prevala de beneficiul celui de-al patrulea, atunci când transferă proprietatea; pentru că, deoarece
el intră în moștenire pe riscul altcuiva, nu este decât rezonabil ca el să fie privat de orice avantaj la care ar fi avut dreptul. De
asemenea, nu contează dacă succesiunea este solvabilă sau nu, deoarece este suficient ca aceasta să fi fost respinsă de către
moștenitorul desemnat. Nu se va face nicio investigație cu privire la solvabilitatea sau nu a succesiunii, ci doar opinia, teama
sau pretextul părții care a refuzat-o trebuie să fie luate în considerare, și nu activele succesiunii în sine. Acest lucru nu este
nerezonabil, deoarece moștenitorul desemnat nu ar trebui să fie obligat să declare de ce se teme să intre în succesiune sau de
ce nu dorește să facă acest lucru. Pentru că oamenii sunt animați de motive diferite: unii dintre ei se tem să se ocupe de
afaceri, alții se tem de neplăcerile legate de acestea; alții se tem că datoriile ar putea ajunge la o sumă mai mare, chiar dacă
averea ar putea părea solvabilă; și, din nou, unii se tem de mânia sau invidia altora; iar alții doresc să îi favorizeze pe cei
cărora le-a fost lăsată averea, fără a dori, totuși, să suporte vreuna dintre poverile acesteia.
5. Marcianus, Trusts, Cartea a VI-a.
În cazul în care un om de rang înalt sau cu autoritate este însărcinat să transfere o moștenire de către un gladiator sau de către
o femeie care trăiește din prostituție, el va fi obligat să o facă.
(6) Ulpianus, Trusts, Cartea a IV-a.
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Oricine poate refuza să accepte o moștenire nu numai atunci când este prezent, ci și atunci când este absent, și poate face
acest lucru chiar și prin intermediul unei scrisori. Căci se poate cere un decret cu referire la părțile care sunt absente, dacă
este sigur că nu doresc să intre în moștenire și să o transfere sau dacă nu se știe acest lucru; în asemenea măsură, prezența lor
nu este necesară.
1. Trebuie reținut că Senatul vorbește cu referire la un moștenitor desemnat. Și, prin urmare, Julianus discută problema dacă
acest decret se aplică în cazurile de moștenire ab intestat. Totuși, opinia mai bună este cea pe care o adoptăm noi, și anume că
acest decret se aplică și în cazul moștenitorilor prin succesiune ab intestat, fie că sunt moștenitori de drept sau succesori
pretorieni.
2. Acest decret al Senatului se aplică, de asemenea, fiului aflat sub control paternal și tuturor celorlalți moștenitori necesari,
astfel încât aceștia pot fi obligați de pretor să se ocupe de succesiune și să o transfere ulterior. În cazul în care ar face acest
lucru, drepturile de acțiune sunt considerate ca fiind transferate.
3. În cazul în care o moștenire fără proprietar este confiscată către Trezorerie, iar aceasta din urmă nu este dispusă să o
accepte și să o transfere beneficiarului fiduciei, va fi perfect adecvat ca Trezoreria să restituie proprietatea, la fel ca și cum
beneficiarul fiduciei ar fi recuperat-o.
4. De asemenea, dacă cetățenii unui oraș, după ce au fost numiți moștenitori, spun că moștenirea este probabil insolvabilă și
refuză să o accepte, trebuie să se considere că pot fi obligați să facă acest lucru și să transfere moștenirea. Aceeași regulă se
aplică și în cazul unei asociații.
5. Titius, după ce a fost numit moștenitor, iar Sempronius l-a înlocuit, a fost însărcinat să transfere el însuși averea lui
Sempronius; dar, după numirea sa, Titius a spus că averea era probabil insolvabilă și a refuzat să o accepte. S-a pus întrebarea
dacă el putea fi obligat să intre în posesia moștenirii și să o transfere, un aspect care este susceptibil de discuții. Cea mai bună
opinie, însă, este că poate fi obligat să facă acest lucru, deoarece este mai avantajos pentru Sempronius să obțină moștenirea
prin numire decât prin substituire; de exemplu, dacă substituirea este însărcinată cu moșteniri care trebuie plătite sau cu
libertatea care trebuie acordată. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care moștenirea va fi lăsată în folosință
moștenitorului de drept.
6. În cazul în care cineva este îndemnat să transfere o moștenire în alt loc decât cel în care locuiește și susține că îl
suspectează de insolvabilitate, Julianus spune că poate fi obligat să o accepte, la fel ca o persoană căreia i se cere să predea o
moștenire într-un anumit termen.
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(7) Mareianus, Trusts, Cartea IV.
Trebuie remarcat faptul că, într-un astfel de caz, trebuie să se ceară socoteală pentru cheltuielile de deplasare necesare. Căci,
dacă moștenitorul a fost desemnat cu condiția de a-i plăti zece aurei lui Titius, el nu poate fi obligat să accepte moștenirea
decât dacă banii sunt predați persoanei îndreptățite. În plus, trebuie să se ia în considerare starea de sănătate și rangul
moștenitorului. Dar ce se întâmplă dacă, în timp ce suferă de boală, i s-ar ordona să meargă la Alexandria sau să ia numele
testatorului, un om de rang inferior ?
8. Paulus, Trusts, Cartea a II-a.
Trebuie să se ia în considerare și vârsta și drepturile părții (adică dacă ar fi sau nu legal să meargă în locul desemnat).
9. Ulpianus, Trusts, Cartea a IV-a.
Când, totuși, moștenitorul este îndrumat să meargă într-un alt loc, iar el este absent pentru afaceri pentru stat, Julianus spune
că, de asemenea, el poate fi obligat să accepte moștenirea și să o transfere, oriunde s-ar afla.
1. Este clar că, dacă cineva cere timp pentru deliberare și îl obține, iar după ce timpul s-a scurs intră în posesia moștenirii și o
transferă, nu se va considera că a fost obligat să facă acest lucru. Pentru că el nu este obligat să intre pe moștenire, chiar dacă
o suspectează de insolvabilitate, ci o face în mod voluntar după deliberare.
2. În cazul în care moștenitorul susține că el consideră că moștenirea este insolvabilă, el trebuie să declare că nu este oportun
să o accepte. Nu este necesar ca el să spună că este insolvabilă, dar trebuie să declare că nu crede că este oportun pentru el să
intre în succesiune.
3. Dacă cineva este numit moștenitor sub condiție, niciun act pe care îl va îndeplini în timp ce condiția este în curs de
executare nu va fi legal, chiar dacă este gata să transmită moștenirea.
10. 10. Gaius, Trusts, Cartea a II-a.
Dacă moștenirea ar trebui să fie predată înainte de trecerea timpului prevăzut sau de îndeplinirea condiției, drepturile de
acțiune nu vor trece odată cu ea, deoarece nu a fost predată așa cum a dorit testatorul să fie. Este evident că, dacă transferul
masei succesorale ar fi ratificat după ce condiția a fost îndeplinită sau după ce a trecut termenul prevăzut, ar fi mai echitabil
să se considere că drepturile de acțiune au fost transferate în același timp.
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11. Ulpianus, Trusts, Cartea a IV-a.
Se afirmă de către Julianus că, atunci când o moștenire este lăsată unui moștenitor desemnat, "în cazul în care acesta nu ar fi
moștenitorul testatorului" și, din acest motiv, moștenitorul spune că bănuiește că moștenirea este insolvabilă, pentru a nu
pierde moștenirea, valoarea acesteia trebuie să îi fie oferită de către beneficiarul fiduciei, iar acesta poate fi apoi obligat să o
accepte. Julianus nu admite că, în acest caz, moștenitorul poate cere moștenirea de la beneficiarul fiduciei ca și de la coerede,
ca și cum nu ar fi acceptat moștenirea, pentru că, de fapt, el a acceptat-o. Cu toate acestea, se consideră preferabil ca
moștenirea să îi fie oferită de către beneficiarul fiduciei. Dar atunci când moștenitorul, dintr-un alt motiv, spune că nu este în
interesul său să accepte moștenirea, el nu poate fi obligat să o facă, cu excepția cazului în care pierderea pe care ar putea-o
suferi sau profitul pe care l-ar putea dobândi îi este compensat de către beneficiarul fiduciei sau dacă sarcina din cauza căreia
a refuzat moștenirea îi este remisă de către pretor.
1. Julianus mai spune că, atunci când doi moștenitori sunt desemnați de un tată, împreună cu fiul său minor, și sunt și ei
substituiți fiului, va fi suficient ca cel care a acceptat încrederea în temeiul substituției pupilei să îl oblige pe unul dintre
moștenitorii desemnați să intre în patrimoniul tatălui. Pentru că, făcând acest lucru, testamentul tatălui va fi confirmat, iar
ambii pot fi obligați, în virtutea substituției, să intre în succesiune.
2. După ce a fost făcută cererea la pretor, să vedem dacă moștenitorul poate transfera moștenirea către o persoană prezentă
sau absentă prin intervenția unui mandatar. Consider că un moștenitor desemnat poate fi obligat să accepte și să transfere o
moștenire unui beneficiar absent al fiduciei și că moștenitorul nu ar trebui să se teamă că va fi prejudiciat făcând acest lucru.
Pentru că pretorul îi poate acorda ajutor, indiferent dacă i s-a dat sau nu o garanție, chiar dacă beneficiarul fiduciei moare
înainte ca moștenirea să îi fi fost transmisă. Un caz de acest fel apare într-un Rescript al Divinului Pius, în care o anume
Antistia, în momentul morții sale, l-a numit pe Titius moștenitorul său, a acordat libertatea direct sclavului ei Albina și i-a
lăsat propria fiică în încredere, însărcinând-o să o mantuiască pe aceasta din urmă. De asemenea, ea i-a cerut lui Titius să
transfere averea fiicei Albinei, după ce aceasta va fi fost manumisa. Prin urmare, când Titius a spus că el consideră că averea
este insolvabilă, s-a stabilit într-un Rescript al Divinului Pius că el ar trebui să fie obligat să o accepte și, după ce a făcut acest
lucru, că Albina trebuie să primească libertatea, că fiica ei ar trebui să îi fie predată și manumisa de către ea și că, după
manumisiunea ei, ar trebui să fie numit și un tutore pentru fiică, prin intermediul căruia averea trebuie să îi fie transferată
imediat, deși Titius fusese însărcinat să o predea imediat ce aceasta ar fi ajuns la vârsta căsătoriei. Împăratul spune că,
întrucât era posibil ca cea căreia îi fusese lăsată libertatea și averea în încredere să moară înainte de termenul stabilit, nu ar fi
fost necesar să-l supună la pierdere pe cel care, după ce a fost numit, a acceptat averea; și a oferit un remediu, astfel încât,
dacă oricare dintre aceste lucruri ar avea loc, proprietatea Antistiei să fie vândută, ca și cum ea nu ar fi avut niciun
moștenitor. Prin urmare, așa cum Divinul Pius a decis că se poate acorda o reparație unui moștenitor desemnat care a acceptat
averea sub constrângere, se poate considera, de asemenea, că acest precedent ar trebui urmat și în alte cazuri în care o
proprietate lăsată în încredere a fost transferată beneficiarului care l-a obligat pe moștenitor să intre în ea și să i-o predea.
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12. Papinianus, Întrebări, Cartea XX.
În cazul în care un moștenitor desemnat pentru o parte dintr-o moștenire este însărcinat condiționat cu un trust având referire
la aceasta, împăratul Titius Antoninus a declarat într-un Rescript că nu se aplică Constituția sa și că minorul nu are dreptul la
o măsură extraordinară, mai ales dacă măsura solicitată ar cauza un prejudiciu altuia.
13. Ulpianus, Trusts, Cartea a IV-a.
Un moștenitor care a fost însărcinat cu un trust, sub o condiție, nu se poate apăra în instanță susținând că, în cazul în care
condiția nu va fi îndeplinită, el va fi pasibil de acțiuni în justiție; deoarece, conform celor pe care tocmai le-am afirmat, el nu
poate suferi niciun prejudiciu.
1. Prin urmare, prezența moștenitorului nu mai este necesară.
2. În cazul în care moștenitorul are de făcut vreo plângere în legătură cu testamentul, el nu trebuie să fie audiat dacă susține
că bănuiește că succesiunea este insolvabilă. Căci, chiar dacă ar trebui să o declare absolut insolvabilă, el nu ar trebui să fie
audiat dacă spune că testatorul nu avea dreptul să facă un testament, dacă contestă validitatea actului sau dacă pune în
discuție propria sa condiție.
3. Dar dacă moștenitorul contestă validitatea fiduciei? Această acuzație nu trebuie să fie trecută cu vederea. Ce se întâmplă
dacă beneficiarul fiduciei își afirmă pretenția; poate moștenitorul să intre în moștenire și apoi să ridice acest aspect? Cred că
beneficiarul fiduciei ar trebui între timp să fie audiat, dacă ancheta riscă să se prelungească; să presupunem că termenii
fiduciei nu pot fi explicați fără o investigație protradată și că poate apărea o îndoială rezonabilă cu privire la suma lăsată în
cadrul fiduciei. În acest caz, trebuie spus că moștenitorul ar trebui să fie obligat să intre pe moștenire, de teamă ca nu cumva,
în cazul în care moare înainte ca controversa să se încheie, beneficiarul fiduciei să fie fraudat.
4. Se cuvine să se examineze de către cine poate fi obligată o persoană să intre și să transfere o moștenire, astfel încât, în
cazul în care un pretor sau un consul ar fi desemnat moștenitor și ar susține că suspectează că moștenirea este insolvabilă, se
poate stabili dacă poate fi obligat să o accepte și să o transfere. Trebuie să se considere că un pretor nu are jurisdicție asupra
altuia, sau un consul asupra altuia, dar dacă aceștia sunt dispuși să se supună autorității sale, pretorul poate, în mod normal, să
decidă cazul. Cu toate acestea, dacă pretorul însuși, după ce a fost numit moștenitor, spune că bănuiește că moștenirea este
insolvabilă, el nu se poate obliga să o accepte, deoarece nu poate îndeplini îndatoririle a trei persoane; adică a celui care
declară moștenirea insolvabilă, a celui care este obligat să o accepte și a celui care îl obligă să o facă. În toate aceste cazuri, și
în altele asemănătoare, trebuie să se recurgă la ajutorul împăratului.
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5. În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal devine magistrat, el îl poate obliga pe tatăl său, căruia îi este supus, să
accepte și să transfere o moștenire, chiar dacă poate spune că îl suspectează că este insolvabil.
(14) Hermogenianus, Trusts, cartea XIV.
Pentru că dreptul de control patern nu se aplică la îndatoririle unei funcții publice.
1. În cazul în care cineva a respins o moștenire, el poate fi obligat să intre în ea și să o transfere, dacă sunt prezentate motive
întemeiate pentru care ar trebui să facă acest lucru.
2. Este clar că, dacă bunul ar fi fost vândut, restituirea nu trebuie acordată beneficiarului fiduciei, chiar dacă este minor, decât
dacă se arată motive întemeiate, așa cum a afirmat Divinul Pius într-un Rescript.
3. În cazul în care cineva, prin constrângere, intră într-o moștenire în condițiile testamentului, iar o substituire pupilară a fost
făcută, se pune întrebarea dacă substituirea pupilară este confirmată prin acceptarea moștenirii, așa cum ar fi considerată
stinsă dacă nu s-ar fi intrat în moștenirea tatălui. Julianus, în Cartea a cincisprezecea, spune că, într-un caz de acest fel,
substituția pupilară este confirmată. Această opinie este perfect corectă, deoarece nimeni nu se îndoiește că, în cazul în care
moștenirile sunt plătite și libertatea acordată, acestea, ca și orice altceva menționat în testament, sunt la fel de valabile ca și
cum moștenitorul ar fi acceptat de bunăvoie moștenirea.
4. Atunci când cineva acceptă o moștenire sub constrângere, el este, în acest caz, privat de toate avantajele de care s-ar fi
bucurat altfel, într-o asemenea măsură încât nu-și poate păstra al patrulea, chiar dacă s-ar răzgândi. Aflu că există un Rescript
în acest sens care a fost emis de Împăratul nostru și de Divinul său Părinte.
5. Oricine nu poate obliga o moștenire suspectată de insolvabilitate și, prin urmare, respinsă, să intre și să fie transferată către
el însuși, ci poate face acest lucru doar cel căruia îi pot trece drepturile de acțiune aparținând moștenirii, deoarece nu este
corect să obligi un moștenitor să accepte o moștenire în așa fel încât să renunțe la orice beneficiu aferent acesteia, iar el însuși
să fie lăsat să suporte poverile ei.
6. Prin urmare, în cazul în care o sumă de bani este lăsată cuiva în încredere, dreptul de constrângere nu se aplică, chiar dacă
poate fi oferită o garanție de despăgubire.
7. Prin urmare, atunci când cineva este însărcinat să predea o moștenire, numai el poate fi constrâns să o transfere,
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8. Dar dacă i se cere cuiva să transfere toate bunurile testatorului, sclavii săi, banii săi sau toate efectele sale personale;
(15) Paulus, Trusts, Cartea a II-a.
Sau tot ceea ce îi aparține:
16. Ulpianus, Trusts, Cartea a IV-a.
El poate fi obligat să accepte moștenirea. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care el ar trebui să fie acuzat să își
transfere "patrimoniul", "proprietatea", "averea", "substanța" sau "peculium-ul" său, pentru motivul că multe autorități susțin
că peculium-ul său înseamnă patrimoniul său. În cazurile menționate mai sus, testatorul pare să se fi referit la averea sa. Nu
ignor faptul că Marcianus are îndoieli cu privire la unele dintre aceste cazuri și spune că există o întrebare cu privire la
intenția testatorului și dacă acesta a avut în minte doar o anumită sumă de bani sau întreaga sa avere. Cu toate acestea, în
cazul în care există o ambiguitate, eu consider că testatorul a avut în vedere întreaga sa avere, pentru ca trustul să nu se
stingă.
(1) Dar dacă cineva ar face următoarea cerere: "Vă cer să transferați lui Așa și așa tot ceea ce intră în mâinile dumneavoastră
din averea sau proprietatea mea", moștenitorul poate fi obligat să intre și să transfere averea, în conformitate cu prevederile
Decretului Trebellian al Senatului; deși expresia "intră în mâinile dumneavoastră" poate fi considerată în mod corect ca
însemnând ceea ce primește cineva după ce toate creanțele au fost deduse.
(2) În plus, se poate spune, în general, că un moștenitor nu poate fi obligat să accepte și să transfere o moștenire în cazul în
care i se cere să facă acest lucru doar cu referire la o anumită proprietate sau la o anumită sumă de bani. Cu toate acestea,
dacă se dovedește că testatorul s-a referit la întreaga sa moștenire, nu există niciun dubiu că poate fi obligat să intre în posesia
acesteia, fie că o refuză pentru că o suspectează de insolvabilitate, fie că o acceptă de bunăvoie, deoarece drepturile de
acțiune vor trece în temeiul Decretului Trebellian al Senatului.
(3) Prin urmare, se pune întrebarea: atunci când cuiva i se cere să transfere o moștenire după ce a dedus datoriile sau
moștenirile, iar moștenitorul pretinde că suspectează că moștenirea este insolvabilă, poate fi el obligat să accepte și să
transfere moștenirea, deoarece este însărcinat să transfere mai degrabă ceea ce rămâne din moștenire decât moștenirea însăși?
Unele autorități, printre care și Msecianus, consideră că această deducere este nulă, deoarece o sumă de bani nu poate fi
dedusă dintr-un drept, la fel cum nu ar fi mai mult decât dacă moștenitorului i s-ar cere să transfere o suprafață de teren după
deducerea datoriilor sau a legatului, deoarece terenul nu este susceptibil de diminuare din cauza datoriilor sau a legatului. Cu
toate acestea, el afirmă că Julianus susține că decretul Trebellian al Senatului se va aplica în acest caz, pentru ca beneficiarul
fiduciei să nu fie supus unei duble sarcini, adică atunci când moștenitorul deduce datoriile sau legatele și când se intentează
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un proces de către creditori și legatarii. În cazul în care moștenirea îi este predată în temeiul Decretului Trebellian al
Senatului, beneficiarul fiduciei fie nu trebuie să sufere pierderea din cauza deducerii făcute de moștenitor, fie moștenitorul
trebuie să furnizeze garanții pentru a-l apăra împotriva legatarilor și a altor creditori.
(4) În cazul în care cuiva, care este desemnat moștenitor, i se cere să nu transfere întreaga moștenire, ci doar o parte din ea,
sau în cazul în care i se cere să o transfere la două persoane, iar una dintre ele dorește să o accepte, iar cealaltă nu, Senatul a
decretat că cel care a spus că bănuiește că moștenirea este insolvabilă ar trebui să fie eliberat de răspundere, iar întreaga
moștenire ar trebui să treacă la cel care l-a obligat pe moștenitor să intre în ea.
(5) Cu toate acestea, dacă un testator îl însărcinează pe moștenitorul său să transfere, nu partea sa din moștenire, ci atât cât a
ajuns la el prin Seia, iar moștenitorul desemnat spune că el crede că moștenirea este în întregime sau parțial insolvabilă, va
prevala opinia lui Papinianus, și anume că drepturile de acțiune trec în temeiul Decretului Trebellian al Senatului, și se poate
susține că, dacă moștenirea este presupusă a fi insolvabilă, moștenitorul desemnat poate fi obligat să intre în ea și să o
transfere, iar întreaga moștenire va aparține celui căruia îi este transferată.
(6) Dar în cazul în care un soldat cere cuiva să predea proprietatea sa care se afla în Italia sau unele bunuri situate într-o
provincie, trebuie să se considere că, dacă moștenitorul va spune că suspectează că moștenirea este insolvabilă, va fi obligat
să intre asupra ei și să o transfere. Căci, așa cum foarte corect spune Marcianus în Cartea a șasea despre trusturi, din acest
motiv un soldat poate numi un moștenitor cu referire la anumite bunuri, iar drepturile de acțiune îi vor fi acordate; de
asemenea, din același motiv, drepturile de acțiune vor trece în temeiul Decretului Trebellian al Senatului. Și, deși este bine
stabilit că acțiunile nu trec în temeiul Decretului Trebellian în cazul în care testatorul cere ca bunurile care i-au venit de la
oricine sau pe care le are într-o anumită țară să fie transferate, totuși, el spune că opinia contrară prevalează cu referire la
testamentele militare. Pentru că, remarcă el, așa cum soldaților, atunci când numesc moștenitori, li se permite să separe
diferitele lor tipuri de bunuri, tot așa și Decretul Trebellian al Senatului permite acest lucru atunci când moștenitorii sunt
însărcinați cu executarea unui trust.
(7) Dacă un anumit om ar numi doi moștenitori, înlocuindu-i unul pe celălalt și însărcinându-i că, dacă oricare dintre ei ar
deveni moștenitorul său, jumătate din averea sa ar trebui transferată unei anumite persoane după cinci ani, iar moștenitorii
numiți ar spune că suspectează că averea este insolvabilă, iar beneficiarul fiduciei ar dori ca ei să o accepte pe riscul său,
Senatul a decretat că ambii moștenitori, sau unul dintre ei, ar putea fi obligat să intre pe moștenire și să o transfere
beneficiarului fiduciei; astfel încât drepturile de acțiune pentru și împotriva beneficiarului menționat să poată trece la fel ca în
cazul în care o moștenire este transferată în conformitate cu Decretul Trebellian al Senatului.
(8) Marcianus spune că, atunci când unii dintre beneficiarii unui trust sunt absenți, iar unul dintre cei prezenți dorește ca
moștenitorul să intre în moștenire pe riscul său și, în consecință, drepturile de acțiune trec în întregime la cel care l-a obligat
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pe moștenitor să accepte, dacă beneficiarii care sunt absenți doresc să participe la trust, ei pot face cererea către cel care era
prezent. Marcianus afirmă că rezultatul va fi că un beneficiar al fiduciei care a fost prezent nu poate reține a patra împotriva
colegilor săi, deoarece moștenitorul însuși nu a putut face acest lucru.
(9) Marcianus se întreabă, de asemenea, dacă, în cazul în care cuiva i se cere să transfere o moștenire către doi sau mai mulți
beneficiari, dacă poate fi obligat de unul dintre ei să intre în ea și se poate prevala de beneficiul porțiunii falimentare, la care
ar fi avut dreptul cei care nu au dorit ca acest lucru să se facă, fie că ei înșiși doresc ca transferul să li se facă lor, fie că o altă
persoană, care le-a succedat, face cererea. Regula de care ne folosim în prezent este că întreaga moștenire va trece la cel care
a obligat la acceptarea ei de către moștenitor; și, în consecință, trebuie spus că moștenitorul care a fost obligat să o accepte va
pierde dreptul de a o păstra pe a patra, deoarece drepturile de acțiune trec nestingherite la cel care a obligat la acceptarea
moștenirii. Este clar că, dacă propui ca primul beneficiar să nu oblige ca întreaga moștenire să îi fie transferată lui, atunci
când ceilalți cer ca aceasta să le fie transferată, trebuie spus că moștenitorul va avea dreptul să beneficieze de legea falșiană.
Prin urmare, Marcianus susține, pe bună dreptate, că este foarte important dacă beneficiarul cere ca întreaga moștenire să îi
fie transferată sau dacă cere doar partea sa din aceasta. Pentru că, dacă doar partea sa este transferată, Legea falcidiană se va
aplica restului; dar dacă întreaga moștenire este transferată, moștenitorul nu se va bucura de beneficiul legii.
(10) În cazul în care cuiva i se cere să transfere o moștenire unui sclav care aparține la doi stăpâni, iar unul dintre ei dorește
să îl oblige pe moștenitor, care pretinde că moștenirea este probabil insolvabilă, să o transfere, iar celălalt stăpân refuză să o
accepte, trebuie să se considere că cazul este același cu cel în care moștenitorul este însărcinat să transfere moștenirea la două
persoane, dintre care una dorește să o accepte, în timp ce cealaltă nu.
(11) În cazul în care un tată este însărcinat să transfere o moștenire fiului său, care se află sub controlul său, poate fiul să îl
oblige pe tatăl său să facă transferul, dacă acesta din urmă spune că el consideră că moștenirea este insolvabilă ? Nu există
nicio îndoială că tatăl poate fi obligat să facă acest lucru prin intervenția pretorului.
(12) Chiar și atunci când o astfel de încredere se referă la peculium castrense al fiului, care este în serviciul militar sau deține
o altă funcție, se poate spune mai sigur că acesta din urmă poate cere ca tatăl său să fie obligat să intre în moștenire și să i-o
transfere, deși, dorind să facă acest lucru, poate părea că încalcă respectul filial datorat tatălui său.
(13) Cu toate acestea, dacă i se cere cuiva să transfere o moștenire sclavului său cu acordarea libertății sale, fie că libertatea
este acordată direct sclavului, fie că acest lucru se face în condițiile unui trust, se poate spune că el nu poate fi obligat, de
către propriul sclav, să accepte moștenirea; deși, dacă ar face acest lucru în mod voluntar, el va fi obligat să-i acorde
libertatea și să-i transfere moștenirea în condițiile trustului. Acest lucru îl spune Marcellus în Cartea a șaptea despre trusturi.
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(14) El se întreabă, de asemenea, atunci când cineva este gata să dea garanții pentru a-l despăgubi pe stăpân, dacă acesta din
urmă poate fi obligat să accepte moștenirea, și mai ales dacă i se oferă prețul sclavului. El consideră, în mod foarte corect, că,
în condițiile ofertei incerte a cauțiunii, el nu este obligat să se aventureze să intre pe moșie.
(15) În cazul în care sunt numiți moștenitori la o întreagă moștenire care sunt incapabili să o preia în temeiul testamentului și
li se cere să transfere întreaga moștenire, ei pot fi obligați să o accepte sau să o transfere, deoarece nu vor fi supuși niciunei
obligații în acest sens.
(16) Dacă eu aș fi numit moștenitor și mi s-ar cere să îl mantuiesc pe Stichus, sau orice alt legatar ar fi solicitat să facă acest
lucru, iar eu aș fi însărcinat să transfer moștenirea lui Titius, iar Titius ar fi ulterior însărcinat să transfere întreaga moștenire
lui Stichus, Stichus mă poate obliga să intru în posesia și să transfer moștenirea.
(17) Următoarea chestiune a fost soluționată printr-o decizie a Divinului Pius. Un sclav fiind lăsat moștenire unuia dintre
moștenitorii unui testator, respectivul moștenitor a fost însărcinat să acorde sclavului libertatea sa, iar un altul a fost
însărcinat să transfere proprietatea aceluiași sclav. Divinul Pius a adresat un Rescript lui Cassius Dexter în următoarele
cuvinte: "Nu, nu, nu: "Dacă sclavul Hermias a fost lăsat moștenire de către testatorul Pamphilus, lui Moscus Theodotus, pe
care el l-a numit moștenitor al unei părți din averea sa, iar Theodotus ar fi intrat ulterior în posesia acesteia înainte de a fi
acceptată de co-moștenitorul său numit de respectivul Pamphilus, iar acesta ar fi acordat sclavului libertatea sa, din această
cauză, cel care a lăsat moștenirea nu ar fi putut fi considerat intestat; iar Hermias, după ce m-a rugat pe mine, coeredele,
Evarestatus trebuie, în aceste condiții, să fie obligat să accepte moștenirea pe riscul lui Hermias și să i-o transfere în
conformitate cu termenii fiduciei. "
17. The Same, Trusts, Cartea a II-a.
Într-o chestiune care a fost în discuție, s-a pus întrebarea dacă cineva poate, în conformitate cu termenii unui trust, să fie
obligat să numească pe altcineva moștenitorul său. Senatul a decretat că nimeni nu poate fi însărcinat să numească pe
altcineva moștenitorul său, dar dacă ar fi făcut acest lucru, s-a considerat că ar fi fost același lucru ca și cum i s-ar fi cerut să
îi transfere averea sa; adică să îi transfere tot ceea ce ar fi putut primi din averea sa.
1. Julianus, de asemenea, în Cartea a patruzecea a Digestului, spune că o încredere în următorii termeni va fi valabilă: "Te
însărcinez să transferi averea lui Titius", atunci când cel căruia i s-a cerut să facă acest lucru a fost numit moștenitor de către
Titius.
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2. Dacă numesc pe cineva moștenitorul meu, nu numai că pot să-i cer să numească o altă persoană moștenitor, dar, de
asemenea, dacă îi las o moștenire sau orice altceva, pot face acest lucru; pentru că persoanele de acest fel sunt răspunzătoare
pentru valoarea oricărei proprietăți care le poate ajunge în mână.
3. Dacă cineva ar introduce în testamentul său următoarele: "Vă cer să dați un articol de acest fel lui Așa și așa ceva lui Așa și
așa", sau "să-i lăsați ceva sub un trust", sau "să-i lăsați libertatea sa", astfel de moșteniri sunt valabile; căci, așa cum Senatul a
decretat că un trust este valabil cu referire la desemnarea moștenitorilor, trebuie să se înțeleagă că aceeași regulă se aplică și
la alte dispoziții testamentare.
4. În cazul în care cuiva i s-ar cere să transfere o moștenire, cu condiția să fi murit fără urmași, Papinianus, în Cartea a opta a
opiniilor, spune că această condiție nu va fi îndeplinită dacă persoana ar lăsa chiar și un copil natural; și afirmă că aceeași
regulă se va aplica unui libert, în cazul în care un copil de acest fel este manuntit împreună cu el. În ceea ce mă privește, însă,
cred că această chestiune, în ceea ce privește copiii naturali, pare să depindă de intenția testatorului și de tipul de copii pe
care îi avea în minte; pentru că atunci când a însărcinat pe cineva cu o încredere de acest gen, rangul, dorințele și condiția sa
trebuie să fie luate în considerare.
5. Îmi amintesc că s-a discutat următorul punct. O anumită femeie i-a cerut fiului ei să îi transfere averea fratelui său, dacă
acesta ar muri fără urmași, iar fiul, după ce a fost exilat, avea copii în insula în care a fost trimis. Prin urmare, s-a pus
întrebarea dacă condiția de care depindea încrederea nu fusese respectată. Suntem de părere că, în cazul în care copiii sunt
concepuți înainte de izgonire, chiar dacă se nasc după aceea, acest lucru determină neîndeplinirea condiției; dar în cazul în
care sunt concepuți și născuți după izgonire, cazul este diferit, deoarece sunt, ca și cum ar fi, născuți de un străin, iar acest
lucru trebuie luat în considerare mai ales atunci când toate bunurile persoanei sunt supuse confiscării de către Trezorerie.
6. În cazul în care unui om i se cere să transfere o moștenire copiilor săi sau oricui dintre ei pe care îl poate alege, Papinianus,
în cea de-a opta carte de opinii, acordă dreptul de selecție chiar și unei persoane care a fost exilată; dacă, după ce a devenit
liberă, dorește restabilirea încrederii. În cazul în care, totuși, a fost condamnat la servitute penală, fără ca vreun copil să fi fost
conceput anterior, el nu va putea respecta condiția, deoarece se consideră că a murit fără urmași. Dar nu i se poate acorda
privilegiul de selecție pe care Papinianus îl acordă unei persoane care se află sub pedeapsa exilului în momentul morții sale.
7. Dacă, cu toate acestea, el ar avea un copil, dar îl pierde în timpul vieții sale, se consideră că a murit fără urmași. Dar să
vedem dacă copilul ar muri în același timp cu tatăl său, în urma unui naufragiu, a căderii unei case, a unui atac sau a oricărui
alt eveniment, dacă această condiție nu ar fi îndeplinită. Eu cred că nu ar lipsi condiția, deoarece, în acest caz, nu este sigur că
copilul a supraviețuit tatălui său, prin urmare, fie a supraviețuit tatălui său și acest lucru a stins condiția fiduciară, fie nu i-a
supraviețuit, iar condiția a fost îndeplinită. În plus, întrucât nu se poate stabili care dintre ei a murit înainte și care după
celălalt, cea mai bună opinie este să se considere că a fost îndeplinită condiția fiduciară.
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8. Dacă cineva ar lăsa o încredințare după cum urmează: "Fiul meu, dacă vei muri după ce ai desemnat un moștenitor străin,
te însărcinez să transferi averea mea lui Seius", Divinul Pius a declarat într-un Rescript că testatorul pare să fi făcut referire la
copiii moștenitorului; prin urmare, în cazul în care cineva moare fără urmași, lăsând un unchi matern cu drept de posesiune
pretoriană, pe motiv de intestație, împăratul a declarat într-un Rescript că condiția încredințării a fost îndeplinită.
18. Același, Despre Sabinus, Cartea XV.
În transferul unei moșteniri în temeiul unui trust, este stabilit că profiturile nu sunt incluse decât dacă moștenitorul este în
întârziere sau a fost însărcinat în mod special să le transfere.
1. Este clar că profiturile trebuie să fie incluse în al patrulea, așa cum s-a precizat în Rescript.
2. Ori de câte ori i se cere cuiva să transfere o moștenire, se consideră că i s-a cerut să transfere tot ceea ce aparține acesteia;
profiturile, însă, nu sunt considerate ca provenind din moștenirea în sine, ci din bunurile care aparțin acesteia.
3. În cazul în care un moștenire este lăsată unui moștenitor, iar acestuia i se cere să transfere partea sa de moștenire, el trebuie
să transfere nu numai orice moștenire pe care a primit-o de la coeredele său, ci și tot ceea ce este el însuși în sarcina sa este
inclus în trust. Acest lucru a fost stabilit printr-un Decret al Divinului Marcus.
19. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care un trust este lăsat în mod absolut, iar următoarele cuvinte sunt adăugate: "Te însărcinez să predai averea mea
fiului tău și să faci ca aceasta să ajungă în mâinile lui", se afirmă într-un Rescript că legatul este făcut pentru a intra în
vigoare în momentul în care fiul îl poate primi, adică atunci când devine propriul său stăpân.
1. "Îți cer, Lucius Titius, să împarți averea mea cu Attius". Aristo spune că, în conformitate cu Decretul Trebellian al
Senatului, drepturile de acțiune care afectează moștenirea trec la cel căruia îi este transferată moștenirea ; deoarece cuvintele
sunt înțelese ca însemnând: "Îți cer să transferi această moștenire". Termenii Decretului Senatului nu trebuie luați în
considerare, ci intenția testatorului trebuie să fie luată în considerare, indiferent de modul în care a fost exprimată, cu condiția
ca el să fi dorit ca moștenirea sa să fie transferată.
2. În cazul în care au fost efectuate cheltuieli prin vânzarea sau prin măsurile luate pentru conservarea bunurilor care fac parte
dintr-o moștenire, acestea trebuie să fie puse în sarcina moștenitorului.
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(20) Paulus, Despre Sabinus, cartea XIX.
În cazul în care, totuși, o moștenire este lăsată cuiva pentru a fi dobândită în momentul în care va avea copii, iar acesta moare
lăsându-și soția însărcinată, el va transmite moștenirea moștenirii moștenitorului său.
21. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXII.
În cazul în care un moștenitor, care avea dreptul de a reține un sfert, a transferat întreaga moștenire și nu a prevăzut pentru el
însuși printr-o stipulație, Aristo spune că cazul său este asemănător cu cel al celor care nu își rezervă bunurile la care nu au
niciun alt drept; dar că el poate recupera sau obține posesia bunurilor moștenirii și poate face uz de o excepție pe motiv de
rea-credință împotriva părții care revendică bunurile și poate notifica debitorilor moștenirii că nu trebuie să se facă plata.
22. Ulpianus, Disputations, Cartea a V-a.
O femeie care a lăsat doi copii sub controlul tatălui lor s-a căsătorit cu un alt bărbat după divorț, l-a numit pe cel de-al doilea
soț moștenitor și l-a însărcinat să transfere averea sa copiilor săi sau supraviețuitorului acestora, după moartea tatălui lor.
Copiii respectivi fiind emancipați de tatăl lor, tatăl vitreg ar fi transferat averea către aceștia, iar ulterior unul dintre copii a
murit în timpul vieții tatălui său. S-a pus întrebarea dacă copilul supraviețuitor putea cere ca partea fratelui său să îi fie
atribuită, deoarece aceasta a fost transferată prematur. Scaevola povestește că Divinul Marcus a decis un caz de acest fel în
sala sa de audiență. Un anume Erasidas, un lacedemonian și om de rang pretorian, și-a emancipat copiii care rămăseseră cu el
după ce soția sa divorțase și cărora le fusese lăsată o moștenire în încredere în cazul în care ar fi devenit proprii lor stăpâni
prin moartea tatălui lor. După emanciparea lor, aceștia au cerut să fie executată această promisiune. Scaevola spune că
Divinul Marcus a hotărât că ele aveau dreptul la trust în conformitate cu intenția mamei lor, care a amânat executarea
acestuia până la moartea soțului ei, deoarece nu credea că tatăl lor le va emancipa și nu ar fi amânat-o până la moartea lui
dacă s-ar fi așteptat ca el să le emancipeze. În conformitate cu aceasta, am considerat că Decretul Divinului Marcus se aplică
în cazul de față și că trustul a fost executat în mod legal cu referire la cei doi copii.
1. Nu există nicio îndoială că un moștenitor desemnat poate fi obligat să intre pe o moștenire și să o transfere sclavilor, în
cazul în care libertatea lor le-a fost lăsată fie direct, fie în temeiul unui trust, deoarece moștenitorul nu trebuie să trateze cu
dispreț pe oricine îl obligă să accepte moștenirea. Pentru că, deși un sclav nu poate cere ca moștenitorul să intre în moștenire
sau să își revendice libertatea direct în baza contractului de fiducie, el are dreptul de a se prezenta în fața pretorului în
persoană, din cauza așteptării pe care o are de a-și obține libertatea și moștenirea.
2. În cazul în care un moștenitor transferă o moștenire după o lungă perioadă de timp, când i se cerea să o facă imediat în
temeiul unui trust, el poate transfera totuși moștenirea după ce și-a dedus al patrulea; iar profiturile pe care le-ar fi putut
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încasa din cauza neglijenței reclamantului sunt considerate ca nefiind obținute în temeiul testamentului defunctului. Cu toate
acestea, cazul este diferit dacă i s-a cerut să transfere averea sub o condiție sau într-un anumit interval de timp; pentru că
atunci tot ceea ce a colectat va lua locul porțiunii falitei, dacă aceasta se ridică la nivelul celei de-a patra părți a sa și a
profiturilor acesteia. Orice profit obținut între timp se consideră că a fost colectat în conformitate cu voința testatorului.
3. Dacă unei persoane i se cere să transfere o moștenire și, înainte de a face acest lucru, unul dintre sclavii care îi aparțin
moare sau se pierde vreun bun, se decide că nu poate fi obligată să transfere ceva ce nu are; dar este evident că trebuie să dea
socoteală pentru neglijența sa, dar numai în cazul în care aceasta seamănă cu frauda. Acest lucru a fost afirmat de Neratius în
Prima Carte de Opinii. Dacă el nu a vândut proprietatea la un moment în care ar fi trebuit să o facă, el este vinovat de o
neglijență gravă, și nu de o neglijență ușoară, așa cum ar fi evitat în tranzacția propriilor afaceri, și trebuie, în astfel de
circumstanțe, să fie tras la răspundere. Mai mult, dacă o casă ar arde din cauza neglijenței sale, el trebuie să dea socoteală
pentru aceasta. Din nou, el va trebui să răspundă pentru copiii sclavilor și chiar pentru copiii acestor copii, în cazul în care
aceștia ar muri, deoarece aceștia nu sunt incluși în profiturile moștenirii. El însuși poate să deducă orice cheltuială pe care a
făcut-o în contul bunurilor care aparțin moștenirii. Dar dacă, fără nici un act al său, o casă este dobândită prin folosință prin
trecerea "timpului, este perfect corect ca el să nu fie considerat răspunzător, deoarece este liber de vină.
4. S-a propus următorul lucru: "Un anumit om și-a numit fiica moștenitoare și a însărcinat-o, dacă va muri fără urmași, să
transfere averea sa lui Titius. Ea dăduse o zestre de o anumită sumă de bani soțului ei și, după aceea, murind fără urmași, și-a
numit soțul ei moștenitor." S-a pus întrebarea dacă zestrea putea fi dedusă. Am spus că nu se poate considera că fiica a avut
intenția de a anula încrederea, care era în conformitate atât cu datoria femeii, cât și cu dorința tatălui ei; prin urmare, trebuie
spus că zestrea a dispărut, ca și cum ar fi cerut ca ceea ce a rămas din ea să fie transferat. În cazul în care femeia a colectat
suficiente venituri din moștenire pentru a putea plăti suma zestrei sale, trebuie spus că această cheltuială ar trebui să fie
imputată mai degrabă pe profit decât pe trust.
5. Pentru ca decretul Trebellian al Senatului să se aplice, nu este suficient ca legatul să fie făcut doar cu referire la moștenire,
ci moștenitorul trebuie să fie însărcinat să execute trustul în calitatea sa de moștenitor. Prin urmare, dacă o parte a unei
moșteniri este lăsată cuiva (pentru că noi suntem de părere că o parte a unei moșteniri poate fi lăsată), iar legatarului i se cere
să transfere această parte către altcineva, nu există nicio îndoială că nu se poate face un transfer în temeiul Decretului
Senatului și, prin urmare, nu ar trebui să fie rezervat al patrulea.
23. Julianus, Digest, Cartea XXXIX.
Ori de câte ori un testator ordonă unuia sau doi moștenitori să transfere averea sa coerezilor lor, se înțelege că el a făcut
aceeași împărțire cu referire la încrederea pe care a făcut-o în distribuirea averii. Cu toate acestea, dacă cei care sunt
însărcinați cu executarea fiduciei sunt îndrumați să plătească o anumită sumă de bani persoanei de la care urmează să
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primească beneficiul fiduciei, intenția testatorului trebuie să fie stabilită din suma de bani pe care părțile sunt obligate să o
plătească. În cazul în care moștenitorii sunt desemnați să primească părți inegale dintr-o moștenire și li se ordonă să plătească
sume egale, este preferabil ca aceștia să primească sume egale în cadrul fiduciei. Dar dacă suma de bani care trebuie plătită
corespunde cu părțile la care au dreptul, ei trebuie să primească sume proporționale în cadrul fiduciei.
(24) Papinianus, Întrebări, Cartea XV.
Uneori, însă, acest punct a fost afirmat în mod diferit în rescripturi și în hotărârile instanțelor; de exemplu, atunci când un
trust este lăsat nu sub termenul general de moștenitori, ci sub numele individual al părților interesate.
25. Julianus, Digest, Cartea a IX-a.
O anumită persoană a făcut următoarea prevedere în testamentul său: "Moștenitorul meu, te rog și te însărcinez să transmiți
fiului meu tot ceea ce ajunge în mâinile tale din averea mea, în prima zi; sau dacă i se întâmplă ceva înainte de acest moment,
te rog să i-l predai mamei sale." Se pune întrebarea dacă băiatul ar muri înainte de intrarea în patrimoniu, dacă mama sa ar
avea dreptul la beneficiul fiduciei. Am răspuns că, dacă băiatul ar muri înainte de sosirea momentului pentru executarea
fiduciei, aceasta ar fi transferată mamei sale; dar dacă ar muri după ce a sosit ziua pentru executarea ei, moștenitorul băiatului
ar avea dreptul la beneficiul fiduciei. Dar, pentru a stabili intenția testatorului, și anume dacă, în cazul în care băiatul ar muri
înainte de predarea bunurilor în temeiul fiduciei, acestea ar fi transferate mamei și nu moștenitorilor, pretorul trebuie să ia în
considerare atât persoana mamei, cât și pe cea a moștenitorului băiatului. Marcellus: Cu toate acestea, este mai conform cu
voința testatorului să considerăm că ori de câte ori moare băiatul, fie că moare înainte de ziua de executare a fiduciei, fie
după aceea, fiduciei va fi transferată mamei sale, dacă nu a primit-o deja. Aceasta este regula pe care o folosim în prezent.
1. În cazul în care un sclav este numit moștenitor, iar stăpânul său este însărcinat să predea averea sclavului atunci când
acesta va deveni liber, trustul este valabil.
2. Atunci când cineva își numește fiul moștenitor al întregii sale averi și, printr-un codicil pe care a dispus să fie deschis după
moartea fiului său, îl însărcinează pe acesta să transmită averea sa surorii sale în cazul în care va muri fără urmași, iar fiul,
fiind conștient de conținutul codicilului, a dispus prin testament ca sclavul Stichus, care aparținea averii tatălui său, să fie
liber, moștenitorii fiului trebuie să plătească valoarea sclavului surorii defunctului, deoarece libertatea acestuia nu poate fi
pierdută printr-o favoare. Mai mult, chiar dacă fiul nu ar ști că tatăl său a făcut un codicil, moștenitorii săi vor fi totuși
obligați să plătească valoarea sclavului, pentru ca fapta unuia să nu-l prejudicieze pe altul.
3. Dacă, totuși, acest sclav a fost numit moștenitor de către Sempronius și, după ce și-a obținut libertatea, a intrat pe aceeași
moștenire prin voința fratelui, moștenitorii acestuia din urmă trebuie să plătească și surorii sale valoarea evaluată a
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moștenirii; pentru că, dacă sclavul nu ar fi fost manuntit, el ar fi putut intra pe moștenire prin ordinul femeii. Dar dacă
Sempronius va muri în timpul vieții fiului, se va face deducerea moștenirii în contul fiduciei, deoarece sclavul, având ordinul
de a accepta moștenirea din partea fiului însuși, o va dobândi.
26. Paulus, Despre decrete ale Senatului.
Decretul Apronian al Senatului dispune că orice moștenire lăsată în temeiul unui trust poate și trebuie să fie transferată în
toate orașele supuse autorității poporului roman. De asemenea, s-a hotărât ca drepturile de acțiune împotriva unor astfel de
proprietăți să fie transferate în temeiul Decretului Trebellian al Senatului. Cu toate acestea, locuitorii orașelor au dreptul de a
intenta acțiuni împotriva averilor.
27. Julianus, Digest, Cartea XL.
Orașele, pentru ca moșiile să le fie transferate, trebuie să aleagă un agent care să poată acționa în justiție și să poată fi acționat
în justiție.
1. În cazul în care un moștenitor care a fost obligat să accepte o moștenire ordonă unui sclav care face parte din aceasta să
intre pe o alta lăsată sclavului respectiv de către un străin, iar apoi transferă prima moștenire pe care spune că o suspectează
de insolvabilitate, se pune întrebarea dacă ar trebui să o transfere și pe cea care a fost dobândită de sclav. Am considerat că
această moștenire nu ar trebui să fie inclusă în transfer, la fel ca și în cazul în care sclavul aparținând primei moșteniri, după
ce a acceptat-o, ar fi încheiat o stipulație și ar fi primit-o prin predare, sau ar fi încasat venitul din proprietatea moștenirii fără
a fi în întârziere în executarea fiduciei. Dacă, totuși, sclavul, înainte de a accepta moștenirea, a încheiat o stipulație sau a
primit-o prin predare, el trebuie să restituie obiectul stipulației, deoarece veniturile încasate înainte de acceptarea moștenirii
vor fi incluse în transfer.
2. Atunci când un moștenitor spune că bănuiește că succesiunea este insolvabilă, el nu va obține niciun beneficiu în temeiul
testamentului pe care nu l-ar fi obținut dacă nu ar fi fost numit moștenitor sau dacă nu ar fi intrat în succesiune. Prin urmare,
dacă el a fost substituit unui minor după cum urmează: "Oricine va fi moștenitorul meu să fie și moștenitorul fiului meu", el
ar trebui să fie obligat să transfere averea care a ajuns în mâinile sale în virtutea stipulației. Cu toate acestea, dacă clauza
"Oricine va fi moștenitorul meu" este omisă, iar el ar trebui să fie înlocuit după cum urmează, și anume: "Fie ca Titius să fie
moștenitorul fiului meu", atunci, dacă doar moștenitorul îi supraviețuiește tatălui, el poate fi totuși obligat să transfere averea
minorului. Dar dacă ar avea un co-moștenitor, el poate păstra averea minorului, deoarece dacă co-moștenitorul său intră în
moștenire, poate intra și el în virtutea substituției, chiar dacă a respins averea tatălui.
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3. În cazul în care un tată își numește moștenitorul pe fiul său, pe care îl are sub controlul său, și îl însărcinează să transfere
averea lui Sempronius, și spune că suspectează că averea este insolvabilă, fiul poate fi obligat să o transfere în temeiul
Decretului Trebellian al Senatului. De aceea, chiar dacă nu s-ar fi ocupat de afacerile moștenirii, totuși, orice drept de acțiune
pentru sau împotriva lui va trece la Sempronius.
4. Atunci când un moștenitor, desemnat de un tată și substituit fiului său dezmoștenit, este însărcinat să transfere lui Titius
averea care ar putea să-i revină în virtutea substituirii, el nu poate fi obligat să accepte averea tatălui său în timpul vieții
minorului; în primul rând, pentru că încrederea a fost stabilită sub o condiție, iar în al doilea rând, pentru că o acțiune cu
referire la avere nu poate fi intentată în mod legal în timpul vieții băiatului. Cu toate acestea, atunci când minorul moare,
acesta ar trebui să fie obligat să intre în patrimoniul tatălui.
5. În cazul în care doi moștenitori au fost numiți de către un tată și ambii au fost însărcinați să transfere averea sa unui fiu
dezmoștenit, va fi suficient ca doar unul dintre ei să fie obligat să intre în această moștenire; deoarece, prin acest act, cel care
nu a intrat în averea tatălui poate fi obligat să intre în averea fiului și să o transfere.
6. Ori de câte ori un fiu emancipat dobândește posesia succesiunii contrar prevederilor testamentului, nu există niciun motiv
pentru a-l obliga pe moștenitor să transfere succesiunea; și, așa cum nu este obligat să plătească nici moșteniri, nici fiducii,
tot așa nu poate fi obligat să transfere nicio parte din succesiune. Marcellus: Este clar că el nu ar trebui să fie obligat să intre
în proprietate, în cazul în care fiul a obținut deja posesia acesteia pentru a preveni stingerea trustului, dacă moștenitorul
desemnat ar muri, iar posesia pretoriană a proprietății ar fi refuzată de fiu.
7. O persoană care a transferat o moștenire în temeiul Decretului Trebellian al Senatului poate fi scutită sau poate fi
împiedicată de o excepție pe motiv că moștenirea a fost transferată, fie că este acționat în justiție de către creditorii
moștenirii, fie că îi dă în judecată pe debitori. În plus, beneficiarul poate intenta aceleași acțiuni pe care moștenitorul le-ar fi
putut intenta în momentul în care a transferat bunurile rămase în cadrul fiduciei. Marcellus: De asemenea, s-a stabilit că acele
acțiuni care au fost supuse unei condiții, al cărei moment de îndeplinire nu a sosit încă, vor fi în favoarea beneficiarului
fiduciei. Cu toate acestea, moștenitorul nu poate recurge la nici o excepție înainte de a fi transferat patrimoniul, deoarece
altfel ar transfera mult mai puțin în cadrul fiduciei.
8. Decretul Trebielei al Senatului este aplicabil ori de câte ori cineva îl însărcinează pe moștenitorul său cu distribuirea fie a
întregii succesiuni, fie a unei părți din ea, la un moment dat.
9. Prin urmare, dacă Maevius te-ar numi moștenitorul său și ți-ar cere să predai averea lui Titius, iar tu ar trebui să intri pe
moștenirea lui Maevius la fel ca și cum ai fi fost însărcinat cu trustul și ți s-ar fi cerut să transferi un teren care ți-a fost donat
de Titius, iar tu ai spune că ai motive să crezi că averea lui Maevius este insolvabilă, nu poți fi obligat să intri pe ea.
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10. Dacă Maevius v-ar cere să transferați cuiva atât averea sa, cât și pe cea a lui Titius, iar dumneavoastră acceptați de
bunăvoie averea, vă puteți prevala de beneficiul legii falcidiene și puteți păstra a patra parte din averea lui Maevius, iar
celelalte trei pătrimi să le transferați în conformitate cu termenii fiduciei. Nici nu va conta dacă vi se va cere să transferați
ambele succesiuni către aceeași persoană, sau succesiunea lui Msevian către o persoană, iar succesiunea lui Titian către o altă
persoană. Dacă ar trebui să spuneți că moștenirea lui Maevius este probabil insolvabilă, puteți fi obligat să o acceptați și să o
transferați persoanei căreia vi se cere să o predați; dar cel căruia vi se cere să transferați moștenirea lui Titian nu vă poate
obliga să intrați în ea.
11. În cazul în care moștenitorul transferă moștenirea în temeiul Decretului Trebellian al Senatului și păstrează venitul
terenului sau terenul însuși, sau chiar este debitorul celui care a făcut testamentul, va fi necesar ca o acțiune să fie acordată
beneficiarului împotriva acestuia. Marcellus: De asemenea, va fi necesar ca acest lucru să fie făcut și în cazul în care, fiind
transferată doar o parte din moștenire, se va introduce o acțiune în partaj între cel care a predat moștenirea și cel care a
primit-o.
12. În cazul în care cuiva i se cere să transfere o moștenire după ce un fiu a fost emancipat, el ar trebui să fie obligat să o
accepte și să o transfere, chiar dacă fiul poate obține posesia pretoriană a acesteia în opoziție cu prevederile testamentului.
13. Atunci când un patron este numit moștenitor al acelei părți din averea celui emancipat la care are dreptul prin lege și,
după ce i s-a cerut să transfere averea, spune că are motive să creadă că aceasta este insolvabilă, consider că pretorul va
acționa mai corect dacă îl obligă să accepte și să transfere averea; deși, în ciuda acestei schimbări de opinie, el poate păstra
acea parte a acesteia la care are dreptul legal.
14. În cazul în care, după rezervarea anumitor bunuri ca moștenire privilegiată, moștenitorului i se cere să transfere o
moștenire și este obligat să o accepte, ar trebui să păstreze moștenirea privilegiată? Am răspuns că oricine intră într-o
moștenire din ordinul pretorului ar trebui să fie împiedicat să se bucure de vreun avantaj.
15. Dar dacă o moștenire este lăsată aceleiași persoane cu condiția de a nu deveni moștenitor, iar aceasta susține că are
motive să creadă că moștenirea este insolvabilă, nu poate fi obligată să o accepte decât dacă renunță la moștenirile care au
fost lăsate în funcție de condiția de a nu deveni moștenitor; iar acest lucru nu ar trebui făcut de coerezi pentru a evita
răspunderea, ci de cel căruia i-a fost transferată moștenirea. Căci, așa cum moștenitorul este obligat să accepte moștenirea
pentru ca dorințele testatorului să fie îndeplinite, el nu ar trebui să fie supus unei pierderi din acest motiv.
16. Verișoara mea a fost desemnată moștenitoare unică a unei proprietăți și a fost însărcinată să transfere jumătate din aceasta
imediat lui Publius Maevius, iar cealaltă jumătate, după moartea ei, către Publius Maevius. Alte moșteniri au fost, de
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asemenea, lăsate altor persoane. Maevius a primit imediat jumătatea sa din moștenire și a dat garanția că va returna tot ceea
ce ar fi putut obține în plus față de ceea ce era permis de legea falcidiană, iar celorlalți li s-au plătit integral moștenirile și, de
asemenea, au dat garanția că vor returna orice surplus pe care l-ar fi putut primi. Vărul meu murind, Publius Maevius a cerut
ca cealaltă jumătate din moștenire, împreună cu veniturile acesteia, să îi fie predată. Prin urmare, întreb cât ar trebui să îi
transfer și dacă ar trebui să fie ceea ce a rămas în mâinile vărului meu în plus față de a patra parte a proprietății, și nimic mai
mult; sau dacă aș putea recupera ceva de la ceilalți cărora li s-au plătit moșteniri și, dacă da, cât de mult? De asemenea, întreb
dacă ceea ce aș putea primi de la ei în conformitate cu prevederile și ceea ce a rămas în mâinile vărului meu peste a patra
parte din moștenire nu ar trebui să ajungă la jumătate din aceasta, dacă voi fi obligat să compensez deficitul din creșterea și
veniturile proprietății care a rămas în mâinile vărului meu peste a patra parte, pentru ca suma care ar trebui transferată să nu
depășească a patra parte din moștenire. Sau, așa cum cere Publius Maevius, după ce a fost exceptată a patra parte din
moștenire, tot ceea ce s-a obținut din profiturile acestei a patra părți trebuie să îi fie predat? I-am răspuns că, dacă, cu
adăugarea veniturilor, tot ceea ce a rămas în mâinile verișoarei dvs. în afară de cea de-a patra parte nu reprezintă mai puțin de
jumătate din averea așa cum era în momentul morții ei, trebuie să fie transferat în întregime lui Publius Maevius; și nimic nu
poate fi recuperat, în temeiul stipulației, de la cei cărora li s-au plătit moșteniri. Cu toate acestea, dacă veniturile depășesc
valoarea a jumătate din moștenire, acestea trebuie adăugate la al patrulea dvs. și la veniturile acestuia. Dar dacă venitul din
partea ta care a rămas în mâinile vărului tău și care depășește a patra parte nu se ridică la jumătate din valoarea succesiunii, se
poate intenta o acțiune în temeiul stipulației. Pe scurt, calculul ar trebui făcut în așa fel încât venitul să depășească efectiv o
pătrime, iar dacă acesta a crescut în așa măsură încât să ajungă la mai mult de jumătate din moștenire, puteți reține ceea ce
este în exces.
17. Atunci când i se cere cuiva să își mantuiască sclavii și să le transfere averea, ar trebui să facă acest lucru după ce a dedus
prețul sclavilor.
28. Africanus, Întrebări, Cartea a VI-a.
O persoană desemnată unic moștenitor al unei moșteniri, după ce a fost însărcinată să îmi transfere jumătate din ea în mod
absolut mie și jumătate ție în mod condiționat, a pretins că avea motive să creadă că aceasta este insolvabilă și, la cererea
mea, a intrat pe moștenire și mi-a transferat întreaga moștenire în temeiul Decretului Senatului. Când condiția a fost
îndeplinită, a apărut o îndoială (care nu era lipsită de temei), dacă ar trebui să vă transfer veniturile din partea dumneavoastră.
Mai multe autorități susțin că aceasta nu ar trebui transferată, deoarece nu ar fi fost plătită de moștenitor dacă ar fi acceptat de
bunăvoie moștenirea, și este suficient ca dreptul tău să fie păstrat nealterat fără ca starea ta să fie îmbunătățită.
1. Totuși, aceleași autorități susțin că, în cazul în care o persoană este desemnată unic moștenitor al unei moșteniri și i se cere
să îmi transfere o pătrime din aceasta în mod absolut mie și o pătrime ție sub o condiție, și susține că are motive să creadă că
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moștenirea este insolvabilă și este obligată de mine să o accepte, jumătate din moștenire trebuie să vă fie livrată atunci când
condiția a fost îndeplinită.
2. Nu cred că, în cazul propus, mă pot prevala de legea falșiană, deși moștenitorul desemnat poate face acest lucru, dacă ar fi
intrat de bunăvoie în succesiune.
29. Marcianus, Institutes, Cartea a IV-a.
Dacă cineva, după ce a făcut un testament, ar face apoi un al doilea, primul este anulat, chiar dacă prin ultimul testament a
desemnat moștenitori pentru anumite bunuri, așa cum au afirmat Divinii Severus și Antoninus într-un Rescript, ale cărui
cuvinte din Constituție le citez, împreună cu alte chestiuni incluse în acesta. "Împărații Severus și Antoninus către Cocceius
Campanus, Salutare. Nu există nicio îndoială că un al doilea testament, deși moștenitorul poate fi doar desemnat prin el să
primească anumite bunuri, este valabil, la fel ca și cum nu s-ar fi făcut nicio mențiune despre bunuri; dar respectivul
moștenitor desemnat va fi obligat să se mulțumească cu ceea ce i se lasă sau cu suficient pentru a completa al patrulea său
conform legii falcidiene; și trebuie să transfere averea către cei menționați în primul testament, din cauza cuvintelor care
creează încrederea care au fost inserate, prin care testatorul a declarat că intenționa ca primul testament să fie valabil. Acest
lucru, însă, trebuie înțeles că se aplică numai în cazul în care nimic deosebit de contradictoriu nu a fost inclus în al doilea
testament."
(30) The Same, Institutes, Book VIII.
În cazul în care un trimis spune că are motive să creadă că o moștenire este insolvabilă, el ar trebui să fie obligat să o accepte
în timpul cât timp este angajat la ambasadă, deoarece nu este ocupat în mod constant cu îndatoririle funcției sale. Și el poate
fi obligat să intre în posesia moștenirii, chiar dacă poate spune că va lua problema în considerare; dar nu va fi obligat să facă
transferul imediat, ci trebuie să facă acest lucru imediat ce se întoarce acasă și se poate prevala de beneficiul legii falcidiene
sau de dreptul său în temeiul testamentului, dacă crede că este oportun; sau, dacă nu crede acest lucru, poate transfera
întreaga moștenire pentru a evita să fie supus unor sarcini din această cauză.
1. Dacă cineva însărcinează pe moștenitorul său să transfere "bunurile sale" sau "toate bunurile sale", se înțelege că aceasta
indică un transfer în virtutea unui trust; căci sub termenii "al meu" și "al tău" se consideră că sunt incluse și drepturile de
acțiune.
2. În cazul în care o proprietate este transferată unui fiu aflat sub controlul paternal sau unui sclav, iar tatăl sau stăpânul
ratifică ulterior actul, drepturile de acțiune vor fi de asemenea transferate în temeiul Decretului Trebellian al Senatului.
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3. Contează foarte mult dacă a patra parte este reținută prin drept ereditar, sau dacă partea poate rezerva doar un articol
specificat sau o anumită sumă de bani. Căci, în primul caz, drepturile de acțiune sunt împărțite între moștenitor și beneficiarul
fiduciei, dar în ultimul caz, drepturile de acțiune trec în întregime la beneficiar.
4. Dacă un moștenitor desemnat, fiind însărcinat să transmită o moștenire după ce a reținut pentru el o anumită sumă de bani
sau un anumit articol, deși ceea ce trebuie rezervat este mai puțin decât a patra parte a sa, el nu poate pretinde mai mult decât
atât, chiar dacă ar fi împărat.
5. Dar dacă i se cere să transfere o moștenire fără să-și rezerve nimic pentru el însuși, el este autorizat de împărați să rețină un
sfert. Acest lucru l-au afirmat în Rescripte Divinii Hadrian, Traian și Antoninus.
(31) Același, Institutes, cartea IX.
În cazul în care libertatea este acordată în mod absolut unui sclav, iar o moștenire îi este lăsată sub condiție în cadrul unui
trust, moștenitorul va fi obligat să accepte moștenirea și să o transfere, chiar dacă susține că are motive să creadă că este
insolvabilă; iar sclavul nu poate fi privat de libertatea sa chiar dacă condiția nu ar fi respectată.
1. În cazul în care o moștenire ar trebui să fie lăsată în baza unui contract de fiducie unui sclav care urmează să primească
libertatea într-o anumită perioadă, Divinul Pius a afirmat într-un Rescript adresat lui Cassius Hadrian că moștenitorul nu
poate fi obligat, între timp, să intre în moștenire dacă ar considera că aceasta este insolvabilă, deoarece libertatea nu poate fi
încă acordată sclavului; pe de altă parte, nici nu i se poate conferi libertatea în opoziție cu voința defunctului.
2. În cazul în care un moștenitor este desemnat sub condiție și i se cere să transfere moștenirea, dar nu este dispus să respecte
condiția și să intre pe moștenire, dacă condiția constă într-un act, el trebuie să îl îndeplinească și să transfere moștenirea; sau,
dacă constă în a da ceva, iar beneficiarul fiduciei ar trebui să ofere acest lucru, dar moștenitorul ar refuza să se achite de
obligația sa, i se va da permisiunea beneficiarului să acționeze în locul moștenitorului, și atunci i se va impune necesitatea de
a intra pe moștenire. Alte condiții, care nu sunt la îndemâna moștenitorului, nu intră în competența pretorului.
32. Celsus, Digest, cartea XX.
Ballista a numit moștenitor pe un fiu aflat sub control paternal, după cum urmează: "Lasă-l pe Trebellianus să fie
moștenitorul meu, dacă el dă garanții coloniei filipenilor că, dacă va muri fără urmași, toți banii care ar putea ajunge în
mâinile sale din averea mea vor fi dați respectivei colonii a filipenilor". Am dat ca părere că, deși testatorul a folosit cuvântul
"bani", moștenitorul trebuie să predea și orice alte bunuri pe care le-ar fi putut primi din moștenire, la fel ca și cum testatorul
le-ar fi desemnat în mod expres.
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33. Marcianus, Institutes, cartea VIII.
34. Celsus, în Cartea a XX-a a Digestului, spune că dacă cineva, având o moștenire de patru sute de aurei, îl însărcinează pe
moștenitorul său, în cazul în care moare fără urmași, să îi transfere lui Maevius toți banii care ar putea ajunge în mâinile sale
din moștenirea sa, iar dacă, între timp, el ar obține patru sute de aurei din venitul moștenirii respective și ar muri fără să lase
copii, moștenitorul său va datora patru sute de aurei lui Maevius. El tratează această chestiune îndelung, atât în ceea ce
privește faptul dacă moștenitorul va profita de creștere și își va asuma riscul oricărei pierderi, cât și invers; și spune în
concluzie că ar fi nedrept ca beneficiarul fiduciei să suporte pierderile atunci când nu are dreptul la profituri. Și, în cazul în
care trebuie să se compenseze o anumită deficiență din cele patru sute de aurei, el întreabă dacă orice creștere va aparține și
beneficiarului, adică dacă trebuie să se țină cont de pierderi și profituri, până la suma de patru sute de aurei? Consider că
această opinie este corectă.
(34) Același, Reguli, Cartea a II-a.
În cazul în care un tată a dorit ca, în cazul în care unicul său fiu supraviețuitor ar muri, partea sa din moștenire să fie predată
unei rude, iar frații au murit în aceeași zi, respectiva rudă nu va avea dreptul la o parte din moștenire dacă nu poate dovedi
care dintre frați a murit ultimul; dar s-a decis că mama lor va avea dreptul la moștenirea ambilor, în conformitate cu Decretul
Tertulian al Senatului.
35. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a VI-a.
Divinul Pius a decretat că, în cazul în care o femeie nebună era desemnată moștenitoare și însărcinată cu transferul unei
proprietăți, curatorul ei putea ceda toate drepturile de acțiune după ce a obținut posesia proprietății în conformitate cu
prevederile testamentului.
36. Paulus, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
37. În cazul în care o moștenire este transferată în contul unui trust înainte de a se încheia o convenție de arbitraj cu
moștenitorul, cred că beneficiarul trustului ar trebui să dea garanții moștenitorului, la fel ca și în cazul în care acesta din urmă
a fost însărcinat cu bunurile din moștenire înainte de a le transfera, deoarece dictonul comun conform căruia el poate păstra
anumite bunuri nu se aplică în mod universal; căci ce se întâmplă dacă în moștenire nu ar exista nimic pe care el să poată să-l
păstreze, ca, de exemplu, în cazul în care totul constă în bilete sau în articole pe care nu le are în posesie? Este clar că cel
căruia i se transferă patrimoniul va obține totul, iar moștenitorul va fi obligat de hotărârile judecătorești în cazurile în care a
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fost acționat în justiție sau de clauzele pe care a fost obligat să le încheie și pe care nu le-a putut evita. Prin urmare, el nu
poate fi obligat să transfere moștenirea decât dacă i se oferă o garanție.
(37) Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Se consideră că o moștenire a fost transferată atunci când fie i se predă proprietatea însăși, fie i se permite moștenitorului să
intre în posesia bunurilor care aparțin moștenirii, fie în întregime, fie în parte, în așa.fel încât una dintre părți este dispusă să o
transfere și cealaltă să o primească, dar nu și dacă moștenitorul ar trebui să creadă că ai obținut posesia pentru orice alt motiv.
Aceeași regulă trebuie să se considere că se aplică în cazul în care posesia este ratificată ulterior. Cu toate acestea, dacă
moștenitorul declară că a transferat el însuși proprietatea sau că a făcut acest lucru printr-o scrisoare sau un mesager, el va fi
ascultat. În cazul în care el ar trebui să o predea altcuiva, cu acordul dumneavoastră, drepturile de acțiune împotriva
dumneavoastră vor fi, de asemenea, transferate. De asemenea, dacă altcineva decât moștenitorul ar transfera bunurile la
ordinul meu sau dacă moștenitorul ar ratifica transferul, drepturile de acțiune vor fi considerate ca fiind transferate.
1. În plus, un tutore ar trebui să facă el însuși transferul unei proprietăți cu autoritatea tutorelui său, dar tutorele nu poate face
acest lucru fără consimțământul tutorelui său, cu excepția cazului în care acesta din urmă este un copil; deoarece un tutore nu
poate ceda drepturile de acțiune aparținând tutorelui său. Divinul Severus, în cazul unui tutore numit Arrius Honoratus, a
decretat că un tutore nu poate transfera o proprietate doar cu autoritatea tutorelui său, în cazul în care respectivul Arrius
Honoratus a făcut un transfer de acest fel către unchiul și tutorele său Arrius Antoninus.
2. Atunci când o moștenire trebuie să fie transferată unui tutore, s-a stabilit că acest lucru nu poate fi făcut de către acesta din
urmă fără autoritatea tutorelui său.
38. Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
Căci transferul unei moșteniri nu este o simplă plată, ci o succesiune, deoarece beneficiarul este răspunzător.
39. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
În plus, o moștenire nu poate fi transferată fără discernământ către tutorele însuși.
40. Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
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Deși Senatul s-a referit la cesiunea acestor drepturi de acțiune care, prin legea civilă, sunt atât în favoarea cât și împotriva
moștenitorului, totuși, drepturile de acțiune pretoriene sunt de asemenea cesionabile, căci nu există nicio diferență între cele
două. De asemenea, cazurile care implică obligații naturale sunt, de asemenea, susceptibile de cesiune.
1. Un moștenitor desemnat este menționat în mod specific în Decretul Trebellian al Senatului; totuși, am adoptat regula că
succesorul unui moștenitor poate face în mod legal transferul în temeiul Decretului Trebellian al Senatului, la fel cum poate
face un moștenitor, posesorul pretorian al bunurilor unei moșii, un tată sau un stăpân prin care se dobândește proprietatea.
Pentru că toți ar trebui să cedeze orice drepturi pe care le-ar putea avea în temeiul Decretului Trebellian al Senatului și nu are
nicio importanță dacă moștenitorul desemnat, tatăl sau stăpânul, este solicitat să transfere proprietatea.
2. De asemenea, este irelevant cui se face transferul în numele nostru, fie că este vorba de capul unei gospodării, fie de cineva
care se află sub controlul altcuiva;
41. Gaius, Trusts, Cartea a II-a.
Un bărbat sau o femeie. Prin urmare, o moștenire poate fi transferată unui sclav cu consimțământul nostru, sau fără el, dacă
ulterior ratificăm actul.
42. Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
Pentru că este la fel ca și cum averea ar fi fost transferată către mine.
1. În cazul în care o moștenire este transferată, drepturile de sepultura rămân la moștenitor.
43. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
Papinianus discută următorul punct. O persoană care a fost desemnată moștenitoare a jumătate dintr-o moștenire a fost rugată
să o predea altei persoane și, susținând că o consideră insolvabilă, a fost obligată să o accepte. Beneficiarul fiduciei nu știa că
o parte din moștenire revenise moștenitorului desemnat după ce fusese transferată, și s-a pus întrebarea dacă ar fi necesară o
altă acțiune. Papinianus spune că beneficiarul ar fi în siguranță. De asemenea, el spune că, într-un caz de acest fel, ar trebui să
se stabilească dacă va fi necesar un nou transfer după creșterea părții menționate mai sus.
(44) Marcellus, Digest, Cartea XV.
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Un moștenitor, la cererea lui Stichus, care își primise libertatea și averea în încredere în temeiul aceluiași testament, a intrat
în respectiva moștenire, pe care o suspecta de insolvabilitate, iar Stichus a murit ulterior înainte de a fi în întârziere în
acceptarea moștenirii și l-a lăsat moștenitor pe Titius. Întreb dacă, în conformitate cu decretul Senatului, se vor putea intenta
acțiuni împotriva lui Titius în cazul în care acesta refuză să accepte moștenirea lăsată în încredere. Am răspuns că, în timp ce,
în mod normal, cel care este obligat să accepte o moștenire poate să o transfere imediat către beneficiarul fiduciei, decretul
Senatului, în acest caz, pare să se refere doar la sclavul manuntit și nu se face nicio mențiune despre moștenitor. Cu toate
acestea, se poate întâmpla ca moștenitorul să amâne transferul; de exemplu, în cazul în care defunctul îi datora bani, iar el a
preferat să îi păstreze decât să intenteze o acțiune pentru recuperarea lor. Cu toate acestea, cred că moștenitorului ar trebui să
i se aplice aceeași regulă care i se aplică și lui; căci de ce ar avea primul dreptul să respingă o moștenire pe care cel de la care
moștenește nu ar fi putut să o respingă? Dacă libertul ar muri fără să lase un moștenitor, înainte ca moștenirea să fie
transferată, creditorii moștenirii sale ar fi autorizați să vândă bunurile sale, la fel ca și în cazul în care ar fi murit după ce
moștenirea a fost livrată.
(1) Vă cer să îmi dați părerea dacă am dreptate în decizia pe care am luat-o cu privire la următoarea întrebare. O fiică care a
fost desemnată moștenitoare a întregii averi a tatălui său a fost însărcinată să transfere jumătate din aceasta după ce a dedus
toate moștenirile și datoriile, dintre care niciuna nu era foarte mare, pentru a evita aplicarea legii falși. Moștenitoarea nu a
fost în întârziere în executarea fiduciei. Îi cer să îmi transfere moștenirea în mod verbal, la fel ca și cum aș fi intentat o
acțiune în temeiul Decretului Trebellian al Senatului, și consider că, din acest motiv, dobânzile datorate din ziua morții
testatorului până în momentul în care moștenirea a fost transferată pot fi recuperate prin intermediul acțiunilor
corespunzătoare. De asemenea, formulez o pretenție cu referire la chiriile din moștenire, deoarece obligația care rezultă din
contractele de închiriere face parte din aceasta, dar nu cer niciun profit de la moștenitoare; totuși, ea dorește să îi restitui suma
chiriilor sau să îi cedez drepturile mele de acțiune pentru a colecta dobânzile și chiriile, iar eu nu o pot convinge că, în
temeiul termenului "moștenire" pe care i s-a cerut să mi-l transfere, am dreptul și la această stipulație pentru dobânzi. Am dat
ca fiind opinia mea că toate aceste lucruri sunt incluse în termenul "estate" și că în cazul la care faceți referire nu există nicio
diferență între aceste obligații și altele care sunt contractate sub condiție sau care sunt plătibile anual sau lunar. Este clar că
aceste lucruri sunt considerate ca fiind venituri ale bunurilor incluse în patrimoniu și că, dacă nu a existat nicio neîndeplinire,
veniturile nu aparțin beneficiarului fiduciei. Dar cum beneficiarul nu cere, ca să spunem așa, ca moștenitorul să adauge ceva
la trust, ci doar solicită ca averea să îi fie transferată în starea sa actuală, moștenitorul nu ar trebui, în niciun caz, să refuze să
facă acest lucru; deoarece Senatul a avut intenția ca beneficiarul să primească jumătate din avere și să fie considerat ca
ocupând locul moștenitorului în ceea ce privește acea parte a acesteia care ar putea fi transferată către el. Dar dacă
moștenitoarea ar împrumuta bani din moștenire cu dobândă sau ar încasa venitul terenului, nu i se va cere să plătească nimic
în acest sens persoanei căreia i s-a lăsat moștenirea în încredere, dacă nu a fost în întârziere; din motivul că a împrumutat
banii pe propriul risc, iar prin cultivarea solului sau prin strângerea recoltelor a făcut cheltuieli și nu este corect ca ea să
acționeze, ca să spunem așa, ca agent al altcuiva. Dar atunci când moștenitorul primește un venit din moștenire în modul în
care face obiectul cercetării, nu este implicată nicio cheltuială sau muncă efectuată de moștenitor.
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45. Modestinus, Despre invenții.
În cazul în care unui moștenitor i s-a cerut să transfere o întreagă moștenire și refuză să o păstreze pe a patra, deoarece
dorește să îndeplinească cu mai multă exactitate dorințele defunctului, el ar trebui să intre voluntar în moștenire ca și cum ar
intenționa să o transfere în conformitate cu Decretul Trebellian al Senatului. L-aș sfătui, de asemenea, dacă el consideră că
moștenirea este insolvabilă, să o respingă, pentru a putea fi obligat de pretor să o transfere; pentru că, în acest caz, se
consideră că o transferă în temeiul Decretului Trebellian al Senatului; și în cazul în care moștenitorul și-a manifestat teama de
a fi responsabil de îndatorarea moștenirii, toate drepturile de acțiune vor trece la persoana care o primește.
46. Javolenus, Epistole, Cartea a XI-a.
Seius Saturninus, amiral al flotei britanice, prin testamentul său l-a numit pe Valerius Maximus, căpitan de trireme,
moștenitorul său fiduciar și l-a însărcinat să transfere averea sa fiului său Seius Oceanus, atunci când acesta din urmă va
ajunge la vârsta de șaisprezece ani. Seius Oceanus a murit înainte de a atinge această vârstă. Atunci Malleus Seneca, care a
pretins că era unchiul lui Seius Oceanus, a revendicat proprietatea acestuia pe motiv că era ruda cea mai apropiată. Maximus,
căpitanul triremei, a revendicat și el proprietatea, deoarece persoana căreia i se ordonase să i-o transfere era moartă. Întreb
cui dintre aceste persoane îi aparține proprietatea, lui Valerius Maximus, căpitanul triremei, moștenitorul fiduciar, sau lui
Mallius Seneca, care susține că este unchiul băiatului decedat? Am răspuns că, în cazul în care Seius Oceanus, căruia, prin
testamentul lui Seius Saterninus, la împlinirea vârstei de șaisprezece ani, urma să fie transferată de către Valerius Maximus,
moștenitorul fiduciar, moștenirea lăsată în administrare fiduciară, ar fi murit înainte de a împlini vârsta prevăzută, averea
lăsată în administrare fiduciară ar fi trecut la cel care avea dreptul la celelalte bunuri ale lui Oceanus, deoarece momentul
executării acesteia a sosit în timpul vieții lui Oceanus; cu alte cuvinte, cu condiția ca, prin prelungirea termenului de predare,
să se considere că testatorul a intenționat să încredințeze tutela fiului său moștenitorului fiduciar, mai degrabă decât să fi
stabilit un termen incert pentru executarea fiduciei.
47. Pomponius, Diverse pasaje, Cartea I.
Dacă cineva, legat față de o persoană doar printr-o obligație naturală, ar achita o datorie față de moștenitorul acesteia, banii
trebuie să fie plătiți celui căruia i-a fost lăsată averea în încredere.
48. Paulus, Opinii, Cartea a XIV-a.
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Paulus a dat ca opinie că, în cazul în care o anumită parte a unei moșteniri a fost lăsată cuiva, iar acesta din urmă a furat
bunuri aparținând moștenirii, se poate considera în mod foarte corect că i se poate refuza o acțiune având ca obiect ceea ce șia însușit.
49. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
În cazul în care o moștenire urmează să fie transferată în temeiul Decretului Trebellian al Senatului, iar chestiunea este
urgentă și este de temut că timpul pentru introducerea unei acțiuni ar putea expira din cauza absenței beneficiarului fiduciei,
moștenitorul poate fi obligat să apere acțiunea introdusă împotriva moștenirii.
1. În mod similar, în cazul în care un fiu deliberează cu privire la faptul dacă va cere posesia moștenirii în opoziție cu
termenii testamentului, moștenitorul desemnat poate fi acționat în justiție de către creditorii moștenirii.
50. Același, Întrebări, Cartea a XI-a.
Atunci când Vivius Cerealis a fost numit moștenitor și i s-a ordonat să transfere averea fiului său Vivius Simonides, atunci
când acesta va fi liber de controlul său, și s-a dovedit că au fost comise multe acte frauduloase în scopul de a evita încrederea,
împăratul Hadrian a ordonat ca averea să fie predată fiului, astfel încât tatăl să nu aibă niciun drept asupra banilor atâta timp
cât fiul său va trăi. Căci, cum nu se poate da o garanție atâta timp cât există controlul patern, împăratul i-a provocat această
pierdere tatălui din cauza fraudei săvârșite de acesta. După ce un astfel de decret a fost autorizat, fiul ar trebui, în astfel de
circumstanțe, să fie comparat cu fiul unui soldat, în cazul în care bunurile trebuie recuperate de la posesori, sau când este
necesar să fie intentat un proces împotriva debitorilor moștenirii. Cu toate acestea, este în conformitate cu respectul datorat
unui tată, în cazul în care acesta din urmă ar trebui să fie redus la lipsă, ca judecătorul, la discreția sa, să dispună ca o parte
din veniturile succesiunii să îi fie dată.
51. Același, Întrebări, Cartea a XVII-a.
În cazul în care un moștenitor este însărcinat să predea o moștenire lăsată în devălmășie, după ce a dedus moștenirile, nu se
consideră că trebuie deduse cele care nu pot fi recuperate prin acțiune. În cazul în care o zestre este lăsată ca moștenire
privilegiată unei soții, care este desemnată moștenitoare a unei părți din averea unui testator, iar ea este însărcinată să
transmită averea după ce a dedus legatele, ea poate totuși să își deducă partea ei de moștenire în proporție cu zestrea, chiar
dacă sfertul pe care are dreptul să îl rețină prin legea falciană se ridică la o sumă egală cu zestrea ei. Pentru că, având în
vedere că are dreptul la ambele, nu există nicio diferență între această femeie și orice alt creditor care poate fi numit
moștenitor și însărcinat cu transferul succesiunii. Același principiu se aplică și în cazul în care ea este însărcinată cu un trust
fără deducerea moștenirilor.
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52. Același, Întrebări, Cartea a XIX-a.
În cazul în care un bun aparținând unui terț este lăsat moștenire lui Titius, iar acesta din urmă îl însărcinează pe stăpânul său,
pe care l-a numit moștenitor, să transmită averea lui Maevius, Maevius nu poate pretinde în mod legal moștenirea, deoarece
el nu poate dobândi ceea ce nu a ajuns niciodată în mâinile moștenitorului desemnat, adică proprietatea bunului.
1. Un sclav și-a obținut libertatea de la unul dintre cei doi moștenitori desemnați, iar de la celălalt a primit o moștenire lăsată
în administrare fiduciară. Dacă niciunul dintre acești moștenitori nu ar fi dispus să accepte moștenirea, pretorul nu ar avea
jurisdicție, deoarece nu poate obliga un moștenitor să intre pe o moștenire cu unicul scop de a asigura libertatea sclavului, și
nici nu-l poate obliga pe cel prin care nu s-a acordat libertatea să accepte moștenirea în numele unui sclav care nu a fost încă
eliberat, deoarece decretul Senatului se aplică numai în cazul în care toți moștenitorii sunt însărcinați direct cu acordarea
libertății, sau unul este însărcinat cu aceasta, precum și cu predarea moștenirii în temeiul unui contract de fiducie. În cazul în
care moștenitorul însărcinat cu acordarea libertății ar refuza partea sa de moștenire sau ar fi exclus din cauza neîndeplinirii
condiției de care depinde numirea sa, întrucât partea sa va trece la celălalt moștenitor, se poate susține că acesta ar trebui să
fie obligat să accepte moștenirea. Pentru că ce importanță are în baza cărei reguli aceeași persoană ar trebui să îi datoreze
sclavului atât libertatea, cât și moștenirea?
53. Același, Întrebări, Cartea XX.
Un moștenitor nu ar trebui să fie obligat să accepte o moștenire, pe care o consideră insolvabilă, de către un sclav căruia
respectivul moștenitor este însărcinat să acorde libertatea și moștenirea, deoarece condiția sclavului depinde de moștenire și
nimeni nu poate obliga pe altul să devină răspunzător de acțiunile intentate împotriva unei moșteniri doar pentru a asigura
plata unei moșteniri. Căci ce se întâmplă dacă sclavul moare în timpul întârzierii cauzate de legatar prin faptul că nu l-a
manuntit? Dacă, totuși, legatarul ar muri în timpul vieții testatorului, opinia mai echitabilă ar fi că acesta ar trebui să fie
obligat să accepte moștenirea, deoarece are puterea de a o transfera sclavului după manumisiunea acestuia.
54. Același, Întrebări, Cartea XIX.
Titius a fost însărcinat să transfere lui Maevius reziduul unei moșii. Beneficiarul nu poate recupera nimic din ceea ce
moștenitorul ar fi putut înstrăina sau risipi între timp, dacă se dovedește că nu a făcut acest lucru în mod fraudulos și cu
scopul de a interfera cu trustul; căci este stabilit că buna credință este o caracteristică esențială a unui legat fiduciar. Cu toate
acestea, Divinul Marcus, atunci când a decis o chestiune care implica o moștenire lăsată în trust, care era cuprinsă în
următoarele cuvinte: "Vă însărcinez să transferați tot ceea ce rămâne din averea mea", a considerat că acest lucru trebuie lăsat
la aprecierea unui bun cetățean și a decis că orice cheltuieli despre care se spunea că au fost suportate cu referire la moștenire
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nu ar trebui doar să provoace o diminuare a proprietății incluse în trust, ci ar trebui, de asemenea, să fie distribuite pro rata cu
referire la averea patrimonială, la care moștenitorul avea dreptul ca fiind a sa proprie. Acest lucru mi se pare nu numai că se
bazează pe echitate, ci și că este confirmat de exemplu; deoarece, dacă s-ar ridica o problemă privind contribuția de
proprietate a unui fiu emancipat în favoarea fraților săi, s-a stabilit în mod definitiv că tot ceea ce a fost dobândit de fiu în
armată are dreptul să păstreze; iar împăratul, după ce a fost consultat, a decis că cheltuielile suportate de soldat nu numai că
ar trebui să fie repartizate între fondurile datorate din moștenire, dar ar trebui, de asemenea, să fie deduse pro rata din banii
care fac parte din peculium. Conform celor afirmate mai sus, Maevius ar trebui să ceară o cauțiune pentru executarea
fiduciei, nu pentru ca, în temeiul stipulației, să poată pretinde ceea ce nu a putut recupera în temeiul fiduciei, ci pentru a avea
garanții pentru suma pe care ar fi putut-o recupera în conformitate cu termenii fiduciei.
(55) Același, Întrebări, Cartea XX.
În cazul în care fiul unui patron ar transfera o moștenire unui străin în temeiul Decretului Trebellian al Senatului, o acțiune
pentru a recupera valoarea serviciilor care nu pot fi transferate va fi în favoarea moștenitorului, iar acesta nu va fi prejudiciat
de o excepție, deoarece aceasta nu poate aduce niciun avantaj persoanei îndreptățite să beneficieze de încredere. În general,
trebuie spus că moștenitorul nu poate fi nici împiedicat să acționeze, nici eliberat de obligații care nu au legătură cu predarea
succesiunii.
1. Împăratul Titus Antoninus a afirmat într-un rescript că, atunci când libertatea a fost lăsată direct, pentru a produce efecte
într-un anumit termen, nu este necesar să se facă transferul proprietății atunci când nu există o persoană căreia să i se poată
preda.
2. În cazul în care cineva a primit o întreagă moștenire în temeiul Decretului Trebellian al Senatului, după ce a susținut că are
motive să creadă că este insolvabilă, dacă a fost însărcinat să o transfere altcuiva, va fi obligat să o predea în întregime și, în
acest caz, va exista, de asemenea, un motiv pentru aplicarea Decretului Trebellian al Senatului, deoarece beneficiarul fiduciei
nu poate reține al patrulea în temeiul legii falcidiene. De asemenea, dacă primul beneficiar nu ar fi cerut intrarea în posesie,
nici nu are importanță dacă trustul creat în al doilea rând nu ar fi avut efect, deoarece atunci când o moștenire a fost acceptată
o dată, se consideră că toate dorințele defunctului au fost îndeplinite. Această opinie nu este infirmată nici pentru că
beneficiarul trustului nu este obligat să plătească alte moșteniri care însumează mai mult de trei pătrimi din succesiune.
Pentru că una este să fie acționat în justiție în numele moștenitorului și alta este să fie acționat în justiție în nume propriu prin
faptul că este obligat să respecte voința defunctului. Conform celor deja menționate, moștenitorul desemnat nu ar trebui să fie
obligat să accepte moștenirea doar la cererea primului beneficiar al fiduciei, în cazul în care acesta din urmă nu are dreptul la
nicio parte din aceasta, la fel ca și în cazul în care ar fi fost obligat să transfere moștenirea, împreună cu veniturile sale,
imediat sau după un anumit timp. Cu toate acestea, în cazul în care ar trebui să fie însărcinat să o transfere fără venitul său, se
poate deduce că suma nu va fi suficientă pentru a-l obliga să accepte moștenirea, și nici nu este important dacă primul
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beneficiar ar fi primit și libertatea sa, deoarece nici acceptarea banilor, nici acordarea libertății nu vor fi suficiente pentru a-l
obliga pe moștenitorul desemnat să intre în moștenire. Dar atunci când primul beneficiar al fiduciei refuză să îl oblige pe
moștenitor să accepte moștenirea, s-a decis că cel de-al doilea poate cere în mod legal ca acest lucru să fie făcut, pentru ca
moștenitorul să poată intra în ea și să i-o transfere.
3. Dar ce se întâmplă dacă primul beneficiar ar trebui să fie obligat să nu predea averea unui terț, ci să o transfere el însuși
moștenitorului ? Pentru motivul că nu ar trebui să îi transfere al patrulea pe care l-a pierdut, el ar trebui să fie audiat cu
referire la reținerea acestei părți din moștenire. Cu toate acestea, faptul că moștenitorului desemnat, care a fost obligat să
accepte moștenirea, i se refuză dreptul de a pretinde ceva în temeiul fiduciei nu ar trebui să fie respins fără a fi luat în
considerare. De ce nu ar trebui să fie considerat nedemn de a obține ceva în temeiul testamentului defunctului, care a refuzat
să se conformeze dorințelor sale? Acest lucru va fi mai temeinic stabilit, dacă moștenitorul a fost obligat să intre în moștenire
după ce o condiție a fost îndeplinită, căci dacă a fost obligat să facă acest lucru în timp ce condiția era în curs de îndeplinire,
va fi greu de dovedit acest lucru, deoarece el, prin simpla schimbare de opinie, va putea pretinde al patrulea falșian. Și știu
foarte bine că se poate spune că, în nici un caz, nu trebuie să se refuze beneficiul unui trust celor care își revendică dreptul de
separeu. În așa măsură Senatul era convins că moștenitorul nu trebuie să obțină nimic din partea de moștenire pe care a
respins-o, încât nici măcar nu a putut să se folosească de legea falcidiană, să își rezerve vreo moștenire privilegiată sau să
dobândească vreun avantaj în temeiul unui al doilea testament, în care substituirea se face în felul următor: "Oricine devine
moștenitorul meu, să fie moștenitorul fiului meu".
4. Persoana căreia i-a fost transferată moștenirea lui Titius în temeiul Decretului Trebellian al Senatului poate transfera lui
Sempronius moștenirea lui Maevius pe care defunctul Titius a fost însărcinat să i-o transfere, la fel cum ar putea face orice alt
succesor, oricare ar fi el.
5. Acțiunile care trec în temeiul Decretului Trebellian al Senatului sunt doar temporare, în care moștenirea este evacuată de la
partea care a pierdut procesul după ce a transferat moștenirea în temeiul fiduciei, dacă, desigur, problema a fost alăturată cu
el înainte de livrare; căci forța evacuării face ca transferul să fie nul, deoarece că fiduciea care a fost stabilită nu era datorată.
Este clar că atunci când aceeași persoană care a câștigat cauza a fost și însărcinată cu fiducia, pentru motivul că posesorul, în
transferul proprietății, a dat socoteală moștenitorului pentru aceeași parte care ar fi trebuit să fie livrată beneficiarului; se
poate susține că acțiunile care trec sub incidența Decretului Trebielei al Senatului nu se vor prescrie prin trecerea timpului.
56. Același, Opinii, Cartea a VII-a.
Un tată dorea ca fiica sa, după ce și-a rezervat anumite articole, să predea averea fraților săi. S-a hotărât că fiica trebuie să fie
pusă în posesia bunurilor, înainte de a face transferul către frații ei. Dacă, între timp, frații ar fi vândut sau grevat toate
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bunurile din moștenire, iar aceasta le-ar fi fost ulterior transferată, s-a stabilit că, numai din cauza faptei lor, ar trebui să se
confirme vânzările sau gajurile din acea parte a moștenirii care nu a fost rezervată.
57. Același, Opinii, cartea VIII.
"Fie ca moștenitorii mei, la moartea lor, să transfere orașului Beneventum, locul meu de naștere, toate bunurile sau
proprietățile mele care ar putea ajunge în mâinile lor". S-a decis că niciunul dintre veniturile colectate de moștenitori în timp
ce o condiție era în curs de executare nu era inclus în trust.
(1) Următoarea dispoziție a fost inserată într-un testament: "Îl însărcinez pe primul dintre fiii mei care ar putea muri fără
urmași să lase partea sa din averea mea fratelui său supraviețuitor. Dacă amândoi vor muri fără urmași, doresc ca întreaga
mea avere să revină nepoatei mele Claudia." În cazul în care unul dintre moștenitori ar muri lăsând un fiu, iar ultimul ar muri
fără urmași, s-ar părea, la prima vedere, că nepoata nu ar putea fi admisă la succesiune în conformitate cu termenii condiției;
dar, întrucât, în interpretarea contractelor de fiducie, este necesar să se ia în considerare intenția testatorului, ar fi absurd să se
considere că, deoarece prima substituire nu a intrat în vigoare, dreptul nepoatei la jumătate din succesiune ar trebui refuzat,
deoarece bunicul a avut intenția ca ea să primească întreaga moștenire, dacă ultimul dintre fiii care a murit ar primi partea
fratelui său.
(2) "Când voi muri, te însărcinez, draga mea soție, să transferi averea mea copiilor mei, sau unuia dintre ei, sau nepoților mei,
sau oricăruia dintre ei pe care îl vei alege, sau rudelor mele, sau oricăreia dintre toate rudele mele pe care le vei alege." În
opinia mea, s-a făcut o substituire a fiduciei în ceea ce privește copiii, iar în ceea ce privește nepoții și celelalte rude, soției i
s-a acordat dreptul de a alege, dar aceasta nu putea, din punct de vedere legal, să facă o alegere între celelalte rude dacă
vreunul dintre nepoți ar fi fost în viață, din cauza gradelor diferite stabilite prin termenii fiduciei; dar în cazul în care gradul
de nepoți a încetat să mai existe, femeia putea alege oricare dintre rudele pe care le dorea.
58. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
Un moștenitor care a fost însărcinat să transfere o moștenire după ce a dedus a patra parte din aceasta a devenit moștenitorul
unui debitor al moștenirii înainte de a o transfera. Întrucât, din acest motiv, dreptul la acțiune a fost contopit și nu a putut fi
restabilit în temeiul Decretului Trebellian al Senatului, trei pătrimi din datorie ar putea fi revendicate în virtutea fiduciei; dar
dobânda pentru timpul trecut care era datorată pentru obligația sau pentru o hotărâre obținută trebuie calculată până la
momentul în care dreptul la acțiune a fost stins, iar dobânda nu poate fi calculată pentru timpul care urmează, cu excepția
cazului în care moștenitorul a fost în întârziere în executarea fiduciei.
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1. În cazul în care o moștenire ar trebui să fie transferată într-un anumit interval de timp în conformitate cu termenii unui
trust, moștenitorul nu va fi obligat să răspundă pentru creanțele datorate moștenirii, doar pentru că ar fi putut încasa bani de la
unii dintre debitori.
2. În cazul în care cineva este însărcinat să transfere o moștenire după un anumit timp, el nu este obligat să plătească orice
dobândă primită de la debitorii moștenirii, care a fost datorată după moartea creditorului, iar dacă aceasta nu este colectată,
dreptul la acțiune pentru a recupera toate dobânzile (pentru că stipulația este o parte a moștenirii) va trece în temeiul
Decretului Trebellian al Senatului, și, prin urmare, nu va fi o creanță pentru bani care nu sunt datorate. Și, în mod similar,
dacă dobânda care s-a acumulat în timpul perioadei intermediare nu este plătită unui creditor al succesiunii, beneficiarul
fiduciei va fi, de asemenea, responsabil pentru aceasta în temeiul Decretului Trebellian al Senatului și, prin urmare, nu va
exista niciun motiv de plângere pentru că moștenitorul nu a plătit dobânda din venitul pe care avea dreptul să îl încaseze.
Totuși, dacă moștenitorul va plăti dobânda pentru perioada intermediară, el nu va avea dreptul să rețină nimic din acest
motiv, deoarece își desfășura propria afacere, deoarece, întrucât a fost obligat să plătească principalul creditorului, nu poate fi
acuzat de beneficiarul fiduciei de nicio dobândă plătită în perioada intermediară.
3. În cazul în care un moștenitor este însărcinat să transfere o moștenire în valoare de o sută de aurei, după ce și-a rezervat o
sumă egală, se consideră că a primit întreaga sumă de bani în conformitate cu legea falcidiană, iar Rescriptul Divinului
Hadrian trebuie interpretat ca și cum ar fi avut dreptul de a rezerva o anumită sumă din moștenire. Această opinie ar trebui să
fie dată și în cazul în care un moștenitor este însărcinat să transfere o parte din moștenire către coeredele său. Cazul este
diferit în cazul în care trebuie reținută o parte din terenul care aparține unei moșteniri, deoarece banii pot fi întotdeauna
reținuți, dar o parte din teren nu poate fi reținută, decât cu acordul coerezului său, care are proprietatea asupra acestuia. În
plus, dacă terenul are o valoare mai mare decât partea sa de moștenire, se consideră că legea falcidiană se va aplica
surplusului, în cazul în care beneficiarul fiduciei solicită acest lucru; deoarece s-a stabilit că banii care sunt plătiți trebuie să
fie compensați cu terenul.
4. În cazul în care un moștenitor a fost însărcinat să transfere o moștenire în momentul decesului său după ce și-a rezervat
veniturile acesteia, el nu poate reține urmașii sclavilor de sex feminin și nici creșterea turmelor care au înlocuit pe cei care au
murit.
5. Profiturile și dobânzile pe care debitorii unei moșii le-au plătit înainte de ziua în care trebuia să fie executată fiducia,
precum și cele care au fost plătite după aceea, precum și rentele câmpurilor încasate de moștenitor, vor fi incluse în sfertul la
care acesta are dreptul.
6. În plus, atunci când unui moștenitor i se cere să transmită o moștenire la moartea sa, el nu poate fi obligat să vândă
bunurile din moștenire, iar dobânda la capital obținută din prețul acestor bunuri nu poate fi legal revendicată și nu se
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consideră că a fost primită în locul folosinței acestor bunuri în timpul intermediar. Din nou, deși moștenitorul nu este obligat
să își asume riscul morții sclavilor sau al distrugerii caselor din oraș, totuși, utilizarea bunurilor menționate și orice pierderi
suferite din această cauză vor diminua, în această măsură, a patra parte a sa în temeiul legii falcidiene.
7. În cazul în care un moștenitor este însărcinat să predea tot ceea ce a mai rămas din moștenire în momentul morții sale, nu
se consideră că a fost însărcinat cu transferul profiturilor pe care le-ar fi putut încasa, deoarece aceste cuvinte ale testatorului
se referă la o diminuare a moștenirii și nu înseamnă că beneficiarul fiduciei va profita de adăugarea veniturilor.
8. În cazul în care cuiva i se cere să transfere orice lucru rămas din averea sa la momentul decesului, moștenitorul său nu va fi
obligat să elibereze niciunul dintre bunurile pe care defunctul le-a gajat, cu condiția ca acest lucru să nu fi fost făcut în mod
fraudulos.
59. Paulus, Întrebări, Cartea a IV-a.
Un debitor l-a numit pe creditorul său, căruia îi dăduse bunurile în gaj, iar moștenitorul său l-a acuzat să transfere averea sa
fiicei sale, adică fiicei testatorului. Creditorul, după ce a refuzat să accepte moștenirea pentru că o suspecta de insolvabilitate,
a fost obligat să facă acest lucru prin ordinul pretorului și a transferat-o. Întrucât nu a putut găsi un cumpărător pentru gaj, a
cerut să i se acorde permisiunea de a-l păstra prin dreptul de proprietate. Am considerat că obligația a fost stinsă prin
acceptarea de către acesta a proprietății. Totuși, să vedem dacă gajul nu a fost eliberat, deoarece obligația naturală a fost
eliminată. Și să ne mai gândim care va fi rezultatul și dacă creditorul care introduce o acțiune posedă bunul sau dacă
moștenitorul este sau nu în posesia lui. Dacă creditorul se află în posesia acestuia, acțiunea nu poate fi intentată împotriva sa
de către beneficiarul fiduciei și nici nu poate fi acționat în justiție în cadrul unei acțiuni în garanție, deoarece dreptul de a
acționa aparține succesiunii; de asemenea, o acțiune în temeiul fiduciei nu poate fi intentată în mod corespunzător pe motiv
că moștenitorul a transferat mai puțină proprietate decât ar fi trebuit, ceea ce ar fi fost cazul chiar dacă nu ar fi existat nicio
garanție: deoarece creditorul, în această calitate, are posesia bunului. Și chiar dacă beneficiarul fiduciei poate deține
proprietatea, el va fi răspunzător față de acțiunea serviană, deoarece este sigur că banii nu au fost plătiți; la fel cum susținem
atunci când o acțiune este pierdută din cauza unei excepții. Prin urmare, nu numai că bunul poate fi reținut, dar se poate
intenta acțiune pe temeiul gajului, iar ceea ce a fost deja plătit nu poate fi recuperat. Prin urmare, obligația naturală bazată pe
gaj continuă să existe. În cazul în care lucrurile rămân în starea lor inițială, nu cred că creditorul ar putea fi obligat să accepte
masa succesorală, cu excepția cazului în care s-a dat mai întâi o garanție pentru a-l despăgubi sau dacă creanța sa a fost
satisfăcută. În cazul în care un moștenitor desemnat procedează împotriva beneficiarului fiduciei în propriul avantaj, de
exemplu, atunci când a primit un legat în cazul în care nu ar fi devenit moștenitor, s-a decis că nu ar trebui să fie obligat să
accepte succesiunea, cu excepția cazului în care legatul este plătit; într-adevăr, se poate spune că moștenitorul nu poate fi
obligat să accepte succesiunea contrar voinței defunctului, care, prin faptul că i-a lăsat un legat cu condiția ca acesta să nu o
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accepte, a lăsat acceptarea succesiunii la alegerea sa. Cu toate acestea, atunci când testatorul a lăsat moștenire moștenitorului
său unul dintre două lucruri, îi dăm unul sau altul dintre ele.
1. O femeie, care a dat o zestre, a convenit cu soțul ei ca, dacă ea moare în timpul căsătoriei, jumătate din zestre să fie
returnată mamei sale, dar mama ei nu a încheiat nicio stipulație în acest sens. Ulterior, în momentul morții sale, femeia și-a
numit moștenitori pe mama sa și pe soțul ei și a însărcinat-o pe mama sa să transfere averea sa lui Titius. Instanța, pronunțând
o hotărâre cu privire la împărțirea bunurilor, a atribuit jumătate din zestre mamei, în conformitate cu termenii acordului. S-a
pus întrebarea dacă această parte a zestrei ar trebui plătită în conformitate cu dispozițiile contractului de fiducie. Consider că
nu ar trebui plătită, deoarece mama nu a primit-o ca moștenitoare, ci ca mamă în temeiul unui contract, iar ea a avut dreptul
la ea nu în contul moștenirii, ci din cauza unei erori de interpretare a contractului.
60. Același, Întrebări, Cartea a XI-a.
Un patron care fusese numit moștenitor al acelei părți dintr-o moștenire la care avea dreptul legal, fiind însărcinat să transfere
a șasea parte din aceasta, a făcut acest lucru. În acest caz, drepturile de acțiune nu trec în temeiul Decretului Trebellian al
Senatului, deoarece proprietatea care a fost transferată nu era datorată și, prin urmare, dacă acest lucru a fost făcut din
greșeală, ea poate fi recuperată.
61. Același, Opinii, cartea XIV.
Paulus a formulat o opinie cu următoarele cuvinte: "Sempronius, nu te-am numit moștenitorul meu, deoarece mi-am făcut
testamentul în grabă din cauza bolii mele și, prin urmare, doresc să primești o sumă egală cu a douăsprezecea parte din averea
mea". Prin aceasta se pare că testatorul i-a lăsat lui Sempronius o anumită sumă de bani, mai degrabă decât o parte din averea
sa, dar acest lucru trebuie înțeles ca însemnând că testatorul a intenționat să îi lase în încredere o sumă egală cu o
doisprezecea parte din proprietatea sa.
62. Scaevola, Opinii, Cartea a IV-a.
Un tată a însărcinat-o pe fiica sa, în cazul în care lăsa copii la moartea sa, să transfere fratelui său jumătate din ceea ce
obținea din averea paternă, dar dacă ea murea fără urmași, el a ordonat ca ea să îi transfere întreaga avere. Întrucât fiica a
murit în timpul căsătoriei, lăsând o fiică, s-a pus întrebarea dacă moștenitorul ei ar trebui să transfere fratelui jumătate din
moștenire împreună cu jumătate din zestrea care fusese dată soțului ei. Răspunsul a fost că ceea ce fusese dat ca zestre nu era
inclus în acea parte a moștenirii care trebuia transferată și că, chiar dacă se datora ceva în virtutea unei promisiuni făcute în
legătură cu zestrea, acest lucru ar trebui să fie clasificat printre datoriile moștenirii.
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1. Un testator a lăsat o anumită sumă de bani unui băiat pe care îl crescuse și a ordonat ca aceasta să fie plătită lui
Sempronius, și că o anumită sumă de dobândă la această sumă ar trebui să fie plătită băiatului până la împlinirea vârstei de
douăzeci de ani; și atunci s-a prevăzut că, dacă el ar muri fără urmași, ar trebui să plătească jumătate din suma menționată lui
Sempronius și jumătate lui Septitia. Băiatul murind înainte de a împlini douăzeci de ani, s-a pus întrebarea dacă cei care i-au
fost substituiți puteau pretinde beneficiul fiduciei în momentul morții sale sau dacă fiduciea va continua să existe pentru acea
perioadă de timp care ar fi fost necesară pentru ca băiatul să împlinească douăzeci de ani, dacă ar fi trăit. Am răspuns că, în
conformitate cu faptele prezentate, executarea fiduciei poate fi solicitată la momentul decesului băiatului.
63. Gaius, Trusts, Cartea a II-a.
Din momentul în care se face livrarea către beneficiarul unui trust, tot ceea ce aparține patrimoniului devine proprietatea
persoanei căreia îi este transferat, chiar dacă aceasta nu a obținut încă posesia acestuia.
1. Atunci când cineva a stipulat ca o moștenire să îi fie restituită de către moștenitor, iar aceasta i-a fost transferată, după ce a
fost intentată o acțiune în temeiul stipulației, se stabilește că și drepturile de acțiune trec, adică dacă persoana împotriva
căreia a fost intentată acțiunea transferă moștenirea. Dacă, totuși, moștenitorul pierde procesul pentru că nu a transferat masa
succesorală și se pronunță împotriva sa o hotărâre judecătorească pentru suma de evaluare a acesteia în instanță, el va putea
păstra drepturile de acțiune aparținând masei succesorale, deoarece reclamantul a recuperat întreaga sumă pe care o
pretindea.
2. În cazul în care moștenitorul desemnat ar trebui să transfere moștenirea și, ulterior, să fie dat în judecată și să piardă
procesul sau să renunțe la el, s-a decis că drepturile de acțiune vor aparține întotdeauna beneficiarului fiduciei, după ce i-au
fost transferate o dată.
3. În cazul în care cineva căruia i s-a cerut să transfere o parte a unei moșteniri ar transfera o parte mai mare decât cea pentru
care a fost însărcinat să o facă, drepturile de acțiune nu vor fi transferate. Cu toate acestea, în cazul în care moștenitorul a fost
însărcinat să transfere o moștenire după ce și-a rezervat un anumit articol sau o sumă de bani, iar el transferă întreaga
moștenire, fără a reține ceea ce îi revenea, se consideră în mod foarte corect că drepturile de acțiune sunt totuși transferate.
4. Dacă un moștenitor, înainte de a transfera averea, ar ordona unui sclav care îi aparține să accepte o altă moștenire, la care a
fost numit moștenitor de către cineva, Julianus neagă faptul că această din urmă moștenire ar trebui transferată, deoarece
moștenitorul nu a fost însărcinat să o transfere; și trebuie să recunoaștem că această opinie este corectă. Cu toate acestea,
trebuie să se stabilească dacă moștenitorul a fost însărcinat să transfere moștenirea cu orice creștere care ar fi putut fi
acumulată. Pentru că, dacă acesta a fost cazul, el poate fi obligat să transfere și această ultimă moștenire, cu excepția cazului
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în care moștenitorul ar trebui să dovedească prin cele mai clare dovezi că sclavul a fost numit moștenitor cu privire la el
însuși.
5. Într-un Rescript al Divinului Antoninus se afirmă că, în cazul în care cineva a primit de la Titius o anumită sumă de bani
care se ridică la o pătrime din moștenire și este însărcinat să-i predea întreaga moștenire, deși banii nu pot fi plătiți imediat,
trebuie să fie plătiți fără dobândă, deoarece cu cât cineva face plata mai târziu, cu atât mai târziu va primi beneficiul
încredințării și, între timp, va pierde profiturile. Prin urmare, dacă beneficiarul fiduciei a avut posesia bunurilor înainte de a
plăti banii, el trebuie să predea moștenitorului orice profit pe care l-a obținut din acestea.
6. Aceeași regulă de drept se aplică în cazul în care cineva îl însărcinează pe moștenitorul său cu un trust, după cum urmează:
"Îți cer să transferi averea mea lui Titius, dacă acesta îți plătește o sută de aurei".
7. În cazul în care un moștenitor este numit sub condiție și spune că are motive să creadă că moștenirea este insolvabilă, i se
poate ordona să se conformeze condiției și să intre și să transfere moștenirea, dacă această condiție nu este dificilă, nu
implică turpitudine și nu prezintă niciun obstacol serios. Cu toate acestea, în cazul în care condiția ar fi rușinoasă sau dificil
de îndeplinit, este în mod evident nedrept să se oblige moștenitorul să o respecte în beneficiul altuia. S-a considerat că acesta
ar trebui să fie scutit la început de respectarea unei astfel de condiții, deoarece este absurd să se acorde mai mult persoanei
care pretinde beneficiul fiduciei decât a vrut testatorul să primească. Cu toate acestea, testatorul nu l-a chemat pe
moștenitorul desemnat la succesiune, cu excepția cazului în care condiția a fost respectată, și nici nu a intenționat ca
moștenirea să fie transferată de către acesta dacă nu a fost îndeplinită.
8. Atunci când este impusă condiția plății unei sume de bani către moștenitor, cel care pretinde beneficiul fiduciei ar trebui
să-i ofere suma, astfel încât, după ce condiția a fost îndeplinită, moștenitorul să poată intra în succesiune și să transmită
succesiunea.
9. Dacă, totuși, condiția impusă este una dintre cele remise de către. Praetor, autoritatea Edictului va fi suficientă, așa cum
spune Julianus. Moștenitorul poate fi constrâns să accepte, recurgând la acțiunea pretoriană, sau poate cere posesia bunurilor
în conformitate cu termenii testamentului; astfel încât, după ce a dobândit drepturile de acțiune, el poate apoi să le cedeze în
conformitate cu Decretul Senatului, după ce a transferat proprietatea.
10. Dacă, totuși, condiția este aceea de a prelua numele testatorului, condiție a cărei îndeplinire este cerută de pretor, se va
considera că moștenitorul a acționat corect dacă o respectă, deoarece nu este nimic reprobabil în a prelua numele unui om
onorabil; căci pretorul nu cere ca această condiție să fie respectată în cazul numelor notorii și rușinoase. Dacă, totuși,
individul în cauză refuză să își asume numele, Julianus spune că ar trebui să fie scutit de respectarea condiției și să i se acorde
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acțiuni pretoriene, sau să i se dea în posesie bunurile din moștenire în conformitate cu termenii testamentului, astfel încât,
după ce a dobândit drepturile de acțiune, să le poată ceda în conformitate cu decretul Senatului.
11. În cazul în care bănuiți că averea este insolvabilă și, la cererea mea, sunteți obligat să intrați în ea *prin ordinul pretorului
și să mi-o transferați, pot să mă prevalez de beneficiul legii falcidiene, față de legatari, așa cum și dumneavoastră puteți
obține beneficiul acestei legi și în aceeași măsură în care o puteți face; pentru că, dacă ceva îmi este lăsat în folosul altuia,
deoarece eu sunt însărcinat cu acest lucru doar în calitate de legatar, acesta nu este inclus în calculul efectuat în conformitate
cu legea falcidiană, ci trebuie calculat separat.
12. În cazul în care Titius este însărcinat să transfere o moștenire lui Maevius, iar Maevius este însărcinat să plătească o
anumită sumă de bani lui Seius, iar Titius se prevalează de privilegiul de a reține o pătrime din moștenire față de Maevius,
Maevius, după cum spune Neratius, va fi cu atât mai puțin responsabil față de Seius, pentru a evita să sufere vreo pierdere a
propriei sale proprietăți.
13. Julianus susține că, dacă un moștenitor desemnat este însărcinat să transfere o moștenire lui Titius, care este înlocuit de
Maevius, iar moștenitorul desemnat susține că el consideră că moștenirea este insolvabilă, la cererea lui Titius, i se poate
ordona să intre și să o transfere.
14. Dacă cineva însărcinează o persoană îndreptățită să intre în posesia unei moșii în temeiul legii pretoriene, pentru a o
transfera, iar aceasta din urmă lasă să treacă timpul pentru a obține posesia în temeiul acestei legi sau cel căruia urmează să i
se transfere moșia, dintr-un motiv sau altul, nu este în măsură să se prezinte în fața pretorului și să își facă valabilă cererea în
timpul prevăzut; pentru ca bunurile să poată fi predate celui care are dreptul la posesia acestora în temeiul legii pretoriene, ar
trebui să i se acorde o măsură de ajutor, adică să i se acorde un termen suficient pentru a obține posesia bunurilor în scopul
executării fiduciei.
15. De asemenea, trebuie să observăm că, dacă o persoană care nu este solvabilă, după ce l-a desemnat pe Titius moștenitor,
ordonă ca unul dintre sclavii săi să fie liber și îl însărcinează pe Titius să îi transfere averea, dacă Titius refuză să accepte
averea, cu greu poate fi obligat să facă acest lucru; pentru că, deși Titius poate intra în posesia averii la cererea sclavului,
totuși acesta din urmă nu poate obține libertatea sa, dacă aceasta a fost acordată în scopul fraudării creditorilor, chiar dacă
Titius poate fi bogat, motiv pentru care averea nu poate fi transferată către el. Dar, luând în considerare spiritul legii, trebuie
spus că situația este aceeași ca și cum sclavul ar fi fost liber și numit unic moștenitor, iar Titius nu ar fi fost deloc moștenitor.
64. Marcianus, Trusts, Cartea a IV-a.
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Dacă averea unui tutore, căruia i s-au împrumutat bani fără autoritatea tutorelui său, îmi este transferată în temeiul Decretului
Senatului, iar eu plătesc creditorul, nu pot recupera banii. Dar dacă moștenitorul plătește datoria după ce proprietatea a fost
transferată, el poate recupera suma, pentru niciun alt motiv decât acela că obligația naturală s-a înțeles ca fiind transferată de
la el la mine. Pe de altă parte, dacă averea persoanei care a făcut împrumutul către tutore fără autoritatea tutorelui său ar fi
transferată către mine, iar tutorele mi-ar plăti, el nu poate recupera banii. Cu toate acestea, dacă ar trebui să plătească
moștenitorul creditorului, el poate recupera banii, dar nu poate face acest lucru dacă i-a plătit înainte ca transferul succesiunii
să fi fost efectuat.
(1) În cazul în care moștenitorii necesari sunt numiți sub o anumită condiție care este ușor de respectat și care este de obicei
respectată, trebuie spus că ei pot fi obligați să transfere averea la cererea celor cărora sunt însărcinați să o transfere; deoarece
chiar și moștenitorii necesari sunt obligați să respecte condiția în scopul executării unui trust.
(2) În cazul în care cineva este însărcinat să transfere o moștenire și moare înainte de a face acest lucru, moștenitorul său o
poate transfera, iar drepturile de acțiune trec la beneficiarul fiduciei în temeiul Decretului Trebielei al Senatului. Dacă, totuși,
există doi moștenitori și fiecare dintre ei este însărcinat să transfere moștenirea, drepturile de acțiune vor trece la beneficiar
proporțional cu partea fiecăruia dintre acești moștenitori; deoarece, dacă fiecare dintre ei își transferă partea sa, este sigur că
drepturile de acțiune vor trece proporțional cu această parte. În cazul în care persoana căreia i se cere să transfere moștenirea
ar lăsa mai mulți moștenitori, iar unii dintre ei și-ar transfera părțile înaintea celorlalți, sau în cazul în care cel căruia urmează
să i se transfere moștenirea lasă mai mulți moștenitori, iar transferul se face către unul dintre ei, acesta va avea dreptul la
drepturile de acțiune proporțional cu partea sa, în temeiul prezentului decret al Senatului.
(3) În cazul în care un patron este numit moștenitor al acelei părți dintr-o moștenire la care are dreptul legal și i se cere să o
transfere copiilor dezmoșteniți ai libertului său decedat, iar el acceptă de bunăvoie moștenirea, se va aplica legea falcidiană;
dacă este obligat să o accepte, drepturile de acțiune vor trece în întregime la acești copii, în temeiul prezentului Decret al
Senatului.
65. Același, Trusts, Cartea a V-a.
O moștenire nu poate fi transferată în mod legal unui sclav, dacă stăpânul său nu dorește sau nu este informat despre acest
fapt, dar dacă ulterior acesta ratifică transferul, acesta va fi confirmat, iar drepturile de acțiune vor fi dobândite de stăpânul
însuși, nu pentru motivul că acest transfer seamănă cu dobândirea moștenirii și că ordinul stăpânului trebuie să îl preceadă, ci,
așa cum s-a spus deja, ratificarea ulterioară poate fi făcută la fel ca în cazul posesiei bunurilor în temeiul Legii pretoriene. De
asemenea, în cazul de față, nici nu contează dacă stăpânul însuși sau sclavul său este însărcinat cu transferul proprietății sale,
nici nu este necesar consimțământul și nici agenția sclavului, dar consimțământul său este necesar atunci când se cere posesia
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pretoriană a proprietății sau când urmează să fie acceptată o moștenire. Prin urmare, în cazul în care moștenitorii susțin că ei
cred că o moștenire este insolvabilă, la cererea stăpânului, ei pot fi obligați să intre în ea și să o transfere.
1. În cazul în care un testator își însărcinează moștenitorul să transfere moștenirea unei femei, dacă aceasta nu se căsătorește,
trebuie să se considere că, dacă moștenitorul pretinde că suspectează că moștenirea este insolvabilă, el poate fi obligat să o
accepte și să o transfere femeii, chiar dacă aceasta se căsătorește. Iulianus al nostru adoptă acest punct de vedere cu referire la
alte condiții care, în mod similar, nu pot fi îndeplinite decât la încetarea vieții. În conformitate cu această opinie, ar trebui să
se prevadă o garanție din partea celor cărora moștenitorul a fost însărcinat să transfere averea în condiții similare, pentru a o
preda persoanelor cărora le va aparține în cazul în care condiția nu ar fi îndeplinită.
2. În cazul în care pretorul, după o investigație adecvată, ar trebui, fie din greșeală, fie din părtinire, să dispună ca o moștenire
să fie transferată ca fiind datorată în temeiul unui trust, este în interesul comunității ca aceasta să fie transferată, din cauza
autorității care investește deciziile judiciare.
3. În cazul în care cineva este însărcinat să transfere o moștenire unui tutore care nu este suficient de mare pentru a vorbi, iar
acesta intră de bunăvoie.pe respectiva moștenire, aceasta poate fi transferată fie sclavului tutorelui, fie tutorelui însuși, cu
autoritatea tutorelui său; și incapacitatea copilului de a vorbi nu este un impediment pentru această tranzacție mai mult decât
există în cazul în care un mut, care a ajuns la vârsta pubertății, dorește ca o moștenire să îi fie livrată. Dacă, totuși,
moștenitorul refuză să intre în posesia moștenirii, este dificil de decis cum poate fi rezolvată problema, deoarece nu va exista
niciun motiv pentru aplicarea Decretului Trebellian al Senatului dacă tutorele ar cere ca moștenirea să fie acceptată pe riscul
tutorelui său; nici tutorele nu poate cere acest lucru, deoarece el nu posedă facultatea de a vorbi. Această problemă poate fi
mai ușor de rezolvat în cazul persoanelor mute, deoarece, dacă sunt interogate și pot auzi, ele pot indica printr-un semn din
cap că sunt dispuse să accepte moștenirea pe riscul lor, așa cum persoanele care sunt absente își pot da consimțământul prin
intermediul unui mesager. Cu toate acestea, nu am nicio îndoială că ar trebui să se acorde o ușurare copilului și că această
regulă ar trebui să fie stabilită datorită asemănării dintre dreptul civil și dreptul pretorian. Dar, în cazul în care respectivul
pupilaș ar fi numit moștenitor, nu există nicio îndoială că el poate acționa ca atare sub autoritatea tutorelui său; sau, în cazul
în care se ridică o problemă cu privire la obținerea posesiei unei proprietăți în conformitate cu Legea pretoriană, el o poate
revendica prin tutorele său; prin urmare, dacă este numit moștenitor, el poate fi obligat de tutorele său să intre în posesia și să
transfere proprietatea. În același mod, o persoană care este mută și lipsită de discernământ poate fi asistată de curatorul său.
4. În cazul în care proprietatea este predată de către moștenitor, la ordinul meu, persoanei căreia i-am vândut-o, nu există
nicio îndoială că transferul trebuie considerat ca fiind făcut către mine în calitate de beneficiar al fiduciei. Aceeași regulă se
va aplica în cazul în care, la ordinul meu, bunul este predat oricărei persoane căreia aș fi obligat să îl predau în temeiul unui
trust sau din orice alt motiv; sau unei persoane căreia intenționam să îl împrumut sau să îl dau.
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66. Paulus, Trusts, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva este desemnat moștenitor cu condiția ca și coeredele său să intre în moștenire, el se poate prevala de
beneficiul legii falcidiene, chiar dacă coeredele său ar intra în moștenire sub constrângere; cu condiția ca el însuși să nu fie
obligat să facă acest lucru.
1. Julianus spune că, în conformitate cu acest decret al Senatului, o moștenire poate fi transferată agentului unui beneficiar
absent al fiduciei, dacă acesta ar dori acest lucru; cu condiția, totuși, ca el să dea o garanție care să ratifice actul, în cazul în
care dorința părții absente nu ar fi cunoscută. Dar trebuie spus că, dacă moștenitorul pretinde că suspectează că averea este
insolvabilă, el nu ar trebui să fie obligat să o accepte, dacă nu se știe dacă beneficiarul a cerut acest lucru; chiar dacă ar trebui
să se furnizeze o garanție, din cauza slăbiciunii garanției. Cu toate acestea, în cazul în care el ar intra în mod voluntar în
patrimoniu, nu poate rezulta un prejudiciu important, dar, dacă beneficiarul nu a autorizat acest lucru, drepturile de acțiune nu
îi vor fi transferate până când nu va ratifica transferul patrimoniului.
2. În cazul în care a fost comisă o nedreptate împotriva unui sclav care aparținea moștenirii, deși o acțiune va fi deschisă în
favoarea moștenitorului în contul sclavului respectiv, totuși, dreptul la acțiune, conform legii Aquilian, nu va trece la
beneficiarul fiduciei, deoarece trec doar acele drepturi care au fost incluse în proprietatea defunctului.
3. În cazul în care un deputat este obligat să intre și să transfere o proprietate la Roma, beneficiarul fiduciei va fi obligat să
apere acțiunile la Roma, deși moștenitorul nu este obligat să facă acest lucru.
4. Este bine să ne gândim dacă beneficiarul fiduciei ar trebui să fie acționat în justiție în același loc în care ar fi trebuit să fie
acționat defunctul, iar dacă moștenitorul a intrat în mod voluntar în moștenire și a transferat-o, dacă beneficiarul fiduciei își
poate face apărarea în oricare dintre cele trei locuri diferite, și anume, acolo unde defunctul avea domiciliul sau unde
locuiește moștenitorul, sau el însuși. Prin urmare, trebuie să se considere că beneficiarul trustului ar trebui să fie acționat în
justiție fie în locul în care își are domiciliul, fie în locul în care se află cea mai mare parte a bunurilor care au fost transferate.
67. Valens, Trusts, Cartea a III-a.
Dacă, la cererea mea și, în temeiul decretului pretorului, acceptați o moștenire suspectată de insolvabilitate, iar eu nu doresc
ulterior să mi-o transfer sau să mă ocup de ea, ar trebui să se urmeze următoarea cale (care nu este aprobată în mod
necorespunzător de Octavenus), și anume, pretorul ar trebui să acorde acțiuni împotriva mea ca și cum aș fi primit
moștenirea; această opinie este perfect corectă.
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(1) În același timp în care ți-ai format un plan de fraudare a creditorilor tăi, poți intra în posesia unei moșteniri suspecte de
insolvabilitate și să mi-o transferi mie, fără a risca un interdict pe motiv de fraudă; pentru că, chiar dacă nu ați fost însărcinat
cu încrederea în favoarea mea, aveți libertatea de a refuza să acceptați moștenirea și, prin aceasta, vă puteți frauda creditorii;
iar eu nu voi acționa în mod dezonorant acceptând respectiva moștenire pe care creditorii dumneavoastră nu v-ar fi putut
obliga să o preluați dacă eu nu v-aș fi cerut să o faceți.
(2) În cazul în care un fiu, care este propriul său stăpân, devine moștenitorul tatălui său și este însărcinat de acesta să îmi
transfere averea sa; și, după ce și-a format planul de a-și frauda creditorii, îmi transferă averea în temeiul decretului
pretorului, după ce a pretins că o crede insolvabilă, cu greu va exista un motiv pentru aplicarea unui interdict bazat pe fraudă;
pentru că, dacă bunurile tatălui său ar fi fost vândute, creditorii săi nu ar fi putut obține nimic care să-i aparțină din moștenire;
cu excepția cazului în care creditorii fiului însuși ar trebui să fie audiați, în cazul în care cer să li se permită să vândă bunurile
fiului fără a le include pe cele ale tatălui.
(3) În cazul în care moștenitorul, în scopul de a face o donație, ar trebui să spună că bănuiește că moștenirea este insolvabilă
și ar trebui să o transfere cuiva care nu are dreptul să o ia, beneficiarul fiduciei va fi privat de ceea ce nu are dreptul legal.
Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care moștenitorul fiduciar face acest lucru fără intenția de a face o donație.
68. Același, Trusts, Cartea a IV-a.
În cazul în care un moștenitor, căruia i s-a cerut să transfere o moștenire de către o persoană care era falimentară la momentul
decesului său, susține că el crede că aceasta este insolvabilă, nu există nicio îndoială că, în conformitate cu interpretarea
actuală a Decretului Trebellian al Senatului, el poate fi obligat să transfere moștenirea și, chiar dacă ar trebui să o accepte de
bunăvoie, trebuie să fie: transferată în temeiul decretului menționat, deși, dacă o anumită sumă de bani sau un anumit articol
de proprietate ar fi dat în încredere de către cel care este insolvabil, se consideră că nu este datorată, la fel ca și cum ar fi fost
lăsată direct moștenire; deoarece, în acest caz, persoana căreia i se lasă proprietatea în încredere ia locul unui legatar, în timp
ce, în cel anterior, ia locul moștenitorului.
1. Dacă, fiind însărcinat să transfere o moștenire, o acceptați de bunăvoie și o predați fără a deduce al patrulea, va fi greu de
crezut că ați făcut acest lucru mai degrabă din ignoranță, decât în scopul de a executa mai complet fiducia. Dacă, totuși, puteți
dovedi că nu ați rezervat al patrulea din greșeală, îl puteți recupera.
(69) Marcianus, Trusts, Cartea a VIII-a.
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Atunci când moștenitorul transferă o moștenire, el nu este obligat să constituie garanții împotriva evicțiunii terenurilor,
sclavilor sau a altor bunuri care aparțin acesteia; dar, pe de altă parte, beneficiarul fiduciei trebuie să constituie garanții pentru
a-l despăgubi pe moștenitor, dacă ar fi evins de oricare dintre bunurile care au fost vândute de acesta din urmă.
70. Pomponius, Trusts, Cartea a II-a.
Dacă unui moștenitor desemnat i se cere să transfere proprietatea către Titius, iar lui Titius i se cere să o restituie
moștenitorului după un anumit timp, acțiunile directe vor fi suficiente pentru a stabili drepturile moștenitorului.
1. Dacă moștenitorul, înainte de a transfera averea lăsată în trust, înstrăinează o parte din aceasta, sau manumitează un sclav
aparținând averii, sau distruge, rupe sau arde oricare dintre bunuri, nicio acțiune civilă nu poate fi intentată împotriva lui,
dacă el transferă ulterior averea în temeiul Decretului Trebellian al Senatului, dar poate fi intentat un proces împotriva lui în
temeiul trustului, din cauza bunurilor care au fost distruse. Cu toate acestea, dacă moștenitorul a săvârșit oricare dintre aceste
infracțiuni după ce moștenirea a fost predată, trebuie să se considere că poate fi dat în judecată în temeiul legii Aquilian; de
exemplu, dacă a rănit sau a ucis un sclav care aparținea moștenirii.
2. În cazul în care un drept de acțiune temporară este lăsat moștenirii, timpul în care moștenitorul ar fi putut să o intenteze
înainte de a transfera moștenirea va fi imputat persoanei căreia i-a fost transferată moștenirea.
71. Marcianus, Trusts, cartea X.
Toți moștenitorii care au deliberat cu privire la o moștenire pot fi obligați să o accepte, dar nu să o transfere imediat, la
cererea oricui dorește să o accepte pe riscul său; dar în așa fel încât, dacă, după ce a trecut timpul de deliberare, vor considera
oportun să o accepte, se vor putea bucura de beneficiul testamentului, ca și cum ar fi intrat de bunăvoie în moștenire. Dar, pe
de altă parte, dacă ar considera că acceptarea sa nu este oportună, ei vor fi exonerați de răspundere prin predarea acestuia.
(72) Pomponius, Trusts, Cartea a IV-a.
Atunci când un moștenitor a fost însărcinat să transfere o moștenire, după ce și-a rezervat o anumită suprafață de teren care
aparținea altcuiva, Aristo spune că trebuie să se verifice dacă testatorul a vrut ca terenul respectiv să aparțină în mod absolut
moștenitorului sau doar în cazul în care se constată că îi aparținea lui. El susține că ar trebui adoptată prima opinie și, prin
urmare, că valoarea estimată a terenului ar trebui să fie rezervată din succesiune.
73. Marcianus, Trusts, cartea XXXII.

2216

În cazul în care un moștenitor împrumută bunuri aparținând unei moșteniri și ia gajuri pentru a garanta împrumutul,
drepturile de acțiune nu vor trece la persoana căreia i se transferă moștenirea, în ceea ce privește bunurile care au fost gajate.
Cu toate acestea, există unele îndoieli în cazul în care moștenitorul, înainte de a transfera moștenirea, a primit un gaj în
temeiul unui contract încheiat de către defunct. Cu toate acestea, beneficiarul fiduciei nu va fi autorizat să intenteze o acțiune
în justiție pentru a recupera gajul, dar poate acționa împotriva moștenitorului pentru a-l obliga să îi cedeze dreptul său de
acțiune pentru recuperarea acestuia.
1. În cazul în care o moștenire este transferată în temeiul Decretului Trebielei al Senatului, servituțile de care sunt reciproc
încărcate atât terenurile moștenitorului, cât și ale testatorului, rămân valabile.
(74) Paulus, Decrete, Cartea a II-a.
Un bărbat care avea un fiu și o fiică a făcut un testament și a prevăzut pentru fiica sa următoarele: "Te însărcinez să nu faci
testament până când nu vei avea copii." Împăratul a decis că prin această clauză s-a creat un trust, iar în acest fel testatorul,
interzicându-i fiicei sale să facă testament, și-a manifestat dorința ca ea să îl facă moștenitor pe fratele ei și că respectiva
clauză trebuie înțeleasă exact ca și cum testatorul ar fi însărcinat-o să transmită averea fratelui său.
1. Fabius Antoninus a lăsat un fiu, Antoninus, care nu ajunsese la pubertate, și o fiică, Onorata, și, după ce i-a dezmoștenit, a
numit-o pe mama lor, Junia Valeriana, moștenitoarea sa, însărcinând-o cu o moștenire de trei sute de aurei și alte bunuri în
beneficiul fiicei sale, iar apoi a dorit ca tot restul averii sale să fie predat fiului său Antoninus, atunci când acesta va împlini
vârsta de douăzeci de ani. De asemenea, a dispus ca respectiva moștenire să fie transferată Onoratei, în cazul în care fiul său
va muri înainte de a împlini douăzeci de ani. Mama a murit fără testament, lăsându-și cei doi copii drept moștenitori.
Ulterior, fiul, după ce a trecut de al nouăsprezecelea an și a intrat în al douăzecilea, pe care încă nu îl împlinise, a murit,
lăsând-o moștenitoare pe fiica sa Favia Valeriana. Mătușa ei paternă a intentat o acțiune în justiție în temeiul contractului de
fiducie, precum și pentru o parte din moștenire în temeiul testamentului tatălui, și a obținut câștig de cauză în fața
guvernatorului provinciei. Gardienii Valerianei, fiica lui Antoninus, invocând sărăcia acesteia, au citat o Constituție a
Divinului Hadrian prin care acesta ordonase ca, atunci când se cerea o anumită vârstă pentru îndeplinirea îndatoririlor
municipale, să se considere că anul în care persoana a intrat să fi expirat. Împăratul nostru, de asemenea, fiind influențat de
dreptatea cazului, precum și de cuvintele din testament: "Când va împlini al douăzecilea an de vârstă", deși a spus că știa că
un om care a intrat în al șaptesprezecelea an nu era scutit de tutelă de către Divinul Marcus, și deși am citat argumentele legii
din Aelia Sentia, a hotărât împotriva mătușii care a făcut această cerere.
75. Scaevola, Digest, cartea XVIII.
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Titius a scris o scrisoare către moștenitorul său, după cum urmează: "Titius a scris o scrisoare către moștenitorul său: "Titius
către Cornelius, moștenitorul său, Salutare. Întrucât partea lăsată mamei mele a ajuns la tine, precum și cea a lui Sempronius,
fostul meu curator, care a suferit o nenorocire, din cauza căreia se poate aștepta ca tu să obții întreaga mea avere, te
însărcinez, Cornelius, să dai și să transferi o treime din aceasta lui Gaius Seius." Întrucât Sempronius primise restituirea
integrală de la împăratul care l-a alungat și acceptase averea, s-a pus întrebarea dacă și el era însărcinat să transfere partea sa
din ea. Răspunsul a fost că Sempronius nu a fost însărcinat în niciun fel, dar că moștenitorul, Cornelius, trebuie să îi predea
lui Seius, pro rata, acea parte din averea mamei testatorului care ajunsese în mâinile sale.
(1) O femeie i-a cerut moștenitorului ei desemnat, după ce acesta și-a rezervat o pătrime din avere, să transfere restul către
nora ei, văduva fiului ei decedat, pe care l-a și însărcinat cu o încredere, după cum urmează: "Te rog să îi livrezi fiului tău
toată averea mea care ar putea ajunge în mâinile tale". S-a pus întrebarea când ar trebui ca nora să execute acest contract de
fiducie, dacă la moartea sa sau imediat. Răspunsul a fost că ar trebui să fie executat în momentul decesului nurorii.
76. Același, Digest, cartea XIX.
Scaevola a dat ca opinie că, dacă un tată își desemnează fiul moștenitor al întregii sale averi și îl substituie pe altul printr-un
codicil, iar fiul moare înainte de a ajunge la pubertate, deși substituirea ar fi nulă, deoarece o avere nu poate fi nici lăsată, nici
luată printr-un codicil, totuși, printr-o interpretare echitabilă, ar trebui să se considere că mama care a succedat minorului ab
intestat va fi răspunzătoare față de substituit în temeiul clauzelor trustului. În cazul în care mai multe persoane sunt
substituite una în locul celeilalte, substituirea va fi valabilă în temeiul fiduciei, iar dacă una dintre ele moare, supraviețuitorii
vor avea dreptul la întreaga moștenire.
(77) The Same, Cartea XX.
Un testator a însărcinat pe fiecare dintre copiii săi de ambele sexe, pe care îi desemnase moștenitori, ca, în cazul în care
vreunul dintre ei ar muri fără urmași, să lase partea sa de moștenire fratelui sau surorii sale, iar dacă nu există frate sau soră,
să o lase mamei sale, și a adăugat următoarele cuvinte: "Vă însărcinez, dragii mei copii, cu acest trust până când veți crește
doi copii". În cazul în care unul dintre moștenitorii menționați ar avea doi copii, deși aceștia ar putea să nu supraviețuiască, sa pus întrebarea dacă moștenitorii acestuia sau ai acesteia ar fi obligați să execute trustul. Răspunsul a fost că, în conformitate
cu faptele declarate, aceștia ar fi considerați ca fiind eliberați de obligația fiduciară.
1. Titius și-a numit moștenitori pe nepoții săi prin fiica sa și pe fiica sa, care era nebună, și a însărcinat-o pe fiica respectivă
cu încrederea că, dacă va muri fără urmași, partea din averea sa care i-a fost dată va trece la coerezii ei. Titius a dat-o în
căsătorie pe fiica sa nebună, iar aceasta a născut o fiică după moartea tatălui său. Deoarece fiica nebună a murit lăsând o fiică
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ca rezultat al acestei uniuni, s-a pus întrebarea dacă coerezii aveau dreptul să beneficieze de beneficiul fiduciei. Răspunsul a
fost că, întrucât, potrivit faptelor menționate, moștenitoarea a lăsat o fiică, nu se cuvine să se acorde încredere. Claudius:
Pentru că, deși căsătoria cu femeia nebună nu a fost validă din punct de vedere juridic, totuși a fost suficientă pentru a
permite respectarea condiției.
(78) Același, Digest, Cartea XXI.
Lucius Titius, care se aștepta să moară ab intestat și care avea o soție și o fiică pe care o emancipase, a inserat următoarea
prevedere într-un codicil: "Acest codicil se referă la soția și fiica mea. Prin urmare, vă cer ca tot ceea ce vă voi lăsa sau tot
ceea ce aveți voi înșivă să vă aparțină în comun; și orice nu vă cer să faceți, sunt sigur că veți face, prin afecțiunea voastră
pentru mine." Fiica a intrat în posesia bunurilor tatălui său ab intestat în conformitate cu legea pretoriană. S-a pus întrebarea
dacă vreo parte din averea lui Lucius Titius era datorată de fiică mamei sale, în contul fiduciei. Răspunsul a fost că, în
conformitate cu faptele prezentate, o parte din aceasta era datorată, dacă soția era dispusă să își pună bunurile proprii într-un
fond comun cu cele ale fiicei sale.
1. Maevia a lăsat moștenitoare două fiice, iar în același testament a inserat următoarea dispoziție: "Îi însărcinez pe
moștenitorii mei să lase toate bunurile mele în depozit, fără dobândă, la Gaius Seius și Lucius Titius, pe care, dacă va fi legal,
i-am numit curatorii bunurilor mele, excluzându-i pe toți ceilalți, pentru ca ei să le poată transfera nepoților mei pro rata,
atunci când fiecare dintre ei va ajunge la vârsta de douăzeci și cinci de ani; sau dacă doar unul dintre ei va ajunge la această
vârstă, să îi transfere toate bunurile mele". S-a pus întrebarea dacă trustul ar trebui să fie executat de către moștenitorii
desemnați în beneficiul lui Lucius Titius și Seius. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, Lucius Titius și
Gaius Seius nu puteau pretinde trustul.
2. O femeie a numit trei moștenitori, pe fratele ei Maevius la trei pătrimi din averea sa, Seius la o șesime și Stichus, sclavul
numitului Seius și fiul natural al lui Maevius, la o doisprezecea parte; și l-a însărcinat pe Seius să-l mantuiască pe Stichus,
după cum urmează: "Te însărcinez, Seius, să-l mantuiești pe Stichus și ți-am dat mijloacele necesare pentru a face acest
lucru." De asemenea, ea a făcut următoarea prevedere într-un codicil: "În cazul în care Seius ar trebui să inițieze vreo
controversă cu privire la a douăsprezecea parte din averea mea, pentru care l-am numit moștenitor pe Stichus, doresc ca
aceasta să revină fratelui meu Maevius; iar fratele meu, întrucât mă bazez pe buna ta credință și pe memoria ta, îți cer să
predai tot ceea ce ar putea ajunge în mâinile tale din averea mea fiului tău Stichus, și te însărcinez să faci acest lucru în baza
unui contract de încredere." Întrucât Seius a intrat în posesia moștenirii și, din acest motiv, a fost obligat să îl manumită pe
Stichus, s-a pus întrebarea dacă era obligat să îi transfere lui Stichus, după manumisiunea sa, a douăsprezecea parte din
moștenirea la care acesta din urmă fusese numit moștenitor. Răspunsul a fost că nu a fost declarat nimic care să arate că Seius
a fost obligat să îi transfere a douăsprezecea parte din moștenire.
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3. S-a întrebat, de asemenea, dacă Seius dorea să ridice vreo problemă cu privire la a douăsprezecea parte din moștenirea
căreia Stichus fusese numit moștenitor, iar Maevius ar fi obținut această a douăsprezecea parte de la Seius în conformitate cu
termenii fiduciei, dacă el trebuie să îi transfere lui Stichus și cele trei pătrimi din moștenirea căreia Maevius însuși fusese
numit moștenitor. Răspunsul a fost că intenția testatoarei a fost ca toate bunurile care au ajuns în mâinile lui Maevius în orice
mod să fie transferate lui Stichus.
4. Un tată și-a desemnat fiul și fiica drept moștenitori și i-a înlocuit unul pe celălalt, apoi a înlocuit mai mulți moștenitori
pentru ei, în cazul în care niciunul dintre ei nu devenea moștenitor, și i-a înlocuit pe înlocuitorii înșiși unul pe altul, prin
următoarele cuvinte: "Îi înlocuiesc pe moștenitorii substituiți unul pe altul". De asemenea, el a însărcinat pe oricare dintre
copiii săi care le-ar putea supraviețui celorlalți și care ar muri fără urmași înainte de a împlini vârsta de treizeci de ani să
transfere averea sa celor pe care i-a substituit ca moștenitori ai respectivului copil. Fiul său a supraviețuit surorii sale și a
murit fără urmași înainte de a împlini treizeci de ani. Întrucât unul dintre substituenți a murit înaintea fiului, deoarece partea
sa ar fi aparținut celorlalți substituenți care au supraviețuit, s-a pus întrebarea dacă ft le va trece în mod egal sau proporțional
cu părțile din moștenirea pentru care au fost substituiți. Răspunsul a fost că substitutorii aveau dreptul la beneficiul fiduciei
proporțional cu părțile lor respective.
5. Maevius l-a numit pe fiul ei moștenitor a cinci doisprezecimi din averea sa, pe fiica ei, Titia, a patra parte, iar pe celălalt
fiu al ei, Septitius, a treia parte; și l-a însărcinat pe acesta din urmă cu un trust cu următoarele cuvinte: "Fiul meu, Septitius, te
rog să transferi fraților tăi toată averea mea care ar putea ajunge în mâinile tale, dacă, înainte de a împlini douăzeci de ani, vei
muri fără să lași copii". Septitius, murind fără urmași înainte de a împlini douăzeci de ani, s-a pus întrebarea dacă averea va
aparține fratelui și surorii proporțional cu părțile lor respective din aceasta sau dacă le va aparține în mod egal. Răspunsul a
fost că le va aparține proporțional cu părțile lor respective.
6. Titia, după ce a fost desemnată moștenitoare unică a unei întregi proprietăți și însărcinată să transfere jumătate din aceasta
către Maevia, a făcut acest lucru; cu toate acestea, ea a refuzat să plătească suma pentru care o suprafață de teren fusese
grevată de către testator, dar, deoarece creditorul a vândut proprietatea, ea i-a ordonat Seiei să o răscumpere. S-a pus
întrebarea dacă Titia ar fi fost răspunzătoare față de Maevia în conformitate cu termenii fiduciei. Răspunsul a fost că,
deoarece moștenitoarea a fost însărcinată să transfere proprietatea, nu exista nimic în ceea ce s-a declarat care să arate că nu
ar trebui să fie răspunzătoare. Claudius: Pentru că ea este obligată să plătească Maevia jumătate din valoarea terenului și încă
atât cât a fost necesar pentru a satisface creditorul.
7. Un anumit bărbat, după ce l-a numit pe Gaius Seius moștenitor a jumătate din averea sa, pe Titia moștenitor a un sfert din
aceasta, iar alte persoane moștenitoare a restului, a inserat următoarea prevedere în testamentul său: "Te însărcinez, Gaius
Seius, ca la moartea ta să dai și să livrezi lui Titius și Sempronius jumătate din averea mea, adică partea pe care ți-am dat-o
ție". După ce ambele persoane menționate mai sus au acceptat moștenirea, iar Gaius Seius a murit ulterior după ce a numit-o
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pe Lucia Titia moștenitoarea sa, s-a pus întrebarea dacă respectiva Lucia Titia era obligată să transmită imediat jumătate din
averea pe care Gaius Seius fusese însărcinat să o predea sau dacă, la momentul morții sale, trebuia să transmită întregul fond,
nu doar cel cu care fusese însărcinată, ci și pe cel al lui Gaius Seius. Răspunsul a fost că Lucia Titia era obligată să transfere
imediat jumătate din averea pe care o primise Seius.
8. Un testator și-a desemnat fiica drept moștenitoare, împreună cu nepotul său, care era fiul ei, și după ce a făcut o substituire
pupilară pentru acesta din urmă, a inserat în testamentul său următoarea dispoziție: "Îi las lui Lucius Titius, nepotul meu și
ginerele meu, două sute de aurei și știu că va fi mulțumit cu această moștenire, deoarece am lăsat toată averea mea fiicei mele
și nepotului meu, pe care i-am numit moștenitori, astfel încât toată averea le va aparține în comun și îi recomand unul altuia."
Fiica, după ce a intrat în posesia averii tatălui ei, s-a despărțit de soțul ei. S-a pus întrebarea dacă Titius, fostul ei soț, putea, în
conformitate cu termenii contractului de fiducie, în nume propriu sau în cel al fiului său, să dobândească bunurile deținute în
comun, fie în timpul vieții fostei sale soții, fie după moartea acesteia. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele
prezentate, nu s-a dat nimic ginerelui în temeiul fiduciei, cu excepția a două sute de aurei.
9. Aceeași soție l-a numit pe soțul ei moștenitor și l-a însărcinat ca, la momentul morții sale, să transfere fiului lor comun tot
ceea ce primise din averea ei; de asemenea, s-a întrebat dacă bunurile și efectele pe care le dăduse cu titlu de zestre și care
fuseseră restituite femeii după divorț ar trebui incluse în trust. Răspunsul a fost că toate bunurile pe care le-a lăsat femeia au
fost incluse în acesta. Claudius: După ce a fost consultat la un alt moment dat cu privire la aceeași chestiune, concluzia a fost
că fie proprietatea ar trebui transferată în conformitate cu opinia exprimată mai sus și ar trebui să fie calculată ca parte a
averii femeii, fie, dacă acest lucru nu a fost făcut din cauza unei înțelegeri încheiate cu privire la restituirea zestrei, ar trebui
să se considere că averea a crescut din acest motiv.
10. O femeie care avea un fiu și, prin el, un nepot, ambii aflați sub controlul soțului ei, l-a numit pe acesta din urmă unicul ei
moștenitor și l-a însărcinat cu o încredere după cum urmează: "Dacă soțul meu, Titius, va fi moștenitorul meu, îi cer și îl
însărcinez ca, în momentul morții sale, să dea și să transfere tot ceea ce ar putea ajunge în mâinile sale din averea mea, în așa
fel încât fiul nostru Gaius să aibă zece doisprezecimi din aceasta, iar nepotul nostru Seius două doisprezecimi; și îl însărcinez
pe moștenitorul meu, Titius, să vegheze ca acest lucru să se întâmple. " Tatăl și-a emancipat fiul, și-a pierdut nepotul și apoi a
murit, fiind supraviețuit de fiul său. S-a pus întrebarea dacă fiul, în conformitate cu termenii fiduciei, prin prima parte a
testamentului, avea dreptul la întreaga moștenire a tatălui său și dacă următoarele cuvinte: "În așa fel încât fiul meu să aibă
zece doisprezecimi din aceasta, iar nepotul meu două doisprezecimi", ar trebui, în conformitate cu intenția defunctului, să fie
aplicabile doar în cazul în care atât fiul, cât și nepotul trăiau la momentul în care fiduciul a devenit scadent; sau, întrucât
nepotul nu mai trăia la acel moment, dacă următoarea clauză din testament nu ar avea niciun efect sau forță. Răspunsul a fost
că, în conformitate cu faptele prezentate, era evident că doar zece doisprezecimi din moștenire ar trebui să fie dată fiului.
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11. Un moștenitor desemnat, căruia i s-a cerut să transfere trei averi întregi soției testatorului, a făcut acest lucru, după ce a
dedus o pătrime din acestea. S-a pus întrebarea: dacă soției i s-a cerut de către testator să transfere a patra parte la moștenirea
sa imediat, iar restul după o anumită perioadă de timp, dacă acea parte pe care moștenitorul a dedus-o ca fiind a patra parte ar
trebui să fie luată în considerare atunci când proprietatea a fost transferată în temeiul fiduciei? Răspunsul a fost că femeia era
răspunzătoare doar pentru suma pe care o primise în cadrul fiduciei.
12. Un testator i-a însărcinat pe moștenitorii săi să transfere întreaga a treia parte a averii sale, care ar putea ajunge în mâinile
lor, lui Gaius Maevius, pe care îl crescuse, atunci când acesta din urmă va împlini vârsta de cincisprezece ani, și a adăugat
următoarele cuvinte: "Între timp, veți folosi venitul din suma care ar putea ajunge în mâinile voastre pentru a-l feri de sărăcie,
sumă care ar trebui împrumutată cu dobândă". Pe lângă aceasta, îi dau respectivului meu copil adoptiv un anumit sclav,
fratele său adoptiv, născut în casa mea, și un alt sclav, un cizmar, care îl pot ajuta la întreținerea lui cu veniturile muncii lor".
Întrucât moștenitorii au asigurat întreținerea copilului cu un cost mult mai mic decât dobânda sumei care fusese lăsată prin
testament în acest scop, s-a pus întrebarea dacă puteau fi obligați să plătească diferența pe toată perioada în care trebuiau să îl
întrețină sau numai după ce a împlinit cincisprezece ani. De asemenea, întrucât sclavii care îi fuseseră special moșteniți
pentru a contribui la întreținerea sa cu veniturile muncii lor au fost vânduți imediat de către moștenitorii lor, s-a pus
întrebarea dacă salariile lor, cu dobândă, puteau fi revendicate de către copil. Răspunsul a fost că, potrivit faptelor declarate,
intenția testatorului pare să fi fost ca întregul venit al moștenirii, precum și salariile sclavilor, să fie predate.
13. Un anumit bărbat, după ce a numit mai multe persoane, printre care trei liberți, moștenitori a trei sferturi din averea sa, lea lăsat, de asemenea, niște terenuri ca moștenire privilegiată și le-a însărcinat "să nu înstrăineze terenurile respective, astfel
încât oricare dintre ei ar fi supraviețuit să poată dobândi totul pentru sine". Ulterior, l-a însărcinat pe unul dintre acești liberți
să îi transfere lui Titius tot ceea ce îi va ajunge în mână din averea sa, sau din bunurile sale, după ce a dedus datoriile și
moștenirile, și a rezervat douăzeci de aurei pentru el însuși. S-a pus întrebarea dacă ar fi trebuit să deducă și a treia parte din
pământurile care îi fuseseră lăsate lui și colegilor săi liberi ca moștenire privilegiată. Răspunsul a fost că, în conformitate cu
faptele prezentate, terenurile nu trebuiau transferate, deoarece testatorul însuși a dorit ca moștenirile să fie exceptate.
14. Un soț, după ce și-a numit soția moștenitoare a unei treimi din averea sa și a însărcinat-o cu mai multe încredințări, i-a
lăsat și zestrea ei ca moștenire privilegiată, în următorii termeni: "Doresc ca suma zestrei pe care mi-a adus-o să fie plătită de
fiul meu soției mele, Seia", și a însărcinat-o pe soția sa ca, în momentul morții sale, să lase fiului lor comun, Titius, partea ei
de avere și orice altceva pe care i-o lăsase moștenire. S-a pus întrebarea dacă ea ar fi fost obligată să transfere fiului ei și
suma zestrei sale, împreună cu celelalte moșteniri pe care le primise în virtutea fiduciei. Răspunsul a fost că testatorul nu a
avut intenția ca zestrea ei să fie transferată, cu excepția cazului în care se dovedește contrariul; și chiar dacă se dovedește că a
avut această intenție, nu se poate cere acest lucru, cu excepția cazului în care suma care poate fi reținută în conformitate cu
legea falcidiană este mai mică decât cea a zestrei.

2222

15. Un moștenitor care a fost însărcinat să transfere o moștenire lui Septitius, atunci când acesta va împlini vârsta de douăzeci
de ani, a vândut între timp anumite terenuri pe care defunctul le primise cu titlu de gaj; și, după ce a fost dat în judecată de
debitor din cauza gajului, a murit, lăsându-l ca moștenitor pe Sempronius, care a transferat moștenirea lui Titius înainte ca
procesul să fie judecat. S-a pus întrebarea dacă Sempronius însuși ar trebui, totuși, să fie judecat împotriva sa; pentru că ar fi
putut păstra proprietatea în mâinile sale sau ar fi putut cere o garanție pentru ceea ce ar fi putut fi obligat să plătească dacă ar
fi fost învins în instanță. Răspunsul a fost că hotărârea împotriva moștenitorului putea fi executată în continuare după
predarea averii.
16. Moștenitorul unui testator, care a fost însărcinat să transfere întreaga moștenire după moartea sa, a transferat doar o mică
sumă de bani, despre care a pretins că reprezintă toate bunurile care aparțineau moștenirii, către beneficiarii trustului care
aveau dreptul la aceasta; iar documentele care au fost găsite ulterior au arătat că în moștenire exista de patru ori mai mult
decât fusese plătit. S-a pus întrebarea dacă se putea intenta un proces împotriva moștenitorului pentru restul, în conformitate
cu termenii fiduciei. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele menționate, se putea intenta o acțiune dacă nu se
încheiase niciun compromis cu el.
79. Același lucru, întrebări discutate în public.
În cazul în care un copil minor devine moștenitorul tatălui său și transferă o parte din moștenirea care a fost lăsată în fiducie,
iar ulterior respinge moștenirea, beneficiarul fiduciei are dreptul de a decide dacă va păstra partea care i-a fost predată de
către minor, precum și partea acestuia din urmă; sau dacă va respinge totul; sau dacă va permite ca întreaga proprietate a
moștenirii să fie vândută, pentru ca orice sumă în plus față de datorie să fie păstrată pentru minor. În cazul în care bunurile nu
pot fi vândute în întregime, toate acțiunile în justiție ar trebui să fie refuzate beneficiarului fiduciei, deoarece acesta avea
puterea de a lua întreaga moștenire și de a păstra pentru minor tot ceea ce rămâne după plata datoriei.
80. The Same, Digest, Cartea a V-a.
Lucius Titius și-a numit moștenitori pe mama și pe unchiul său, care erau în același timp creditorii săi, și i-a însărcinat să îi
transfere lui Septitius tot ceea ce ar mai putea rămâne din averea sa la momentul morții lor. Respectivii moștenitori au
consumat o parte considerabilă din averea testatorului și au lăsat mai mulți reprezentanți care știau că Septitius era în posesia
multor efecte rămase din averea lui Lucius Titius. S-a pus întrebarea dacă moștenitorii mamei și ai unchiului puteau recupera
de la Septitius ceva din ceea ce Lucius Titius le datora. Răspunsul a fost că nu puteau face acest lucru. Claudius: Motivul
pentru aceasta este că obligațiile succesiunii, fiind fuzionate, s-au stins; dar că ar putea exista o recuperare pe baza unui trust,
deoarece acele persoane au fost lipsite de dreptate care se presupune că au consumat o mare parte din bunurile aparținând
succesiunii.
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81. Paulus, Cele șase cărți de opinii imperiale pronunțate în proceduri judiciare, Cartea I, altfel, Decrete, Cartea XI.
Iulius Phoebus, după ce a făcut un testament, și-a numit moștenitori pe cei trei copii ai săi (adică Phoebus și Heraclia, de la
prima sa soție, și Polycrates, de la cea de-a doua) cu părți egale din averea sa, și i-a cerut lui Polycrates, fratele mai mic, să
renunțe la moștenirea fraților săi, în schimbul primirii unei anumite suprafețe de pământ; și i-a înlocuit pe ceilalți doi frați,
născuți din aceeași mamă, unul în locul celuilalt, în cazul în care unul dintre ei nu ar fi devenit moștenitorul său. Printr-un al
doilea testament, el a făcut o substituire pupilară pentru Policrat, dacă acesta din urmă ar fi murit înainte de a ajunge la
pubertate, și a prevăzut ca acest testament să fie deschis de către mamă, dacă băiatul ar fi murit sub această vârstă. Apoi i-a
însărcinat pe cei doi frați mai mari, dacă unul dintre ei ar muri fără urmași, să transfere partea sa supraviețuitorului sau
supraviețuitorilor, după ce a dedus bunurile provenite din moștenirea mamei și a bunicului lor. Sora Heraclia a murit fără să
lase copii și l-a desemnat pe fratele ei, Phoebus, drept moștenitor. Polycrates a intentat o acțiune pentru a obliga la executarea
fiduciei și a obținut câștig de cauză în fața lui Aurelius Proculus, proconsul al Ahaiei. Un apel fiind făcut doar de Phoebus,
cealaltă parte la proces fiind absentă, a fost înfrânt, deoarece cuvintele "Supraviețuitorul sau supraviețuitorii" îi includeau pe
ambii frați. Deși substituirea reciprocă a fost făcută doar pentru cei doi copii mai mari, s-a considerat că intenția tatălui a fost
aceea de a excepta proprietatea mamei copiilor menționați, deoarece Polycrates avea o altă mamă care încă trăia și care
fusese însărcinată să transfere fiului său Polycrates aceleași moșteniri care trecuseră soțului ei prin moartea ab intestat a
primei sale soții.

Tit. 2. Momentul la care moștenirile sau trusturile produc efecte.

1. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Legatele, de care este însărcinat un substitut, produc efecte de la moartea tatălui, chiar dacă minorul este în viață.
(2) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XV.
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În cazul în care se lasă moștenirea unui uzufruct, sau a unui folos, sau a unui drept de abitație, aceasta nu produce efecte până
la intrarea în posesie, iar acțiunea pentru recuperarea ei nu trece la moștenitor. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care un
uzufruct este lăsat să înceapă la un anumit moment.
3. The Same, Disputations, Cartea a V-a.
Căci, cum aceste drepturi nu pot fi transferate moștenitorului, va fi în zadar să se fixeze o zi înainte de aceasta, când vor
începe să producă efecte.
(4) Același, Despre Sabinus, Cartea XIX.
Dacă un legat este făcut cuiva pentru a intra în vigoare în momentul morții moștenitorului, legatul este condiționat, astfel
încât, dacă legatarul moare în timpul vieții moștenitorului, el nu va transmite dreptul său propriului moștenitor.
1. Dacă, însă, legatul ar fi făcut legatarului pentru a produce efecte la momentul propriului său deces, este sigur că moștenirea
va fi transmisă moștenitorului său.
5. Același, Despre Sabinus, cartea XX.
Dacă legatarul ar trebui să moară după momentul în care legatul începe să producă efecte, el îl va transmite propriului său
moștenitor.
1. Prin urmare, dacă un legat este lăsat în mod absolut, el începe să producă efecte din ziua morții celui care l-a lăsat. 2. În
schimb, atunci când moștenirile sunt lăsate pentru a produce efecte după o anumită dată, ele încep să producă efecte la fel ca
și celelalte moșteniri absolute; cu excepția cazului în care a fost lăsat ceva care nu trece la moștenitor, căci unul de acest fel
nu va produce efecte înainte de termenul prevăzut; ca de exemplu, atunci când un uzufruct este lăsat pentru a produce efecte
după un an. Noi aprobăm această opinie.
2. Dar, atunci când un legat este lăsat sub condiție, acesta nu începe să fie dobândit înainte de îndeplinirea condiției, cu
condiția ca legatarului să îi fie în putere să o respecte.
3. Atunci când, totuși, condiția este de așa natură încât respectarea ei este în general scuzată de pretor, ea intră în vigoare
imediat.
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4. Aceeași regulă se aplică și în cazul unei condiții care este imposibilă, deoarece un astfel de legat este considerat a fi lăsat în
mod absolut.
5. De asemenea, în cazul în care condiția este de așa natură încât legatarul nu este responsabil pentru nerespectarea ei, ci este
vina moștenitorului sau a unei alte persoane căreia i s-a ordonat să respecte condiția, legatul va intra în vigoare, deoarece
condiția este considerată ca fiind îndeplinită; ca, de exemplu, dacă mi s-ar ordona să plătesc moștenitorului zece OMrei, iar
acesta refuză să le accepte. În cazul în care, totuși, o moștenire îmi este lăsată dacă mă căsătoresc cu Seia, iar ea nu vrea să se
căsătorească cu mine, trebuie spus că moștenirea începe să intre în vigoare, deoarece nu este vina mea că nu respect condiția,
ci altcineva este de vină pentru că aceasta nu a fost îndeplinită.
6. Legatul se plătește moștenitorului legatarului în aceleași momente, adică în aceleași tranșe în care se plătește legatarului
însuși.
7. Dacă, atunci când un legat începe să fie datorat, legatarul se află sub controlul altcuiva, acesta va fi plătit celor cărora le
este supus. Prin urmare, dacă moștenirea este lăsată în mod absolut unui sclav, iar acesta devine liber după ziua în care este
datorată, moștenirea va aparține stăpânului său. În schimb, dacă se lasă un uzufruct, sclavul va dobândi moștenirea pentru el
însuși, chiar dacă va deveni liber după moartea testatorului și înainte ca moștenirea să fi intrat în vigoare.
6. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care o moștenire este lăsată în mod absolut și este preluată sub condiție, se consideră că a fost lăsată condiționat.
1. Dacă efectul unui legat este suspendat pentru un motiv care nu are legătură cu testamentul, considerăm că acesta va fi
transmis moștenitorului, chiar dacă legatarul moare înainte ca el să devină operațional. De exemplu, dacă un soț ar trebui să
lase un bun dotal unui străin și o anumită sumă de bani soției sale în locul respectivului bun dotal, iar legatarul ar muri în
timp ce soția deliberează cu privire la alegerea zestrei sale și ar alege legatul, s-a decis că legatul se va transmite
moștenitorului. Julianus a adoptat această opinie, deoarece întârzierea mai degrabă decât o condiție pare să fie atașată
legatului.
2. Legatele care sunt lăsate prin codicile își produc efectele în același timp cu cele lăsate prin testament.
(7) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XX.
Acceptarea moștenirii de către moștenitor determină amânarea cererii de revendicare a legatului, dar nu împiedică ca acesta
să producă efecte.
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1. Prin urmare, fie că un moștenitor care a fost desemnat în mod absolut amână acceptarea moștenirii, fie că, dacă a fost
desemnat condiționat, este împiedicat să o accepte prin această condiție, drepturile legatarului vor fi protejate.
2. Dacă, totuși, un moștenitor nenăscut sau o persoană care se află în mâinile dușmanului este desemnată, în același mod,
drepturile legatarului nu vor fi prejudiciate, deoarece moștenirea sa a început să producă efecte.
3. Din acest motiv spunem că, în cazul în care un substitut a fost însărcinat cu un moștenire, moștenirea nu va fi afectată,
dacă, în timp ce moștenitorul desemnat deliberează, legatarul moare; pentru că drepturile sale nu vor fi prejudiciate chiar
dacă moștenitorul desemnat va refuza ulterior moștenirea, deoarece legatarul își va transmite dreptul la moștenire propriului
moștenitor.
4. Cazul este același în cazul în care un înlocuitor al unui minor este însărcinat cu o moștenire, deoarece și el va transmite
moștenirea moștenirii moștenitorului său.
5. Dacă înlocuitorul unui minor este însărcinat să plătească o sută de aurei lui Seius, iar fiul moare înainte de a atinge vârsta
pubertății; ar putea fi un subiect de discuție dacă, dacă Seius moare în timpul vieții minorului, el va transmite moștenirea
moștenirii moștenirii moștenirii moștenitorului său, la fel ca și în cazul în care condiția de care depinde moștenirea ar fi fost
exprimată. Cea mai bună opinie este că moștenirea se va transmite moștenitorului.
6. Uneori, acceptarea moștenirii fiind amânată de către moștenitor, aceasta face ca și dobândirea legatului să fie amânată; ca,
de exemplu, atunci când un sclav este manuntit sau este lăsat cuiva, iar un legat este făcut sclavului din acest motiv; căci
atunci când un legat este lăsat unui sclav, acesta nu intră niciodată în vigoare până când moștenirea nu a fost acceptată.
8. Același, Despre Sabinus, Cartea XXIV.
Pentru că, întrucât sclavul nu are dreptul la libertate înainte ca moștenirea să fi fost acceptată, pare perfect corect ca legatul să
nu intre în vigoare înainte de acest moment, altfel, ar fi nul dacă ar deveni operațional înainte ca sclavul să-și obțină
libertatea, și acesta ar fi cazul în care un legat a fost făcut în mod absolut sclavului, iar el a fost ordonat să fie liber sub o
anumită condiție, iar condiția este constatată ca fiind pendinte după ce moștenirea a fost acceptată.
9. Același, Despre Sabinus, cartea XXI.
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În cazul în care un drept de abitație este lăsat moștenire unui fiu aflat sub controlul paternal sau unui sclav, nu cred că legatul
va fi dobândit de stăpân sau de tată, dacă fiul sclavului moare înainte de acceptarea moștenirii; căci, întrucât legatul se
atașează persoanei, se consideră foarte corect că nu produce efecte înainte de intrarea în posesie.
10. Același, Despre Sabinus, Cartea XXIII.
În cazul în care un legat este lăsat să fie plătit anual, este evident că nu este vorba de un singur legat, ci de mai multe.
11. Julianus, Digest, Cartea XXXVII.
Nu are nicio importanță dacă atâtea aurei sunt plătibile în fiecare an sau dacă suma de o mie de aurei trebuie plătită la
sfârșitul primului an, iar la sfârșitul celui de-al doilea trebuie să se livreze un sclav, iar la sfârșitul celui de-al treilea, grâne.
(12) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIII.
Legatele de acest tip nu sunt doar plătibile o singură dată, ci sunt plătibile anual.
1. S-a pus întrebarea dacă astfel de moșteniri sunt plătibile la începutul sau la sfârșitul fiecărui an. Labeo, Sabinus, Celsus,
Cassius și Julianus au fost cu toții de părere că o moștenire de acest fel era plătibilă la începutul fiecărui an.
2. De aceea, Julianus spune că, atunci când o moștenire de acest fel este lăsată unui sclav, iar acesta devine liber după primul
sau al doilea an, el va dobândi moștenirea.
3. Celsus spune de asemenea, și Julianus este de acord cu el, că o astfel de moștenire intră în vigoare din ziua morții
testatorului, și nu din cea în care a fost acceptată moștenirea, și că dacă moștenirea va intra în vigoare după trecerea mai
multor ani, legatarul va avea dreptul la moștenire pentru toți acei ani.
4. Cu toate acestea, în cazul în care este lăsat un legat plătibil anual, mi se pare că începutul fiecărui an ar trebui să fie înțeles
și în acest caz; cu excepția cazului în care este clar că intenția testatorului, prin împărțirea legatului în plăți anuale, a fost mai
degrabă în beneficiul moștenitorului decât al legatarului, pentru ca acesta să nu fie obligat să plătească întreaga sumă
deodată.
5. În cazul în care o sumă plătibilă anual sau în fiecare an a fost lăsată moștenire pentru a asigura o locuință sau o instrucție,
conjectura voinței testatorului, atunci când a făcut legatul, este că aceasta va fi plătibilă în momentul în care chiria locuinței
sau prețul instrucției este scadent.
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6. În concluzie, Pomponius a afirmat că nu are nicio importanță dacă legatul este plătibil în fiecare an, sau anual; sau în
fiecare lună, sau lunar; sau în fiecare zi, sau zilnic. Și eu însumi adopt această opinie. Prin urmare, aceeași regulă se va aplica
și în cazul în care se lasă moștenire o anumită sumă de aurei plătibilă anual.
7. În cazul în care un sclav este lăsat moștenire în termeni generali, iar legatarul moare înainte de a revendica sclavul, el
transmite moștenirea moștenirii sale.
8. Dacă o moștenire este lăsată lui Titius în felul următor: "Sclavul pe care Seius îl poate alege", iar Seius moare după ce și-a
făcut alegerea, există un motiv pentru recuperarea sclavului care a fost dobândit odată de către legatar.
13. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
În cazul în care un legat este lăsat în următorii termeni: "Dau și las moștenire lui Așa și așa un obiect, indiferent dacă a fost
făcut sau nu", legatul nu trece la moștenitor, decât dacă una sau cealaltă dintre condiții a fost îndeplinită în timpul vieții
legatarului; deoarece motivul pentru care o moștenire este datorată trebuie să fie întotdeauna anterior acesteia, și nu pentru că
este sigur că unul sau altul dintre cele două lucruri se va întâmpla și că moștenirea va fi datorată în toate circumstanțele;
deoarece atunci când o moștenire este lăsată după cum urmează: "Moștenitorul meu să dea un astfel de bun când moare", este
sigur că moștenirea va fi datorată, și totuși nu trece la succesorul legatarului, dacă acesta din urmă moare în timpul vieții
moștenitorului.
(14) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIV.
În cazul în care se lasă moștenire "Uzufructul anumitor bunuri sau suma de zece aurei, la alegerea legatarului", trebuie să se
ia în considerare atât momentul morții testatorului, cât și cel al acceptării moștenirii; data morții din cauza plății celor zece
aurei, iar cea a acceptării moștenirii din cauza uzufructului. Căci, deși legatarul are dreptul de a alege, totuși, alegerea nu
poate produce imediat efecte, deoarece se presupune că testatorul nu a murit încă sau, dacă a murit, că moștenirea sa nu a fost
încă însușită.
1. Prin urmare, Julianus întreabă dacă legatarii mor după moartea testatorului, dacă moștenirea celor zece aurei va trece la
moștenitor. El spune, în Cartea a treizeci și șaptea a Digestului, că se poate considera că cele zece aurei i-au fost transmise,
pentru că moștenirea începe să fie dobândită în momentul morții legatarului. Julianus dă următorul exemplu în sprijinul
opiniei sale: "Fie ca moștenitorul meu să plătească zece aurei lui Seia; dacă ea are un copil, să îi transmită o astfel de
suprafață de pământ", pentru că el susține că, dacă ea va muri înainte de a avea un copil, va transmite cele zece aurei
moștenitorului său.
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2. Dacă cineva ar face un legat unui fiu aflat sub controlul patern și l-ar însărcina să se plătească singur, moștenirea va
rămâne în picioare, iar moștenitorul nu va fi învinuit pentru că a plătit-o fiului, mai degrabă decât tatălui; căci să presupunem,
de exemplu, că ar fi fost însărcinat în mod special să-l plătească pe fiu. Este cert că, dacă tatăl introduce o acțiune în justiție
pentru a recupera moștenirea, ar trebui să fie împiedicat de o excepție.
3. Dacă, după ce legatul produce efecte, legatarului ar trebui să fie supus controlului unei alte persoane, legatul va fi datorat
persoanei sub a cărei autoritate a trecut, deoarece tot ceea ce i se cuvine este transferat odată cu el. Dacă, însă, legatul a fost
lăsat sub condiție, el nu se va transmite, ci predarea sa va fi amânată până la îndeplinirea condiției; și va fi dobândit de
persoana sub al cărei control se afla legatarul în momentul în care condiția a fost îndeplinită. Dacă legatarul ar fi propriul său
stăpân la acel moment, el însuși va dobândi legatul.
15. Același, Disputații, Cartea a V-a.
În cazul în care un trust este lăsat copiilor, "dacă aceștia ar deveni proprii lor stăpâni prin moartea tatălui lor", iar ei devin
independenți, nu prin moartea acestuia, ci prin emanciparea lui, nimeni nu se poate îndoi că vor avea dreptul la beneficiul
trustului și că moștenirea care ar fi intrat în vigoare la moartea tatălui lor va fi dobândită din momentul emancipării lor.
(16) Julianus, Digest, Cartea XXXV.
În cazul în care o moștenire este lăsată în următorii termeni: "Moștenitorul meu să-i dea pe Stichus sau orice copii născuți de
Pamphila", moștenirea nu va fi plătibilă înainte de ziua în care Pamphila va avea un copil sau într-un moment în care va fi
sigur că nu i se va naște un copil.
1. În cazul în care un uzufruct este lăsat de cineva unui sclav, care a fost el însuși lăsat de stăpânul său înainte ca succesiunea
acestuia din urmă să fi fost înscrisă și, de asemenea, înainte ca succesiunea celui care a lăsat uzufructul să fi fost acceptată,
credem că nu există niciun motiv pentru care legatul ar trebui să înceapă să producă efecte înainte ca succesiunea căreia îi
aparținea sclavul care a fost lăsat să fie înscrisă, deoarece, în prezent, nu va aduce niciun avantaj succesiunii, iar dacă între
timp sclavul va muri, legatul se va stinge. Prin urmare, trebuie să se considere că, de îndată ce moștenirea a intrat în vigoare,
uzufructul trebuie să fie considerat ca aparținând persoanei al cărei sclav a fost lăsat moștenire.
2. În cazul în care sclavul căruia i-a fost lăsat uzufructul nu ar fi fost el însuși lăsat moștenire, trebuie spus că uzufructul va
aparține succesiunii, pentru că momentul în care acesta trebuia să producă efecte nu a sosit înainte ca succesiunea să fie
acceptată.
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17. Același, Digest, cartea XXXVI.
În cazul în care se lasă un legat unui sclav care este el însuși lăsat moștenire, legatul nu produce efecte în momentul morții
testatorului, ci în momentul în care moștenirea este acceptată; și de aceea nu poate fi invocată în opoziție regula de drept
potrivit căreia nu este permisă lăsarea unui legat unui sclav, chiar dacă acesta este manuntit; căci chiar dacă testatorul ar muri
imediat, beneficiul legatului și obligația legii de a-l plăti nu sunt concomitente în persoana aceluiași individ. Prin urmare,
problema în discuție este exact aceeași ca și cum un legat ar fi fost făcut unui tată, după ce fiul său a fost desemnat moștenitor
al testatorului; deoarece se înțelege că, chiar dacă tatăl ar muri imediat, fiul său, fiind emancipat, ar putea intra în moștenire la
fel ca și cum ar fi datorat legatul tatălui său.
(18) The Same, Digest, Cartea XXXVII.
În cazul în care o moștenire este lăsată cuiva după cum urmează: "Când va avea copii", iar acesta moare lăsându-și soția
însărcinată, se înțelege că această condiție a fost respectată în momentul morții sale, iar moștenirea va fi valabilă, cu condiția
să se nască un copil postum.
19. Același, Digest, Cartea LXX.
Atunci când o moștenire este lăsată fără a se prescrie un termen, după cum urmează: "Moștenitorul meu să îi asigure soției
mele provizii pentru întreținerea ei, iar dacă nu face acest lucru, să îi plătească o sută de aurei", se înțelege că moștenirea este
doar una din cele o sută de aurei și poate fi revendicată imediat. Mențiunea referitoare la provizii nu are alt efect decât acela
de a-l exonera pe moștenitor de răspundere, dacă acestea sunt predate înainte de a fi fost introdusă problema în cauză.
1. În cazul în care într-un testament a fost inserată următoarea dispoziție, și anume: "Dacă nu îi va furniza soției mele provizii
înainte de calendele din luna respectivă, să îi plătească o sută de aurei", se consideră că rezultatul nu este că au fost create
două moșteniri, ci că o sută de aurei i-au fost lăsate sub condiție. Prin urmare, dacă soția moare înainte de calendele lunii
desemnate, ea nu va lăsa proviziile moștenitorului său, deoarece acestea nu au fost lăsate; și nici nu-i va lăsa o sută de aurei,
deoarece ziua plății legatului nu a sosit.
2. În cazul în care o moștenire este lăsată sub condiție cuiva care este însărcinat cu o încredere în beneficiul meu, este ca și
cum moștenirea mi-ar fi fost lăsată în mod absolut, iar moștenitorul a fost desemnat sub condiție.
3. În cazul în care o moștenire a sumei pe care o datorează este lăsată unui debitor, aceasta este plătibilă imediat și se poate
introduce imediat o acțiune în temeiul testamentului pentru a obține eliberarea; iar dacă debitorul moare după moartea
testatorului, el va transmite dreptul său de acțiune moștenitorului său.
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4. Aceeași regulă se va aplica în cazul în care o moștenire este lăsată în același mod, nu debitorului însuși, ci altei persoane.
(20) Marcianus, Institutes, Cartea a VI-a.
În cazul în care un legat este lăsat pentru un anumit număr de ani, de exemplu, suma de zece aurei este lăsată lui Titius,
plătibilă anual timp de zece ani, Julianus, în Cartea a XIII-a a Digestului, spune că trebuie făcută o distincție; căci dacă
legaturile sunt lăsate în scopul întreținerii, există mai multe legate distincte, iar dacă legatarul moare, el nu va transmite
moștenitorului său cele care sunt plătibile în anii următori. Dacă, însă, testatorul nu a lăsat moștenirea în scopul asigurării
întreținerii, ci a împărțit-o în mai multe plăți pentru comoditatea moștenitorului, în acest caz, el spune că sumele plătibile în
anii viitori nu vor constitui decât un singur legat, iar dacă legatarul va muri în decurs de zece ani, el va transmite
moștenitorului său sumele datorate pentru perioada următoare. Această opinie este corectă.
21. Paulus, Despre Vitellius, Cartea a II-a.
Dacă nu se stabilește o zi pentru plata unui legat, acesta va fi plătibil imediat sau va aparține imediat persoanei căreia i-a fost
dat. În cazul în care se stabilește un termen, chiar dacă acesta este lung, cu condiția ca el să fie sigur (ca, de exemplu, după o
sută de kalende ale lunii ianuarie), moștenirea se dobândește imediat după moartea testatorului, dar nu poate fi încasată
înainte de sosirea timpului care a fost stabilit. Dacă, însă, momentul este incert (de exemplu, când băiatul ajunge la pubertate,
sau când se căsătorește în familia mea, sau când obține funcția de magistrat, sau, în sfârșit, când face ceva ce i-a convenit
testatorului să introducă în testamentul său), dacă momentul nu sosește sau condiția nu are loc, proprietatea nu va aparține
legatarului și nici legatul nu poate produce efecte.
(1) În cazul în care o moștenire este făcută lui Titius sub rezerva aceleiași condiții în care te-am numit pe tine moștenitorul
meu, Pomponius consideră că moștenirea va începe să intre în vigoare la fel ca și cum ar fi fost lăsată în mod absolut,
deoarece este sigur că va fi plătită ori de câte ori va exista un moștenitor; căci o moștenire nu devine incertă din cauza
condiției de a exista un moștenitor, deoarece o moștenire de acest fel nu diferă foarte mult de una care depinde de următoarea
condiție: "Să i se facă plata, dacă va deveni moștenitorul meu".
22. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a V-a.
Dacă lui Titius i se face un legat plătibil la împlinirea vârstei de paisprezece ani, iar el moare înainte de a împlini paisprezece
ani, este adevărat că legatul nu va trece la moștenitorul său, deoarece include nu numai momentul, ci și condiția în care va
produce efecte, adică atunci când legatarul va împlini vârsta de paisprezece ani. În plus, nu se poate înțelege că cineva care
nu există are paisprezece ani. Nici nu contează dacă se introduce următoarea clauză: "Dacă va împlini vârsta de paisprezece
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ani", deoarece, în primul caz, timpul este indicat de condiție, iar în al doilea, condiția este indicată de timp, deoarece aceeași
condiție se aplică ambelor.
1. Din nou, unele condiții sunt de prisos, ca de exemplu, dacă un testator ar spune: "Titius să fie moștenitorul meu și, dacă
intră pe moștenirea mea, să plătească zece aurei lui Maevius". Se consideră că această condiție nu a fost scrisă, deoarece
moștenirea va trece la moștenitorul lui Maevius, chiar dacă acesta din urmă ar muri înainte ca moștenirea să fie acceptată.
Regula va fi aceeași în cazul în care este scris: "Dacă Titius intră pe moșia mea, să îi plătească lui Maevius zece aurei în
termen de o sută de zile". Pentru că această moștenire era plătibilă într-un anumit termen, și nu sub o condiție, și ar trebui
adoptată regula lui Labeo, care spune că o moștenire va trece la moștenitorul legatarului atunci când este sigur că va fi
plătibilă dacă se intră pe moștenire.
2. Totuși, dacă numesc doi moștenitori și îi însărcinez pe amândoi cu un trust în beneficiul cuiva, în cazul în care oricare
dintre ei ar accepta moștenirea, această condiție nu va fi considerată superfluă, ci va fi valabilă în ceea ce privește partea
coerezului; dar va fi nulă în ceea ce privește persoana la care se referă condiția, la fel ca și în cazul în care legatul ar fi fost
lăsat în același mod după numirea unui singur moștenitor.
23. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, cartea IV.
În cazul în care o moștenire este lăsată plătibilă în fiecare an, se spune că nu există nicio îndoială că starea legatarului ar
trebui să fie investigată în fiecare an, pentru a determina dacă este capabil să o primească; iar dacă este un sclav care aparține
mai multor stăpâni, trebuie investigată starea diferiților stăpâni.
24. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VI-a.
În cazul în care un moștenitor este însărcinat cu predarea proviziilor sau a unui teren și, dacă nu le predă, este obligat să
plătească zece aurei; și am constatat că proviziile care au făcut obiectul legatului au fost transformate în suma de zece aurei,
iar dacă moștenitorul refuză să predea proviziile, atunci banii vor fi plătiți; iar dacă, atunci când este notificat să predea
terenul, moștenitorul nu o face și, între timp, moare, moștenitorul său nu va avea dreptul decât la teren. Căci, atunci când
cineva spune: "Moștenitorul meu Publicius să transfere o astfel de suprafață de pământ", legatul este complet, iar dacă ar
adăuga: "Dacă nu o transferă, să plătească o sută de aurei", se pare că legatarul a fost lipsit de legatul pământului cu condiția
ca cele o sută de aurei să înceapă să fie datorate; iar dacă această condiție nu este îndeplinită în timpul vieții legatarului, de
exemplu, pentru că nu a fost făcută nicio cerere către moștenitor, rezultatul va fi că privarea de moștenire nu va avea nicio
forță sau efect, iar moștenirea terenului va rămâne.
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1. Atunci când un legat este făcut în felul următor: "Dacă moștenitorul meu nu ar trebui să furnizeze proviziile, să plătească
zece aurei", considerăm că este clar că nu au fost lăsate proviziile.
25. Papinianus, Întrebări, Cartea a XVIII-a.
În cazul în care este lăsat moștenire un articol sau un bun de acest fel, enumerarea diferitelor articole incluse într-o clauză
disjunctivă nu constituie mai multe legate. De asemenea, nu se poate susține o opinie diferită nici în cazul în care testatorul ar
trebui să lase un teren în mod absolut, iar altul condiționat; deoarece, atât timp cât condiția este pendinte, nu se poate face
nici o alegere, iar în cazul în care donatarul moare, nu se va considera că legatul a trecut la moștenitorul său.
1. "Moștenitorul meu să îi plătească lui Titius ceea ce îmi datorează Seius". Dacă pupila Seius a împrumutat o sumă de bani
fără autoritatea tutorelui său și nu s-a îmbogățit din această cauză, iar testatorul a făcut referire la această datorie, deoarece
pupila nu-i datora nimic, legatul nu va avea nici o forță sau efect. Dacă, totuși, testatorul prin termenul "datorie" s-a referit la
obligația naturală asumată și la plata viitoare, Titius nu poate pretinde nimic; deoarece condiția a fost impusă în mod tacit și
este la fel ca și cum testatorul ar fi spus: "Moștenitorul meu să-i plătească lui Titius orice ar putea plăti pupila", sau dacă ar fi
lăsat moștenire orice copii care s-ar fi născut din sclava Arathusa, sau orice recoltă care ar fi putut fi obținută de pe respectiva
întindere de pământ. Dacă, între timp, legatarul moare, iar sclava va avea ulterior un copil, dacă se vor strânge recolte sau
dacă pupila va plăti banii cuveniți, moștenitorul legatarului va fi îndreptățit să-și revendice creanța; și acest lucru nu este
contrar celor afirmate deja, deoarece un legat se transmite atunci când nu este impusă o condiție, chiar dacă aceasta se
datorează unei cauze externe.
26. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
"Doresc ca cincizeci de aurei din venitul terenurilor mele, colectat în anul următor morții mele, să fie plătite fratelui meu,
Firmius Heliodbrus". După părerea mea, moștenirea nu era supusă niciunei condiții, dar se pare că termenul de plată a banilor
a fost prelungit ; iar dacă venitul terenurilor din anul în curs ar fi insuficient pentru a completa suma lăsată, trebuie să se
recurgă la venitul din anul următor.
(1) Un testator a dorit ca o sută de aurei să fie plătită de moștenitorii săi copilului său adoptiv, iar suma de bani menționată să
fie plătită unui terț, astfel încât copilul adoptiv să primească dobânzile aferente, cu o rată de patru la sută pe an, până la
împlinirea vârstei de douăzeci și cinci de ani; iar apoi să i se plătească principalul. Întrucât copilul respectiv a murit înainte de
a împlini douăzeci și cinci de ani, am considerat că beneficiul fiduciei a fost transmis moștenitorului său. Pentru că nu părea
să existe nicio condiție legată de plata principalului, cu excepția faptului că aceasta trebuia să se facă atunci când beneficiarul
atingea o anumită vârstă; și cum moștenitorul nu putea cere executarea fiduciei de la terțul menționat mai sus, la care
testatorul dorea ca banii să fie depozitați, deoarece, din cauza următoarei prevederi: "Veți plăti, fără nicio greșeală, suma
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respectivă de bani copilului meu adoptiv, după ce acesta va atinge vârsta menționată mai sus", executarea fiduciei trebuie să
fie cerută de la moștenitorii testatorului, care ar trebui să stipuleze plata banilor; deoarece o persoană în care defunctul a avut
încredere nu poate fi obligată de către moștenitorul beneficiarului să furnizeze garanții.
(2) Un tată a însărcinat-o pe soția sa, căreia îi lăsase moștenire anumite bunuri, să plătească fiului său, până la împlinirea
vârstei de douăzeci și cinci de ani, o anumită sumă de bani anual din veniturile bunurilor respective, care urmau să facă parte
din averea fiului său, în plus față de întreținerea acestuia din urmă, care a fost prevăzută. S-a dovedit că nu existau mai multe
trusturi în acest caz, ci un singur trust împărțit în mai multe plăți și, prin urmare, fiul, care a murit înainte de a atinge vârsta
menționată mai sus, a transmis trustul pentru timpul rămas moștenitorului său; dar acesta din urmă nu putea cere plata banilor
la începutul fiecărui an, deoarece tatăl intenționa ca aceștia să fie plătiți fiului din venitul proprietății date soției. În plus, dacă
tatăl intenționa ca banii, care trebuiau plătiți anual, să fie folosiți pentru întreținerea fiului, nu există nicio îndoială că, după
moartea acestuia din urmă, motivul pentru plata lor nu mai exista.
27. Scaevola, Opinii, Cartea a III-a.
Un testator a numit un fiu aflat sub autoritatea paternă moștenitor necondiționat al unei părți din averea sa, l-a însărcinat cu
un trust și a inserat următoarea dispoziție în testamentul său: "Pentru motivul că l-am numit pe Lucius Titius moștenitorul
meu, doresc ca acesta să intre în averea mea, dacă va fi eliberat de sub controlul tatălui său." După ce moștenirea a fost
acceptată de coerezii săi, s-a pus întrebarea dacă moștenirea lăsată fiului va intra în vigoare. Răspunsul a fost că, în cazul în
care a fost lăsat fără nicio condiție, executarea fiduciei ar putea fi cerută de la coerezii fiului, proporțional cu cotele lor
respective din moștenire.
(1) Un testator a lăsat zece denari plătibili lunar unor sclavi pe care i-a mancurtizat. Întrucât moștenitorii erau absenți, iar
sclavii și-au obținut libertatea în temeiul Decretului Senatului, s-a pus problema de la ce dată trebuia să se facă plata legatului
pentru întreținerea lor. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele menționate, aceste moșteniri ar trebui să le fie plătite
din momentul în care au început să fie liberi.
28. Același, Opinii, Cartea IV.
Atunci când o întindere de teren, cu toate dotările sale, este legiferată, se pune problema în ce mod trebuie să fie predată,
dacă în starea în care se afla la momentul morții testatorului, sau la momentul în care a fost făcut codicilul, sau la momentul
în care a fost revendicată. Răspunsul a fost că terenul cu tot cu echipament ar trebui să fie predat în momentul în care
moștenirea a fost dobândită.
29. Valens, Trusts, Cartea I.
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"Îl însărcinez pe moștenitorul meu să-i plătească lui Titius zece aurei la un moment dat sau altul". Nu există nicio îndoială că
moștenitorul datorează zece aurei, dar nu se știe când le datorează. Se pare că moștenirea va intra în vigoare și poate fi cerută
moștenitorului de îndată ce acesta va fi în măsură să o plătească.
30. Labeo, Epitomele ultimelor lucrări ale lui Javolenus, cartea a III-a.
În cazul în care o moștenire este lăsată unei pupile de sex feminin, pentru a intra în vigoare atunci când se va căsători, iar
aceasta ar trebui să se căsătorească înainte de a fi nubilă, ea nu va avea dreptul la moștenire înainte de a atinge vârsta
matrimonială; deoarece o fată nu poate fi considerată căsătorită atunci când este incapabilă să coabiteze.
31. Scaevola, Digest, cartea XIV.
Un anumit bărbat, după ce și-a numit soția moștenitoare a unei a șasea părți din averea sa, a numit un înlocuitor pentru ea și ia însărcinat pe moștenitorii săi, printr-o încredințare, ca, în cazul în care soția sa nu ar fi moștenitoarea sa, să-i dea zestrea și
anumite alte bunuri; iar soțul murind, soția a murit și ea înainte ca această condiție să fie îndeplinită și înainte de a intra în
posesia averii. S-a pus întrebarea dacă trustul a intrat în vigoare în momentul decesului ei și dacă moștenitorii ei aveau
dreptul să beneficieze de el. Am răspuns că, dacă soția a murit înainte de a intra în patrimoniu, aceștia aveau dreptul la
beneficiul fiduciei din momentul morții sale.

Tit. 3. În ceea ce privește garanția dată pentru plata moștenirilor sau pentru executarea trusturilor.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIX.
Pretorul a hotărât că trebuie să se dea garanții pentru plata legatului, astfel încât moștenitorul să fie responsabil pentru orice
fraudă comisă împotriva celor cărora testatorul a dorit să se facă plata banilor sau să se îndeplinească vreun act în folosul lor;
pentru ca banii să fie plătiți sau actul să fie îndeplinit la momentul stabilit.
(1) Moștenitorul este întotdeauna obligat să dea garanții, indiferent de rangul sau de averea sa.
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(2) Această regulă nu a fost stabilită de pretor fără un motiv întemeiat. Pentru că, întrucât moștenitorul are posesia bunurilor,
legatarii nu trebuie să fie privați de bunurile defunctului și trebuie fie să li se dea o garanție, fie, dacă acest lucru nu se face,
pretorul îi autorizează să intre în posesia bunurilor lăsate moștenire.
(3) Garanția trebuie să fie dată nu numai tuturor legatarilor, ci și succesorilor lor, așa cum s-a decis deja, deși aceștia din
urmă sunt admiși să intre în posesia bunurilor, nu datorită voinței defunctului, ci datorită cerințelor succesiunii, așa cum se
întâmplă în cazul unei datorii.
(4) De asemenea, trebuie să se acorde garanții agenților legatarilor, ceea ce reprezintă practica noastră în prezent.
(5) Este clar că, în cazul în care un legat este lăsat moștenire unei persoane care se află sub controlul altei persoane, garanția
trebuie să fie dată celui căruia i se supune autoritatea.
(6) În plus, nu numai moștenitorii trebuie să furnizeze garanții pentru plata legatului, ci și succesorii lor trebuie să facă
același lucru.
(7) De asemenea, cel căruia i-a fost transferată o moștenire în temeiul decretului Senatului este obligat să dea o garanție.
(8) Cei care devin moștenitori prin intermediul altor persoane, precum și moștenitorii pretorieni, sunt obligați să furnizeze
garanții.
(9) Este clar că, dacă termenii stipulației nu sunt respectați și se intentează o acțiune în justiție pentru recuperarea moștenirii,
trebuie spus că stipulația încetează să mai existe.
(10) Aceeași regulă se aplică și în cazul trusturilor,
(11) În cazul în care un legat sau un trust este lăsat cuiva, cu înțelegerea că va fi reînnoit în cazul în care bunul se pierde, să
vedem dacă poate fi cerută o garanție pentru plata sau executarea celui de-al doilea legat, sau a trustului. Se pune întrebarea
dacă acest trust sau această moștenire este datorată și de câte ori este datorată, precum și dacă legatarul însuși ar trebui să dea
o garanție că nu va pierde proprietatea. Există un Rescript al Divinului Pius, adresat lui Junius Mauritius, cu referire la toate
aceste chestiuni, care este după cum urmează: "În conformitate cu contractele din scrisoarea ta, moștenirile sau fiduciile ar
trebui să fie plătite sau predate lui Clodius Fructulus în conformitate cu testamentul lui Clodius Felix, fără a cere o garanție
că niciuna dintre aceste moșteniri sau fiducii nu va fi pierdută de el. Căci, întrucât moștenitorul este însărcinat de către
testatorul menționat că, în cazul în care Fructulus va pierde vreun bun lăsat prin testament, moștenitorul trebuie să i-l
restituie, acest lucru nu are ca efect solicitarea ca Fructulus să dea o garanție împotriva pierderii primelor legate, sau ca
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moștenitorul să fie responsabil pe termen nelimitat; astfel încât, ori de câte ori legatarii pierd vreun bun, primul va fi obligat
să îl restituie, dar, după cum, prin termenii fiduciei, s-ar părea că, după ce legatul a fost plătit a doua oară, moștenitorul nu va
mai fi răspunzător dacă legatarii pierd ulterior vreun bun, fiduciul fiind executat integral prin ultima plată. " Prin urmare, din
acest rescript reiese că legatarului nu i se cere să dea garanții moștenitorului împotriva pierderii bunurilor. Pe de altă parte, se
pune întrebarea dacă moștenitorul ar trebui să dea garanții cu privire la al doilea legat sau la trust. Consider că nu este necesar
să facă acest lucru, deoarece este în puterea legatarului să evite pierderea a ceea ce i-a fost lăsat. Cu toate acestea, dacă cineva
ar trebui să constate că a doua moștenire a fost lăsată sub anumite condiții, trebuie spus că ar trebui să se ceară o garanție.
(12) Este evident că, atunci când cineva este însărcinat cu plata unui legat, fie în totalitate, fie în parte, trebuie să furnizeze o
garanție, indiferent dacă este un moștenitor desemnat sau un moștenitor substituit.
(13) Se pune foarte serios întrebarea dacă această stipulație implică sporul provenit din profituri sau din dobânzi. S-a decis, și
foarte corect, că stipulația se referă la orice creștere care a avut loc după ce moștenitorul a fost în întârziere, deoarece include
orice ar trebui să fie plătit.
(14) În cazul în care cineva a stipulat plata unei moșteniri sub condiție și, în timp ce condiția este în curs, moare, stipulația
devine fără efect, deoarece moștenirea nu se transmite moștenitorului. De asemenea, trebuie remarcat faptul că în această
stipulație sunt cuprinse aceleași circumstanțe și condiții ca și în cazul legatului. Prin urmare, dacă există o excepție care poate
fi invocată împotriva persoanei care revendică moștenirea, se stabilește că aceeași excepție poate fi invocată împotriva
oricărei persoane care introduce o acțiune bazată pe stipulație.
(15) Ofilius spune că, în cazul în care moștenitorului i se cere să dea o garanție cu referire la moștenire de către agentul
legatarului, care se presupune că este absent, el ar trebui să o furnizeze cu condiția ca persoana în beneficiul căreia face acest
lucru să fie în viață, astfel încât să nu fie tras la răspundere în cazul în care legatul ar fi murit anterior.
(16) Se pune, de asemenea, întrebarea dacă bunul în sine, care este lăsat moștenire, este inclus în această stipulație sau dacă
ea se referă doar la valoarea sa. Cea mai bună opinie este că fie bunul în sine, fie valoarea acestuia intră în sfera de aplicare a
stipulației.
(17) Dacă zece aurei, care se aflau într-un anumit cufăr, îmi sunt lăsate mie, iar uzufructul acestora îți este lăsat ție, iar fiecare
legământ este absolut, cel căruia îi este lăsată proprietatea poate pretinde cele zece aurei prin lege. Totuși, este stabilit că
uzufructuarul poate introduce o acțiune în temeiul Decretului Senatului și poate cere uzufructul de cinci aurei. Totuși, dacă
proprietarul ar pretinde toți cei zece, poate fi exclus printr-o excepție pe motiv de rea-credință, după ce uzufructuarul, după ce
a primit cinci aurei, a dat garanție pentru restituirea lor. Marcellus spune că este clar că, în cazul în care legatarul ar obține
posesia celor zece aurei, o acțiune în echitate ar trebui să fie acordată moștenitorului sau uzufructuarului, împotriva
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legatarului, cu condiția să i se dea o garanție. Cu toate acestea, în cazul în care cele zece aurei au fost lăsate sub condiție,
uzufructuarul poate, între timp, să le dețină dacă este furnizată o garanție; iar legatarul căruia i-a fost lăsată proprietatea poate
stipula plata moștenirii sale. Dar dacă el nu reușește să ceară stipularea, iar condiția ar fi îndeplinită, Marcellus spune că el
poate intenta o acțiune pentru producerea proprietății. Dacă, totuși, moștenitorul a plătit cele zece aurei uzufructuarului din
greșeală, este evident că nu i se va cere să producă bunul în instanță, iar Marcellus consideră că ar trebui să se acorde
despăgubiri legatarului împotriva uzufructuarului.
(18) În cazul în care o parte din moștenire ar intra în posesia Trezoreriei, stipulația menționată mai sus nu va avea nicio forță
sau efect, deoarece nu este obișnuit ca Trezoreria să dea garanții.
(19) În cazul în care cineva se află în posesia unei mici părți din moștenire, deși poate fi moștenitor al unei părți mai mari din
aceasta, dacă o parte din moștenire este diminuată prin efectul legii, moștenitorul va deveni mai sigur și nu va fi răspunzător,
în temeiul stipulației, pentru o parte mai mare din moștenire decât cea la care este moștenitor. Dacă, totuși, capacitatea
moștenitorului în raport cu interesele legatarilor rămâne intactă, totuși, de fapt, el va avea dreptul la o parte mai mică din
moștenire și va părea că este împovărat dacă a dat o garanție pentru a despăgubi legatarii, deoarece, prin efectul legii, legatele
sunt datorate proporțional cu partea de moștenire pe care o are moștenitorul. Este perfect corect ca el să nu plătească
legatarilor mai mult decât este proporțional cu partea de moștenire din care obține un venit. Acesta este și cazul în care o
moștenire este transferată proporțional în temeiul Decretului Trebellian al Senatului, deoarece moștenitorul este scutit de
obligația de a plăti moștenirea, în ceea ce privește partea sa, al cărei profit a fost pierdut.
(20) În cazul în care un legat ar trebui să fie făcut plătibil la o dată nedeterminată unei persoane care se află sub controlul
altei persoane, garanția trebuie să fie dată celui care are controlul legatarului, nu în mod absolut, ci condiționat, adică cu
condiția ca acesta să fie supus autorității sale atunci când va sosi momentul plății legatului. Cu toate acestea, dacă se constată
că legatarul este propriul său stăpân, ar părea nedrept ca garanția să fie dată tatălui, atunci când moștenirea este plătibilă unei
alte persoane. Și chiar dacă garanția a fost furnizată fără acest adaos, putem, totuși, să interzicem prin excepție accesul tatălui
sau stăpânului, dacă aceștia nu au nici fiul, nici sclavul sub controlul lor la momentul în care condiția este îndeplinită. Totuși,
conform acestui lucru, rezultatul va fi că există un caz în care garanția dată cu referire la un legat nu produce efecte, deoarece
va fi nulă dacă persoana în cauză este propriul stăpân în momentul în care condiția este îndeplinită.
2. Papinianus, Întrebări, cartea XXVIII.
Chiar dacă tatăl ar fi dispus să dea garanția că nimeni nu va pretinde ulterior moștenirea, moștenitorul nu poate fi obligat să o
plătească altcuiva decât fiului căruia îi revine și poate cere același lucru.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIX.
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De asemenea, trebuie să se dea garanție celor care se află sub controlul altuia, așa cum se obișnuiește ca acest lucru să se facă
atunci când aceeași proprietate este lăsată la două persoane în condiții diferite, pentru că se dă garanție la doi legatarii, dar în
ambele cazuri aceleași persoane devin fideiusori.
4. Același, Despre Edict, Cartea XV.
Atunci când un bun se află în mâinile cuiva în condițiile unui trust, iar acesta nu dă garanții pentru plata legatului, legatarii
sunt puși în posesia bunului față de el.
5. Papinianus, Întrebări, Cartea XXVIII.
Condiția unui legat pentru plata căruia s-a constituit o garanție a fost îndeplinită după ce moștenitorul a fost capturat de
inamic. Am negat că fideiusorii puteau fi trași la răspundere între timp, deoarece nu exista nici un drept și nici o persoană
căreia să i se aplice condițiile stipulației.
(1) Împăratul Marcus Antoninus a declarat într-un Rescript adresat lui Julius Balbus că o persoană de către care se revendicau
bunuri lăsate în temeiul unui trust trebuia să dea garanții atunci când făcea apel; sau, dacă adversarul său dădea garanții,
trebuia să i se dea posesia bunurilor în litigiu. Împăratul a hotărât în mod foarte corect că garanția ar trebui să fie furnizată,
chiar și după apelul cauzei intentate în temeiul fiduciei. Acest lucru ar trebui făcut înainte de pronunțarea hotărârii, dacă
reclamantul este în întârziere, pentru că nu trebuie să își piardă victoria din cauza întârzierii sale. Dar de ce nu ar trebui ca
reclamantul să dea garanție în contul trustului, dacă adversarul său a făcut acest lucru pentru ca el să poată fi pus în posesie,
când cerințele Edictului sunt diferite, a fost întrebat într-un rescript? Pentru că nu se cere o garanție de la legatar, ca în cazul
unui împrumut, ci se acordă o posesie indirectă în contul custodiei, iar cel care obține proprietatea este pus în posesia
acesteia, fie de către pretor, fie de către guvernator. Pretorul permite punerea în posesie a tuturor bunurilor aparținând
succesiunii, în singurul scop de a observa starea de încredere; împăratul, însă, face acest lucru în contul bunurilor care fac
obiectul litigiului și cere garanții de la ambele părți; la fel ca și în cazul în care un fiu, după ce a obținut posesia, nu poate da
garanții pentru a plasa toate bunurile sale în masa succesorală și, din motivul că îi refuzăm orice acțiune, condiția de a da
garanții fraților săi este amânată în conformitate cu regula Tribunalului pretorian, deoarece frații săi trebuie să restituie tot
ceea ce au obținut din partea fratelui lor, atunci când acesta își aduce bunurile proprii în masa succesorală. Dacă, totuși,
niciunul dintre ei nu poate da garanții, se stabilește, pentru comoditate, ca un om bun să fie ales de ambele părți, la care să fie
depus venitul și, ca să zicem așa, pus sub sechestru, și care să poată intenta acțiunile echitabile acordate de pretor. Mai mult,
posesia, în termenii Rescriptului citat anterior, nu se transferă decât persoanei care pretinde beneficiul fiduciei, în cazul în
care aceasta dă o garanție; chiar dacă adversarul său poate refuza să o dea, nu prin incapacitatea de a o face, ci prin
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încăpățânare. Dar atunci când persoana care are câștig de cauză nu poate oferi garanții, proprietatea însăși trebuie să fie
depozitată, sau posesia să fie dată printr-un decret al pretorului.
(2) În cazul în care se spune că termenul sau condiția unui legat sau a unui trust amână cererea sau acțiunea pentru acesta și,
prin urmare, se cere o garanție, iar moștenitorul pretinde că acest lucru se face cu scopul de a deranja și neagă că s-a lăsat
ceva părților care fac cererea, cel care a cerut ca garanția să fie furnizată nu va fi audiat, cu excepția cazului în care prezintă
testamentul prin care poate dovedi că legatul i-a fost lăsat.
(3) Atunci când s-a pus întrebarea unde trebuie să se constituie garanția în scopul păstrării unui trust, împăratul Titus
Antoninus a declarat într-un rescript că, în cazul în care moștenitorul nu are domiciliul la Roma, iar toate bunurile moștenirii
sunt situate într-o provincie, beneficiarul trustului care a cerut să se constituie o garanție trebuie trimis înapoi în provincie.
Prin urmare, dacă moștenitorul ar cere să fie trimis înapoi la domiciliul său pentru a da o garanție, iar legatarii cer ca garanția
să fie dată acolo unde se află proprietatea, moștenitorul nu ar trebui trimis înapoi. Acest lucru a fost afirmat și de împăratul
Titus Antoninus într-un rescript.
(4) În acest Rescript s-a adăugat faptul că, în cazul în care bunurile aparținând succesiunii au fost deja vândute, fie prin voința
testatorului, fie cu acordul legatarului, prețul acestor bunuri ar trebui să fie pus în depozit în scopul îndeplinirii prevederilor
fiduciei.
6. Ulpianus, Trusts, cartea VI.
În cazul în care într-o fiducie este menționată o sumă nedeterminată, se vor cere garanții, după ce suma a fost stabilită prin
decizia magistratului care are competența de a judeca cauza.
(1) Trebuie să reținem, de asemenea, că în materie de bunuri în care publicul este interesat, nu este obișnuit ca garanția să fie
cerută pentru executarea trusturilor, chiar dacă uneori ar apărea necesitatea de a o da. Cu toate acestea, este clar că se poate
pretinde o promisiune că testamentul defunctului va fi executat.
7. Paulus, Manuale, Cartea a II-a.
În cazul în care, după ce un tată sau un stăpân a fost numit moștenitor și însărcinat cu o moștenire plătibilă unui fiu sau unui
sclav al primului, sub o condiție, nici unul dintre ei nu poate cere o garanție pentru păstrarea moștenirii. Cu toate acestea,
dacă fiul sau sclavul ar fi emancipat sau manuntit în timp ce condiția este în curs de executare și ar cere o garanție, se pune
întrebarea dacă ar trebui să fie ascultat, pentru ca beneficiul pe care l-a primit de la tatăl sau stăpânul său să nu fie în
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dezavantajul său, sau dacă tatăl și stăpânul ar trebui să se învinovățească pentru că le-au dat puterea de a face o astfel de
cerere. Cea mai bună opinie este de a soluționa acest punct prin adoptarea unei căi de mijloc și de a spune că ei pot fi
considerați responsabili doar pentru ipotecarea bunurilor lor.
8. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLVIII.
În cazul în care se dă o garanție pentru a plăti legatele, ziua plății sosește, conform acestei stipulații, imediat ce legatele încep
să fie datorate:
9. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a XII-a.
Nu însă în măsura în care legatele pot fi revendicate imediat, căci noi considerăm că plata trebuie să se facă într-o anumită zi,
chiar dacă momentul nu a sosit încă.
10. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXVI.
Dacă ai fost numit moștenitor și ai fost însărcinat cu o moștenire în favoarea mea sub o anumită condiție, iar tu ar trebui să
accepți ulterior moștenirea și să dai garanții pentru plata moștenirii și, după moartea ta, dar înainte ca moștenirea să fi intrat
în posesia ta, condiția moștenirii să fie îndeplinită, Sabinus spune că garanții vor fi răspunzători față de mine, pentru că
moștenirea trebuie, prin orice mijloace, să fie plătită, chiar dacă stipulația avea un caracter general.
11. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIII.
În cazul în care legatarii au fost puși în posesia bunurilor unei moșteniri împotriva mea, din cauza faptului că au dat cauțiune
pentru plata legatului, iar agentul meu sau oricine altcineva a dat garanție în numele meu, pretorul poate să-mi acorde un
interdict din acest motiv, prin care legatarilor li se va ordona să renunțe la posesie, ca și cum eu însumi aș fi dat garanție.
12. Marcianus, Institutes, Cartea a VII-a.
Chiar dacă în testament a fost introdusă condiția de a nu se cere nicio garanție, o astfel de condiție nu va fi considerată
valabilă și, prin urmare, dacă vreun legatar va cere să i se dea o garanție, condiția nu va fi considerată ca fiind neîndeplinită,
deoarece, după ce a fost stabilit de dreptul public că o garanție de acest fel poate fi remisă, nu se mai cere povara unei
garanții și se înțelege că nu a fost impusă nicio condiție.
13. Neratius, Pergamente, Cartea a VII-a.
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De asemenea, poate fi dată o garanție pentru plata legităților celui căruia i se acordă o acțiune în contul acestor legități, ca și
împotriva celui care, după ce a respins numirea sa ca moștenitor, a dobândit moștenirea pe motiv de moștenire ab intestat; și,
dacă nu este furnizată o garanție, el va fi pus în posesia acesteia în scopul păstrării legităților, deoarece pretorul dorește ca
acestea să fie asigurate, la fel ca în cazul celor datorate în conformitate cu legea civilă. Aristo este de aceeași părere.
14. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIX.
Această stipulație se aplică, de asemenea, și în cazul fiduciilor, atunci când fiducia este lăsată fie în mod absolut, fie pentru a
intra în vigoare după o anumită zi, fie sub o anumită condiție, sau atunci când se lasă moștenire anumite bunuri, sau întreaga
moștenire, sau orice drept care depinde de acestea.
(1) Divinul Pius a afirmat, de asemenea, într-un Rescript că, ori de câte ori este clar și sigur că nu există niciun motiv pentru
executarea fiduciei în nicio circumstanță, ar fi nedrept ca moștenitorului să i se ceară să furnizeze o cauțiune atunci când nu
există nicio necesitate în acest sens.
15. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXV.
Această cauțiune se aplică și în cazul unei moșteniri care este plătibilă imediat, deoarece procedurile judiciare dau naștere la
o anumită întârziere.
(1) Dacă legatarul a primit o garanție de la moștenitorul desemnat pentru plata moștenirii sale și a fost însărcinat cu un trust
în temeiul Decretului Trebielei al Senatului, ambele stipulații vor avea efect; dar moștenitorul se poate proteja printr-o
excepție, deoarece nu este obligat să dea o garanție. Cu toate acestea, dacă o parte din moștenire a fost transferată, garanția
trebuie să fie dată de fiecare dintre părți.
(2) Această stipulație se aplică, de asemenea, atunci când un trust urmează să fie executat ab intestato.
16. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXVII.
În cazul în care două persoane cu același nume pretind un legat, garanția trebuie dată pentru ambele, dar moștenitorul nu va fi
împovărat inutil din acest motiv, deoarece poate face aceleași fideiusiuni responsabile în temeiul ambelor stipulații; iar
respectivele fideiusiuni nu sunt împovărate inutil, deoarece rezultatul va fi că vor fi responsabile doar pentru o singură
obligație.
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17. Paulus, Despre Edict, cartea XLVIII.
Dacă luăm garanții de la un singur moștenitor pentru plata către noi a unei moșteniri de care sunt însărcinați toți moștenitorii,
iar partea respectivului co-moștenitor revine promitentului, garanțiile vor fi responsabile în întregime, dacă moștenitorul ar
datora întreaga moștenire.
18. Scaevola, Digest, cartea XXIX.
O femeie care a lăsat un fiu legitim l-a numit pe tatăl ei moștenitor al întregii sale averi, acesta fiind mantuit în același timp
cu ea, și l-a însărcinat, la moartea sa, să transmită nepotului său, fiu al testatoarei, toată averea care ar putea să-i vină în mână,
adăugând următoarele cuvinte: "Interzic ca orice garanție să fie cerută tatălui meu Seius". Întrucât Seius își risipise toate
bunurile, iar tatăl beneficiarului fiduciei se temea că aceasta nu va mai avea niciun efect, s-a pus întrebarea dacă îl putea
obliga pe tatăl defunctei să ofere garanții pentru executarea fiduciei. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele
prezentate, acesta nu putea fi obligat să dea o garanție.
(1) După ce testatara a depus anumite bunuri la soțul ei, tatăl băiatului căruia i-a făcut legatul, fără a cere de la acesta o
garanție pentru acest depozit, s-a mai întrebat dacă bunurile menționate ar trebui să fie predate moștenitorului care era tatăl
testatarului; sau dacă, întrucât întreaga moștenire trebuie să revină în cele din urmă fiului defunctului, bunurile în cauză ar
trebui să rămână în mâinile soțului, care avea dreptul la posesia zestrei. Răspunsul a fost că toate bunurile aparținând femeii
care au rămas și care nu au fost incluse în zestre trebuie să fie predate moștenitorului.
(2) Un tutore, care era, de asemenea, coerede al tutorelui său, în timpul absenței acestuia din urmă și după ce a fost notificat
de către legatarii, a dat el însuși garanție în contul fiduciei pentru întreaga sumă lăsată în cadrul acesteia. S-a pus întrebarea
dacă ar trebui să se acorde o acțiune pretoriană împotriva tutorelui atunci când acesta a crescut. Răspunsul a fost că ar trebui
să fie acordată.

Tit. 4. Când legatarii beneficiarilor unui trust pot fi puși în posesia bunurilor din patrimoniu în scopul conservării acestora.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LII.
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2. Dacă cineva ia o garanție după ce i s-a interzis să o facă, poate fi recuperată garanția de către moștenitor, astfel încât să fie
eliberat? Dacă, într-adevăr, moștenitorul a dat cu bună știință o cauțiune atunci când nu era necesară, el nu poate fi eliberat.
Dar ce se întâmplă dacă nu știa că a fost scutit de a da cauțiune? În acest caz, el poate fi recuperat. Dacă, ignorând legea, a
crezut că nu poate fi scutit de garanție, poate recupera garanția? În acest caz, oricine poate spune în mod corect că poate face
acest lucru. Dar dacă ar fi fost încheiată o stipulație, trebuie să considerăm că fideiusorii se pot prevala de o excepție sau nu?
Cea mai bună opinie este că ei se pot prevala de o excepție, deoarece a fost dată o garanție într-un caz în care nu era necesară.
(1) Pretorul nu pretinde ca constituirea cauțiunii să fie opusă de către moștenitor, dar el va fi mulțumit dacă omisiunea de a o
da nu a fost cauzată nici de către legatar, nici de către beneficiarul fiduciei. Prin urmare, dacă nu există nimeni care să poată
fi chemat să dea cauțiune (adică o persoană care a fost însărcinată cu plata unui legat sau cu executarea unui trust), legatarul
și beneficiarul pot fi puși în posesia absolută a bunurilor prin termenii acestui Edict, deoarece este adevărat că persoana
căreia ar trebui să i se dea cauțiunea nu este vinovată de faptul că nu a fost furnizată. Cu toate acestea, garanția nu trebuie
oferită legatarului, ci va fi suficientă dacă acesta a cerut-o și nu i-a fost dată sau dacă nu a existat nimeni căruia să i-o poată
cere.
(2) În cazul în care eliberarea unei creanțe este lăsată unui debitor, nu ar trebui să se ceară nicio cauțiune, deoarece el însuși
are moștenirea în mâinile sale; întrucât, dacă o acțiune este intentată împotriva sa, el poate invoca o excepție pe motiv de
fraudă.
(3) Divinul Pius a afirmat într-un Rescript, adresat lui Aemilius din Ordinul Ecvestru, că pretorul nu ar trebui să permită unui
legatar, căruia i-a fost plătită moștenirea, să ceară garanție moștenitorului atunci când se stabilește că moștenirea nu este
datorată.
(4) Garanția trebuie să fie furnizată pentru plata unui legat înainte ca moștenirea să fi fost înscrisă, atunci când este încă
îndoielnic dacă va fi acceptată. Mai mult, atunci când este sigur că va fi respins sau renunțat, sau când moștenitorii necesari
nu îl vor accepta, se va recurge în zadar la acest Edict, deoarece este clar că legatul nu va fi plătit sau că nu va fi executat
fiducia.
2. Același, Despre Edict, Cartea LXXIX.
Mai mult, dacă este sigur că moștenirea nu a fost încă acceptată, nu va exista niciun motiv pentru a cere o garanție, sau
posesia pretoriană a bunurilor.
3. 3. Același, Despre Edict, Cartea LII.
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În cazul în care moștenitorul, căruia i se cere garanția, propune o anchetă judiciară asupra legalității legatului și spune:
"Instituiți imediat procedurile cu referire la fiducie, să mergem imediat în instanță", trebuie spus că legătura nu mai este în
vigoare, deoarece validitatea fiduciei trebuie stabilită înainte de a fi determinată cea a garanției.
(1) Această anchetă judiciară poate fi solicitată cu atât mai ușor de către moștenitor cu cât acesta pretinde că o cauțiune este
cerută în scopul de a deranja; deoarece aceasta este regula obișnuită în toate cazurile în care se cere o garanție. Divinul Pius a
afirmat într-un Rescript că judecătorul în fața căruia se cere o cauțiune trebuie să verifice dacă aceasta este făcută cu rea
intenție sau nu. El ar trebui să facă această anchetă în mod sumar.
(2) În cazul în care agentul unui legatar cere o garanție, dacă, într-adevăr, a primit instrucțiuni speciale în acest sens, el însuși
nu va fi obligat să dea o cauțiune pentru ca actul său să fie ratificat, dar trebuie să i se furnizeze o garanție. Cu toate acestea,
în cazul în care ar trebui să existe îndoieli cu privire la faptul că el a fost sau nu numit mandatar, i se va cere o cauțiune
pentru ratificarea actului său.
(3) În cazul în care garanția a fost dată o dată, se pune problema dacă trebuie să fie dată a doua oară, atunci când se pretinde
că fideiusorii sunt săraci. Cea mai bună opinie este că garanția nu ar trebui să fie dată a doua oară; pentru că Divinul Pius a
declarat într-un Rescript adresat Pacuvia Liciniana că ea însăși trebuie să suporte pierderea cauzată de acceptarea de către ea
a unor garanții care erau insolvabile. Nici nu este necesar ca persoana căreia i se poate cere garanția să fie supărată în fiecare
moment.
4. Papinianus, Întrebări, cartea XXVIII.
Este evident că nu este decât just să se dea o altă cauțiune atunci când se invocă un motiv nou pentru a face acest lucru; ca, de
exemplu, în cazul în care fideiusorul ar muri sau și-ar pierde bunurile în urma unei nenorociri neașteptate.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LII.
O persoană căreia nu i se dă o garanție pentru plata unei moșteniri sau pentru executarea unui trust, chiar dacă este pusă în
posesie, nu începe să dobândească dreptul de proprietate asupra acesteia, deoarece nu este atât posesia efectivă a bunurilor,
cât păstrarea lor, ceea ce i se acordă. El nu are dreptul de a-l alunga pe moștenitor, dar i se ordonă să ia în posesie bunul
împreună cu el, astfel încât, prin supărarea unei custodii perpetue, să îl poată obliga pe moștenitor să ofere garanții.
(1) În cazul în care o persoană este pusă în posesia unui bun pentru a evita o amenințare de vătămare a acestuia, iar o altă
persoană este pusă în posesia bunului în scopul de a păstra moștenirea, cel care are posesia în scopul de a păstra moștenirea
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poate, de asemenea, să dea o garanție pentru prejudiciul care se teme și, dacă ar face acest lucru, nu este obligat să renunțe la
posesie, cu excepția cazului în care i se dă o garanție în limita sumei pentru care s-a obligat să dea o garanție împotriva
amenințării de vătămare.
(2) În cazul în care mai mulți legatarii doresc să fie puși în posesia unui bun, ei trebuie să meargă cu toții și să intre în posesia
acestuia, deoarece cel care îl obține în scopul păstrării legatului deține posesia numai pentru el însuși, și nu pentru altcineva.
Cu toate acestea, cazul este diferit atunci când creditorii sunt puși în posesie în scopul păstrării bunurilor, deoarece, în acest
caz, cel care obține posesia nu o face doar pentru el însuși, ci și pentru toți ceilalți creditori.
(3) Un legatar care a fost pus primul în posesie nu este preferat celui căruia i se dă posesia după aceea, deoarece nu respectăm
nicio ordine de prioritate între legatarii, ci îi protejăm pe toți în același timp în mod egal.
(4) După ce creditorii au obținut posesia în scopul conservării bunurilor, un legatar care a fost pus în posesie pentru a asigura
plata legatului său nu va avea preferință față de creditori.
(5) În cazul în care o persoană care a fost pusă în posesia bunurilor în scopul păstrării moștenirii sale intră în posesia întregii
succesiuni, adică dacă bunurile în cauză fac încă parte din succesiune, aceasta nu va intra în posesia unor bunuri care nu fac
parte din aceasta, cu excepția cazului în care respectivele bunuri au încetat să facă parte din aceasta prin fraudă, iar posesia sa
nu va fi perpetuă, ci va depinde de rezultatul anchetei judiciare.
(6) În plus, toate acele lucruri se înțeleg a fi incluse în termenul "bunuri", a căror proprietate aparține moștenitorului.
(7) În cazul în care există terenuri care fac parte din masa succesorală doar pentru că sunt supuse anumitor creanțe, iar
obiectele au fost date în gaj testatorului, legatarul va fi pus și el în posesia lor.
(8) Legatarul și beneficiarul fiduciei vor fi, de asemenea, puși în posesia urmașilor sclavilor și a creșterii turmelor, precum și
a tuturor recoltelor.
(9) Cu toate acestea, dacă defunctul, cu bună credință, a cumpărat bunuri aparținând altei persoane, s-a stabilit ca legatarului
să i se pună în posesie și acestea, deoarece fac parte din moștenire.
(10) În cazul în care bunurile au fost depuse sau împrumutate defunctului, legatarul nu poate fi pus în posesia acestora,
deoarece aceste bunuri nu fac parte din masa succesorală.
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(11) În cazul în care unul dintre cei doi moștenitori este gata să constituie o garanție, iar celălalt nu, legatarului i se poate
pune în posesie partea de moștenire aparținând celui din urmă. Prin urmare, legatarii care sunt puși în posesie vor avea, de
asemenea, prioritate față de moștenitorul care a dat o garanție pentru administrarea succesiunii; prin urmare, moștenitorul ar
trebui să fie determinat să dea o garanție pentru moștenirea estire, pentru a preveni ca administrarea acesteia să fie
împiedicată.
(12) În cazul în care substitutul unui minor sub vârsta pubertății este însărcinat cu plata moștenirilor, iar minorul moare, se va
acorda posesia nu numai a bunurilor care au aparținut testatorului, ci și a celor pe care minorul însuși le-a dobândit, deoarece
acestea fac, de asemenea, parte din succesiune. Cu toate acestea, în timpul vieții minorului, posesia nu poate fi acordată și
nici nu se poate cere o garanție.
(13) În cazul în care persoana însărcinată cu fiducie nu este un moștenitor, ci un succesor din alt motiv, trebuie spus că se va
aplica Edictul, iar reaua-credință a fiduciarului luată în considerare.
(14) Mai mult, în cazul în care moștenitorul moștenitorului este cel care se face vinovat de fraudă, și el trebuie să sufere
pentru aceasta.
(15) În acest caz, ar trebui să înțelegem prin fraudă neglijența gravă, și nu orice fel de rea-credință, ci doar cea care este
comisă în detrimentul legatarilor și beneficiarilor fiduciari.
(16) Împăratul Antoninus Augustus a declarat într-un rescript că, în anumite cazuri, legatarii și beneficiarii ar trebui să fie
puși în posesia unor bunuri care aparțin chiar moștenitorului, iar dacă, în termen de șase luni de la momentul în care legatarii
s-au prezentat pentru prima dată la tribunalul unui magistrat investit cu jurisdicție, pretențiile lor nu au fost satisfăcute, ei pot
percepe veniturile acestor bunuri până când testamentul defunctului a fost respectat. Această cale de atac este, de asemenea,
disponibilă împotriva celor care sunt în întârziere în executarea fiduciilor de care au fost însărcinați.
(17) Deși termenul "satisfacere" are, de obicei, o semnificație mai largă, în acest caz se referă la plata moștenirilor.
(18) Prin urmare, chiar și în cazul în care moștenitorul a fost scutit de a da garanții de către testator, rescriptul se va aplica,
deoarece moștenitorul poate fi în întârziere de plată.
(19) Din nou, cred că termenul de șase luni ar trebui calculat continuu, și nu cu ședințele de judecată.
(20) Nu considerăm că are loc o neplată a moștenirilor atunci când un tutore nu are tutore, iar un nebun sau un minor nu are
curator. Căci omisiunea de a acționa nu trebuie să prejudicieze persoanele de acest fel care nu se pot apăra singure. Cert este
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că, în cazul în care moștenirea ar trebui să rămână fără moștenitor o anumită perioadă de timp, aceasta ar trebui să fie dedusă
din termenul de șase luni menționat mai sus.
(21) Se poate pune întrebarea dacă nu cumva culturile care sunt datorate în temeiul contractului de fiducie ar trebui să țină loc
de dobândă și, întrucât urmăm exemplul gajului, tot ceea ce se încasează cu titlu de venit ar trebui să fie considerat mai întâi
drept dobândă, iar tot ceea ce depășește aceasta ar trebui să fie creditat asupra principalului. Și, într-adevăr, în cazul în care
legatarul ar trebui să încaseze mai mult decât are dreptul, ar trebui să se acorde o acțiune în echitate, ca în cazul unei acțiuni
pe gaj, pentru a-l obliga să restituie surplusul. Oricine, însă, poate vinde gajurile, iar în acest caz, constituția permite
legatarului să încaseze venitul doar pentru a grăbi soluționarea cauzei.
(22) În cazul în care cineva este pus în posesia unor bunuri pentru a asigura plata legatului, el trebuie să păstreze venitul și
toate celelalte efecte și să permită moștenitorului să cultive câmpurile și să culeagă recoltele; însă legatarii trebuie să se ocupe
de acestea din urmă pentru a împiedica consumarea lor de către moștenitor. În cazul în care moștenitorul refuză să culeagă
recoltele, legatarului trebuie să i se permită să facă acest lucru și să rămână în posesia lor. Dar dacă recoltele sunt de așa
natură încât este oportună vânzarea lor imediată, legatarului trebuie să i se permită să le vândă și el și să păstreze prețul.
Atunci când cineva este pus în posesia altor bunuri aparținând moștenirii, va fi de datoria sa să adune tot ce este de acest fel și
să aibă grijă de ele, oriunde defunctul și-a avut reședința; iar dacă acolo nu există o casă potrivită pentru acest scop, poate
închiria una sau un depozit în care să poată fi păstrate în siguranță bunurile care au fost adunate. De asemenea, consider că
legatarii ar trebui să exercite o astfel de supraveghere asupra bunurilor din patrimoniu încât moștenitorul să nu poată fi privat
de acestea, să nu se piardă sau să se deterioreze.
(23) În cazul în care cineva a fost pus în posesia unor bunuri în temeiul constituției, trebuie să se aibă grijă să nu se
folosească de forță împotriva oricărui alt legatar care are uz și uzură de acestea.
(24) Dorința defunctului se înțelege că trebuie respectată atunci când acest lucru se face cu referire la veniturile succesiunii
sau în orice alt mod.
(25) Mai mult, respectiva Constituție a Divinului Antoninus se referă și la cei care sunt însărcinați legal cu un trust, chiar
dacă nu sunt moștenitori, căci obligația este aceeași.
(26) În cazul în care o persoană este pusă în posesia unor bunuri pentru a asigura siguranța moștenirilor, iar o procedură
judiciară este inițiată împotriva sa în legătură cu aceste bunuri, ea nu trebuie să renunțe la posesia acestora, cu excepția
cazului în care i se oferă o garanție pentru cheltuielile de judecată.
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(27) În cazul în care cineva este pus în posesie și nu i se permite să o ia, el va avea dreptul la interdicția prevăzută în acest
scop și trebuie să fie pus în posesie fie de către un asistent judiciar, fie de către un ofițer al pretorului, fie de către un
magistrat.
(28) Un legatar poate fi pus în posesie, nu numai atunci când cineva este însărcinat să transfere chiar bunul care este lăsat
moștenire, ci și atunci când este însărcinat să transfere o parte din acesta sau altceva în locul lui.
(29) În cazul în care o moștenire este lăsată în mod absolut lui Titius, iar el este însărcinat sub condiție să o transfere lui
Sempronius, Julianus spune că pretorul nu va lua o decizie nedreaptă dacă, înainte ca legatarul să obțină moștenirea, refuză să
dea garanții pentru executarea încrederii condiționate; și că ar trebui apoi să îi permită lui Sempronius însuși să revendice
moștenirea, pentru ca el să poată da garanții și să accepte să plătească zece aurei dacă condiția nu va fi îndeplinită. Dacă,
totuși, Titius va primi cele zece aurei de la moștenitor, Julianus spune că va fi just să-l oblige pe acesta să dea cauțiune sau să
plătească cele zece aurei, iar Sempronius să-i ofere lui Titius o garanție. Aceasta este regula noastră actuală, care este
adoptată de Marcellus.
(30) Dar ce se întâmplă dacă moștenirea este lăsată sub condiție, la fel ca și fiducia, și nu se furnizează nicio garanție pentru
executarea acesteia? Va fi perfect echitabil ca beneficiarul să ia o garanție de la moștenitor pentru plata legatului, dacă
legatarul nu ar trebui să-l garanteze; adică pentru ca el însuși să poată da o garanție legatarului. Cu toate acestea, în cazul în
care legatarul a primit deja o garanție de la moștenitor, trebuie să se considere că o acțiune ar trebui să fie acordată, în temeiul
garanției, beneficiarului fiduciei, mai degrabă decât legatarului; adică în cazul în care condiția fiduciei este îndeplinită.
Dreptul de a cere legatul în sine ar trebui să fie acordat beneficiarului fiduciei, în cazul în care acesta nu a fost încă plătit, iar
condiția de care depindea a fost îndeplinită, cu condiția ca beneficiarul să fi fost pregătit să ofere garanții legatarului.
6. Julianus, Digest, Cartea XXXVIII.
În cazul în care se lasă uzufructul unei sume de bani, iar testamentul prevede că nu se va da garanție în contul acesteia, nu se
lasă proprietatea banilor, ci legatarului trebuie să i se permită să dea garanție și să se bucure de uzufructul banilor. Într-un
astfel de caz, intervenția pretorului nu este cu adevărat necesară, deoarece, dacă nu se constituie o garanție, legatarul nu poate
intenta o acțiune împotriva moștenitorului.
(1) În cazul în care o persoană este pusă în posesia unui bun în scopul executării unui trust, aceasta nu ar trebui să fie obligată
să renunțe la acesta înainte ca trustul să fi fost executat sau să se furnizeze garanții că va fi executat. Pentru că, dacă acest
lucru se face în timp ce proprietatea rămâne intactă, legatarului nu ar trebui să fie pus în posesie, iar atunci când se face oferta
de a face acest lucru, el ar trebui să renunțe la posesie.
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7. Modestinus, Reguli, Cartea a III-a.
În cazul în care un copil nenăscut este pus în posesia unei proprietăți, niciun legatar nu poate fi pus în posesia acesteia pentru
a asigura plata legatului.
8. Papinianus, Întrebări, Cartea a VI-a.
În cazul în care nu se dă o garanție pentru plata unui legat, iar moștenirea este transferată, legatarul va fi pus în posesia
bunurilor care au încetat să facă parte din moștenire prin frauda celui căruia i-au fost transferate.
9. Același, Întrebări, Cartea a XIX-a.
Chiar dacă moștenitorul ar trebui să fie obligat de instanță să plătească moștenirea și nu o face, legatarul poate cere să fie pus
în posesie.
(1) În cazul în care același bun este lăsat moștenire către două persoane, în condiții diferite, și nu se constituie o garanție,
ambele pot fi puse în posesia respectivului bun.
10. Paulus, Sentințe, Cartea a III-a.
(2) Atunci când nu există niciun bun aparținând unei moșteniri a cărui posesie să poată fi pusă în posesia legatarilor sau a
beneficiarilor unui trust, aceștia nu vor fi puși, din acest motiv, în posesia bunurilor aparținând moștenitorului; dar pot intenta
orice acțiune cu referire la moștenire, iar aceste acțiuni vor fi refuzate moștenitorului de către pretor.
11. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a IV-a.
Dacă, după ce ați fost pus în posesia bunurilor unei moșteniri, pentru a asigura plata unor moșteniri sau executarea unor
trusturi, dumneavoastră dețineți un obiect care mi-a fost lăsat în încredere, este mai echitabil ca eu să am respectivul obiect
care mi-a fost lăsat în încredere decât ca dumneavoastră să îl aveți, pentru că dumneavoastră îl dețineți doar pentru a asigura
executarea unui alt trust. Cu toate acestea, în cazul în care o moștenire îmi este lăsată sub o condiție, iar între timp,
dumneavoastră sunteți pus în posesia bunului în scopul de a asigura plata moștenirilor, iar condiția ar trebui să fie respectată
ulterior, nu mi se va refuza permisiunea de a cere bunul. În mod similar, dacă cineva ar intra în posesia unui sclav care
trebuie să fie liber sub o condiție, iar condiția ar trebui să fie îndeplinită, legatarul nu poate împiedica sclavul să obțină
libertatea la care are dreptul.
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(1) În cazul în care un creditor al moștenitorului este pus în posesia unor bunuri în scopul de a garanta plata creanței sale și
intră în posesia unui obiect care mi-a fost lăsat în încredere, se stabilește că nu voi fi prejudiciat din acest motiv mai mult
decât dacă creditorul ar fi primit respectivul obiect în gaj de la moștenitorul însuși.
12. Marcianus, Trusts, cartea XII.
Nu există niciun dubiu că un bun poate fi lăsat în încredere unei municipalități. În cazul în care garanția nu ar trebui să fie
oferită, nu ezităm să spunem că, în conformitate cu Edictul, cetățenii orașului pot fi puși în posesia proprietății; dar ei înșiși,
dacă nu li se oferă o garanție, nu pot fi puși în posesie, ci va fi nevoie de un remediu extraordinar; adică un agent care îi
reprezintă poate fi pus în posesia proprietății printr-un decret al pretorului.
13. Callistratus, Despre edictul de monitorizare, Cartea a III-a.
Chiar dacă bunurile care au fost lăsate moștenire sau lăsate în încredere pot fi doar de o valoare neînsemnată, totuși, dacă nu
sunt predate de către moștenitor sau dacă acesta nu oferă o garanție pentru a face acest lucru, atunci când este necesar să se
dea o garanție, pretorul îl va pune pe legatar sau pe beneficiarul încrederii în posesia întregii proprietăți, în scopul de a
asigura plata moștenirii.
14. Labeo, Epitomele ultimelor lucrări ale lui Javolenus, cartea a II-a.
În cazul în care fiica, nepoata, strănepoata sau soția defunctului nu este căsătorită și nu are bunuri proprii, iar aceasta a fost
pusă în posesia moștenirii pentru a asigura plata legatului, ea poate folosi bunurile din această moștenire pentru a se întreține.
15. Valens, Acțiuni, cartea VII.
Uneori, deși moștenitorul a acționat în mod fraudulos și a cauzat diminuarea proprietății moștenirii, legatarul nu poate fi pus
în posesia acesteia; ca, de exemplu, atunci când el a făcut o parte din pământ religios sau a consacrat public o parte din
acesta, de exemplu, cu acordul împăratului; sau atunci când a manuntit un sclav fără intenția de a frauda creditorii.

2252

Cartea XXXVII
1. Privind posesia pretoriană a bunurilor.
2. Cu privire la posesia pretoriană în cazul în care există un testament.
3. Cu privire la posesia pretoriană a bunurilor acordate unui nebun (...)
4. Cu privire la posesia pretoriană a bunurilor contrar dispozițiilor testamentare.
5. Cu privire la plata moștenirilor în cazul în care se obține posesia pretoriană a unui bun (..)
6. Cu privire la colportarea bunurilor.
7. Cu privire la colarea zestrei.
8. Cu privire la contribuția care trebuie făcută între un fiu emancipat și copiii săi.
9. Cu privire la punerea în posesie a unui copil nenăscut și a curatorului său.
10. Cu privire la Edictul de la Carbonian.
11. Cu privire la punerea în posesie pretoriană a unei moșii în conformitate cu dispozițiile testamentare.
12. Cu privire la posesia pretoriană în cazul în care un fiu a fost mantuit de către tatăl său.
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13. Cu privire la posesia pretoriană a unei moșii în cazul testamentului unui soldat.
14. Cu privire la dreptul de patronaj.
15. Cu privire la respectul care trebuie arătat părinților și patronilor.

Tit. 1. Cu privire la posesia pretoriană a bunurilor.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIX.
Posesia pretoriană transferă atât beneficiile și inconvenientele atașate unei proprietăți, cât și proprietatea bunurilor care
aparțin acesteia; căci toate aceste lucruri îi sunt asociate.
(2) Același, Despre Edict, Cartea XIV.
Posesorii pretorieni, din toate punctele de vedere, iau locul moștenitorilor.
3. (3) Același, Despre Edict, Cartea XXXIX.
Termenul de "proprietate" în acest caz (așa cum acceptăm în general termenul), trebuie înțeles ca însemnând tot ceea ce
aparține unei moșii la care se acordă succesiunea în temeiul drepturilor defunctului, fiind incluse toate beneficiile și
dezavantajele legate de aceasta. Într-adevăr, fie că patrimoniul este solvabil sau insolvabil și poate suferi pierderi sau
câștiguri, fie că bunurile constau în lucruri corporale sau în drepturi de acțiune; în aceste condiții, ele sunt denumite în mod
corespunzător bunuri.
1. Posesia unui patrimoniu, sau posesia pretoriană (după cum spune Labeo), nu trebuie înțeleasă ca fiind posesia efectivă a
bunurilor, căci ea este mai degrabă juridică decât reală. Prin urmare, atunci când nimic corporal nu aparține proprietății,
Labeo susține că, totuși, posesia pretoriană poate fi dobândită.
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2. Prin urmare, definim posesia pretoriană ca fiind dreptul de a recupera sau de a păstra o moștenire, sau efectele care au
aparținut cuiva în momentul morții sale.
3. Posesia pretoriană a bunurilor nu este dobândită de nimeni împotriva voinței sale.
4. Posesia pretoriană poate fi dobândită de municipalități, asociații, decuritate și persoane juridice. Prin urmare, un agent al
oricăreia dintre corporațiile menționate o poate obține, sau oricine altcineva poate face acest lucru în numele lor; și chiar dacă
nimeni nu ar cere sau nu ar primi o astfel de posesie în numele unei municipalități, aceasta o poate totuși dobândi în temeiul
Edictului Pretorului.
5. Posesia pretoriană a proprietății poate fi acordată șefului unei gospodării, precum și unui fiu aflat sub control paternal, cu
condiția ca acesta din urmă să aibă dreptul de a dispune de peculium castrense sau quasi castrense, prin testament.
6. Nu există nicio îndoială că se poate dobândi posesia pretoriană asupra bunurilor unei persoane care a murit în mâinile
dușmanului, chiar dacă aceasta a murit în stare de sclavie.
7. Orice persoană poate obține posesia pretoriană fie ea însăși, fie prin intermediul unei alte persoane. Dacă, totuși, cineva ar
cere posesia pentru mine, când eu nu am ordonat acest lucru, actul său nu va fi legal până când nu îl voi ratifica. În plus, nu
există nicio îndoială că, dacă mor înainte de a ratifica actul său, nu voi avea dreptul la posesia proprietății, deoarece nu am
consimțit la ceea ce a făcut, iar moștenitorul meu nu poate face acest lucru, deoarece dreptul de a pretinde posesia pretoriană
nu îi este transmis.
8. În cazul în care posesia pretoriană este acordată după ce a fost demonstrată o cauză adecvată, aceasta nu va fi acordată în
altă parte decât în instanță, deoarece pretorul nu poate pronunța un astfel de decret fără ceremonie; de asemenea, după o
anchetă, posesia pretoriană nu poate fi acordată în altă parte decât în tribunalul său.
9. Trebuie reținut că dreptul de acumulare se aplică posesiei pretoriene a bunurilor. Prin urmare, dacă există mai multe
persoane îndreptățite la o astfel de posesie, iar una dintre ele o obține, celelalte nu sunt incluse:
(4) Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea VIII.
(De exemplu, în cazul în care au renunțat la dreptul lor, sau au fost excluși din posesia pretoriană prin trecerea timpului, sau
au murit înainte de a cere posesia) :
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5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIX.
Căci părțile la care ar fi avut dreptul ceilalți, dacă ar fi revendicat posesia bunurilor, vor reveni celui care a obținut posesia.
6. Paulus, Despre Edict, Cartea a XLI-a.
Dar în cazul în care pretorul promite posesia unei anumite părți din moștenire unui patron, contrar dispozițiilor testamentare,
și promite posesia restului moștenitorului desemnat, în conformitate cu termenii testamentului, se consideră că dreptul de
acumulare nu se aplică. Prin urmare, el promite posesia părții sale în mod expres patronului, atunci când moștenitorul
desemnat nu își revendică partea sa în temeiul testamentului; deoarece cei care au dreptul de curgere trebuie, cel puțin o dată,
să ceară posesia succesiunii.
(1) Posesia pretoriană prezintă diverse avantaje, deoarece unele tipuri de posesie sunt obținute contrar dispozițiilor
testamentare, iar altele în conformitate cu acestea; uneori, părțile au un drept legal la ea pe motiv de moștenire ab intestat, sau
nu au dreptul la ea pentru că și-au schimbat starea civilă. Căci, deși, în conformitate cu legea civilă, copiii sunt excluși de la
calitatea de moștenitori direcți din cauza schimbării condiției lor, totuși, pretorul poate, din motive echitabile, să anuleze
această decădere din cetățenie. Prin urmare, el acordă posesia proprietății în scopul respectării anumitor legi.
(2) Notele testamentare nu sunt considerate de Edict ca fiind testamente; căci Pedius, în Cartea a douăzeci și cincea despre
Edict, spune că notele nu sunt scrisori.
7. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
Unui sclav i se poate acorda în mod legal posesia unei proprietăți dacă pretorul este sigur de starea sa civilă. Posesia poate fi,
de asemenea, acordată unei persoane care este absentă și nu o cere, dacă pretorul nu știe că acesta este cazul. O femeie, de
asemenea, poate solicita posesia pretoriană în numele altei persoane.
(1) Un minor care nu a împlinit vârsta pubertății nu poate primi posesia unei proprietăți din partea pretorului și nici nu poate
să se alăture problemei, fără autoritatea tutorelui său, deoarece un tutore poate cere posesia pentru tutorele său, iar un tată
poate face acest lucru pentru fiul său.
(2) S-a decis că momentul în care trebuie să se ceară posesia pentru un minor începe din momentul în care tutorele sau tatăl a
luat cunoștință de faptul că minorul avea dreptul la ea.
8. Paulus, Despre Plautius, cartea VIII.
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Mai mult, un tutore nu poate respinge posesia pretoriană a unei proprietăți la care are dreptul tutorele său, deoarece tutorele
este autorizat să o revendice, dar nu să o respingă.
9. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care există mai multe persoane cu grade diferite de rudenie care au dreptul la posesia pretoriană, atâta timp cât nu
se știe dacă una dintre ele are sau nu dreptul de a cere posesia, s-a stabilit că timpul nu curge împotriva uneia de ultimul grad.
10. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Necunoașterea legii nu prezintă niciun avantaj în împiedicarea prescrierii dreptului de creanță prin trecerea timpului, în cazul
posesiei pretoriene a bunurilor. Prin urmare, termenul începe să curgă, în ceea ce îl privește pe moștenitorul desemnat, chiar
înainte de deschiderea testamentului; pentru că este suficient ca acesta să știe că testatorul a murit, că este ruda sa cea mai
apropiată și că a avut acces la persoane cărora le putea cere sfatul. Căci, în acest caz, prin cunoștințe nu se înțelege
cunoștințele pe care le posedă persoanele cu studii juridice, ci cele pe care oricine le poate avea sau le poate dobândi
adresându-se altor persoane mai instruite decât el.
11. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIV.
În cazul în care un tutore pretinde posesia pretoriană în numele tutorelui său și se dovedește că aceasta este mai mult în
dezavantaj decât în folosul acestuia, tutorele va fi pasibil de o acțiune în tutelă.
12. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLVIII.
Nu există niciun motiv să ne îndoim că persoanele pot, foarte frecvent, să obțină posesia pretoriană împotriva Trezoreriei și
împotriva unei municipalități; ca, de exemplu, atunci când un copil nenăscut, un lunatic sau cineva care este captiv în mâinile
inamicului, pretinde posesia pretoriană a unei proprietăți. Ori de câte ori o lege, un Decret al Senatului sau o Constituție
imperială interzice luarea unei proprietăți, posesia pretoriană asupra acesteia nu se va aplica.
13. Africanus, Întrebări, Cartea a XV-a.
Posesia proprietății prin Edictul pretorian este refuzată celor care au fost condamnați pentru o crimă capitală, cu excepția
cazului în care li s-a acordat o restituire completă. Se înțelege că a fost condamnată pentru o crimă capitală o persoană căreia
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i s-a aplicat pedeapsa cu moartea sau interdicția de a folosi apa și focul. Oricine, însă, care a fost exilat, poate fi admis la
posesia pretoriană a bunurilor.
14. Papinianus, Întrebări, cartea XIII.
În cazul în care o rudă apropiată a defunctului susține că testamentul acestuia a fost falsificat și dovedește acest lucru după o
lungă perioadă de timp, deși se consideră că a trecut timpul pentru a cere posesia, iar reclamantul, fiind sigur de dovedirea
afirmațiilor sale, ar fi putut să o revendice, totuși, pentru motivul că și-a afirmat pretenția pentru a-și păstra drepturile, nu este
nerezonabil ca el să fie considerat că a acceptat succesiunea.
15. Paulus, Opinii, Cartea a XI-a.
Paulus a dat ca opinie faptul că cererea unei mame, singură, nu putea dobândi posesia pretoriană a unei proprietăți pentru
fiica sa, care nu a împlinit vârsta pubertății, decât dacă cel care a acordat-o intenționa în mod evident să o dea copilului
minor.
16. Același, Sentințe, Cartea a III-a.
Când persoana pentru care se cere posesia pretoriană devine ulterior nebună, cea mai bună opinie este că se va considera că a
ratificat actul, deoarece o ratificare înseamnă doar confirmarea unei cereri anterioare.

Tit. 2. Cu privire la posesia pretoriană în cazul în care există un testament.

(1) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Posesia pretoriană a bunurilor nu poate fi acordată, în niciun caz, unui moștenitor al cărui nume a fost șters din testament,
astfel încât cu greu poate fi citit, chiar dacă acest lucru a fost făcut în mod neintenționat; deoarece se presupune că nu a fost
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inserat în mod corespunzător, deși o astfel de posesie poate fi acordată dacă numele a fost șters după ce testamentul a fost
produs. Pentru că, dacă testamentul a existat la momentul decesului, chiar dacă a fost distrus ulterior, se poate acorda posesia
pretoriană a bunurilor, deoarece este adevărat că a existat cândva un testament.

Tit. 3. Cu privire la posesia pretoriană a bunurilor acordate unui nebun, unui copil sau unui mut, mort sau orb.

1. Papinianus, Întrebări, Cartea a XV-a.
2. Titius a fost înlocuit ca moștenitor al unui nebun. Timpul prevăzut pentru a cere posesia pretoriană nu curge nici împotriva
moștenitorului desemnat, nici împotriva înlocuitorului, atâta timp cât persoana nebună rămâne în aceeași stare, iar dacă
curatorul unuia care este nebun dobândește posesia în numele său, timpul fixat pentru a face reclamația de către cei care sunt
la curent cu faptele nu va curge împotriva lui. Căci un tată poate cere posesia în numele copilului său de vârstă mică, dar dacă
nu o face, copilul nu va fi exclus din acest motiv. Dar ce trebuie făcut în cazul în care curatorul refuză să formuleze cererea?
Nu va fi mai corect și mai potrivit să se dea posesia rudelor apropiate pentru a evita ca bunul să rămână fără proprietar ? Dacă
se admite acest lucru, substitutul poate fi obligat să dea garanții tuturor celor cărora ar trebui să li se transfere proprietatea,
dacă moștenitorul desemnat ar muri în timp ce este nebun sau dacă, după ce și-a recăpătat mințile, ar muri ulterior înainte de
a accepta moștenirea; deoarece substitutul însuși ar putea muri în timpul vieții persoanei nebune și totuși nu ar interfera cu
pretențiile celorlalți, dacă el însuși ar muri înainte de a dobândi moștenirea.
(2) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIX.
O persoană care este mută, surdă sau oarbă poate obține posesia pretoriană a proprietății, dacă înțelege ce are loc.
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Tit. 4. Cu privire la posesia pretoriană a bunurilor contrar prevederilor testamentare.

1. Ulpianus, Despre edict, cartea XXXIX.
Trebuie să înțelegem prin termenul "copii", atunci când este folosit cu referire la posesia pretoriană a unei proprietăți contrar
prevederilor testamentare, să înțelegem fie copiii naturali, fie copiii adoptați, atunci când aceștia au fost fie numiți
moștenitori, fie dezmoșteniți.
(1) În plus, copiii sunt chemați la posesia pretoriană a unei moșteniri contrare dispozițiilor testamentare cu același drept și în
aceeași ordine în care sunt chemați la succesiune în temeiul dreptului civil.
(2) Se consideră că acest principiu general se aplică, de asemenea, copiilor post mortem.
(3) Pomponius consideră că, atunci când copiii se întorc din captivitatea dușmanului și se bucură de dreptul de postliminium,
ei pot fi admiși la posesiunea pretoriană contrar dispozițiilor testamentare.
(4) În cazul în care unul dintre cei trei fii a fost luat prizonier de inamic, cei doi rămași acasă vor avea dreptul la posesia
pretoriană a două treimi din moștenire.
(5) Aceeași regulă se aplică și în cazul unui copil postum, căci atâta timp cât se așteaptă nașterea sa, acesta va avea dreptul la
o parte din moștenire.
(6) Pretorul dă posesia bunurilor copiilor care sunt stăpâni pe ei înșiși. Căci, dacă au fost emancipați sau eliberați de sub
controlul părintesc într-un alt mod, li se permite să dobândească posesia proprietății; dar nu este cazul unui copil adoptat,
deoarece, pentru ca acesta să fie admis la posesia pretoriană, trebuie să fie inclus în numărul copiilor.
(7) Un anumit om avea un fiu și un nepot prin acesta din urmă. Și-a emancipat fiul și l-a adoptat în locul nepotului său, apoi
l-a emancipat a doua oară. S-a pus întrebarea dacă a prejudiciat drepturile nepotului. Cea mai bună opinie mi se pare a fi
aceea că nepotul nu a fost exclus, deoarece tatăl său fie a rămas adoptat ca nepot, fie a fost emancipat. Căci cred că tatăl,
odată emancipat, nepotul, împreună cu tatăl său, ar trebui, în conformitate cu termenii Edictului, să aibă dreptul de a intra în
posesia proprietății.
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(8) Un om a avut un fiu și, prin el, un nepot; fiul a fost emancipat sau, după ce a rămas sub controlul tatălui său, a fost
alungat. S-a pus întrebarea dacă acest lucru ar aduce atingere drepturilor nepotului. Cea mai bună opinie este că, în ambele
cazuri, nepotului ar trebui să i se permită să aibă posesia pretoriană a proprietății, deoarece persoanele care sunt alungate sunt
considerate ca fiind moarte.
(9) În cazul în care un tată și fiul său au fost amândoi exilați și amândoi și-au recăpătat drepturile, noi spunem că fiul ar trebui
să fie admis la posesia pretoriană a moșiei. În cazul în care, totuși, fiul a fost condamnat la mină sau la orice altă pedeapsă
echivalentă cu servitutea și a fost ulterior repus în drepturile sale, el va fi totuși admis la posesia pretoriană a moșiei; dar acest
lucru nu va fi cazul dacă nu va fi repus în starea sa anterioară.
2. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a III-a.
Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care tatăl va fi condamnat la servitute penală, iar ulterior își va recăpăta drepturile.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIX.
Nu numai copiii emancipați sunt ei înșiși admiși la posesia pretoriană a bunurilor, ci și copiii lor.
1. În cazul în care un om are doi nepoți și, după ce îl emancipează pe unul dintre ei, îl adoptă în locul fiului său, să vedem
dacă numai el va avea dreptul la posesia pretoriană ca fiu. Aceasta se bazează pe prezumția că defunctul l-a adoptat pe
respectivul nepot ca fiu al său și ca tată al celuilalt nepot pe care l-a păstrat sub stăpânirea sa. În acest caz, este mai bine să se
considere că el singur va avea dreptul la posesia succesorală în temeiul legii pretoriene.
2. Dar dacă nepotul menționat ar fi emancipat, este preferabil să se concluzioneze că el nu va avea dreptul la posesie în
calitate de fiu. Căci acest așa-zis fiu nu este inclus în numărul copiilor, deoarece dreptul său dobândit prin adopție a fost
pierdut prin emancipare.
3. Dacă am un fiu, iar prin el un nepot, și îl adopt pe nepot în locul fiului, amândoi vor avea dreptul la posesiunea pretoriană;
dar este clar că, dacă nepotul va fi emancipat, nu i se va permite să aibă posesiunea, deoarece tatăl său are întâietate față de
el.
4. Dacă cineva, după ce a fost emancipat, și-ar da fiul tatălui său pentru a fi adoptat ca fiu al său, este perfect corect ca toate
drepturile la care are dreptul orice alt copil arogat să îi fie acordate și, prin urmare, ar trebui să fie alăturat tatălui său, atunci
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când se acordă posesia pretoriană a unei proprietăți. Dacă nepotul respectiv ar fi emancipat după adopția sa, va fi perfect
corect ca el să fie exclus, pentru că atunci el își reia locul său propriu și nu ar trebui să fie unit cu tatăl său.
5. Dacă un fiu emancipat se căsătorește cu o femeie fără consimțământul tatălui său și i se naște un copil, iar tatăl său murind,
nepotul respectiv solicită să fie pus în posesia bunurilor bunicului său, cererea sa ar trebui să fie acceptată. Pentru că, prin
anularea emancipării de către pretor, un fiu legitim nu își pierde drepturile ca atare; pentru că anularea emancipării se face
pentru ca copiii să poată, cu atât mai ușor, să obțină posesia pretoriană a proprietății și să nu fie excluși din ea. Și chiar dacă
fiul s-ar căsători cu o femeie cu un caracter atât de rău încât căsătoria cu ea ar fi dezonorantă atât pentru el însuși, cât și
pentru tatăl său, totuși, noi spunem că un copil născut din femeia respectivă ar trebui să i se permită să obțină posesia
bunurilor moșiei, așa cum bunicul său ar fi putut să se folosească de dreptul său de a-l dezmoșteni. În soluționarea unei cauze
în care testamentul a fost atacat ca fiind inoportun, magistratul competent, atunci când pronunță o hotărâre, trebuie să
cântărească atât meritele nepotului, cât și infracțiunile tatălui.
6. Atunci când un fiu emancipat, trecut în neființă, se dă arogat înainte de a se face o cerere de punere în posesie pretoriană a
moștenirii, el își pierde dreptul de a cere posesia contrar dispozițiilor testamentare.
7. În cazul în care cineva își dă în adopție nepotul, pe care îl are sub controlul său, fiului său emancipat, tatăl acestui nepot va
fi autorizat să ia în posesie moștenirea bunicului, contrar dispozițiilor testamentare, dacă tatăl său este deja mort, deoarece
aparține familiei sale; și el însuși poate fi autorizat să ia în posesie moștenirea contrar dispozițiilor testamentare.
8. Aceeași regulă se aplică în cazul în care un fiu emancipat își dă propriul fiu, născut după emanciparea sa, tatălui său, în
adopție, și apoi moare; pentru că, în acest caz, nepotul respectiv ar trebui să i se permită să intre în posesia bunurilor tatălui
său, ca și cum nu ar aparține unei alte familii.
9. În cazul în care un tată intră într-o familie prin adopție, iar fiul său nu intră, poate fiul să dobândească posesia bunurilor
tatălui său care a murit în timp ce era membru al familiei adoptive ? Cred că opinia cea mai echitabilă este că, deși fiul, deși
nu aparține aceleiași familii ca și tatăl său, ar trebui să i se permită totuși să intre în posesia bunurilor din moștenirea acestuia
în conformitate cu legea pretoriană.
10. Copiii care nu pot fi numiți moștenitori în mod legal nu au dreptul de a cere punerea în posesie a unei moșteniri contrar
dispozițiilor testamentare. Cuvintele "nu pot fi numiți" se referă la momentul decesului tatălui lor.
11. În cazul în care unul dintre mai mulți copii este desemnat moștenitor, nu ar trebui să i se permită să intre în posesia
bunurilor succesorale în opoziție cu dispozițiile testamentului. Căci, dacă avea dreptul la posesie în temeiul testamentului, la
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ce ar folosi să i se dea posesia în opoziție cu acesta? Este clar că, dacă un alt copil ar recurge la edict, acesta ar avea dreptul la
posesie contrar dispozițiilor testamentare.
12. Atunci când, totuși, cineva este numit moștenitor sub condiție, el nu poate obține posesia bunurilor în opoziție cu
testamentul; și acest lucru a fost afirmat de Julianus în Cartea a douăzeci și treia a Digestului. Dar ce se întâmplă dacă
condiția nu ar fi respectată? Este adevărat că atunci el ar putea obține posesia contrar prevederilor testamentului.
13. Dacă un fiu emancipat ar fi numit moștenitor sub o condiție pe care nu îi stă în putere să o respecte, el poate primi posesia
pretoriană a moștenirii contrar dispozițiilor testamentare; și ar trebui să o primească, pentru că a fost numit moștenitor, dar nu
o poate obține contrar dispozițiilor testamentare. Dacă, totuși, condiția nu ar fi îndeplinită, el trebuie să fie protejat de pretor
în aceeași măsură ca și cum ar fi obținut posesia contrar dispozițiilor testamentare.
14. Chiar dacă un nepot este desemnat moștenitor sub o astfel de condiție, se va aplica aceeași regulă.
15. În cazul în care unul dintre mai mulți copii nu este desemnat moștenitor, dar este desemnat sclavul său, iar acesta îi
ordonă să accepte moștenirea, posesia contrară dispozițiilor testamentare trebuie să îi fie refuzată.
16. Aceeași regulă se aplică în cazul în care copilul preferă să ia ceea ce i-a fost lăsat lui sau sclavului său; pentru că, în acest
caz, ar trebui să i se refuze posesia succesiunii contrar dispozițiilor testamentare.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea XLI.
Trebuie remarcat faptul că posesia bunurilor contrar dispozițiilor testamentare este promisă copiilor, indiferent dacă există
sau nu un moștenitor. Și acesta este motivul pentru care spunem că copiii au un drept la posesia bunurilor în opoziție cu
testamentul însuși. Regula contrară se aplică în cazul unui patron.
1. În cazul în care cineva numește un moștenitor pe care îl are sub controlul său, sau îl dezmoștenește, și transmite un nepot
prin el, nu există niciun motiv pentru aplicarea legii pretoriene, deoarece nepotul nu va fi moștenitorul său legal. Această
regulă se aplică și în cazul unor grade de rudenie mai îndepărtate.
2. Edictul prin care se acordă posesia contrar dispozițiilor testamentare nu se aplică testamentelor femeilor, deoarece acestea
nu au moștenitori legali.
3. În cazul în care un copil nenăscut este transmis, un alt copil, care a fost desemnat moștenitor al tatălui său, poate fi
autorizat să intre în posesia bunurilor succesorale, chiar înainte de nașterea copilului menționat mai întâi; pentru că ar fi
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nedrept ca un moștenitor, care nu a fost desemnat, să pretindă posesia bunurilor succesorale, atâta timp cât o astfel de posesie
poate fi cerută contrar dispozițiilor testamentare, iar posesia nu poate fi acordată contrar dispozițiilor testamentare, atâta timp
cât copilul care a fost trecut la cele veșnice nu s-a născut încă; și chiar dacă ar muri înainte de naștere, el va transmite totuși
dreptul de posesie asupra bunurilor succesorale moștenitorului său. Acest lucru este necesar mai ales în cazul în care un copil
emancipat a fost desemnat moștenitor, deoarece, între timp, acesta nu poate intra în posesia bunurilor.
5. Julianus, Digest, cartea XXIV.
Dacă, totuși, copiii mor înainte de a cere posesia pretoriană a moșiei, nu va fi nedrept ca pretorul să decidă ca moștenitorii lor
să aibă avantajul posesiei, fie în conformitate cu prevederile testamentului, fie în opoziție cu acestea.
(6) Paulus, Despre Edict, Cartea XL.
În cazul în care un fiu emancipat are un fiu și apoi moare, iar bunicul moare după aceea, nepotul va avea dreptul la posesia
pretoriană a bunurilor bunicului său.
1. În cazul în care bunicul și-a emancipat fiul și nepotul, nepotul nu va avea dreptul la moștenirea sa în timpul vieții fiului,
dar după moartea tatălui său va avea dreptul la posesia pretoriană a moștenirii bunicului său.
2. Dacă doar nepotul este emancipat, iar bunicul și apoi tatăl său mor, nepotul care a fost emancipat va avea dreptul la moșia
tatălui său, în conformitate cu Edictul pretorian, deoarece el ar fi fost moștenitorul tatălui său dacă nu ar fi fost eliberat de sub
controlul bunicului său.
3. În cazul în care un fiu a fost emancipat, iar nepotul a fost păstrat sub controlul bunicului, și amândoi au fost trecuți în
posesia moștenirii, ambii vor avea dreptul la posesia moștenirii, în temeiul Edictului pretorian.
4. În cazul în care fiul care a fost emancipat a aparținut unei familii adoptive și are un fiu, nepotul nu va avea dreptul la
posesia moștenirii bunicului natural în temeiul Edictului Pretorian. Și chiar dacă fiul emancipat, după ce i s-au născut fii, se
va da în adopție, se va aplica aceeași regulă. Este clar că, dacă un copil născut în familia bunicului adoptiv ar fi emancipat, el
va avea dreptul la posesia pretoriană a averii bunicului său natural. Adopția nu aduce atingere drepturilor unui copil, atâta
timp cât acesta rămâne într-o familie străină. Mai mult, dacă este emancipat, el poate obține posesia bunurilor părinților săi în
conformitate cu Edictul pretorian; cu condiția să fie emancipat în timpul vieții acestora, și nu după moartea lor; pentru că este
sigur că nu poate fi emancipat după decesul lor.
7. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XIV.
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În cazul în care un fiu ar fi emancipat, iar fiul său păstrat sub controlul bunicului său, nepotul, în timpul vieții bunicului său,
va fi autorizat să obțină posesia pretoriană a bunurilor tatălui său.
8. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XL.
Pretorul nu crede că copiilor care au fost dezmoșteniți prin dezmoștenire și excluși din succesiune ar trebui să li se permită să
obțină posesia pretoriană, în opoziție cu termenii testamentului, așa cum, prin legea civilă, nu împiedică executarea
testamentului părinților lor; căci, în aceste condiții, ei au dreptul să atace testamentul ca fiind inoportun, dacă doresc să o
facă.
1. Nu este suficient ca un moștenitor să fie dezmoștenit prin faptul că acest lucru este menționat în orice parte a
testamentului, ci el trebuie să fie menționat în mod specific ca aparținând acelui grad împotriva căruia se pretinde posesia
unei moșteniri în conformitate cu Legea pretoriană. Prin urmare, dacă fiul este dezmoștenit în primul grad și trecut în al
doilea grad, iar moștenitorii numiți în primul grad nu cer posesia pretoriană a moștenirii, fiul menționat poate obține posesia
acesteia în opoziție cu termenii testamentului.
2. Orice dezmoștenire nu împiedică un copil să obțină posesia unei moșteniri contrar dispozițiilor testamentare, ci numai
atunci când acest lucru se face în mod legal.
3. Atunci când fiul dezmoștenit este unul dintre mai mulți moștenitori, Marcellus, în Cartea a noua a Digestului, spune că el
nu este considerat dezmoștenit și, prin urmare, poate pretinde posesia în temeiul legii pretoriene, în opoziție cu prevederile
testamentului, împotriva oricăruia dintre ceilalți moștenitori.
4. Dacă un fiu este dezmoștenit și apoi numit moștenitor, iar gradul în care este numit intră în vigoare, cred că Edictul va
deveni operațional cu referire la celălalt fiu și că acesta poate cere posesia pretoriană a moștenirii în opoziție cu termenii
testamentului.
5. În cazul în care un fiu este trecut în primul grad și dezmoștenit în al doilea grad, iar moștenitorii numiți în primul grad mor
înainte de moartea testatorului, trebuie spus că fiul care a fost trecut nu va avea dreptul la posesia pretoriană a moștenirii în
opoziție cu termenii testamentului; deoarece starea moștenirii cu referire la al doilea grad este de așa natură încât nu poate fi
introdusă în primul grad și nici nu poate fi revendicată posesia pretoriană a acesteia. Cu toate acestea, dacă moștenitorul
desemnat moare după moartea testatorului, Marcellus susține că dreptul de posesiune pretoriană asupra moștenirii, contrar
dispozițiilor testamentare, fiind odată dobândit de fiu, acesta va continua să fie îndreptățit la el. Și chiar dacă condiția de care
depindea desemnarea moștenitorului nu se îndeplinește, el mai spune că fiul care a fost trecut în acest grad poate, de
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asemenea, să pretindă posesia pretoriană contrar dispozițiilor testamentare. De asemenea, el spune că aceeași regulă se va
aplica și în cazul în care un copil postum, care a fost desemnat moștenitor, nu se va naște; pentru că el susține că, în acest caz,
fiul va avea dreptul la posesia pretoriană a moștenirii în opoziție cu prevederile testamentului.
6. În cazul în care cineva își scrie dezmoștenirea cu mâna sa, să ne gândim dacă poate obține posesia pretoriană a moștenirii
în contradicție cu prevederile testamentului. Marcellus, în Cartea a noua a Digestului, spune că o dezmoștenire de acest fel îi
va prejudicia drepturile, deoarece Senatul nu a prescris că, atunci când cineva face un act împotriva sa, acesta va fi considerat
ca nefiind scris.
7. În cazul în care cineva, după ce și-a dezmoștenit fiul emancipat, îl arogă, Papinianus, în Cartea a douăsprezecea a
întrebărilor, spune că drepturile naturale vor prevala întotdeauna într-un caz de acest fel și, prin urmare, că o astfel de
dezmoștenire va prejudicia fiul.
8. Cu toate acestea, cu referire la un străin, el adoptă opinia lui Marcellus, potrivit căreia dezmoștenirea nu îi va prejudicia
drepturile, dacă va fi ulterior arogat de tatăl său.
9. În cazul în care un fiu s-a întors din captivitate în temeiul dreptului de postliminium, trebuie spus că dezmoștenirea făcută
anterior îi va prejudicia.
10. Dacă un tată natural își dezmoștenește fiul în timp ce acesta aparține unui tată adoptiv, iar ulterior fiul său este emancipat,
dezmoștenirea îi va prejudicia drepturile.
11. Pretorul nu dorește ca copiii care au fost dați în adopție să fie excluși din posesia unei moșteniri, cu condiția ca ei să fie
moștenitorii desemnați; iar Labeo spune că decizia sa este cea mai justă, deoarece copiii nu sunt în întregime străini. Prin
urmare, dacă ei ar fi numiți moștenitori, pot obține posesia pretoriană a moștenirii în opoziție cu termenii testamentului; dar
ei înșiși, singuri, nu pot face ca Edictul să fie operațional, cu excepția cazului în care unul dintre cei trecuți în neființă poate
face ca el să fie aplicabil. Cu toate acestea, dacă acest copil nu ar fi desemnat moștenitor, ci o altă persoană, care poate
dobândi proprietatea pentru el, ar fi desemnat moștenitor, nu va exista niciun motiv pentru care să-i permitem să obțină
posesia contrar dispozițiilor testamentare.
12. Mai mult, pentru ca acestor copii să li se permită să obțină posesia pretoriană, ei trebuie să fie descendenții direcți ai
testatorului, deoarece dacă am dat în adopție un fiu, pe care eu însumi l-am adoptat, iar Edictul este făcut operativ de către
ceilalți copii ai mei, posesia pretoriană a moștenirii contrar dispozițiilor testamentare nu va fi acordată copilului menționat
mai sus.
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13. Posesia pretoriană în opoziție cu dispozițiile testamentului se acordă și unui copil aparținând unei familii adoptive, dacă
acesta este desemnat moștenitor în gradul împotriva căruia se poate cere posesia succesiunii.
14. Nu este surprinzător faptul că un fiu emancipat, care a fost trecut pe linie moștenitoare, ar putea conferi moștenitorilor
desemnați drepturi mai mari decât cele pe care le-ar fi avut, dacă ar fi rămas singurii moștenitori; deoarece, dacă un fiu, care
se afla sub controlul tatălui său, este desemnat moștenitor al unei a patra părți din averea acestuia, iar un alt fiu, care a fost
emancipat, este transmis, acesta va primi jumătate din moștenire prin intermediul fiului emancipat, iar dacă nu ar fi avut un
frate emancipat, ar fi avut dreptul doar la a douăsprezecea parte din bunuri. În cazul în care un moștenitor este desemnat doar
pentru o parte foarte mică dintr-o moștenire, iar Edictul este aplicabil, el nu numai că va avea dreptul să se bucure de partea
pentru care a fost desemnat moștenitor, dar poate obține mult mai mult prin posesia pretoriană. Căci pretorul, atunci când
acordă posesia unei proprietăți în opoziție cu termenii testamentului, decide să dea fiecăruia dintre copii acele părți la care ar
fi avut dreptul dacă tatăl lor ar fi murit intestat, iar copilul ar fi rămas sub controlul său. Prin urmare, indiferent dacă copilul
care a fost emancipat, sau a rămas sub controlul său, sau a fost dat în adopție, a fost numit moștenitor al unei mici părți din
moștenire, el nu va fi limitat la acea parte din aceasta la care a fost numit moștenitor, ci va avea dreptul la o parte întreagă.
(9) Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIV.
Nu contează dacă tatăl adoptiv este viu sau mort, căci singura anchetă făcută este dacă copilul aparține familiei adoptive.
10. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XL.
Dacă, după moartea testatorului, moștenitorul desemnat se dă în adopție, el poate obține posesia pretoriană a moștenirii
contrar dispozițiilor testamentare, deoarece adopția moștenitorului desemnat nu aduce atingere celorlalți moștenitori
menționați în testament.
1. Dacă un fiu ar fi dat în adopție bunicului său matern de către tatăl său natural, iar Edictul intră în vigoare cu referire la un
alt copil, cea mai bună opinie este că acesta din urmă poate obține posesia moștenirii; pentru că nu îi cerem să intre în ea, ci
este suficient ca ea să îi fie transferată și să o poată dobândi în mod legal.
2. În cazul în care un fiu este dat în adopție și, după ce a acceptat moștenirea prin ordinul tatălui său adoptiv, este emancipat,
el poate obține posesia pretoriană a moștenirii în opoziție cu termenii testamentului; deoarece el însuși va fi mai îndreptățit
decât tatăl adoptiv.
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3. Trebuie remarcat faptul că, dacă un fiu dat în adopție intră în moștenire, posesia îi va fi acordată contrar prevederilor
testamentului; dar, pe de altă parte, dacă cineva primește un legat sau o parte din moștenire, el va fi exclus de la posesia
pretoriană contrar prevederilor testamentare.
4. Copiii care nu au dreptul la posesiune contrar dispozițiilor testamentare nu pot obține nici măcar o parte din moștenire,
dacă Edictul este aplicabil; căci la ce ar folosi să-i favorizăm și să le permitem să aibă o parte din ea, din moment ce nu au
dreptul la nimic?
5. Copiii care au fost dezmoșteniți nu pot face ca Edictul să fie operațional, prin urmare nu pot fi alăturați celorlalți atunci
când aceștia din urmă obțin posesia unei moșii în temeiul Legii pretoriene; și ei au un singur motiv de plângere, și anume, să
invoce faptul că testamentul este inoportun.
6. Cei care cer posesia pretoriană în opoziție cu termenii testamentului, în beneficiul celorlalți, nu așteaptă până când acei
copii care au fost trecuți în neființă fac cerere de posesie, ci ei înșiși o pot cere în orice moment. Pentru că, după ce au fost
admiși să o obțină în folosul altora, nu se preocupă dacă foștii moștenitori intenționează să o ceară sau nu.
11. Paulus, Despre Edict, Cartea a XLI-a.
În cazul în care un fiu dat în adopție este desemnat moștenitor de către tatăl său natural, iar un altul pretinde beneficiul
Edictului contrar dispozițiilor testamentare, acesta din urmă va avea dreptul la preferință. Dacă, totuși, condiția nu va fi
îndeplinită, el va fi exclus din posesie. Cred că acest lucru este valabil și pentru cel care a fost desemnat moștenitor absolut,
dar care nu a fost făcut în conformitate cu legea.
1. Posesia pretoriană a unei moșteniri contrare dispozițiilor testamentare se împarte în același mod ca și succesiunea legală pe
motiv de moștenire ab intestat. Prin urmare, nepoții de către un fiu vor avea o singură parte între ei.
12. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIV.
În cazul în care doi fii împreună cu doi nepoți de către un alt fiu au dreptul la posesia pretoriană a unei proprietăți, iar unul
dintre nepoți nu o revendică, partea sa va reveni fratelui său; dar dacă unul dintre fii nu revendică posesia, fratele său, precum
și nepoții, vor beneficia de ea, deoarece atunci proprietatea va fi împărțită în două părți egale, din care fiul va obține una, iar
nepoții cealaltă.
1. În cazul în care există două testamente, iar unul, prin care fiul este dezmoștenit, este întocmit în mod corespunzător, iar cel
de-al doilea, în care fiul este trecut în neființă, este imperfect, cel care este trecut în ultimul testament poate pretinde în mod
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legal posesia pretoriană a bunurilor, dacă moștenitorii menționați în cel de-al doilea testament sunt de natură să aibă prioritate
față de cei menționați în primul, în cazul în care fiul ar fi exclus. Prin urmare, se stabilește regula conform căreia, atunci când
cel împotriva căruia fiul pretinde posesia pretoriană a moștenirii poate să o obțină în cazul în care fiul ar fi exclus, acesta din
urmă poate, de asemenea, să ceară în mod legal posesia pretoriană, dar dacă nu ar putea obține moștenirea, fiul va fi, de
asemenea, exclus.
13. Julianus, Digest, Cartea XXIII.
În cazul în care un fiu emancipat obține posesia pretoriană a unei moșii în opoziție cu termenii testamentului, moștenitorul
desemnat va fi obligat să îi predea terenurile și sclavii care aparțin moșiei; căci este just ca tot ceea ce moștenitorul desemnat
a obținut din moșie să fie transferat celui pe care pretorul l-a desemnat în locul său.
1. În cazul în care cineva are doi fii și dă în adopție un nepot prin unul dintre ei și îl numește moștenitor, după ce a trecut
peste celălalt fiu, se pune întrebarea ce regulă trebuie urmată în acest caz și dacă nepotul trebuie să obțină doar partea tatălui
său sau o parte întreagă din moștenire. Am răspuns că, în cazul în care un nepot este dat în adopție și numit moștenitor, atâta
timp cât tatăl său se află sub controlul altuia sau este emancipat, el nu poate obține posesia pretoriană în opoziție cu termenii
testamentului. Cu toate acestea, dacă tatăl său moare înainte de a obține posesia pretoriană a averii, nepotul nu va fi autorizat
să o revendice.
2. În cazul în care un tată, după ce a trecut un fiu emancipat, îi numește moștenitori pe ceilalți doi fii ai săi, unul dintre ei
fiind încă sub controlul său, iar celălalt dat în adopție, iar doi nepoți ai acestuia din urmă aparținând familiei au fost, de
asemenea, trecuți prin testament, fiul emancipat, fiul care a rămas sub controlul tatălui său și cel dat în adopție, împreună cu
cei doi copii ai săi, pot cere fiecare să intre în posesia unei treimi din moștenire, în așa fel încât ultimul menționat va avea
dreptul la o șesime, iar copiii săi la o altă șesime din aceeași moștenire.
3. În cazul în care un tată, care avea doi fii, l-a emancipat pe unul dintre ei, care avea el însuși copii, iar ulterior a adoptat
unul dintre nepoții pe care îl emancipase anterior, în locul fiului său, a murit după ce l-a trecut pe fiul emancipat în
testamentul său, nu ar fi decât corect să se acorde ajutor nepotului care a luat locul fiului și ca moștenirea să fie împărțită în
trei părți, în așa fel încât fiul care a rămas sub controlul tatălui său să aibă una; nepotul care a fost adoptat în locul fiului, o
altă parte, iar fiul emancipat, împreună cu propriul fiu care a luat locul nepotului, o a treia parte. Și chiar dacă fiul ar muri și
un alt nepot ar fi adoptat în locul său, averea trebuie împărțită în trei părți, și ar fi echitabil ca nepotul care a fost adoptat în
locul fiului să nu aibă mai puțin decât ar fi avut dacă nu ar fi fost inclus printre nepoți, ci ar fi fost adoptat un străin.
(14) Africanus, Întrebări, Cartea IV.
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Dacă din doi fii care au fost emancipați, unul a fost numit moștenitor, iar celălalt a fost trecut în testament, iar cel numit ar
trebui să intre pe moștenire, se consideră că, deși un caz de acest fel nu este menționat în mod expres de termenii Edictului,
totuși, fiul care a fost numit moștenitor nu poate cere posesia pretoriană a moștenirii pentru că a acceptat testamentul tatălui
său. Căci Edictul nu permite unui fiu emancipat să obțină posesia pretoriană dacă a primit moștenirea, fie că a primit-o de la
moștenitorul desemnat, fie de la cei care, în temeiul legii pretoriene, pretind posesia contrar dispozițiilor testamentare. Cu
toate acestea, trebuie observat că pretorul ar trebui să protejeze moștenitorul desemnat care acceptă partea de moștenire lăsată
prin testament, cu condiția să nu primească o parte mai mare din aceasta decât cea la care ar fi avut dreptul, dacă ar fi obținut
posesia pretoriană; și numai în această privință se poate prejudicia. Dar dacă a fost desemnat moștenitor al unei mici părți din
moștenire, el nu poate păstra decât această parte și va fi obligat să plătească orice moștenire care ar putea fi datorată
moștenitorilor străini. În cazul în care moștenitorul desemnat se află sub controlul paternal și devine moștenitor necesar, se
poate spune că poate cere posesia pretoriană a moștenirii, cu condiția să nu fi intervenit în afacerile acesteia, căci dacă a
făcut-o, se va considera că ocupă aceeași poziție ca un fiu emancipat, deoarece a aprobat testamentul tatălui său.
1. Un fiu, în timp ce făcea parte dintr-o familie adoptivă, s-a căsătorit și a avut un fiu, pe care l-a emancipat după moartea
tatălui său adoptiv. S-a considerat că nepotul său putea, printr-un decret al pretorului, să pretindă posesia bunurilor din
patrimoniul bunicului său natural, în opoziție cu voința acestuia din urmă. Din nou, dacă un fiu emancipat, după ce a avut el
însuși un fiu și l-a emancipat, s-ar da arogat și ar muri după moartea tatălui său adoptiv, nu există nicio îndoială că, în temeiul
unui decret al pretorului, el ar avea dreptul la posesia pretoriană, contrar dispozițiilor testamentare ale tatălui și bunicului său,
pentru a evita ca el să fie altfel exclus din averea celor doi.
(15) Marciamis, Reguli, Cartea a V-a.
În cazul în care un fiu emancipat este trecut într-un testament, nu cred că poate pretinde posesia pretoriană a moștenirii în
opoziție cu prevederile testamentului, dacă moștenitorul desemnat ar trebui să opună o excepție pe motiv de fraudă, bazată pe
o datorie pe care o avea față de tatăl său; pentru că, în acest caz, el a renunțat, ca și cum ar fi abandonat dreptul de a pretinde
posesia pretoriană a moștenirii. Totuși, acest lucru trebuie înțeles ca fiind aplicabil în cazul în care fiul nu a vrut să împiedice
moștenitorul care pretinde datoria, prin intermediul excepției: "Dacă posesia succesiunii contrar dispozițiilor testamentare nu
poate fi acordată fiului", ci preferă să se folosească de o excepție pe motiv de rea-credință.
16. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
În cazul în care un fiu emancipat își lasă fiul sub controlul bunicului acestuia din urmă și însărcinează un moștenitor străin, în
baza unui contract de fiducie, să îi transfere averea, dacă acesta se eliberează de sub controlul bunicului, posesia averii nu ar
trebui să fie acordată bunicului prin legea pretoriană, dacă există motive să se creadă că acesta va risipi bunurile nepotului.
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17. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXV.
Dacă un tată se dă în adopție, iar fiul său nu îl urmează din cauza faptului că a fost emancipat anterior, fiul nu va putea cere
posesia pretoriană a bunurilor tatălui său, deoarece acesta din urmă aparținea unei familii, iar fiul este membru al altei familii.
Această opinie a fost adoptată și de Julianus. Marcellus, însă, spune că i se pare nedrept ca fiul să fie exclus de la posesia
pretoriană a proprietății, pentru motivul că tatăl său s-a dat pe sine însuși în adopție, deoarece atunci când un fiu nu se dă pe
sine în adopție și tatăl său o face, acest lucru îl lasă pe fiu fără tată; această opinie nu este nerezonabilă.
18. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a III-a.
Totuși, în cazul în care un fiu este dezmoștenit sub condiție și cere posesia pretoriană a moștenirii contrar dispozițiilor
testamentare, chiar dacă a fost desemnat moștenitor sub condiție, el va fi exclus din posesia moștenirii; căci copiii sunt privați
de moștenirea părinților lor ca urmare a unei rezoluții pozitive.
(1) Retenția unui legat și a unei donații mortis causa, precum și executarea unei fiducii sunt refuzate celui care a obținut
posesia pretoriană a unei moșteniri în opoziție cu dispozițiile testamentare; și nu are nicio importanță dacă legatul a fost
dobândit direct sau prin intervenția unei alte persoane.
19. Tryphoninus, Disputations, Cartea XV.
Atunci când se spune că posesia pretoriană a unei moșii în opoziție cu prevederile testamentului este acordată copiilor, acest
lucru ar trebui înțeles ca însemnând că este suficient să existe un testament la momentul morții tatălui lor, în baza căruia ei
puteau fie să accepte moșia, fie să ceară posesia ei în baza Edictului Pretorian; deși niciunul dintre aceste lucruri nu a fost
făcut, sau nu ar fi putut fi făcut ulterior. Pentru că dacă toți moștenitorii desemnați și înlocuitorii lor ar muri înaintea
testatorului și ar fi desemnat un moștenitor care nu ar fi capabil să ia în posesie în temeiul testamentului, ar fi inutil să ceară
posesia contrar prevederilor testamentului, care ar fi absolut fără efect.
20. Același, Disputații, cartea XIX.
Un testator și-a dezmoștenit fiul, care se afla sub controlul său, și a trecut pe altul pe care l-a emancipat. S-a pus întrebarea în
ce condiții fiul emancipat ar avea dreptul la posesia pretoriană a averii. Am răspuns că, dacă moștenitorii străini care au fost
numiți ar accepta moștenirea, fiul care a rămas sub controlul tatălui său ar fi exclus. Cu toate acestea, dacă moștenitorii
menționați ar refuza-o, ceea ce ar putea face cu ușurință, deoarece nu ar putea obține nimic din ea din cauza celui care avea
dreptul la posesia pretoriană contrar dispozițiilor testamentare, și pentru că fiul care a rămas sub controlul tatălui său,
devenind propriul stăpân, ar fi moștenitorul de drept al tatălui său; totuși, fiul emancipat, care a cerut posesia pretoriană în
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opoziție cu termenii testamentului, ar fi singurul care ar avea dreptul la aceasta. Dar, cum dezmoștenirea nu are nici o forță
sau efect, atunci când o moștenire nu este acceptată prin testament, Julianus consideră foarte corect că acest lucru nu ar trebui
să-l împiedice pe fiul dezmoștenit să dobândească posesia pretoriană a moștenirii tatălui său, contrar dispozițiilor
testamentare. Pentru a împiedica ca un testament, nul din toate celelalte puncte de vedere, să pară a fi eficient doar în ceea ce
privește reproșul dezmoștenirii, problema este trimisă la moartea testamentarului, astfel încât pretorul să poată proteja fiul
emancipat împotriva moștenitorului direct și unic și să îi asigure jumătate din moștenire. Prin urmare, beneficiul care
urmează să fie obținut de moștenitorul străin desemnat este achiziționabil și, întrucât acesta nu poate obține nimic din
moștenire din punct de vedere legal, prin intrarea în aceasta, îl poate exclude pe fiul rămas sub controlul părinților și, prin
lege, o va transfera în întregime fiului emancipat, în opoziție cu termenii testamentului. Cu toate acestea, dacă moștenitorul
desemnat refuză succesiunea, îl va face pe moștenitorul dezmoștenit, care devine acum unicul moștenitor, să aibă dreptul la
partea sa din aceasta. Căci, așa cum pretorul îl protejează pe moștenitorul emancipat atunci când o moștenire nu este
acceptată, tot așa fiul care a rămas sub controlul tatălui său nu ar trebui să fie exclus în mod absolut în cazul în care
moștenirea ar fi acceptată; dar i se va permite să o revendice, în raport cu fiul emancipat, pe motiv că testamentul este
inoportun.
(1) Să vedem totuși, în cazul în care ambii moștenitori obțin moștenirea tatălui lor, dacă cel emancipat este supus contribuției
față de celălalt, deoarece nu este obligat să facă acest lucru prin termenii secțiunii din Edict în temeiul căreia obține posesia
pretoriană în opoziție cu termenii testamentului, deoarece aceasta dispune ca garanția pentru contribuție să fie furnizată de
către moștenitorul emancipat, celor cărora li se dă posesia moștenirii. Căci moștenitorul care se află sub controlul tatălui său
nu este chemat la posesia pretoriană a moștenirii contrar dispozițiilor testamentare, deoarece a fost în mod expres
dezmoștenit. Contribuția nu este cerută nici de acea secțiune a Edictului în temeiul căreia fiului emancipat i se permite să
obțină posesia pretoriană după ce tatăl său a decedat fără testament, pentru motivul că, deși fratele său poate fi moștenitorul
de drept; totuși, fiul emancipat nu obține posesia pretoriană a moștenirii din cauza secțiunii menționate mai sus. Mi-e teamă
că actul moștenitorului desemnat, care respinge succesiunea, nu va fi de niciun folos fiului, cu excepția faptului că îi va
permite să obțină jumătate din averea tatălui său; dar prin aceasta nu va dobândi jumătate din proprietatea fiului emancipat.
Într-un caz de acest fel, rezultatul va fi că, dacă moștenitorul care se află sub controlul tatălui său este desemnat pentru o
parte mai mică decât ar fi avut dreptul, iar dacă fratele său emancipat a obținut posesia pretoriană a proprietății, deși
contribuția este indicată de cuvintele Edictului, totuși prin decizia pretorului acest avantaj îi va fi refuzat. Cu toate acestea,
există cu mult mai multe motive pentru ca el să nu beneficieze de contribuție, deoarece, fiind dezmoștenit de tatăl său, el nu
este chemat la posesia pretoriană a moștenirii în opoziție cu termenii testamentului; iar din cauza respingerii moștenirii de
către moștenitorul desemnat, el nu va avea dreptul la nimic, deoarece fiul emancipat, după ce a obținut posesia contrar
prevederilor testamentare de la pretor, ocupă poziția de moștenitor propriu-zis.
(2) Fiul emancipat menționat va fi obligat să plătească din partea sa orice moștenire lăsată copiilor și ascendenților
defunctului, nu toate, ci doar jumătate, din cauza a ceea ce rămâne din moștenire pentru fiul aflat sub controlul paternal. Cu
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toate acestea, legatarii nu au nici un motiv să se îndrepte împotriva lui, deoarece el este de drept moștenitorul de drept. Dar în
cazul în care a primit posesia pretoriană a moștenirii în opoziție cu termenii testamentului, chiar dacă moștenirea nu ar fi
acceptată de moștenitorul desemnat, el trebuie să plătească legatele acordate prin acea parte a testamentului în opoziție cu
care a obținut posesia moștenirii. Prin urmare, în acest caz, condiția fiului care rămâne sub controlul paternal va fi, de fapt,
mai bună decât dacă nu ar fi fost dezmoștenit.
21. Modestinus, Pandectele, cartea VI.
În cazul în care un om are un fiu și, prin el, un nepot sub controlul său, și își dă fiul în adopție, dar își păstrează nepotul sub
autoritatea sa, iar fiul său, după ce a fost ulterior emancipat de tatăl său adoptiv, moare, după ce și-a desemnat moștenitori
străini, fiul celui care a rămas sub controlul bunicului său poate cere posesia pretoriană a bunurilor tatălui său, deși nu a fost
niciodată sub controlul acestuia. Prin urmare, se consideră că nu este indispensabil ca el să fi fost sub controlul său; deoarece,
dacă se decide altfel și fiul nu ar trebui să fie emancipat, nepotul celui care a rămas sub controlul bunicului său poate cere
posesia pretoriană a moștenirii, contrar dispozițiilor testamentare.
1. Aceeași regulă de drept se aplică în cazul în care un fiu, după ce a fost emancipat, un nepot al său rămâne sub controlul
bunicului său și este ulterior dat în adopție tatălui său; adică poate cere posesia pretoriană a bunurilor bunicului său în
opoziție cu dispozițiile testamentare, deoarece prin această adopție nu devine membru al unei alte familii.
2. Dacă, cu toate acestea, fiul meu emancipat ar adopta un străin ca fiu al său, respectivul fiu adoptiv nu poate cere posesia
pretoriană a averii mele contrar prevederilor testamentului meu, pentru că nu a susținut niciodată relația de nepot față de
mine.

Tit. 5. Cu privire la plata moștenirilor în cazul în care posesia pretoriană a unei moșii este obținută contrar dispozițiilor
testamentare.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XL.
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Acest titlu tratează un principiu de echitate naturală care este introdus cu un scop precis, și anume, pentru a-i obliga pe cei
care fac ca un testament să nu producă efecte prin obținerea posesiei în contradicție cu dispozițiile sale, să plătească legatele
și să execute fiduciare în beneficiul anumitor persoane, și anume, copiii și ascendenții, soțiile și nurorile, cărora li s-au făcut
legate de zestre.
1. Pretorul folosește termenii de ascendenți și copii într-un sens general și nu precizează diferitele grade de rudenie ; prin
urmare, plata trebuie să se facă ad infinitum în favoarea acestora. Pretorul nu a desemnat nici diferitele persoane și nici dacă
acestea aparțin sexului masculin sau feminin. Prin urmare, oricine, fie pe linie ascendentă, fie pe linie descendentă, este
autorizat să revendice moștenirea sa; cu condiția, totuși, ca legătura de rudenie să existe între ei.
2. De asemenea, permitem să își revendice moștenirea și acei copii care au fost dați în adopție de către testator, sau care sunt
adoptivi, în cazul în care aceștia rămân copii până la moartea sa.
3. Se plătesc, de asemenea, moștenirile lăsate urmașilor post mortem.
2. Julianus, Digest, Cartea XXIII.
Prin urmare, dacă un fiu se emancipează în timp ce soția sa era însărcinată și primește posesia pretoriană a unei proprietăți în
opoziție cu termenii testamentului, el va fi obligat să plătească moștenirea lăsată nepotului.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XL.
Acolo unde, totuși, au fost făcute donații mortis causa, cred că acestea ar trebui să fie susținute; dar dacă sunt date unor
persoane diferite de cele menționate mai sus, părerea mea este că destinatarii ar trebui să fie privați de ele.
1. Cu toate acestea, pretorul a avut în vedere doar descendenții și ascendenții, deoarece el nu include o moștenire lăsată unui
frate sau unei surori.
2. În plus, se datorează numai ceea ce a fost lăsat direct ascendenților sau descendenților; căci dacă ceva ar fi lăsat moștenire
unui sclav care le aparține sau unei persoane supuse autorității lor, ei nu vor avea dreptul la el, căci noi nu întrebăm prin cine
a fost dobândită moștenirea, ci cine a primit onoarea.
3. Atunci când, totuși, o moștenire este lăsată în comun uneia dintre persoanele menționate mai sus și unei alte persoane
căreia nu trebuie să i se facă plata, se va păstra doar partea care aparține celei dintâi.
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4. De asemenea, dacă una dintre aceste persoane este însărcinată să plătească unui străin o moștenire care i-a fost lăsată lui
însuși, trebuie spus că nu trebuie plătită, deoarece nu va obține niciun avantaj prin aceasta.
5. Dacă propuneți un caz în care o moștenire este lăsată unui străin, iar acesta este obligat să o plătească unuia dintre
descendenții sau ascendenții testatorului, considerăm că, în aceste circumstanțe, ar trebui să fie plătită.
6. Mai mult, dacă un legat este lăsat unui străin cu condiția ca acesta să îl plătească unuia dintre descendenții testatorului, este
perfect corect să spunem că pretorul nu ar trebui să îi refuze o acțiune de recuperare a acestuia.
7. Din nou, numai acele moșteniri care sunt legal lăsate ar trebui să fie plătite de către persoanele care obțin posesia
pretoriană a moștenirii contrar prevederilor testamentare. Prin urmare, este adevărat că ele nu sunt datorate în cazul în care un
fiu obține posesia pretoriană în opoziție cu dispozițiile testamentului.
4. Julianus, Digest, Cartea XXIII.
Din acest motiv, se întâmplă frecvent ca moștenitorii care au fost numiți să respingă moștenirea, pentru că știu că un fiu
emancipat a cerut sau este pe cale să ceară posesia contrar dispozițiilor testamentare.
(5) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XL.
Un testator și-a numit moștenitor pe fiul său, care nu a împlinit vârsta pubertății, și a desemnat un înlocuitor pentru el, dar a
trecut peste fiul său emancipat; și ambii fii au obținut ulterior posesia pretoriană a moșiei. Au fost lăsate anumite moșteniri
care urmau să fie plătite de către substitutul minorului, nu numai descendenților și ascendenților, ci și străinilor. Se pune
întrebarea dacă, în cazul în care copilul puber, ar muri, dacă înlocuitorul ar fi obligat să plătească moștenirile. Se poate spune
că, dacă minorul respectiv este însărcinat cu legatele, acestea trebuie plătite numai descendenților sau ascendenților
testatorului; dar dacă substitutul minorului a fost însărcinat cu plata lor, el trebuie să le plătească tuturor legatarilor, după
luarea în considerare a legii falși; adică poate reține a patra parte din jumătatea din averea tatălui care a ajuns în mâinile sale
sau o optime din întreaga avere.
(1) În cazul în care respectivul copil sub vârsta pubertății ar fi desemnat moștenitor doar pentru o doisprezecime din
moștenire, cea mai bună opinie este că substitutul trebuie să supună jumătate din bunuri la contribuție și apoi să plătească
legatele, după ce a reținut a patra parte permisă de legea falcidiană; căci, chiar dacă minorul a fost desemnat moștenitor doar
pentru o doisprezecea parte din moștenire, totuși, acumularea va mări legatele cu care este însărcinat substitutul.
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(2) Mai mult, pretorul dorește ca moștenirile să fie plătite tuturor copiilor, cu excepția celor cărora le acordă posesia contrar
prevederilor testamentare, din motivele menționate mai sus; deoarece nu crede că ar trebui să li se permită să pretindă
moștenirile lăsate după ce le-a acordat posesia pretoriană. Prin urmare, un copil ar trebui să stabilească dacă preferă să ceară
posesia pretoriană în opoziție cu prevederile testamentului sau să își revendice moștenirea. Dacă alege să procedeze
împotriva testamentului, nu va avea dreptul la moștenire; dacă acceptă moștenirea, nu poate pretinde posesia pretoriană
contrar dispozițiilor testamentare, ceea ce reprezintă practica noastră actuală.
(3) În cazul în care cineva obține posesia pretoriană a unei moșteniri în opoziție cu prevederile testamentului, iar ulterior ar
trebui să se arate că nu este unul dintre copiii care au dreptul la ea, dar totuși este unul dintre cei cărora ar trebui să li se
plătească moștenirea, s-a stabilit că el nu va fi privat de dreptul de a-și revendica moștenirea, fie prin procedura ordinară în
temeiul legii pretoriene, fie prin cea autorizată de Edictul carbonian.
(4) Din nou, o moștenire poate fi refuzată nu numai dacă o persoană a obținut posesia pretoriană, ci și dacă a primit ceva prin
testamentul defunctului. Rezultatul este, după cum spune Julianus, că dacă un moștenitor, care a obținut posesia pretoriană a
moștenirii contrar prevederilor testamentare, a fost deja numit substitut al fratelui său, care nu a împlinit vârsta pubertății, în
cazul morții fratelui său minor, i se va refuza o acțiune de recuperare a moștenirii sale.
(5) În cazul în care moștenirile sunt lăsate copiilor testatorului, precum și unor străini, deși deducerea prevăzută de legea
falșiană va fi făcută în cazul tuturor și va diminua moștenirile copiilor; totuși, pentru motivul că moștenirile nu vor fi plătite
străinilor, cele ale copiilor vor fi majorate.
(6) Dacă, totuși, o parte din moștenire va fi lăsată unuia dintre descendenți sau ascendenți, trebuie să i se păstreze această
parte în același mod în care se obișnuiește cu moștenirile? Julianus consideră foarte corect că, în acest caz, ar trebui să se
respecte aceeași regulă cu privire la o cotă-parte din moștenire, așa cum a fost adoptată cu privire la un legat. Această opinie
este aprobată de un Rescript al Divinului Pius, deoarece proprietățile nu sunt doar acordate printr-un titlu onorabil, dar astfel
de dispoziții testamentare sunt, de asemenea, investite cu o mai mare distincție decât în cazul în care sunt lăsate simple
moșteniri.
(7) În plus, ar trebui să se acorde persoanelor de acest fel o ușurare în măsura în care, totuși, să le fie protejate doar părțile lor
integrale, chiar dacă li s-a lăsat o parte mai mare din moștenire; deoarece, dacă ar fi primit o parte mai mică, ar fi avut dreptul
la o acțiune pentru a recupera doar atât cât le-a fost lăsat moștenire. Aceeași regulă ar trebui respectată în ceea ce privește
moștenirile, bunurile lăsate în încredere și donațiile mortis causa.
(8) Cel căruia i-a fost lăsată o parte din moștenire trebuie să fie obligat să plătească legatul tuturor legatarilor sau doar
anumitor persoane privilegiate? Se aprobă ca fiind cea mai bună opinie ca acestea să fie plătite doar persoanelor privilegiate.
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Cu toate acestea, el nu va fi singurul care va beneficia de acest lucru; deoarece dacă o parte din moștenire este încărcată cu
legăminte, fie către descendenți, ascendenți sau străini, nu putem avea nicio îndoială că tot ceea ce nu este plătit străinilor va
fi în beneficiul descendenților și al ascendenților. Prin urmare, singurul caz în care moștenirile neplătite străinilor vor reveni
celui care cere posesia pretoriană în opoziție cu termenii testamentului este acela în care nu ar trebui să fie plătite legatarilor
care sunt fie descendenți, fie ascendenți.
6. Julianus, Digest, Cartea XXIII.
Salvius Aristo către Julianus, Salutare. Un oarecare om avea un fiu emancipat și, trecându-l în testamentul său, l-a numit
moștenitori pe tatăl său și pe un străin și i-a dat tatălui său o moștenire în plus. Fiul a cerut posesia pretoriană a moșiei, în
opoziție cu termenii testamentului. Întreb, dacă ambii moștenitori ar fi intrat în posesia moștenirii, sau dacă unul dintre ei ar fi
intrat, sau dacă niciunul dintre ei nu ar fi trebuit să facă acest lucru, dacă moștenirea ar fi fost plătită tatălui și, în caz
afirmativ, la ce sumă ar fi avut dreptul? Am răspuns că am remarcat de multe ori că secțiunea din Edict prin care un fiu
emancipat care a obținut posesia pretoriană a unei proprietăți contrar prevederilor testamentare este obligat să plătească
moștenirile, lăsate copiilor și părinților, este oarecum defectuoasă ; căci dacă trei sferturi dintr-o proprietate ar fi fost lăsate
cuiva, cel căruia i-ar fi fost lăsată ar fi avut dreptul la mai mult decât fiul emancipat. Prin urmare, acest lucru ar trebui să fie
reglementat printr-un decret, astfel încât fiul emancipat să poată avea partea sa de moștenire, iar moștenitorul desemnat să nu
primească mai mult decât el; iar cuantumul moștenirilor ar trebui să fie reglementat astfel încât să nu se plătească nimănui
mai mult din acest motiv decât va rămâne în mâinile fiului emancipat în virtutea posesiei pretoriene a moștenirii.
7. Tryphoninus, Disputații, Cartea XVI.
Căci, potrivit unei Constituții a Divinului Pius, adresată lui Tuscius Fuscianus, guvernatorul Numidiei, părinții și copiii, care
au fost numiți moștenitori, trebuie să fie protejați până la concurența cotelor lor integrale, la fel ca în cazul moștenirilor,
pentru ca aceste persoane să nu obțină prin numirea lor ca moștenitori mai mult decât ar fi ajuns proporțional în mâinile celui
care ar fi obținut posesia pretoriană a averii contrar prevederilor testamentare.
8. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XL.
Să vedem ce ar trebui să înțelegem prin termenul "cote-părți depline". Să presupunem, de exemplu, că există două persoane
care au obținut posesia pretoriană contrar dispozițiilor testamentare și că există un singur moștenitor printre descendenți și
ascendenți, a treia parte din moștenire ar fi partea integrală care li se cuvine fiecăruia. În cazul în care, însă, există trei
persoane care au obținut posesia pretoriană în contradicție cu dispozițiile testamentare, partea integrală datorată fiecăruia va
fi de o pătrime. Această regulă este respectată și în cazul moștenirilor. Cu toate acestea, în cazul în care unul dintre
descendenți obține posesia pretoriană în opoziție cu termenii testamentului, iar mai mulți descendenți și ascendenți au primit
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moșteniri, trebuie să înțelegem că regula este că un fiu care a fost trecut în neființă va avea dreptul la jumătate din moștenire,
iar toți ceilalți moștenitori care fac parte din numărul de descendenți și ascendenți vor avea dreptul la jumătatea rămasă.
1. În cazul în care unul dintre descendenți sau ascendenți este desemnat moștenitor, precum și legatar, îi vom păstra doar
partea sa legală din moștenire, sau îi vom plăti și moștenirea; sau îi vom da doar pe care dintre cele două o poate alege? Cea
mai bună opinie este că ar trebui să i le păstrăm pe amândouă, însă în așa fel încât, primindu-le pe amândouă, să nu aibă mai
mult decât partea de moștenire la care are dreptul.
2. Dacă cel pentru care este păstrată partea intră în moștenire, concesiunile de libertate făcute de testator vor deveni în mod
necesar valabile prin acceptarea sa. Cu toate acestea, trebuie să ne întrebăm dacă cel care intră în moștenire ar trebui să fie
pasibil de o acțiune pe motiv de rea-credință. Cea mai bună opinie este că, dacă, după ce a fost notificat de către moștenitorul
trecut în neființă, acesta a obținut posesia pretoriană a moștenirii contrar dispozițiilor testamentare, el ar accepta-o, promițând
să plătească celuilalt partea sa integrală, el va fi oarecum vinovat și va fi pasibil de o acțiune pe motiv de rea-credință,
deoarece aduce un prejudiciu moștenirii, deoarece concesiunile de libertate vor deveni valabile.
3. Dacă s-a lăsat ceva soției sau nurorii testatorului peste zestrea ei, nu se va plăti excesul, dacă s-a obținut posesia pretoriană
contrar dispozițiilor testamentare.
4. Nu există nicio îndoială, oricare ar fi ea, că prin termenul "nora" nu sunt indicate soțiile nepoților și ale altora.
5. Mai mult, în cazul în care o zestre este mărită, nu cred că moștenirea ar trebui să fie redusă la partea integrală, atunci când
a fost lăsată soției sau nurorii, deoarece aceste femei au dreptul la ea ca la o datorie valabilă.
6. Preotul nu include doar zestrea ca fiind un legat privilegiat, ci și orice lucru care a fost lăsat în locul zestrei; ca, de
exemplu, atunci când zestrea constă în anumite bunuri, iar în locul ei poate fi lăsată o sumă de bani sau invers; cu condiția,
totuși, să se precizeze în mod expres că banii sunt lăsați în locul zestrei.
9. Paulus, Despre edict, cartea XLI.
O acțiune va fi acordată femeii, chiar dacă moștenirea este mai mare decât zestrea.
10. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XL.
Cred că și femeia trebuie să fie protejată, chiar dacă a fost desemnată moștenitoare a unei anumite părți din moștenire în locul
zestrei.
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1. În plus, cerem ca femeia să fi fost soția testatorului la momentul morții acestuia. Dacă el a lăsat zestrea ca moștenire
preferată nurorii sale, iar aceasta ar trebui să fie căsătorită la momentul morții sale, moștenirea este nulă, deoarece zestrea nu
este încă plătibilă. Dar cum, cât timp există căsătoria, se va acorda o acțiune împotriva moștenitorilor socrului, trebuie să se
considere că femeia are dreptul de a pretinde această moștenire preferențială a zestrei sale.
2. Cel care pretinde posesia pretoriană în opoziție cu termenii testamentului nu este obligat să plătească toate legatele lăsate
în diferitele grade menționate în testament, ci numai cele care sunt lăsate în acel grad împotriva căruia a obținut posesia
pretoriană. Căci posesia este uneori cerută împotriva unui alt grad în care trebuie plătite moștenirile; ca, de exemplu, atunci
când testatorul a stabilit două grade de moștenitori și a trecut peste fiul său emancipat, și totuși, în ambele grade, a lăsat
moșteniri urmașilor și ascendenților. Julianus spune că, dacă cineva desemnat în primul grad este în viață, persoana care
obține posesiunea pretoriană trebuie să plătească moștenirile lăsate copiilor și părinților în primul grad; dacă, însă, niciunul
dintre ei nu mai este în viață, trebuie să le plătească pe cele lăsate persoanelor în al doilea grad. Dar, dacă la moartea
testatorului nu mai trăiește nimeni aparținând nici primului, nici celui de-al doilea grad, atunci, fiul care a fost trecut în
neființă pare a fi îndreptățit la posesia pretoriană ab intestato, iar moștenirile nu trebuie să fie plătite nimănui. Cu toate
acestea, dacă moștenitorii desemnați ar muri după moartea testatorului și înainte de acceptarea moștenirii, cererea de posesie
pretoriană ar părea să fie revendicată împotriva lor; și orice moștenire de care au fost însărcinați nu ar trebui să fie plătită, ci
doar cele de care au fost însărcinați înlocuitorii.
11. Paulus, Despre Edict, Cartea XLI.
În cazul în care atât moștenitorul desemnat, cât și substitutul sunt în viață în momentul morții testatorului, considerăm că
moștenirile cu care a fost însărcinat moștenitorul desemnat trebuie plătite, chiar dacă nimeni nu poate intra în moștenire.
12. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XL.
Indiferent dacă moștenitorii numiți acceptă sau nu moștenirea, trebuie spus că moștenirile cu care au fost însărcinați trebuie
plătite, chiar dacă cei numiți în al doilea grad au acceptat moștenirea, după ce primii au respins-o.
13. Tryphoninus, Disputații, Cartea II.
De asemenea, susținem că moștenirile de care este însărcinat un substitut sunt plătibile atunci când moștenitorul desemnat nu
a respectat o condiție, care nu era în puterea sa. Pentru că, dacă nu a respectat-o atunci când era în măsură să o facă, ar trebui
să fie considerat ca ocupând aceeași poziție ca un moștenitor care refuză să accepte o moștenire, deoarece nu va avea dreptul
la niciun beneficiu din ea, și pe bună dreptate, deoarece nu a respectat condiția.
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14. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIV.
Uneori, o persoană obține posesia pretoriană a unei moșteniri contrar prevederilor testamentului, printr-un drept de care se
bucură în conformitate cu prevederile acestuia; de exemplu, atunci când un fiu emancipat este numit moștenitor, iar un alt fiu
emancipat este trecut în testament, iar moștenitorul numit obține posesia pretoriană în opoziție cu termenii testamentului, iar
moștenitorul care a fost trecut nu o solicită. În acest caz, este perfect clar că primul poate fi obligat să plătească toate
moștenirile, la fel ca și cum nu s-ar fi recurs la Edict; deoarece accidentul fiului emancipat care a fost trecut pe linie moartă
nu ar trebui să fie o sursă de profit pentru moștenitorul desemnat, doar pentru că cel care a fost trecut pe linie moartă nu s-a
folosit de dreptul său.
1. În cazul în care un fiu a fost desemnat moștenitor de către un testator și este însărcinat cu o moștenire către unul dintre
descendenții sau ascendenții săi, și împreună cu ceilalți obține posesia pretoriană a moștenirii în opoziție cu termenii
testamentului; este mai bine să se decidă că toți cei care au obținut posesia pretoriană în opoziție cu termenii testamentului ar
trebui să fie obligați să plătească această moștenire.
(15) Paulus, Despre Edict, Cartea XLI.
În cazul în care un fiu care se află sub controlul paternal este trecut la cele veșnice, el nu va fi obligat să plătească
moștenirile, chiar dacă ar cere posesia moștenirii în opoziție cu termenii testamentului; deoarece el va obține moștenirea pe
motiv de intestație, și nu prin faptul că a pretins posesia pretoriană. O excepție bazată pe fraudă nu îi va aduce atingere
drepturilor sale; și ar fi absurd ca el să fie obligat să plătească moștenirile pentru că a cerut posesia pretoriană, deoarece, fără
aceasta, ar avea dreptul la întreaga moștenire ca moștenitor de drept. De aceea, dacă există doi moștenitori care au fost
trecuți, și anume, unul care a fost emancipat, iar celălalt care era încă sub stăpânirea paternă, unele autorități susțin că
moștenitorul emancipat nu este obligat să plătească legatele, deoarece prin actul fratelui său a obținut jumătate din moștenire,
când dacă nu ar fi făcut această cerere ar fi avut dreptul la toată averea. Ce trebuie făcut atunci când moștenitorul propriu-zis
este trecut în neființă? Se va aplica regula care tocmai a fost menționată. Cu toate acestea, în cazul în care un moștenitor este
desemnat și are voința tatălui său, el ar trebui să fie răspunzător față de legatarii, chiar dacă nu cere posesia pretoriană a
averii.
1. Dar dacă unul dintre fiii care a fost emancipat este numit moștenitor, iar celălalt este trecut pe linie moștenitoare, și
amândoi obțin posesia pretoriană a moștenirii în opoziție cu termenii testamentului, cel care a fost numit moștenitor, precum
și cel care a fost trecut pe linie moștenitoare, trebuie să plătească legatele. Dacă, totuși, moștenitorul desemnat este singurul
care a obținut posesia pretoriană contrar dispozițiilor testamentare, el trebuie să plătească legatele către toți legatarii, ca și
cum ar fi acceptat moștenirea. Dar dacă el ar accepta moștenirea, iar cel care a fost trecut în neființă ar obține posesia
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pretoriană a acesteia, acesta din urmă trebuie să plătească legatele doar acelor persoane care sunt privilegiate. Se ridică o
problemă în ceea ce privește moștenitorul desemnat, iar multe autorități susțin că acesta ar trebui să plătească moștenirile
persoanelor privilegiate. Consider că această opinie este corectă, deoarece pretorul îl protejează, pentru că el este unul dintre
copiii care pot cere posesia moștenirii contrar prevederilor testamentare.
2. De asemenea, el trebuie să fie protejat cu referire la jumătate din moștenire, dacă a fost desemnat moștenitor al unei părți
mai mari decât această sumă sau dacă a fost desemnat moștenitor al exact jumătate. În cazul în care a fost desemnat
moștenitor pentru mai puțin de jumătate, considerăm că nu trebuie să fie protejat pentru o sumă mai mare decât cea la care a
fost desemnat; căci cum ar putea avea dreptul la mai mult, din moment ce nu a obținut posesia pretoriană a moștenirii și nu a
fost desemnat moștenitor pentru o parte mai mare ?
3. Nici o moștenire nu trebuie să fie plătită unei femei care nu a adus zestre soțului ei, chiar dacă aceasta este lăsată sub
pretextul restituirii zestrei.
4. În cazul în care un moștenitor străin este desemnat cu condiția ca o moștenire să fie lăsată unei persoane privilegiate, dacă
va plăti zece aurei moștenitorului, i se va acorda o acțiune pentru a-și recupera moștenirea, dacă o va plăti cuiva care a
obținut posesia moștenirii contrar dispozițiilor testamentare, dar nu și dacă o va plăti moștenitorului desemnat; căci este
absurd ca acesta să se bucure de beneficiul moștenirii, iar celălalt să suporte povara plății moștenirii. Dacă, totuși, i s-ar
ordona să o plătească lui Titius, nu trebuie să i-o plătească lui, ci fiului său.
16. Ulpianus, Disputații, Cartea IV.
Dacă presupunem cazul a doi copii, dintre care unul, fiind sub controlul tatălui său, a fost trecut în testamentul acestuia, iar
celălalt, fiind emancipat, a fost numit de acesta moștenitor al său, Edictul va fi aplicabil în ceea ce-l privește pe cel care se
află sub controlul părinților. În cazul în care ambii vor cere posesia pretoriană contrar prevederilor testamentului, cel care a
rămas sub autoritatea tatălui său nu va fi obligat să plătească moștenirile către descendenții și ascendenții testatorului,
deoarece are dreptul la proprietatea ab intestato. Dar se poate spune că fiul emancipat nu ar trebui să le plătească el însuși,
deoarece a fost lipsit de moștenire de către cel care nu ar fi fost obligat să le plătească, dacă ar fi fost singur? Cea mai bună
opinie este că acesta din urmă ar trebui, cu orice preț, să plătească moștenirile urmașilor și ascendenților; prin urmare, dacă
nu a obținut posesia pretoriană contrar dispozițiilor testamentare, trebuie spus că trebuie să fie protejat în ceea ce privește
jumătate din bunuri și că trebuie să plătească moștenirile reprezentanților legali ai testatorului. Mă îndoiesc că va fi obligat să
plătească tuturor legatarilor; totuși, pentru că se află în deplină proprietate asupra bunurilor testatorului, ar trebui să se achite
de toate obligațiile care îi revin în temeiul testamentului, în ceea ce privește partea sa de moștenire.
17. Ulpianus, Digest, cartea XXXVI.
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În cazul în care un fiu emancipat a fost trecut într-un testament, iar tatăl său a numit un moștenitor străin și l-a însărcinat cu
predarea bunurilor care au fost pierdute prin frauda respectivului moștenitor, după ce moștenirea a fost acceptată, o acțiune
pretoriană ar trebui să fie acordată împotriva fiului emancipat, adică în favoarea persoanei căreia fiul a fost obligat să
plătească moștenirea; deoarece intenția pretorului este ca posesia unei proprietăți în opoziție cu termenii testamentului să fie
acordată fără a prejudicia drepturile altor persoane.
(18) Africanus, Întrebări, Cartea IV.
Un fiu și un nepot se aflau sub controlul tatălui lor, au fost numiți moștenitori ai acestuia, iar testatorul, în plus, a lăsat o
moștenire nepotului. Tatăl acestuia din urmă, un alt fiu, care fusese emancipat, a cerut posesia pretoriană a averii, iar nepotul
a rămas mulțumit cu moștenirea. Anumite autorități au fost de părere că o acțiune de recuperare a moștenirii ar trebui să fie
acordată nepotului împotriva singurului fiu care a rămas sub controlul tatălui său, deoarece acesta nu a fost lipsit de nimic, iar
fiul emancipat a obținut partea fiului său, care nu putea fi împovărat de o moștenire. Decizia mai justă este că o acțiune ar
putea fi introdusă doar împotriva fiului emancipat și, într-adevăr, pentru cel mult un sfert din moștenire,
19. Același, Întrebări, Cartea a V-a.
Pentru motivul că, dacă toți moștenitorii ar cere posesia pretoriană a averii, jumătate din ea ar fi împărțită între nepot și tatăl
său.
20. Marcianus, Reguli, Cartea a IV-a.
În cazul în care fiul emancipat ar cere posesia pretoriană contrar dispozițiilor testamentare, se stabilește că descendenții și
ascendenții testatorului ar trebui să fie protejați. Dacă, totuși, diverse donații mortis causa ar fi fost făcute de către testator
unor persoane privilegiate, acestea trebuie să contribuie pro rata la partea fiului emancipat, așa cum se întâmplă în cazul
împărțirii unei moșteniri și a unor legate.
1. În cazul în care, totuși, un tată moare intestat, fiul său nu se poate plânge de donații mortis causa, deoarece nu are loc nicio
contribuție la moșteniri.
21. Papinianus, Întrebări, cartea XIII.
2. Dacă partea de moștenire la care are dreptul o persoană privilegiată prin beneficiul legii este respinsă, fiul care a primit
posesiunea pretoriană va beneficia de această parte, dar nu va plăti moștenirile decât unor persoane privilegiate.
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22. Același, Opinii, Cartea a V-a.
În cazul în care posesia pretoriană a moștenirii, contrar dispozițiilor testamentare, este dată unui fiu emancipat, care a fost
trecut în neființă, celălalt fiu, adică moștenitorul desemnat, care a obținut și el posesia pretoriană, sau care, mulțumindu-se cu
ceea ce dobândește în temeiul legii civile, nu solicită posesia pretoriană, nu va avea dreptul la moștenirea privilegiată care iar fi putut fi lăsată.
23. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a III-a.
Cei despre care Divinul Pius a declarat că pot păstra fie ceea ce le-a fost lăsat, fie părțile lor legale din moștenire, nu vor
obține nimic de la sclavii care nu și-au putut asigura libertatea din cauza posesiei pretoriene date contrar prevederilor
testamentare.
24. Tryphoninus, Disputații, Cartea XVI.
A apărut următoarea întrebare, și anume: cel căruia i-a fost lăsată o moștenire trebuie inclus în numărul copiilor, astfel încât
aceasta să-i poată fi plătită de către fiul care a obținut posesia pretoriană a moștenirii în opoziție cu prevederile testamentului?
S-a decis că el trebuie să aibă acest caracter în momentul în care moștenirea începe să fie plătibilă.
25. Marcellus, Digest, cartea IX.
Un anumit om care își emancipase fiul și își păstrase nepotul sub controlul său, și-a dezmoștenit fiul, l-a numit pe nepotul său
moștenitor al unei anumite părți din averea sa și a trecut în testamentul său pe celălalt fiu emancipat. Se poate susține că
nepotul avea dreptul să ceară posesia pretoriană a proprietății, contrar dispozițiilor testamentare, deoarece posesia pretoriană
este distribuită proporțional cu partea pe care fiecare ar fi obținut-o în caz de moștenire ab intestat, dacă tatăl nu ar fi fost
moștenitor propriu-zis.
1. Un testator, al cărui fiu fusese adoptat, l-a desemnat ca moștenitor pe nepotul său, pe care fiul său îl născuse ulterior, și a
trecut peste fiul emancipat. Va avea nepotul respectiv dreptul la posesia pretoriană a moștenirii în temeiul Edictului? Cu toate
acestea, el ar trebui totuși să fie protejat, la fel ca și ascendenții și descendenții cărora trebuie să le fie plătite moșteniri de
către cei care au obținut posesia pretoriană în opoziție cu termenii testamentului.
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2. Dacă testatorul ar fi păstrat sub stăpânirea sa unul sau mai mulți nepoți de către fiul său menționat, nu există nici un dubiu
că el sau aceștia ar trebui să fie protejați în aceeași măsură, așa cum ar fi fost cazul dacă nepotul de către fiul său sau mama
defunctului ar fi fost numiți moștenitori, căci el poate fi comparat cu ei.

Tit. 6. Cu privire la colportarea bunurilor.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XL.
Subiectul acestui titlu este în mod evident unul echitabil; pentru că pretorul permite copiilor emancipați să obțină posesia
moștenirii în opoziție cu termenii testamentului, și astfel îi face să participe la moștenirea paternă cu cei care se aflau sub
controlul testatorului; și el crede, din această cauză, că cei care doresc să obțină proprietatea tatălui lor ar trebui să pună toate
bunurile proprii în masa moștenirii.
1. Colacul îi afectează pe toți cei cărora li s-a dat posesia pretoriană.
2. Este clar că, dacă pretorul acordă restituirea integrală unui minor sau oricărei alte persoane îndreptățite, îl va reinvesti și cu
dreptul de a obține posesia succesiunii contrar dispozițiilor testamentare, de care nu a profitat, și îi va restitui, în plus,
avantajul colateralizării.
3. În cazul în care un fiu, aflat sub controlul tatălui său, ar fi desemnat moștenitor a trei pătrimi din averea acestuia, iar un
străin moștenitor al sfertului rămas, Iulianus spune că fiul emancipat, care a obținut posesia pretoriană contrar dispozițiilor
testamentare, va fi obligat să colateze propriile bunuri doar în proporție de un sfert din avere, deoarece l-a privat pe fratele
său doar de această sumă. Ca dovadă a acestei opinii, Pomponius afirmă că un fiu emancipat este obligat să își colaționeze
bunurile doar cu nepoții testatorului, care au fost proprii săi fii.
4. Un tată și-a numit moștenitori pe fiul său, pe care l-a păstrat sub controlul său, și pe un străin, trecând în testamentul său
peste un fiu emancipat. Ambii fii au obținut posesia pretoriană a bunurilor sale, în opoziție cu termenii testamentului. Se
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poate considera, și nu în mod nepotrivit, că fiul emancipat ar trebui să colateze cu fratele său doar proporțional cu valoarea
bunurilor de care l-a privat; deoarece dacă fiul care se afla sub controlul tatălui a fost desemnat moștenitor a mai puțin de
jumătate din bunuri, ar părea nedrept ca colateralizarea să fie cerută de cel prin care celălalt fiu a obținut o parte mai mare din
averea tatălui său.
5. Prin urmare, există un motiv de colare ori de câte ori moștenitorului aflat sub autoritatea paternă i se cauzează vreun
inconvenient prin intervenția moștenitorului emancipat. Atunci când, totuși, nu este cazul, nu există niciun motiv de colare.
6. În plus, cu siguranță nu este necesar ca fiul emancipat să își plaseze bunurile în masa succesorală, atunci când le-a obținut
prin testamentul tatălui său și nu a primit mai mult decât i-a lăsat acesta din urmă.
7. Dacă a primit jumătate din moștenire ca moștenire, sau cât a putut prin posesia pretoriană contrar dispozițiilor
testamentare, trebuie spus că nu poate fi supus colateralizării.
8. Julianus, în același loc, spune că, dacă după ce posesia pretoriană a fost obținută de fiul emancipat, fiul care se afla sub
controlul paternal moare, primul poate fi obligat să facă collation din bunurile sale în așa fel încât să contribuie la nepotul său
atât cât ar fi contribuit el însuși la fratele său, dacă ar fi trăit. Dacă, totuși, moștenitorul propriu-zis moare înainte de a fi
obținut posesia pretoriană a proprietății, el spune că pretorul trebuie să îl protejeze pe moștenitorul său în măsura porțiunii la
care fiul care se afla sub control paternal a fost numit moștenitor, cu condiția ca aceasta să nu depășească partea sa de
moștenire; dar el nu îi permite să solicite colarea în acest caz, deoarece posesia pretoriană nu produce efecte.
9. Din nou, pretorul ordonă să se facă colarea pentru a se putea oferi o garanție suficientă. Pomponius spune că garanția ar
trebui să fie furnizată prin intermediul unor cauțiuni; dar să vedem dacă poate fi furnizată și prin depunerea de gajuri.
Pomponius, în Cartea a șaptezeci și nouă despre Edict, afirmă că garanția pentru colportaj poate fi dată în mod legal fie prin
garanții, fie prin gajuri; și eu sunt de acord cu această opinie.
10. Dacă fratele nu poate oferi garanții, trebuie numit un curator al părții sale, la care să fie depozitați banii obținuți din
moștenire, astfel încât fiul emancipat să poată primi ceea ce a fost vărsat după ce și-a pus propriile bunuri în masa moștenirii.
Cu toate acestea, dacă, din cauza încăpățânării sale, o acțiune de colectare a părții sale din moștenire îi va fi refuzată, după ce
a dat cauțiune, el își poate recupera drepturile anterioare.
11. Mai mult, deși în Edictul pretorului este menționată o cauțiune, totuși Pomponius, în Cartea a șaptezeci și nouă a
Edictului, afirmă că se poate face chiar colarea proprietății înseși; căci el remarcă faptul că colarea se poate face fie prin
predarea proprietății efective, fie prin executarea unei cauțiuni. Prin urmare, după cum spune el, moștenitorul emancipat își
împarte bunurile cu frații săi și, deși nu dă o garanție, termenii Edictului sunt respectați. Putem considera, de asemenea, că
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acestea sunt respectate dacă el împarte o parte din proprietate cu ei și dă garanție pentru a contribui mai mult. Dar, deoarece
unele articole pot rămâne ascunse, cel care nu oferă garanție nu va face colportaj suficient, chiar dacă își împarte proprietatea.
Cu toate acestea, dacă se știe în ce constau bunurile fiului emancipat, împărțirea acestora va constitui o colare suficientă. În
cazul în care nu se cunoaște acest lucru, dar se spune că anumite efecte nu au fost aduse în masa comună, atunci trebuie să se
dea cauțiune din cauza incertitudinii lor.
12. Dar chiar dacă fiul emancipat nu ar pune în masa succesorală a tatălui său decât atâta din bunurile proprii cât îi va reveni,
în afară de colățiune, se spune că a contribuit suficient. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care el predă la masa
succesorală biletul unui debitor sau transferă o suprafață de teren sau orice alt bun, în locul a ceea ce ar trebui să pună în
masa comună.
13. Dacă fiul emancipat este obligat să facă colateralitate cu doi dintre frații săi, și o face cu unul, dar nu și cu celălalt, fie că
îi dă garanție, fie că își împarte cu el bunurile proprii, trebuie să se analizeze dacă va pierde doar o șesime din moștenire sau
dacă trebuie să fie privat de întreaga treime din aceasta. Cred că, dacă nu oferă o garanție din cauza încăpățânării, ar trebui să
i se refuze o acțiune de recuperare a întregii treimi; deoarece nu se consideră că a oferit o garanție cel care nu a prevăzut
despăgubirea tuturor părților interesate. Dar dacă nu este în măsură să o furnizeze, ar trebui să i se refuze doar o acțiune de
recuperare a celei de-a șasea; în așa fel încât, totuși, să poată suplini defectul obligației de colaționare prin celelalte mijloace
pe care le-am menționat mai sus, sau să poată fi numit un curator pentru conservarea bunurilor sale. Totuși, ar trebui să se
facă o oarecare toleranță pentru cel care nu contribuie în întregime din alt motiv decât din cauza încăpățânării.
14. Un copil care aparține unei familii adoptive este obligat să facă colacțiunea; adică nu el însuși, ci persoana sub a cărei
autoritate se află atunci când este obligat să facă acest lucru, dacă preferă să obțină o posesie pretoriană contrar dispozițiilor
testamentare. Este evident că, dacă tatăl său adoptiv îl emancipează înainte de a pretinde posesia pretoriană a averii, el nu va
fi obligat să facă colportaj, iar acest lucru a fost declarat într-un Rescript al Fraților Divini; cu condiția, totuși, ca fiul adoptiv
care a fost emancipat să îi elibereze pe frații săi de colportaj, dacă acest lucru a fost făcut fără fraudă.
15. Nici castrense peculium, nici quasi castrense peculium nu face obiectul colatiei între frați; deoarece în multe Constituții
imperiale se stabilește că astfel de bunuri trebuie să aparțină exclusiv fiecărui individ.
16. Dar să vedem dacă cineva poate fi obligat să plaseze, în masa comună a moștenirii, bunuri care au fost date de tată sau
care sunt încă datorate și plătibile în virtutea vreunei funcții. Papinianus, în Cartea a treisprezecea a întrebărilor, spune că nu
ar trebui să fie obligat să plaseze astfel de bunuri în masa comună, deoarece trebuie să fie considerate ca fiind de natură
privată, din cauza obligațiilor legate de oficiu. Dacă, totuși, ar fi totuși datorată, problema trebuie rezolvată, astfel încât nu
doar cel care a obținut funcția să fie răspunzător pentru datorie, ci ca povara comună să fie suportată de toți moștenitorii.
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17. În cazul în care un fiu, după ce a fost capturat de inamic, se întoarce după moartea tatălui său, chiar dacă în acel moment
nu avea nicio proprietate în timp ce se afla în mâinile inamicului, i se va permite totuși să obțină posesia pretoriană a
proprietății, iar el trebuie să facă colportaj cu bunurile pe care le-ar fi avut în momentul morții tatălui său, dacă nu ar fi fost
luat prizonier. De asemenea, el trebuie să facă o colaționare dacă se va constata că a fost răscumpărat de la inamic în
momentul morții tatălui său.
18. Dacă un fiu emancipat primește o moștenire, care să intre în vigoare în momentul morții tatălui său, el trebuie să facă și
colarea moștenirii.
19. Dacă un tată ar fi numit moștenitor și i s-ar lăsa un legat în favoarea fiului său, care să fie plătit la momentul morții sale,
trebuie să facă și acesta obiectul colatiei, întrucât trustul este valabil? Faptul este că ar trebui să fie considerată ca și cum ar fi
fost lăsată după moartea tatălui, iar fiul nu va fi obligat să o plaseze în masa succesorală, deoarece, la momentul morții tatălui
său, nu îi aparținea.
20. Dacă un fiu emancipat a primit o zestre de la soția sa, el nu va fi obligat să o plaseze în masa succesorală, chiar dacă soția
sa ar fi decedat înainte de moartea testatorului.
21. În cazul în care un minor, sub vârsta pubertății, a fost arogat, el va avea dreptul la o pătrime din moștenire, în
conformitate cu un Rescript al Divinului Pius; dar să vedem dacă el pretinde posesia pretoriană a moștenirii tatălui său
natural, dacă trebuie să facă colațiune din respectiva pătrime. Această întrebare este doar dacă el trebuie să renunțe sau nu la
dreptul său de acțiune pentru a patra parte în favoarea moștenitorului său. Cea mai bună opinie este că acesta trece la
moștenitorul său, deoarece acțiunea este una personală și, prin urmare, el trebuie să dea o garanție pentru a plasa al patrulea
în masa succesorală. Totuși, acest lucru are loc numai atunci când dreptul de a obține al patrulea a fost deja stabilit; deoarece
dacă tatăl adoptiv, care l-a emancipat pe moștenitor, este încă în viață, trebuie spus că nu există niciun motiv pentru care ar
trebui să se furnizeze o garanție; deoarece speranța colateralizării este încă prematură, deoarece el, al cărui al patrulea din
moștenire este datorat, este încă în viață.
22. În cazul în care o persoană care ar trebui să facă colatia bunurilor sale are un fiu care este în posesia unui peculium,
castrense, nu poate fi obligată să pună acest peculium în masa succesorală. Dacă, totuși, fiul care avea peculium castrense și a
cărui posesie a fost revendicată în temeiul Edictului pretorian, ar fi deja mort la momentul respectiv, poate fi obligat tatăl să
supună peculium-ul la collation? Întrucât nu este necesar ca tatăl să îl revendice, trebuie spus că acesta trebuie să fie pus în
masa succesorală, deoarece nu este nici dobândit, nici luat. De asemenea, consider că, în cazul în care fiul a desemnat un
moștenitor, dar acesta nu acceptă moștenirea și ar trebui să aibă un înlocuitor, peculium-ul ar trebui să fie plasat în masa
succesorală, pentru că nu este nici dobândit, nici înstrăinat în acel moment.
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23. În plus, colatia trebuie să aibă loc atunci când bunurile nu mai aparțin, aparține fiului emancipat, iar acesta s-a făcut
vinovat de fraudă pentru a nu intra în posesia lor. Acest lucru, însă, trebuie înțeles ca însemnând că nu va face obiectul
colateralizării decât în cazul în care a renunțat la posesia acestuia în mod fraudulos, dar dacă a făcut ceva pentru a evita să
obțină proprietatea, aceasta nu va face obiectul colateralizării, deoarece, în acest caz, el a complotat împotriva sa.
24. Colarea trebuie să se facă din diferite părți, după cum urmează: de exemplu, atunci când există doi fii aflați sub controlul
tatălui lor și un altul care, după ce a fost emancipat, are trei sute de aurei proprii, el trebuie să contribuie cu două sute la frații
săi, după ce și-a rezervat o sută pentru el însuși; căci în acest fel va împărți în mod egal cu ei, chiar dacă este unul care în
mod obișnuit nu face colare. Dacă însă există doi fii emancipați, care au trei sute de aurei, iar doi dintre ei se află sub
controlul tatălui lor, trebuie spus, de asemenea, că fiecare trebuie să contribuie cu câte o sută de aurei la fiecare frate care se
află sub controlul patern, și să rețină o sută; dar frații emancipați înșiși nu vor fi supuși colateralității unul cu celălalt.
25. Colateralizarea zestrei se face în același mod, astfel încât cel care o face se va include și pe el însuși printre cei care o
împart.
(2) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLI.
26. Atunci când spunem că un nepot, născut după moartea bunicului său, poate obține posesia pretoriană a bunurilor acestuia
din urmă, în numele unui fiu emancipat, va trebui să susținem că bunurile sale vor fi supuse colateralizării; deși nu se poate
spune că cel care nu se născuse încă deținea bunurile în momentul morții bunicului său. Prin urmare, el trebuie să plaseze
bunurile în masa succesorală, indiferent dacă a primit toate bunurile de la tatăl său sau doar o moștenire.
1. Prin bunurile fiului se înțelege ceea ce i-a rămas după ce a dedus datoriile sale. Dacă, totuși, el datorează o sumă de bani
sub condiție, aceasta nu trebuie dedusă imediat, ci trebuie totuși plasată în masa succesorală. Pe de altă parte, un fiu care se
află sub controlul tatălui său ar trebui să îi dea acestuia siguranța că, dacă condiția este îndeplinită, îl va proteja cu referire la
acea parte din care a făcut colacțiunea.
2. În cazul în care bunurile au fost pierdute după moartea tatălui fără ca fiul emancipat să fie vinovat, se pune întrebarea: cine
va suferi pierderea? Multe autorități susțin că bunurile care au fost pierdute fără fraudă sau neglijență nu ar trebui să fie
supuse sarcinii colateralizării; și acest lucru se înțelege din cuvintele cu care pretorul ordonă ca bunurile să fie supuse
colateralizării, în conformitate cu judecata unui cetățean de încredere; pentru că un cetățean de încredere nu ar decide că sunt
supuse colateralizării bunuri pe care o persoană nu le mai are și pe care nu le-a pierdut nici prin fraudă, nici prin neglijență.
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3. Bunurile care, în virtutea unei convenții, sunt datorate sub condiție, ar trebui să fie puse în masa succesorală de către fiul
emancipat. Regula este diferită în ceea ce privește o moștenire condiționată; căci, chiar dacă el ar fi sub controlul tatălui său
și condiția ar fi respectată după moartea acestuia, el însuși va avea dreptul la acțiune.
4. În cazul în care fiul emancipat introduce o acțiune împotriva cuiva pentru un prejudiciu comis, nu este necesar să facă
obiectul colateralizării; căci o astfel de acțiune este introdusă mai degrabă pentru satisfacerea răzbunării decât pentru
recuperarea de bani. Dacă, totuși, el are o acțiune izvorâtă dintr-un furt, trebuie să facă colportaj asupra acesteia.
5. În cazul în care există trei fii emancipați și, de asemenea, doi care se află sub controlul tatălui lor, Gaius Cassius, în Cartea
a șaptea a dreptului civil, spune că fiii emancipați ar trebui să facă collation de o treime din proprietatea lor privată; astfel
încât, deși nu contribuie unul la altul, ei pot fi considerați ca un singur individ. Ei nu ar trebui să se considere maltratați dacă
contribuie mai mult și primesc mai puțin, deoarece era în puterea lor să nu solicite posesia pretoriană a proprietății. Julianus
este și el de acord cu opinia lui Cassius.
6. Dacă un nepot emancipat, născut de un fiu emancipat, după moartea tatălui și a bunicului său, ar obține posesia pretoriană
a averilor amândurora, fiecare dintre ei lăsând un moștenitor potrivit, colaționarea care trebuie făcută poate fi explicată după
cum urmează: de exemplu, dacă el are o proprietate în valoare de o sută de aurei, ar trebui să contribuie cu cincizeci pentru
unchiul său și cincizeci pentru fratele său, căci acest raport se aplică indiferent dacă luăm în considerare persoanele în sine
sau părțile din avere la care au dreptul.
7. În cazul în care există doi nepoți emancipați, urmași ai unui fiu decedat, care cer posesia pretoriană a averii bunicului lor,
se pune problema dacă ar trebui să contribuie cu jumătate sau cu un sfert din bunuri la unchiul lor, cu titlu de colare. Cea mai
bună opinie este că fiecare ar trebui să contribuie cu jumătate din bunurile sale, deoarece dacă, în timpul vieții bunicului lor și
cât timp au fost sub controlul acestuia, ar fi primit, de exemplu, două sute de aurei, fiul ar avea dreptul la o sută, iar cei doi
frați la două sute din averea bunicului.
8. În cazul în care doi fii emancipați cer posesia pretoriană a unei moșii, iar unul dintre ei face colatia, iar celălalt nu, partea
acestuia din urmă nu va beneficia decât fiului aflat sub controlul paternal, și nu celui emancipat, deoarece tocmai din cauza
celui aflat sub controlul paternal se refuză o acțiune celuilalt.
9. În cazul în care un fiu emancipat nu poate oferi garanții, el nu trebuie să fie privat imediat de posesia pretoriană, ci o poate
păstra până când va putea găsi garanții, în așa fel încât, totuși, o acțiune poate fi acordată celor care se află sub controlul
patern pentru recuperarea oricărui bun care este susceptibil de a fi deteriorat din cauza întârzierii; iar aceștia trebuie să dea
garanții pentru a-l plasa în masa succesorală, dacă și ei sunt garantați împotriva pierderii.
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3. Julianus, Digest, Cartea XXIII.
Pretorul nu promite punerea în posesie a bunurilor dintr-o moștenire în opoziție cu termenii testamentului, cu condiția să se
facă colațiunea, ci arată ce trebuie făcut după ce s-a dat în posesie. În caz contrar, s-ar profita foarte mult de un fiu emancipat,
dacă nu s-ar înțelege că a obținut posesia pretoriană a moșiei, dacă nu a dat garanția de a face colatia; căci dacă, între timp, el
însuși ar muri, nu ar lăsa nimic moștenitorului său. Mai mult, dacă fratele său ar muri, nu i se va permite să obțină posesia
pretoriană a averii. Ce ar trebui făcut în astfel de circumstanțe? Atunci trebuie să se considere că el a obținut posesia legală a
proprietății, chiar înainte de a da o garanție; dar dacă nu ar trebui să dea o garanție, rezultatul va fi că întreaga proprietate va
merge la fiul aflat sub controlul paternal.
1. Un fiu emancipat a intrat într-o controversă cu un minor sub vârsta pubertății, care a declarat că este fratele său și că se află
sub controlul tatălui său. Întreb dacă fiul emancipat ar trebui să facă colacțiunea bunurilor sale cu acesta. Paulus remarcă în
această privință: "Cred că ar trebui să se facă colarea, după ce a fost cerută o garanție că, dacă minorul pierde procesul, va
transfera atât averea, cât și bunurile a căror colare a fost făcută."
2. Julianus: Ori de câte ori posesia pretoriană este dată contrar prevederilor testamentare, fiii emancipați ar trebui să facă
colatia bunurilor lor numai cu cei care rămân sub controlul tatălui lor. Se pune întrebarea cum se poate face acest lucru.
Pentru că, dacă bunurile lăsate de tată, precum și cele aparținând fiilor emancipați, sunt puse într-o singură masă și se iau
cote-părți întregi din ele, rezultatul va fi că fiii emancipați vor profita de colacul făcut de ei înșiși. Prin urmare, să vedem dacă
nu va fi mai convenabil ca fiii emancipați să primească o pătrime din averea tatălui lor și o treime din propria lor proprietate.
Ceea ce vreau să spun va deveni mai clar printr-un exemplu. Să presupunem că un tată a lăsat patru sute de aurei, iar doi fii
sub controlul său și doi au fost emancipați. Dintre aceștia, unul va avea o sută, iar celălalt șaizeci de aurei din averea sa; cel
care va avea dreptul la o sută va obține în total o sută treizeci și trei și o treime; iar cel care a contribuit cu șaizeci va obține o
sută douăzeci, astfel încât rezultatul va fi că doar cei care au rămas sub controlul tatălui lor vor obține beneficiul
colateralității.
3. Fiilor emancipați li se ordonă să își pună bunurile în colacțiune cu cei care au rămas sub controlul tatălui lor.
4. De aceea, așa cum cel care se află sub controlul tatălui său primește zestrea soției sale ca moștenire privilegiată, tot așa și
fiul emancipat o poate păstra pe cea a soției sale ca moștenire privilegiată.
5. În cazul în care un fiu emancipat, care a fost trecut în testament, dă o garanție cu referire la colarea bunurilor sale, în timp
ce el deliberează dacă va cere sau nu posesia pretoriană a moștenirii, și nu face acest lucru, iar fratele său îl dă în judecată pe
baza stipulației, el va fi asigurat în temeiul testamentului. Cu toate acestea, dacă a depus bani cu titlu de colațiune, îi poate
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recupera printr-o acțiune în justiție; deoarece, după ce a refuzat să ceară posesia pretoriană, nu va exista niciun motiv pentru
ca banii să rămână în mâinile moștenitorului.
6. Un om care avea doi fii sub stăpânirea sa și, de asemenea, un nepot care era fiul unuia dintre ei, l-a emancipat pe cel prin
care îl avea pe nepot; și, după ce a fost emancipat, fiul a avut un alt fiu pe care bunicul său l-a adoptat în locul său; și apoi
bunicul a murit, fie intestat, fie după ce a făcut un testament în care fiul său emancipat a fost trecut pe lângă el. S-a pus
întrebarea: care ar fi regula în ceea ce privește posesia pretoriană și ce ar trebui făcut în ceea ce privește colarea? Răspunsul a
fost că, în ceea ce privește proprietatea, ar trebui să se facă trei părți din ea, dintre care una ar aparține fiului care a rămas sub
controlul paternal, a doua nepotului care a fost adoptat în locul fiului, iar a treia fiului emancipat și nepotului care a rămas
sub controlul paternal, astfel încât tatăl ar fi obligat la colare doar cu cel care a obținut posesia pretoriană a proprietății.
4. Africanus, Întrebări, Cartea a IV-a.
Un fiu emancipat nu este obligat să pună în colare zestrea pe care a dat-o fiicei sale, deoarece nu se înțelege că aceasta este
inclusă în proprietatea tatălui de la care provine, așa cum este în cea a mamei.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIX.
În cazul în care cineva are un fiu care este propriul său stăpân, iar prin el un nepot care se află sub controlul său, trebuie spus
că dacă nepotul primește posesia pretoriană a averii tatălui său emancipat, el trebuie să dea garanții pentru a pune proprietatea
sa în colacțiune, și este ca unul care a adoptat pe fiul altuia; pentru că Divinii Frați au declarat într-un Rescript că bunicul a
fost obligat să pună proprietatea sa în masa averii. Este adevărat că în același Rescript se adaugă următoarele: "Cu excepția
cazului în care bunicul nu dorește să obțină nici un beneficiu de pe urma proprietății sale și este gata să-și elibereze nepotul
de sub autoritatea sa, astfel încât tot beneficiul posesiei pretoriene a moșiei să poată fi savurat de el după emancipare". Prin
urmare, o fiică, care s-a născut după emanciparea tatălui său și care a devenit moștenitoarea acestuia, nu se poate plânge pe
bună dreptate că a fost exclusă de la beneficiul colateralității prin ceea ce s-a făcut; deoarece după moartea bunicului ei, ea
poate, împreună cu fratele ei, să succeadă la moștenire. Acest motiv nu poate fi invocat în cazul unui tată adoptiv și, totuși,
adoptăm aceeași regulă în ceea ce-l privește, dacă el a emancipat fiul fără să comită vreo fraudă.
1. Stipulația care se referă la colare își produce efectele atunci când persoana chemată nu acționează în termenul în care ar fi
trebuit să își plaseze bunurile în masa succesorală; mai ales că în Edictul pretorului este inserat faptul că colarea trebuie să se
facă în conformitate cu judecata unui bun cetățean.
2. Prin urmare, dacă colarea nu are loc în conformitate cu termenii prescrisi sau dacă este efectuată doar parțial, stipulația va
deveni operantă.
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3. Și, fie că fiul face colatia sau nu, în conformitate cu termenii stipulației, fie că evită să o facă prin vreun act fraudulos, se
va judeca împotriva lui pentru o sumă egală cu valoarea bunului.
6. Celsius, Digest, Cartea a X-a.
Se pune problema dacă zestrea dată de un bunic patern trebuie să fie restituită tatălui după moartea bunicului, femeia murind
în timpul căsătoriei. Echitatea cazului pare a fi că ceea ce tatăl meu a dat fiicei mele în contul meu este la fel ca și cum aș fi
dat-o eu însumi, deoarece datoria bunicului față de nepoata sa depinde de afecțiunea pe care tatăl o nutrește față de fiu și,
deoarece tatăl trebuie să-și înzestreze fiica, tot așa bunicul trebuie să-și înzestreze nepoata de dragul fiului său. Dar ce se
întâmplă dacă fiul a fost dezmoștenit de tatăl său? Consider că nu ar fi absurd ca aceeași regulă să fie menținută în cazul unui
fiu dezmoștenit. Cred că nu este o opinie nepotrivită ca fiul să aibă dreptul la ceea ce a fost acordat din averea tatălui său în
contul său.
(7) The Same, Digest, Cartea XIII.
În cazul în care nepoții succed în locul fiilor, ar trebui să li se contribuie cu o singură cotă-parte cu titlu de colațiune, pentru
ca ei să aibă o cotă-parte din moșia aflată în posesiune pretoriană. Ei înșiși, însă, trebuie să își plaseze bunurile în masa
succesorală, ca și cum toți ar constitui o singură persoană.
8. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
Uneori, pretorul nu exclude pe cineva care este nehotărât, sau nu-l respinge după ce acesta s-a răzgândit. De aceea, anumite
autorități au considerat că un fiu emancipat care a refuzat să dea garanții cu referire la plasarea proprietății sale în masa
moștenirii ar trebui să fie ascultat ulterior, dacă, după ce a dat garanții, ar dori să profite de avantajul posesiei pretoriene a
moșiei; deși s-ar putea spune că pare să fi respins posesiunea cel care nu a vrut să respecte formalitățile prin care aceasta
putea fi dobândită. Totuși, prima opinie este cea mai echitabilă, mai ales atunci când apare o dispută între frați cu privire la
proprietatea tatălui lor; și cred că fiului emancipat ar trebui să i se permită să obțină posesia, dacă, în timpul prevăzut pentru a
face acest lucru, el se oferă să dea o garanție; pentru că va fi mai greu de scuzat întârzierea voluntară în a da o garanție după
trecerea unui an, timp în care poate fi acordată posesia pretoriană a unei proprietăți.
9. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Un fiu emancipat a obținut posesia pretoriană a bunurilor tatălui său ab intestat. Nepotul de către respectivul fiu, care a rămas
în familie, va avea dreptul la jumătate din moștenire, împreună cu beneficiul de colportare. În cazul în care același nepot ar
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obține ulterior posesia pretoriană a averii tatălui său ab intestat, acesta va fi obligat să își plaseze bunurile în masa succesorală
prin colare cu fratele său, care s-a născut după emanciparea tatălui său.
(10) Scaevola, Întrebări, Cartea a V-a.
Dacă un fiu aflat sub controlul tatălui său, după ce a fost numit moștenitor al acestuia, intră în proprietatea sa, iar un fiu
emancipat cere posesia pretoriană a acesteia contrar dispozițiilor testamentare, iar el însuși nu face acest lucru, nu trebuie să
se facă nici o contribuție cu titlu de colare în beneficiul său; și așa se precizează în Edict. Cred, totuși, că, așa cum el poate
păstra în mod legal averea în proporție cu partea sa, deoarece poate cere posesia pretoriană a acesteia, tot așa, de asemenea, el
ar trebui să contribuie cu siguranță prin colare în beneficiul fratelui său, deoarece acesta din urmă suferă un prejudiciu prin
obținerea posesiei pretoriene.
11. Paulus, Opinii, Cartea a XI-a.
Paulus dă ca opinie că un fiu emancipat nu este obligat să facă collation din proprietatea care ar trebui să îi fie transferată
după moartea tatălui său, în beneficiul fratelui său care a rămas sub controlul paternal, chiar dacă a obținut proprietatea
respectivă înainte de a avea dreptul la ea; deoarece se consideră că a avut posesia acesteia după moartea tatălui său, nu atât în
virtutea donației, cât din cauza datoriei.
12. Același, Despre Edict, Cartea XLI.
Atunci când cineva părăsește o soție însărcinată, iar aceasta obține posesia pretoriană în numele copilului ei nenăscut, colarea
este suspendată pentru o vreme; căci înainte de nașterea copilului nu se poate spune că acesta se afla sub controlul
defunctului; dar după ce s-a născut, trebuie să se facă colarea.

Tit. 7. Cu privire la colarea zestrei.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XL.
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Deși pretorul obligă o fiică să facă colarea zestrei sale doar atunci când ea cere posesia proprietății în conformitate cu
Edictul; totuși, dacă nu face acest lucru, ea ar trebui să facă colarea, cu condiția să se amestece în proprietatea tatălui său.
Acest lucru a fost afirmat de către Divinul Pius într-un Rescript adresat lui Ulpius Adrian; deoarece, conform acestuia, o
femeie care nu cere posesia pretoriană a unei proprietăți poate fi obligată să contribuie cu zestrea ei în colare prin intermediul
unei acțiuni în partaj intentate de coerezii ei.
(1) În cazul în care zestrea a fost prevăzută în cadrul unei convenții, iar femeia însăși a stipulat-o sau a făcut-o cineva care se
ocupă de afacerile sale, ea poate fi obligată, de asemenea, să o pună în masa succesorală. Dacă, însă, stipularea a fost
solicitată de altcineva, trebuie spus că nu este necesar să se facă colarea, iar în cazul în care zestrea a fost doar promisă, ar
trebui să aibă loc colarea acesteia.
(2) În cazul în care există un nepot, precum și o nepoată de la același fiu, iar nepoata a fost înzestrată și a existat un alt fiu
care nu era tatăl copiilor menționați, nepoata trebuie să pună zestrea în colare numai în beneficiul fratelui său. Mai mult, dacă
nepoata ar fi emancipată, ea trebuie să pună zestrea și bunurile sale în masa succesorală numai în beneficiul fratelui său, și nu
în cel al unchiului său.
(3) În cazul în care, cu toate acestea, există doar o nepoată și niciun nepot de același tată, atunci colatia trebuie făcută în
beneficiul unchiului patern, precum și în cel al verilor de ambele sexe.
(4) În cazul în care există două nepoate de fii diferiți, acestea contribuie la colare în mod reciproc și în beneficiul unchiului
lor; dacă au același tată, ele contribuie doar în mod reciproc.
(5) În cazul în care o zestre este pusă în masa succesorală, se face o deducere a cheltuielilor necesare, dar nu și a altora.
(6) Dacă a avut loc un divorț, iar soțul este insolvabil, soția nu este obligată să dea socoteală pentru întreaga zestre, ci doar
pentru o parte din ea care poate ajunge în mâinile ei, adică atât cât poate plăti soțul ei.
(7) Dacă, totuși, tatăl sau un străin a promis o zestre sub condiție, trebuie să se dea o garanție; și atunci femeia poate face
colportarea zestrei sale de îndată ce este înzestrată.
(8) O fiică care este moștenitoarea de drept a tatălui ei trebuie să contribuie și ea la zestre, iar rezultatul va fi că, în cazul în
care zestrea este promisă, ea îl va elibera pe fratele ei de jumătate din obligație; pentru că este mai corect ca ea să fie
înzestrată din bunurile sale proprii.
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(9) În cazul în care un fiu emancipat, care a obținut posesia pretoriană a moștenirii în opoziție cu termenii testamentului, are o
fiică care a fost înzestrată de altcineva, el nu va fi obligat să pună zestrea ei în masa succesorală, deoarece aceasta nu
constituie o parte a proprietății sale.
2. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIV.
O fiică dată în adopție și desemnată moștenitoare trebuie, în același mod ca o fiică emancipată, să contribuie pentru colare la
bunurile sale private, precum și la zestrea pe care ar fi putut să o primească. În cazul în care tatăl ei adoptiv mai trăiește, va
trebui ca acesta să facă colarea.
3. Ulpianus, Disputații, Cartea IV.
Dacă o fiică va fi desemnată moștenitoare, ea nu va fi obligată să plaseze zestrea sa în masa succesorală. Prin urmare, dacă o
altă fiică a profitat de Edict, și ea trebuie să obțină posesia moșiei în opoziție cu termenii testamentului, deoarece, din
moment ce nu comite nicio greșeală față de fratele ei, ea nu trebuie să contribuie cu zestrea ei, deoarece ceea ce a obținut prin
testament se transformă în ceea ce ar obține prin posesia pretoriană a moșiei, contrar prevederilor acestuia. Este clar că, dacă
ea a fost desemnată moștenitoare a unei părți mai mici din moștenire decât partea ei legală, iar prin posesia pretoriană a
obținut altceva, întrucât partea ei este astfel mărită, ea va fi obligată să contribuie pentru colare, dacă nu rămâne mulțumită cu
partea care i-a fost lăsată. Pentru că atunci trebuie să se considere că ea nu va fi obligată să îndeplinească datoria de colare,
deoarece a dobândit proprietatea prin testamentul tatălui său.
(4) Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea III.
În cazul în care un tată a promis o zestre pentru fiica sa pe care ulterior a dezmoștenit-o sau dacă i-a lăsat o moștenire după ce
aceasta a fost emancipată și a trecut-o în testamentul său, ea va avea dreptul la zestre ca moștenire privilegiată, precum și la
moștenire.
5. Papinianus, Opinii, Cartea a V-a.
Un fiu emancipat, care ar fi putut obține posesiunea pretoriană contrar dispozițiilor testamentare, a dobândit posesia bunurilor
tatălui său, în temeiul Edictului, pe motiv de intestație. De asemenea, o fiică, care a rămas sub controlul parental, fiind
desemnată moștenitoare împreună cu un frate din aceeași familie, a repetat eroarea fratelui său emancipat și a obținut posesia
în temeiul Edictului, pe motiv de intestație. Ea nu va fi obligată să contribuie cu zestrea ei cu titlu de colare în beneficiul
fratelui ei, care a fost numit moștenitor; deoarece posesia pretoriană pe care a pretins-o nu a avut nici o forță sau efect, iar ea
își va păstra întreaga ei parte din moștenire în temeiul testamentului tatălui ei; adică, fiecare dintre cei trei copii va avea o
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treime, și se va presupune că a fost cerută posesia pretoriană a moștenirii contrar dispozițiilor testamentare, desemnată unde
liberi.
1. O fiică, care era obligată să contribuie cu zestrea sa după desfacerea căsătoriei, a întârziat să o facă. Ea va fi obligată să
plătească dobânda la zestre, conform judecății unui bun cetățean, deoarece fratele ei emancipat trebuie să pună și el veniturile
sale în colă, iar ea a primit venitul părții sale.
(6) Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Un tată și-a numit moștenitor pe fiul său emancipat și a dezmoștenit-o pe fiica sa, care, după ce a intentat o acțiune pentru
declararea testamentului inoportun, a recuperat jumătate din moștenire. Am dat ca părere că fratele ei nu ar trebui să fie
obligat să-și pună propriile bunuri în masa succesorală; căci s-a stabilit că în astfel de circumstanțe chiar și legatele de
libertate sunt valabile.
7. Paulus, Opinii, Cartea a XI-a.
Nici nu trebuie să contribuie cu zestrea ei în beneficiul fraților ei, deoarece aceștia din urmă sunt moștenitori în temeiul unui
alt drept decât al ei.
(8) Paulus, Opinii, Cartea a XI-a.
Un tată i-a dat fiicei sale, în momentul căsătoriei, anumite bunuri în plus față de zestre, a păstrat-o sub controlul său și a
numit-o co-moștenitoare cu frații ei, cu condiția ca ea să contribuie cu zestrea ei și cu orice alte bunuri pe care i le-a dat
atunci când s-a căsătorit, cu titlu de colateralitate. Întrucât fiica nu a acceptat moștenirea, s-a considerat că aceasta putea să
opună o excepție, pe motiv de rea-credință, împotriva fraților săi care au introdus o acțiune în justiție pentru a recupera
bunurile care nu erau incluse în zestre, pe motiv că tatăl ei intenționa ca ea să aibă una sau alta dintre acestea.
9. Tryphoninus, Disputații, Cartea a VI-a.
S-a pus problema dacă o fiică care, alături de frații ei, era moștenitoare de drept a tatălui ei și care, mulțumită de zestre,
refuza să accepte averea, putea fi obligată să o pună în colătorie. Divinul Marcus a declarat într-un Rescript că, dacă ea nu a
acceptat averea tatălui ei, nu poate fi obligată să o facă. Prin urmare, zestrea care a fost dată nu numai că va rămâne în
mâinile soțului, dar, de asemenea, dacă a fost promisă, ea poate fi colectată de la frații ei, fiind considerată o datorie,
deoarece nu mai este inclusă în averea tatălui.
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Tit. 8. Cu privire la contribuția care trebuie făcută între un fiu emancipat și copiii săi.

(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XL.
În cazul în care cineva dintre cei cărora pretorul promite posesia unei moșii nu se află sub controlul paternal în momentul
morții tatălui său și are copii care fac parte din familia testatorului, iar moșia le va aparține de drept, iar ei nu au fost
dezmoșteniți, posesia părții sale din moștenire care i-ar fi aparținut dacă ar fi rămas sub controlul tatălui său îi este dată de
către pretor, astfel încât partea sa va fi împărțită în două părți, dintre care una îi va aparține lui, iar cealaltă copiilor săi, iar el
va fi obligat să își pună în colacțiune bunurile proprii numai în beneficiul acestora.
1. Această secțiune a Edictului este perfect echitabilă, deoarece prevede că fiul emancipat nu poate obține singur averea,
excluzându-i astfel pe nepoții rămași sub controlul paternal, iar nepoții nu pot interveni pe lângă tatăl lor pe motiv că ei înșiși
se aflau sub controlul testatorului.
2. Cazul în care un fiu este dat în adopție, iar un nepot, care se află sub controlul bunicului său natural, este alăturat acestuia
în succesiune, este, de asemenea, menționat în această secțiune a Edictului. Mai mult, nepotul este unit cu tatăl său
emancipat, indiferent dacă tatăl său a fost trecut la moștenire sau a fost numit moștenitor. Există totuși această diferență între
un fiu dat în adopție și unul emancipat, și anume: nepotul nu se unește cu cel dat în adopție decât dacă a fost numit
moștenitor, iar o a treia parte este responsabilă de intrarea în vigoare a Edictului; dar el se unește cu un fiu emancipat,
indiferent dacă acesta din urmă a fost numit moștenitor sau a fost trecut prin testament.
3. Julianus spune că, în cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal este desemnat moștenitor a două treimi din moștenire,
iar un fiu emancipat a o treime, dacă nepotul care a fost trecut pe linie moștenitoare ar obține posesia pretoriană contrar
prevederilor testamentului, el va lua de la unchiul său o șesime, iar de la tatăl său o doisprezecime din moștenire.
4. În cazul în care tatăl emancipat este dezmoștenit, iar copiii săi, nepoții testatorului aflați sub control paternal, sunt trecuți la
moștenire, se va permite ca acești nepoți să obțină posesia pretoriană; deoarece este absurd ca, întrucât au fost uniți cu tatăl
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lor, iar acesta a fost trecut în testament, să nu fie admiși la posesia pretoriană, atunci când tatăl lor fie a fost numit moștenitor,
fie a fost dezmoștenit.
5. În cazul în care unchiul acestor nepoți, care se afla sub controlul parental, a fost trecut în testament, iar tatăl lor ar fi
dezmoștenit, nepoții trebuie să fie admiși să obțină posesia pretoriană, deoarece tatăl lor, fiind dezmoștenit, este considerat
mort.
6. Scaevola spune că, dacă un tată, care rămâne sub controlul paternal, este fie dezmoștenit, fie desemnat moștenitor, un fiu
născut din el, fie că rămâne supus autorității paterne, fie că a fost emancipat, nu poate și nu trebuie să fie chemat la
succesiunea bunicului său; deoarece pretorul prevede un nepot doar atâta timp cât acesta este păstrat sub controlul
testatorului, tatăl său fiind emancipat. Prin urmare, pentru ca această secțiune a Edictului să fie aplicabilă, copiii trebuie să
rămână în familie, adică în acea familie a cărei posesie este cerută. Cu toate acestea, dacă un copil postum, care a fost
conceput înainte de emanciparea sa, se naște fiului emancipat, trebuie să se considere că se aplică aceeași regulă.
7. Pretorul nu cheamă la succesiune pe toți descendenții fără deosebire, ci în funcție de diferitele lor grade; adică mai întâi pe
moștenitorii direcți, de exemplu, pe nepoți, dacă există, iar dacă nu există, pe cei de grad inferior; dar nu trebuie să le
amestecăm. Este clar că, dacă un nepot descinde dintr-un fiu emancipat, iar un strănepot dintr-un alt nepot, trebuie spus că
ambii trebuie uniți, deoarece ambii au succedat în locul moștenitorilor direcți.
8. În cazul în care un nepot revine în temeiul legii postliminium, trebuie să se spună că trebuie să fie unit cu tatăl său
emancipat.
9. Dacă un tată ar emancipa pe unul dintre cei doi fii ai săi, pe care îi are pe amândoi sub controlul său, și ar adopta un nepot
prin unul dintre ei, în locul fiului său, și, după ce l-a trecut pe fiul emancipat în testamentul său, ar muri, Julianus spune că
trebuie să se acorde scutire nepotului adoptat în locul fiului, astfel încât, în calitate de fiu, el va avea acea parte din moștenire
la care ar fi avut dreptul un străin dacă ar fi fost adoptat de către testator. El spune că rezultatul va fi că fiul aflat sub controlul
paternal va avea dreptul la o treime din succesiune; nepotul adoptat în locul fiului va avea dreptul la o altă treime; iar fiul
emancipat va împărți treimea rămasă cu celălalt nepot rămas sub controlul testatorului.
10. Nu contează la ce parte din succesiune poate avea dreptul nepotul, sau chiar dacă aceasta este foarte mică; pentru că, în
cazul în care este nesemnificativă, considerăm totuși că va exista un motiv pentru aplicarea acestei secțiuni din Edict.
11. Moștenirea este împărțită între fiu și copiii săi, astfel încât el va obține o jumătate, iar ei cealaltă jumătate. Prin urmare,
dacă presupunem că există un singur fiu emancipat și doi nepoți care rămân sub controlul paternal, și că nu există alți
descendenți în afară de aceștia, fiul emancipat va avea dreptul la jumătate din moștenire, iar cei doi nepoți la cealaltă
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jumătate, după împărțirea în sferturi. Dacă se întâmplă să mai existe un alt fiu din care nu a urcat niciun nepot, acesta va avea
dreptul la jumătate din moștenire, iar celălalt fiu, împreună cu fiii săi, la cealaltă jumătate, astfel încât el însuși va avea o
pătrime din moștenire, iar cealaltă pătrime va fi împărțită între copiii săi. Cu toate acestea, în cazul în care ambii fii au fost
emancipați și ambii au urmași, rezultatul va fi că fiecare dintre ei va trebui să împartă jumătate din moștenire cu copiii săi,
astfel încât ei înșiși vor avea fiecare o pătrime, iar copiii lor, respectiv, cealaltă pătrime. În cazul în care unul dintre ei are doi
fii, iar celălalt trei, o pătrime va fi împărțită între cei doi, iar cealaltă între cei trei copii.
12. În cazul în care unul dintre nepoți refuză să-și accepte partea sa de moștenire, rezultatul va fi că partea sa nu va aparține
tatălui său, ci, de preferință, fratelui său. Dacă, totuși, toți nepoții refuză să își accepte părțile lor, niciuna dintre ele nu va
reveni unchiului, ci doar tatălui. Dacă, totuși, tatăl lor le refuză, atunci acestea vor reveni unchiului lor.
13. Dacă un fiu emancipat nu are copii sub controlul bunicului lor, testatorul trebuie să pună bunurile sale în colare în
beneficiul fraților săi. Dacă există nepoți, pretorul dorește ca el să facă colatia doar în beneficiul acelor copii ai săi care se
află sub controlul bunicului lor. Acest lucru este rezonabil, deoarece prin obținerea posesiei pretoriene a bunurilor, el
prejudiciază doar drepturile copiilor săi.
14. Să vedem acum cât trebuie să contribuie în beneficiul acestora. Și, într-adevăr, atunci când fiul emancipat face
colacțiunea în folosul fraților săi, el își deduce întotdeauna partea sa pentru el însuși ? Și, în cazul de mai sus, trebuie să
deducă întreaga sa parte, sau trebuie să pună în masa succesorală doar jumătate din bunurile sale private, deoarece el are
dreptul doar la jumătate din partea din ceea ce se obține prin posesia pretoriană ? Eu cred că ar trebui să contribuie doar cu
jumătate din bunurile sale private în beneficiul lor; dar chiar dacă unul dintre fii a fost emancipat, iar celălalt rămâne sub
controlul testatorului, fiul emancipat va contribui doar cu o parte în beneficiul celor doi nepoți și cu o treime în beneficiul
unchiului celor păstrați sub puterea testatorului, iar el însuși va avea dreptul la cealaltă treime. Pentru că tot ceea ce este pus
în colatie pentru nepoți de către unchiul emancipat, ei înșiși nu vor pune în colatie în beneficiul propriului lor tată; pentru că
ei nu obțin acest lucru din averea bunicului lor, ci se face în contul bunurilor pe care le-au primit ulterior.
15. Prin urmare, rezultatul va fi că, dacă tatăl emancipat are o sută de aurei printre bunurile sale, va reține cincizeci pentru el
însuși, iar pe restul de cincizeci le va da în colare tuturor nepoților, adică propriilor săi copii; sau dacă are un nepot și doi
strănepoți de la un alt nepot, el trebuie să împartă cele cincizeci de aurei astfel încât nepotul să aibă douăzeci și cinci, iar
strănepoții douăzeci și cinci împreună; căci ambii au dreptul la o singură parte din posesia pretoriană a averii.
16. Scaevola tratează ingenios următoarea chestiune, și anume: atunci când există un fiu aflat sub controlul tatălui său, iar
altul este emancipat, și un nepot al unui fiu decedat aflat sub controlul testatorului și un alt nepot care a fost emancipat, cât
trebuie să pună în colare unchiul emancipat în beneficiul nepoților săi și cât în cel al fratelui său? El spune că se poate
considera că bunurile ar trebui împărțite în trei părți, dintre care una va fi păstrată de el, una va fi pusă în colare în beneficiul
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fratelui său și una în beneficiul nepoților săi, deși aceștia din urmă, dacă vor participa cu tatăl lor la averea bunicului lor, vor
avea mai puțin decât unchiul lor. Această opinie este corectă.
17. Chiar dacă există doi nepoți ai aceluiași fiu și aceștia sunt emancipați, iar un strănepot al unuia dintre ei se afla sub
controlul defunctului, un nepot va avea o parte din succesiune, iar celălalt nepot, împreună cu fiul său, va avea dreptul la
cealaltă parte.
18. Dacă există un nepot și doi strănepoți de către un alt nepot care a murit, iar unul dintre acești strănepoți a fost emancipat,
el va face colăciune numai în beneficiul fratelui său sau, dacă nu are frate, în beneficiul unchiului său, și nu în beneficiul
străbunicului său.
2. Paulus, Despre Edict, cartea XLI.
În această secțiune a Edictului, pretorul nu face nicio prevedere cu privire la moștenirile pe care nepotul le va plăti unor
persoane privilegiate. Ceea ce s-a spus anterior în această privință este aplicabil aici, deoarece este absurd ca tatăl nepotului
să fie obligat să plătească astfel de moșteniri, iar nepotul să aibă mai mult, în condițiile în care, în aceleași circumstanțe, el
este chemat la aceeași cotă-parte în conformitate cu legea pretoriană.
3. Marcellus, Digest, Cartea IX.
Un tată care avea doi fii l-a emancipat pe unul dintre ei și și-a păstrat nepotul prin acesta din urmă sub controlul său. Fiul
emancipat a avut el însuși un fiu, care a fost dezmoștenit de tatăl său. Întreb: dacă fratele său și însuși fiul emancipat ar trebui
să fie trecuți în testament, iar nepoții fiului emancipat să fie numiți de bunicul moștenitori ai averii sale, care ar fi regula, în
caz de posesie pretoriană, și ce diferență ar fi dacă presupunem că fiul emancipat, din care descindeau nepoții, ar fi trecut și el
în testament? Am răspuns că, dacă testatorul și-ar fi emancipat fiul și l-ar fi păstrat pe nepotul acestuia din urmă sub controlul
său, iar fiul emancipat ar avea un fiu, iar ambii nepoți ar fi numiți moștenitori, iar tatăl lor ar fi dezmoștenit, iar celălalt fiu ar
fi trecut la moștenire, numai acesta din urmă ar putea cere posesia pretoriană în opoziție cu termenii testamentului, deoarece
fiul dezmoștenit este un impediment în calea propriilor săi copii născuți după emancipare. Posesia pretoriană ar trebui, totuși,
să fie acordată nepotului care rămâne sub controlul bunicului său; deoarece, dacă tatăl său, care fusese emancipat, ar fi trecut
în testament, el poate obține posesia pretoriană a moșiei în temeiul acelei Secțiuni a Edictului care a fost introdusă de
Julianus; adică, în temeiul noii clauze. Nici nu ar fi într-o condiție mai rea pentru că tatăl său a fost dezmoștenit, și trebuie să
i se arate aceeași considerație dacă el însuși ar fi fost trecut în testament. Condiția fratelui său, însă, care s-a născut după
emancipare, este diferită; pentru că averea trebuie păstrată în beneficiul său, în ceea ce privește întreaga sa cotă-parte, așa
cum a afirmat împăratul Antoninus într-un Rescript cu referire la o nepoată, copilul fiicei testatorului.
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4. Modestinus, Pandectele, cartea XVI.
Un anumit om, după ce și-a emancipat fiul, a păstrat copiii acestuia din urmă sub controlul său. Fiul emancipat, după ce a
avut copii, a murit ulterior. S-a hotărât că acei nepoți care au rămas sub controlul bunicului lor aveau, în virtutea unui decret
special, dreptul la posesia pretoriană a averii acestuia din urmă, împreună cu cei născuți după emancipare, cu excepția
faptului că, dacă bunicul dorea să obțină averea fiului său, prin intermediul nepoților săi, putea să își pună bunurile în
colateral sau să îi emancipeze, pentru ca aceștia să obțină pentru ei înșiși beneficiul averii tatălui lor. Acest lucru l-a declarat
Divinul Marcus într-un Rescript.
5. Același, Diferențe, Cartea a VI-a.
Dacă nepotul dezmoștenit ar deveni moștenitorul celui pe care bunicul l-a numit moștenitor, iar apoi tatăl său emancipat, care
a fost trecut în testament, ar obține posesia pretoriană a averii tatălui său, contrar prevederilor testamentare, nepotul nu ar
putea fi unit cu tatăl său, ci ar fi exclus ca străin, deoarece nu este moștenitorul bunicului său de drept propriu.
(6) Scaevola, Întrebări, Cartea a V-a.
În cazul în care cineva care are un fiu sub stăpânirea sa adoptă un străin în locul nepotului său, ca și cum ar fi fost născut de
fiul său, iar ulterior și-a emancipat fiul, nepotul nu va fi unit cu fiul emancipat în posesia pretoriei, deoarece a încetat să mai
fie inclus printre copiii acestuia din urmă.
7. Tryphoninus, Disputații, Cartea XVI.
Dacă un testator, după emanciparea fiului său, are un nepot de la acesta din urmă, partea sa din averea bunicului său trebuie
păstrată pentru el. Să vedem, însă, la cât se va ridica acest lucru. Căci, presupunând că nepotul a fost numit coerede cu
unchiul său și că tatăl respectivului nepot, trecut în testament, ar obține posesia pretoriană contrar dispozițiilor testamentare,
în conformitate cu prevederile Edictului pretorian, bunurile moștenirii vor fi împărțite în două părți. Acum, însă, după
promulgarea Constituției Divinului Pius, trebuie ca ceea ce îi revine nepotului să fie întreaga sa parte sau doar o pătrime?
Căci dacă, după naștere, el a fost sub controlul bunicului său, va fi unit cu tatăl său și amândoi împreună vor avea dreptul la
jumătate din moștenire. Să presupunem că ar mai exista un alt nepot, descendent al aceluiași fiu și aparținând familiei
bunicului, cei doi nepoți împreună ar avea dreptul la o pătrime din moștenire, dacă tatăl lor ar fi obținut posesia pretoriană în
opoziție cu termenii testamentului, iar ei ar fi fost sub controlul bunicului lor. Cel care nu fusese păstrat în familie trebuie să
primească acum o optime din moștenire? Și cine trebuie să fie lipsit de partea sa pentru a obține ceea ce i se dă ? Va fi luat
numai de la tatăl său sau și de la unchiul său ? Cred că ar fi luată doar de la unchiul său, deoarece acesta ar fi obligat să
plătească moștenirea lăsată nepotului.
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Tit. 9. Cu privire la punerea unui copil nenăscut în posesia unei moșii și a curatorului său.

(1) Ulpiamis, Despre Edict, Cartea XLI.
Pretorul nu numai că asigură bunăstarea copiilor deja născuți, dar nu îi neglijează nici pe cei care nu s-au născut încă, căci le
protejează interesele într-una din secțiunile Edictului, punând un copil nenăscut în posesia unei moșii în locul posesiunii
pretoriene, contrar prevederilor testamentare.
1. Este absolut necesar ca femeia să fie însărcinată și nu este suficient ca ea să pretindă doar că se află în această stare. Prin
urmare, o astfel de atribuire a posesiei unui imobil nu este valabilă, cu excepția cazului în care femeia era efectiv însărcinată
la momentul decesului testatorului, motiv pentru care cere să fie pusă în posesie.
2. Un copil nenăscut este pus în posesia unei moșteniri ori de câte ori nu este dezmoștenit și atunci când va fi inclus ulterior
printre moștenitorii corespunzători. Cu toate acestea, atunci când nu se știe sigur dacă acest lucru se va întâmpla, uneori
punem copilul nenăscut în posesie, dacă, în anumite circumstanțe, poate deveni un moștenitor propriu-zis; deoarece uneori
este mai echitabil să se facă cheltuieli inutile decât să se refuze întreținerea celui care poate deveni proprietarul bunurilor.
3. Prin urmare, dacă dezmoștenirea este exprimată în următorii termeni: "Dacă mi se va naște un fiu, să fie dezmoștenit",
pentru că se poate naște o fiică, sau mai mulți fii, sau un fiu și o fiică, și în oricare dintre aceste cazuri copilul nenăscut va fi
pus în posesia bunurilor; pentru că, atâta timp cât nu se știe încă ce va naște, este mai bine ca copilul care a fost dezmoștenit
să fie întreținut decât ca unul care nu poate fi dezmoștenit să piară de foame, iar orice diminuare a moștenirii făcută din acest
motiv trebuie ratificată, chiar dacă se va naște copilul care a fost exclus din succesiune.
4. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care femeia care era în posesia moștenirii ar suferi un avort spontan.
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5. Dacă, totuși, copilul postum a fost dezmoștenit în temeiul unei condiții, în timp ce condiția este în curs de executare,
adoptăm opinia lui Pedius, care a considerat că copilul nenăscut ar trebui să fie pus în posesia moștenirii; deoarece, în caz de
incertitudine, este întotdeauna mai bine ca acesta să fie susținut.
6. În cazul în care un copil nenăscut este dezmoștenit în primul rând și trecut ca substitut, Marcellus neagă faptul că poate fi
pus în posesie în timp ce moștenitorii desemnați sunt în viață, pentru motivul că a fost dezmoștenit; ceea ce este adevărat.
7. Pe de altă parte, în cazul în care un copil nenăscut este trecut la moștenire, ca unul dintre moștenitorii desemnați, și este
dezmoștenit ca substitut, acesta ar trebui să fie pus în posesia succesiunii în timp ce moștenitorii desemnați sunt în viață.
Dacă, totuși, aceștia nu mai sunt în viață, el spune că acest lucru nu trebuie făcut, deoarece moștenirea trece în măsura în care
copilul a fost dezmoștenit.
8. În cazul în care un fiu a fost capturat de inamic, iar soția sa este însărcinată, ea ar trebui să fie pusă în posesia bunurilor
socrului său, pentru că ar putea apărea un caz în care copilul, după naștere, ar putea deveni moștenitor direct; ca, de exemplu,
dacă tatăl său ar muri în mâinile inamicului.
9. Dacă, totuși, cineva ar dezmoșteni un copil nenăscut, după cum urmează: "Dacă mi se va naște un copil în termen de trei
luni după moartea mea, să fie dezmoștenit" sau "După trei luni", copilul nenăscut este pus în posesie, deoarece există
posibilitatea ca acesta să devină moștenitor direct. În cazuri de acest fel, pretorul trebuie să fie întotdeauna foarte îngăduitor,
pentru ca copilul a cărui naștere este așteptată să nu moară înainte de a se naște.
10. Din nou, pretorul nu menționează niciodată numele soției, pentru că se poate întâmpla ca femeia care susține că este
însărcinată cu soțul ei să nu fi fost soția lui în momentul morții acestuia.
11. Copilul nenăscut al unui fiu emancipat poate, de asemenea, să obțină posesia bunurilor acestuia. Prin urmare, în Cartea a
douăzeci și șaptea a Digestului, se pune întrebarea dacă un fiu care a fost emancipat în timp ce soția sa era însărcinată, ar
muri ulterior, iar tatăl său ar muri și el, dacă copilul nenăscut poate fi pus în posesia bunurilor tatălui său emancipat. Și el
spune foarte corect că nu există niciun motiv pentru care copilul nenăscut căruia Edictul îi permite să obțină posesia să fie
exclus din aceasta; deoarece este perfect corect să se prevadă pentru copilul care, după nașterea sa, va avea dreptul la posesia
proprietății. În cazul în care bunicul său ar trebui să fie încă în viață, permitem, de asemenea, copilului nenăscut să obțină
posesia bunurilor tatălui său.
12. Dacă un fiu dat în adopție moare, lăsând-o însărcinată pe soția sa, iar apoi tatăl adoptiv moare, copilul nenăscut va fi pus
în posesia bunurilor tatălui său adoptiv. Să vedem, totuși, dacă nu cumva ar trebui să fie pus și el în posesia, de asemenea, a
bunurilor tatălui care și-a dat fiul în adopție. Dacă acest nepot postum este numit moștenitor al bunicului său natural, el va fi
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pus în posesia bunurilor acestuia, deoarece, dacă nu mai exista niciun alt copil la momentul nașterii sale, i se putea da posesia
pretoriană în conformitate cu dispozițiile testamentului; sau dacă existau alți copii, care au fost trecuți pe linie moartă, el
putea, de asemenea, împreună cu aceștia, să obțină posesia pretoriană în opoziție cu termenii testamentului.
13. Dacă un tată își emancipează fiul în timp ce nora sa este însărcinată, copilul nenăscut nu ar trebui să fie exclus în mod
absolut; căci, după ce s-a născut, el poate fi unit cu tatăl în temeiul noii clauze a Edictului. Și, în general, în acele cazuri în
care un copil, după naștere, poate fi unit cu tatăl său în succesiune, ar trebui să i se permită să obțină posesia înainte de a se
naște.
14. În cazul în care femeia care dorește să fie pusă în posesia unei moșteniri nu este soția testatorului, nici nora acestuia, nici
nu a susținut vreodată o astfel de relație cu el, sau se afirmă că nu este însărcinată cu el, pretorul va pronunța un decret, ca și
sub Edictul carbonian. Acest lucru l-a afirmat divinul Hadrian într-un Rescript adresat pretorului Claudius Proculus,
ordonându-i să își asume jurisdicția sumară a cazului; și dacă era evident că femeia care dorea să fie pusă în posesia
proprietății în numele copilului ei nenăscut se făcuse vinovată de fraudă, el nu trebuia să decidă în favoarea ei. Cu toate
acestea, în cazul în care existau îndoieli, i s-a ordonat să aibă grijă să nu cauzeze niciun prejudiciu copilului nenăscut, ci să îl
pună în posesia proprietății. Prin urmare, se pare că, cu excepția cazului în care femeia era în mod evident vinovată de
înșelăciune, ea putea cere o decizie din partea pretorului; iar în cazul în care ar exista vreo îndoială rezonabilă cu privire la
faptul că era însărcinată de soțul ei, ea trebuie să fie protejată printr-un decret, pentru ca drepturile copilului nenăscut să nu
fie prejudiciate. Aceeași regulă se aplică în cazul în care apare o controversă cu referire la statutul social al femeii.
15. În general, nu ne îndoim că pretorul ar trebui să vină în ajutorul unui copil nenăscut în toate acele cazuri în care
obișnuiește să acorde posesia în temeiul decretului carbonian, atunci când copilul este deja născut; și acest lucru se face cu
atât mai ușor cu cât cazul unui copil nenăscut este tratat cu mai multă indulgență decât cel al unui copil deja născut; pentru că
această preferință este acordată primului pentru ca acesta să poată fi adus pe lume. Un copil este favorizat după ce se naște
pentru a putea fi crescut în familie, iar un copil nenăscut trebuie să fie întreținut, deoarece dacă nu este fiul presupusului său
tată, el se va naște totuși pentru stat.
16. Dacă cineva, după ce și-a lăsat însărcinată prima soție, se căsătorește cu o a doua, pe care o lasă și ea însărcinată, iar apoi
moare, Edictul va fi suficient pentru ambele cazuri, cu condiția ca nimeni să nu conteste dreptul uneia dintre femei și nici să
nu o acuze de fraudă.
17. Mai mult, ori de câte ori un copil nenăscut este pus în posesia unei proprietăți, mama cere de obicei să fie numit un
curator pentru el, precum și pentru proprietate. Cu toate acestea, dacă un curator este numit doar pentru copil, creditorilor
succesiunii li se va permite să preia bunurile pentru a le păstra în siguranță; dar dacă este numit un curator nu doar pentru
copil, ci și pentru succesiune, creditorii pot sta liniștiți, deoarece curatorul trebuie să își asume responsabilitatea. Prin urmare,
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un curator ar trebui să fie numit pentru succesiune după o examinare a solvabilității sale; iar creditorii sau orice altă persoană
interesată trebuie să se asigure că curatorul este solvabil și că nu este o persoană care va avea dreptul la succesiune în cazul în
care copilul nu se va naște.
18. Practica actuală este de a numi același curator atât pentru bunuri, cât și pentru copil. Cu toate acestea, dacă apar creditori
sau cineva care are speranțe de a succeda la succesiune, numirea trebuie făcută cu mai multă atenție și circumspecție și
trebuie numiți mai mulți curatori, dacă acest lucru este solicitat.
19. Mai mult, o femeie care este pusă în posesia unei moșteniri ar trebui să ia din proprietate numai acele lucruri fără de care
copilul ei nu poate fi nici hrănit, nici născut; și în acest scop ar trebui numit un curator care să îi asigure femeii mâncare,
băutură, îmbrăcăminte și cazare, proporțional cu mijloacele și rangul defunctului și cu cel al femeii.
20. Deducerea necesară pentru aceste cheltuieli ar trebui să se facă mai întâi din banii gata aparținând succesiunii și, dacă nu
există, din bunurile care cauzează cele mai mari cheltuieli pentru succesiune, mai degrabă decât din cele care o măresc prin
veniturile lor.
21. Din nou, dacă există pericolul ca o parte din bunuri să fie obținute prin uzucapiune sau ca debitorii succesiunii să fie
scutiți de răspundere prin trecerea timpului, curatorul trebuie să se ocupe și de aceste aspecte.
22. Prin urmare, el trebuie să se achite de îndatoririle funcției sale așa cum obișnuiesc să facă curatorii și tutorii de pupile.
23. Un curator este ales dintre cei care au fost numiți tutori ai unui copil post-mortem; sau dintre rudele apropiate și
legăturile; sau dintre subsemnații; sau dintre prietenii sau creditorii defunctului. Trebuie aleasă o persoană considerată
solvabilă; iar dacă există îndoieli cu privire la caracterul personal al celor menționați mai sus, trebuie ales un om onorabil.
24. Dacă încă nu a fost numit un curator (din motivul că nu s-a făcut frecvent o cerere pentru unul, sau aceasta a fost făcută
prea târziu, sau numirea a fost făcută prea târziu), Servius spune că moștenitorul testamentar sau substitutul nu trebuie să
sigileze bunurile, ci trebuie să facă un inventar al acestora și să atribuie femeii ceea ce aceasta poate cere.
25. De asemenea, el spune că un custode ar trebui să fie numit de către moștenitor pentru a avea grijă de acele bunuri care nu
pot fi păstrate în alt mod; ca de exemplu, turmele sau grânele și vinerile, în cazul în care recoltele nu au fost culese. În cazul
în care ar apărea vreo controversă cu privire la cât ar trebui să fie luat din moștenire, trebuie numit un arbitru.
26. Cred că toate acestea sunt rezolvate atunci când a fost numit un curator; facturile de vânzare și inventarul proprietății ar
trebui, totuși, să fie semnate de acesta.
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27. Copilul nenăscut ar trebui să rămână în posesie până când vine pe lume; sau până când mama are un avort spontan; sau
până când este sigur că nu mai este însărcinată.
28. Dacă ea, știind foarte bine că nu este însărcinată, ar trebui să folosească o parte din moștenire, Labeo spune că aceasta ar
trebui să fie scoasă din proprietatea ei.
2. Paulus, Despre Edict, Cartea XLI.
3. Dacă ea ar avea un copil care a fost exclus din moștenire, ea trebuie să se retragă.
3. Hermogenianus, Epitomele lui La/w, Cartea a III-a.
În cazul în care orice cheltuială a fost făcută de ea cu bună-credință, nu trebuie recuperată de la ea.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea XLI.
O locuință, de asemenea, trebuie să fie închiriată pentru femeie, dacă defunctul nu avea o casă.
1. Sclavii femeii, de asemenea, trebuie să primească subzistență - acolo unde sunt necesari pentru serviciul ei - în
conformitate cu rangul ei social.
(5) Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIV.
2. Curatorul copilului nenăscut trebuie, de asemenea, să asigure femeii întreținerea; căci nu contează dacă ea are sau nu o
zestre cu ajutorul căreia să se poată întreține, deoarece ceea ce i se furnizează se consideră că a fost dat pentru copilul
nenăscut.
1. În cazul în care un curator este numit pentru un copil nenăscut, el trebuie să aibă grijă să plătească datoriile succesorale, în
special cele a căror neplată implică sancțiuni pecuniare sau în cazul în care au fost depuse gajuri valoroase ca garanție.
6. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLI.
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În cazul în care este desemnat un moștenitor postum care este străin, copilul nenăscut nu va fi pus în posesia moștenirii decât
dacă mama sa nu se poate întreține altfel; deoarece noi considerăm că nu trebuie refuzată întreținerea celui care, după naștere,
va deveni posesorul moștenirii.
7. Același, Despre Edict, Cartea XLI.
Ori de câte ori cineva devine un moștenitor ab intestato, și în acest caz, un copil nenăscut este permis să obțină posesia
proprietății; adică, dacă este un astfel de copil care, atunci când se va naște, va avea dreptul la posesia pretoriană; și în toate
Secțiunile Edictului un copil nenăscut este considerat ca un supraviețuitor.
1. Uneori, dar nu fără discernământ, un copil nenăscut nu ar trebui să fie pus în posesia moștenirii; ci numai după ce se
prezintă o cauză corespunzătoare, atunci când cineva contestă dreptul său. Totuși, acest lucru se referă doar la un copil
nenăscut care, împreună cu alți copii ai defunctului, poate obține posesia. Dar dacă acesta ar trebui să fie pus în posesie ca
rudă apropiată sau în temeiul oricărei alte secțiuni a Edictului, trebuie spus că nu va fi necesară o anchetă; deoarece nu este
corect ca copilul să fie întreținut de proprietatea altuia până când ajunge la pubertate, deoarece soluționarea controversei ar
trebui amânată până la acel moment. Este stabilit că toate controversele referitoare la condiția copiilor trebuie amânate până
când aceștia ajung la pubertate; nu că copilul poate rămâne în posesie pe durata existenței litigiilor, ci că amânarea trebuie să
fie fără posesie.
2. Mai mult, deși pretorul poate pune copilul nenăscut în posesia proprietății, alături de cei cărora le-a acordat-o deja; totuși,
numai copilului nenăscut i se poate permite să dețină proprietatea.
8. Paulus, Despre adulter, Cartea I.
În cazul în care o femeie este pusă în posesia unei proprietăți în numele copilului ei nenăscut, divinul Hadrian a declarat întrun Rescript adresat lui Calpurnius Flaccus că o acuzație de adulter ar trebui amânată, pentru ca copilului să nu i se facă niciun
rău.
(9) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XV.
În cazul în care un copil nenăscut este pus în posesia unei proprietăți, ceea ce este luat din proprietate pentru întreținerea lui
ar trebui să fie dedus ca datorie.
10. (10) Paulus, Întrebări, Cartea a VII-a.
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Un copil postum, indiferent când se poate naște, cu condiția să fi fost conceput în momentul morții testatorului, poate obține
posesia pretoriană a moștenirii, deoarece pretorul îl pune în posesie în temeiul tuturor secțiunilor Edictului prin care o poate
obține, dar nu va fi pus în posesie, dacă, după naștere, nu are dreptul la ea.

Tit. 10. Cu privire la Edictul carbonar.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLI.
În cazul în care se va ivi o dispută cu privire la includerea unui copil sub vârsta pubertății printre descendenții defunctului,
posesia îi va fi acordată după ce se va demonstra un motiv întemeiat, la fel ca și cum nu ar fi apărut nicio controversă cu
referire la această chestiune; și, după ce a avut loc o anchetă, decizia va fi amânată până în momentul în care copilul ajunge la
pubertate.
(1) În cazul în care garanția pentru minor nu este dată celui care ridică problema, pretorul dispune ca acesta să fie pus în
posesia moșiei împreună cu minorul.
(2) Nu numai bărbații, ci și femeile care descind din bărbați au dreptul de a beneficia de Edictul carbonian.
(3) În general, spunem că sunt îndreptățiți să beneficieze de Edictul carbonian cei care pot obține posesia pretoriană a unei
moșii contrar dispozițiilor testamentare; dar nu au dreptul la el cei care sunt excluși de la obținerea unei astfel de posesii.
(4) În cazul în care un copil face obiectul unei controverse de acest fel, și anume: atunci când se neagă faptul că el ar trebui să
fie inclus printre descendenții defunctului, iar chestiunea a fost ridicată nu de un străin, ci de propriul său tată; ca, de
exemplu, atunci când un nepot pretinde că tatăl său a fost emancipat și că a fost păstrat sub controlul bunicului său și cere să
fie unit cu tatăl său, trebuie amânată decizia în acest caz ? Cea mai bună opinie este că ar trebui să fie; deoarece contează
foarte puțin cine ridică controversa, deoarece chiar dacă testatorul ar nega faptul că a fost inclus în rândul descendenților săi
și, cu toate acestea, nu l-a dezmoștenit, va exista un motiv pentru aplicarea Edictului carbonian.
(5) Dacă cineva ar nega nu numai că copilul are dreptul de a fi inclus printre descendenții testatorului, ci ar susține chiar că
este un sclav, de exemplu, născut dintr-o sclavă, Julianus spune că există temei pentru aplicarea Edictului Carbonian, pe care
Divinul Pius l-a declarat, de asemenea, într-un Rescript. Pentru că trebuie să se manifeste o mare grijă cu referire la cei care
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sunt amenințați cu o gravă nedreptate; deoarece, dacă ar fi altfel, orice om extrem de îndrăzneț ar putea provoca vătămări
unui minor sub vârsta pubertății, relatând multe calomnii grave și minciuni despre el.
(6) Aceeași regulă se va aplica chiar și în cazul în care se spune că defunctul însuși a fost sclav.
(7) Va exista, de asemenea, un temei pentru aplicarea Edictului Carbonian, atunci când Trezoreria ridică problema statutului
unui minor sub vârsta pubertății.
(8) Pomponius, în Cartea a șaptezeci și nouă a Edictului, spune că, în cazul în care un fiu este numit moștenitor sau este
dezmoștenit, Edictul Carbonian nu se va aplica, chiar dacă se neagă faptul că este fiu; pentru că fiind, ca să spunem așa,
numit moștenitor, el are posesia bunurilor, chiar dacă nu este fiu, sau va fi exclus din cauza faptului că a fost dezmoștenit,
chiar dacă ar trebui să apară că este fiu; cu excepția cazului în care un copil postum este numit moștenitor și, după nașterea
sa, se neagă faptul că este fiu, deși se spune că se află sub controlul patern; în acest caz, posesia pretoriană ar trebui să îi fie
acordată doar în proporție cu partea de moștenire la care a fost numit moștenitor.
(9) De asemenea, el susține că, în cazul în care cineva și-a dezmoștenit fiul, deoarece a spus că a fost conceput în adulter, sau
în cazul în care a fost disputat dacă el ar trebui să fie inclus printre copiii săi, el va avea dreptul la posesia moștenirii în
conformitate cu această secțiune a Edictului; deoarece, din moment ce a fost dezmoștenit fără a da niciun motiv pentru
aceasta, el nu ar avea dreptul la posesia moștenirii. Aceeași regulă se va aplica în cazul în care următoarea clauză a fost
introdusă într-un testament: "Oricine spune că este fiul meu să fie dezmoștenit", deoarece un fiu nu este dezmoștenit în acest
mod.
(10) Dacă cineva își desemnează fiul drept moștenitor al unei părți foarte mici din averea sa, după cum urmează: "Fie ca așa
și așa, născut din așa și așa femeie, să fie moștenitorul meu", iar ulterior fiul respectiv să nu recunoască faptul că tatăl său a
murit fără testament și că el a fost moștenitorul său de drept, contează dacă coerezii săi neagă faptul că este fiul testatorului
sau dacă spun că testamentul este valabil. Dacă aceștia spun că testamentul este valabil, litigiul nu ar trebui să fie amânat, iar
decretul carbonian nu se va aplica. Dacă, cu toate acestea, ei neagă că este fiul testatorului și susțin că averea le aparține lor,
ca fiind rudele cele mai apropiate; posesia averii va fi dată minorului, iar decizia asupra controversei va fi amânată până când
acesta va ajunge la vârsta pubertății.
(11) În cazul în care mama este acuzată de introducerea unui copil fictiv, se pune problema dacă controversa cu referire la
starea civilă a copilului trebuie amânată pentru a fi soluționată. În cazul în care doar condiția copilului este pusă la îndoială,
chestiunea ar trebui amânată până la vârsta pubertății, deoarece ar putea exista motive să se teamă că nu va fi apărată în mod
corespunzător. Dar atunci când mama însăși este acuzată, cum nu există nici o îndoială că ea va apăra, din primul moment,
starea civilă a copilului, cu cea mai mare bună credință și constanță, nu există nici o îndoială că trebuie făcută o anchetă, iar
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dacă după anchetă se dovedește că copilul a fost presupus, orice acțiune de recuperare a bunurilor trebuie să îi fie refuzată, și
totul va rămâne în aceeași stare ca și cum copilul nu ar fi fost numit moștenitor.
2. Marcianus, Institutes, cartea XIV.
Deși femeia despre care se spune că ar fi introdus un copil fictiv poate fi moartă, totuși, dacă există și alte persoane implicate
în această crimă, trebuie să se facă imediat o anchetă. Când, totuși, nu există nimeni care să poată fi pedepsit, deoarece toți
cei care au participat la infracțiune sunt morți, ancheta trebuie amânată până la momentul pubertății, în conformitate cu
Edictul Carbonian.
3. Ulpianus, Despre Edict, cartea XIV.
Edictul Carbonian se aplică atât posesiei pretoriene a unei proprietăți contrar prevederilor testamentare, cât și posesiei ab
intestato; deoarece, în unele cazuri, aplicarea Edictului poate deveni necesară atunci când a fost acordată posesia pretoriană în
conformitate cu termenii testamentului; de exemplu, atunci când testatorul a desemnat un moștenitor după cum urmează:
"Copilul meu postum, fie că este băiat sau fată, să fie moștenitorul meu" și se neagă faptul că afirmația din testament este
adevărată.
(1) În cazul în care apare o problemă cu referire la un trust sau la o moștenire, chestiunea poate fi amânată până la momentul
pubertății; așa cum a afirmat Divinul Pius într-un Rescript adresat lui Claudius Hadrian.
(2) Deși este cert că posesiunea pretoriană, conform Edictului Carbonian, nu este promisă unui moștenitor desemnat, totuși,
nu există nicio îndoială că orice întrebare cu privire la condiția sa trebuie amânată până la atingerea pubertății. Prin urmare,
dacă în același timp apare o controversă cu referire la averea tatălui său și la propria sa condiție, acest Edict va fi aplicabil.
Dacă, totuși, doar condiția sa civilă este în dispută, problema va fi amânată până la momentul pubertății, nu în temeiul
Edictului Carbonian, ci în conformitate cu Constituțiile Imperiale.
(3) Edictul carbonian nu acordă nici o ușurare copiilor care au ajuns la pubertate, chiar dacă au mai puțin de douăzeci și cinci
de ani. Cu toate acestea, dacă un copil, care a ajuns la pubertate, se prezintă ca fiind sub această vârstă și obține posesia
pretoriană a moșiei, trebuie spus că decretul este nul. Căci, chiar dacă nu a împlinit vârsta pubertății, de îndată ce ajunge la
această vârstă, beneficiul posesiei moșiei va înceta.
(4) În cazuri de acest fel, o anchetă este instituită pentru a împiedica punerea în posesie a unei proprietăți, dacă înșelăciunea
celor care cer punerea în posesie a proprietății în numele copiilor ar trebui să fie clar stabilită; prin urmare, în cazul în care se
cere punerea în posesie în temeiul Edictului carbonian, pretorul trebuie să ia imediat cunoștință de caz. Dacă el consideră că
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se poate decide cu ușurință și se dovedește în mod pozitiv că copilul nu este fiu, el poate refuza să îi acorde posesia
carboniană a proprietății. Dar atunci când constată că problema este implicată în dubii, adică că există unele dovezi ușoare în
favoarea copilului și că nu reiese în mod clar că acesta nu este fiul testatorului, el îi va acorda posesia carboniană a averii.
(5) Există două cauze pentru această investigație: una dintre ele este de a determina dacă trebuie acordată posesia carboniană
care conferă minorului avantajul de a obține posesia pretoriană, la fel ca și cum nu ar fi existat nicio controversă; iar cealaltă
este de a stabili dacă trebuie pronunțată o decizie imediat sau amânată până la vârsta pubertății. Pretorul ar trebui să
examineze cu atenție dacă este avantajos pentru minor să fie pronunțată imediat decizia; sau dacă va fi mai bine să o amâne
până când va ajunge la vârsta pubertății; și acest lucru trebuie, prin toate mijloacele, să afle de la rudele, mama și tutorii
minorului. Să presupunem, de exemplu, că există anumiți martori care, dacă se amână pronunțarea hotărârii, s-ar putea fie să
se răzgândească, fie să moară, sau a căror mărturie nu va mai avea aceeași forță după o perioadă lungă de timp. Sau, să
presupunem că există o moașă bătrână sau anumite sclave care pot spune adevărul cu referire la copil; sau că există anumite
documente esențiale pentru succesul său; sau că există alte dovezi, iar minorul va suferi un prejudiciu mai mare dacă
examinarea este amânată decât va obține beneficii dacă nu se decide imediat asupra cazului. Să presupunem că minorul nu
poate da garanții, și că cei cărora li s-a permis să obțină posesia proprietății sunt persoanele care au ridicat controversa cu
referire la aceasta și care pot sustrage, schimba sau distruge o mare parte din bunurile care îi aparțin; ar fi fie nebunesc, fie
nedrept ca pretorul să amâne problema până la pubertate, în dezavantajul grav al celui care dorește ca problema să fie
rezolvată. Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript: "Acolo unde decizia este în mod obișnuit amânată până la vârsta
pubertății, acest lucru se face în beneficiul minorilor, pentru ca această condiție să nu fie periclitată înainte ca ei să fie
capabili să se protejeze singuri. Mai mult, dacă ei au persoane de către care pot fi apărați în mod corespunzător și dacă este în
interesul respectivilor minori ca acest caz să fie adus rapid la proces și să fie pronunțată o decizie, iar tutorele minorilor
dorește ca acesta să fie ascultat, ceea ce a fost conceput în beneficiul minorilor nu trebuie să fie folosit împotriva lor, iar
starea lor să rămână în suspensie atunci când poate fi stabilită fără îndoială."
(6) În cazul în care mama minorului, după ce a fost acuzată că a introdus un copil fictiv, își câștigă cauza, chestiunea cu
privire la starea copilului poate rămâne în continuare nesoluționată; de exemplu, se poate pretinde că acesta nu a fost născut
de către defunct sau, dacă a fost, că nu s-a născut în căsătorie.
(7) În cazul în care persoana care a contestat condiția copilului și a susținut că el însuși era singurul fiu, ar muri, iar mama sa
ar deveni moștenitoarea sa și ar ridica aceeași controversă cu privire la minor, cu privire la care a făcut-o propriul său fiu,
afirmând că acesta s-a născut dintr-o altă femeie; adică, dacă ea ar nega faptul că el era copilul defunctului și, prin urmare, că
ea însăși avea dreptul la întreaga avere a fiului decedat, ca moștenitoare a acestuia, Julianus spune că o decizie nu ar trebui să
fie luată până la vârsta pubertății, pentru că nu contează dacă persoana care ridică problema o face în nume propriu sau în cel
al averii. Este evident că, dacă mama ar recunoaște că copilul este fiul defunctului și, prin urmare, revendică pentru ea însăși
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doar jumătate din averea tatălui, decizia nu ar trebui amânată până la vârsta pubertății, pentru că ea nu contestă dreptul
minorului la averea tatălui său, ci la cea a fratelui său.
(8) Julianus spune, în același loc, că, dacă apare o dispută cu referire la statutul a doi minori sub vârsta pubertății, iar unul
dintre ei ajunge la această vârstă, ar trebui să aștepte până când și celălalt a ajuns la pubertate, astfel încât starea amândurora
să poată fi determinată în așa fel încât drepturile celui care nu a ajuns la pubertate să nu fie prejudiciate printr-o decizie
pronunțată împotriva celui care a ajuns la această vârstă.
(9) Nu are prea mare importanță dacă reclamantul este un minor care nu a împlinit vârsta pubertății sau posesorul moștenirii
care ridică problema condiției minorului, deoarece, fie că este în posesia acestuia, fie că o cere, decizia trebuie să fie amânată
până la momentul pubertății.
(10) În cazul în care doi minori care nu au împlinit vârsta pubertății ridică o întrebare cu privire la starea unuia dintre ei, este
diferit dacă unul dintre ei susține că este singurul fiu sau dacă celălalt susține că este, de asemenea, fiu. Căci dacă unul dintre
ei afirmă că este singurul fiu, trebuie să se considere că decizia asupra cauzei trebuie amânată până când ambii ajung la
pubertate, indiferent dacă reclamantul sau posesorul este cel care dă naștere la controversă. Cu toate acestea, dacă unul
susține că este singurul fiu, iar celălalt spune că este și el fiu, iar primul ar trebui să fie primul care ajunge la vârsta pubertății,
decizia trebuie amânată din cauza tinereții celui care afirmă că este fiu; dar acest lucru trebuie să se facă parțial și nu în
întregime, deoarece nu există nicio dispută cu referire la jumătate din bunuri. În cazul în care cel care declară că este și el fiu
este primul care a atins vârsta pubertății, iar cel care susține că este singurul fiu nu a împlinit această vârstă, decizia nu
trebuie amânată; căci nu există nicio discuție cu referire la condiția celui din urmă, deoarece el este cel care face contestația,
deoarece cel care a atins pubertatea, deși spune că este fiu, nu neagă faptul că celălalt este și el fiu.
(11) În cazul în care un sclav căruia i se ordonă să fie liber și care este numit moștenitor, contestă starea unui minor, despre
care se spune că este fiul testatorului, și care a încălcat voința tatălui său, Julianus spune că decizia cu referire atât la
moștenire, cât și la legatul libertății, trebuie amânată până la vârsta pubertății, deoarece nici una dintre.aceste chestiuni nu
poate fi determinată imediat fără a prejudicia drepturile celui care spune că este fiul testatorului. Alte chestiuni cu referire la
testamentul de libertate, și care sunt în curs de soluționare, trebuie de asemenea amânate până la vârsta pubertății.
(12) În cazul în care un minor sub vârsta pubertății se prezintă și susține că este fiul defunctului, iar debitorii succesiunii
neagă că acest lucru este adevărat, dar spun că bunurile defunctului intestat aparțin unei rude, care, de exemplu, se află
dincolo de mări, copilul trebuie să recurgă la Edictul carbonar; dar trebuie consultat interesul persoanei absente, cerând să se
dea o garanție.

2312

(13) Pretorii se străduiesc să-i pună în posesie efectivă pe cei cărora li s-a dat posesia în temeiul Edictului carbonian. Dacă,
totuși, un posesor sub Edictul Carbonian ar încerca să revendice proprietatea, sau orice proprietate particulară aparținând
acesteia, Julianus, în Cartea a douăzeci și patra a Digestului, spune foarte corect că ar trebui să fie împiedicat de o excepție,
pentru că el ar trebui să rămână mulțumit cu privilegiul posesiei pe care pretorul i-a acordat-o între timp. Prin urmare, dacă
dorește să revendice moșia sau orice bun care face parte din aceasta, el spune că trebuie să o facă printr-o acțiune directă în
calitate de moștenitor; astfel încât, după cererea sa, să se poată stabili dacă este moștenitor și dacă este inclus printre copii,
pentru ca prezumția de posesie carboniană a moșiei să nu-i prejudicieze pe adversarii săi. Această opinie este atât rezonabilă,
cât și justă.
(14) În plus, această posesie se acordă în termen de un an, la fel ca și cele obișnuite care se dau copiilor.
(15) Cu toate acestea, este necesar ca cel care pretinde că este fiu să nu obțină doar posesia carboniană a moșiei, ci să ceară și
posesia pretoriană ordinară.
(16) Termenele necesare pentru obținerea ambelor posesii posesiuni curg separat. Cel care are ca obiect posesia pretoriană
ordinară curge de la momentul în care fiul a știut că tatăl său a murit și că are puterea de a cere posesia pretoriană a
moștenirii; iar cel al posesiei carboniene curge de la momentul în care fiul a știut că starea sa este contestată.
4. Julianus, Digest, Cartea XX.
Prin urmare, dacă un copil nu cere posesia moșiei în temeiul primei secțiuni, el poate, în unele cazuri, să obțină posesia în
temeiul secțiunii următoare a Edictului carbonian, iar alteori nu poate face acest lucru; căci dacă imediat după moartea tatălui
se va naște o controversă cu privire la posibilitatea de a cere posesia moșiei împreună cu ceilalți copii, se va considera că anul
a expirat în același timp, în ceea ce privește ambele perioade. Cu toate acestea, dacă, după trecerea unui anumit termen, el ar
constata că drepturile sale au fost contestate, el poate, chiar dacă a expirat timpul în care ar fi putut cere posesia moșiei în
temeiul primei secțiuni a edictului, să o ceară în temeiul celei de-a doua secțiuni; iar după ce a obținut-o, el poate oricând să
se folosească de acțiunile posesorii. Dar în cazul în care hotărârea a fost pronunțată împotriva lui după ce a ajuns la pubertate,
acțiunile îi vor fi refuzate.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XLI-a.
Dacă cel care inițiază o contestație împotriva minorului este unul dintre copiii defunctului, rezultatul va fi că, indiferent dacă
cel a cărui stare este în litigiu dă garanții sau nu, el va fi pus totuși în posesie.
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(1) În cazul în care copilul care nu a împlinit vârsta pubertății nu se apără și, prin urmare, adversarul său este pus în posesie,
cine va avea dreptul de a introduce acțiunile în care este interesată masa succesorală? Julianus, în Cartea a douăzeci și patra a
Digestului, spune că ar trebui numit un curator care să se ocupe de tot și să introducă acțiunile. Mai mult, el spune că nu este
interzis ca persoana care este pusă în posesie împreună cu minorul să inițieze acțiuni împotriva curatorului, pentru că în acest
fel nu se aduce niciun prejudiciu patrimoniului, deoarece el însuși poate introduce în mod legal acțiunile împotriva minorului,
dacă a oferit garanții.
(2) Ori de câte ori un minor care nu a împlinit vârsta pubertății nu dă cauțiune, adversarul său este pus în posesie, indiferent
dacă el însuși dă sau nu cauțiune. În cazul în care adversarul său dorește ca administrarea bunurilor să îi fie încredințată,
acesta ar trebui să furnizeze garanția minorului; dar dacă nu face acest lucru, ar trebui să fie numit un curator care să
administreze bunurile. Din nou, dacă adversarul ar trebui să ofere garanții, el ar trebui să vândă orice bun care riscă să fie
distrus sau depreciat din cauza întârzierii, și trebuie, de asemenea, să colecteze toate datoriile de la debitori, dacă acestea vor
fi eliberate prin trecerea timpului; restul bunurilor va rămâne în posesia sa împreună cu minorul.
(3) În plus, să vedem dacă cel care este pus în posesie în temeiul Edictului carbonian poate diminua averea pentru a-și asigura
propriul sprijin. În cazul în care minorul a dat garanții, el poate folosi o parte din moștenire pentru întreținerea sa, indiferent
dacă a fost sau nu emis un decret care îl autorizează să facă acest lucru; și trebuie să restituie restul moștenirii persoanei care
o revendică. Cu toate acestea, în cazul în care acesta nu este în măsură să dea garanții și este evident că nu se poate întreține
în alt mod, ar trebui să fie pus în posesie pentru a-i permite să obțină ceea ce este necesar pentru a se întreține. Nu ar trebui să
pară surprinzător faptul că o persoană, care s-ar putea dovedi că nu este fiul defunctului, este autorizată să folosească o parte
din proprietate pentru întreținerea sa, deoarece un copil nenăscut este pus în posesia întregii proprietăți prin Edicte, iar mamei
sale i se acordă sprijin în beneficiul unui copil care nu se poate naște; și ar trebui să se acorde o atenție mai mare pentru a
împiedica fiul să moară de foame decât pentru a împiedica ca o cantitate mai mică de proprietate să ajungă în mâinile
reclamantului, dacă se decide că copilul nu este fiul defunctului.
(4) Cred că ar trebui, prin toate mijloacele, să se ceară pretorului ca documentele succesiunii să nu fie puse în mâinile
adversarului, dacă acesta obține posesia; în caz contrar, minorul poate fi fraudat fie prin faptul că adversarul său obține
informații prin intermediul acestora, fie prin faptul că îi permite să le suprime.
(5) Atunci când nici minorul, nici adversarul său nu oferă garanții, ar trebui numit un curator care să administreze bunurile și
să le predea celui care obține câștig de cauză. Ce trebuie făcut însă dacă tutorele minorului cere administrarea ? Ei nu trebuie
să fie audiați decât dacă dau cauțiune în numele minorului sau dacă nu sunt ei înșiși numiți curatori.
6. Paulus, Despre Edict, Cartea XLI.
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Se pune întrebarea: poate fi pronunțat un decret cu referire la bunurile unei mame? Și, de fapt, un decret nu poate fi pronunțat
în acest caz, în conformitate cu Edictul carbonian; pentru că ar trebui să se acorde un termen lung care să amâne decizia până
la vârsta pubertății.
1. Julianus spune că este clar că, dacă apare o controversă cu referire la proprietățile tatălui și ale mamei, în același timp, sau
chiar cu referire la cea a unui frate, decizia asupra controversei trebuie amânată până la vârsta pubertății.
2. Va exista un motiv pentru aplicarea acestui Edict, chiar dacă copiii ar obține posesia pretoriană ab intestato; chiar și atunci
când o cer în temeiul ultimelor secțiuni ale Edictului, în care moștenitorii legali sunt chemați la succesiune deoarece sunt
moștenitori proprii, sau în temeiul acelei secțiuni prin care posesia este acordată cognaților.
3. Acest Edict se aplică, de asemenea, în cazul în care există o controversă atât în ceea ce privește statutul minorului, cât și
dreptul său la moștenire; pentru că, dacă doar statutul său este implicat, ca, de exemplu, atunci când se spune că este sclav și
nu există nicio dispută cu privire la moștenire, în astfel de circumstanțe, problema libertății sale ar trebui să fie determinată
imediat.
4. Dacă cel care ridică o controversă cu privire la minor este pus în posesie împreună cu el în același timp, el nu trebuie să fie
întreținut din bunurile defunctului și nici nu poate lua ceva din moștenire, deoarece această posesie îi este dată doar în locul
unei garanții.
5. Nu numai că trebuie să i se asigure minorului întreținere, ci și bani pentru educația sa și toate celelalte cheltuieli necesare
trebuie plătite în funcție de valoarea succesiunii.
6. Se pune întrebarea dacă cel care a fost pus în posesie în conformitate cu Edictul Carbonian poate, după ce ajunge la
pubertate, să ia rolul de reclamant în instanță. S-a stabilit că el poate lua partea pârâtului, mai ales dacă dă garanții. În cazul în
care acesta nu oferă garanții și nu este pregătit să facă acest lucru, poate fi intentat un proces împotriva sa în calitate de
posesor al proprietății. Dacă acesta nu oferă garanție, posesia va fi transferată adversarului său, cu condiția ca acesta să o
alunge, ca și cum proprietatea ar fi fost, din acel moment, revendicată de el pentru prima dată.
(7) Julianus, Digest, Cartea XXIV.
Dacă se neagă faptul că un minor a fost adoptat în mod legal și, din acest motiv, se contestă dreptul său la moștenirea tatălui
său, nu va fi nedrept să se pronunțe un decret similar celor emise în cadrul Edictului carbonian.

2315

1. De asemenea, în cazul în care se spune că un minor, sub vârsta pubertății, a fost dat în adopție și, prin urmare, dreptul său
la moștenirea tatălui său natural este negat, deoarece în acest caz se pune problema dacă are dreptul la moștenire ca fiu, va
exista un motiv pentru aplicarea Edictului Carbonian.
2. Dacă, totuși, presupunem că fiul este dezmoștenit, nu va fi necesar să amânăm decizia controversei până la vârsta
pubertății, deoarece problema nu implică dreptul fiului însuși, ci validitatea testamentului.
3. Dacă mama persoanei a cărei libertate și pretenție la moștenirea tatălui său sunt în litigiu este chemată în instanță pentru a
depune mărturie într-un proces intentat pentru stabilirea libertății sale, decizia cu referire la mama sa nu trebuie întotdeauna
amânată până la vârsta pubertății; pentru că există cazuri în care cazurile celor despre care se spune că sunt copii presupuși
sunt stabilite fără întârziere.
4. Ori de câte ori este pronunțat un decret în conformitate cu Edictul Carbonian, se consideră că problema este în aceeași
stare în care ar fi fost dacă nu ar fi apărut nicio controversă cu referire la persoana care a obținut posesia pretoriană a
proprietății.
5. Din nou, în cazul în care doi frați au fost puși în posesie în temeiul acestui decret, iar unul dintre ei refuză să își apere
partea sa din averea tatălui său, celălalt va fi obligat să o apere în întregime, sau să o abandoneze pe toată în favoarea
creditorilor.
6. Uneori, un fiu dezmoștenit obține posesia moștenirii în temeiul edictului carbonian, în cazul în care el nu cere posesia
pretoriană contrar dispozițiilor testamentare, ci, pe motivul intestației, care este acordată copiilor; deoarece el neagă că
testamentul tatălui său este de așa natură încât posesia pretoriană să poată fi dată în temeiul acestuia, deoarece se pretinde că
nu este fiul său.
7. Dacă un minor cere posesia averii unui libert al tatălui său și se neagă faptul că el este fiul patronului, pentru motivul că nu
există nicio dispută cu privire la averea tatălui său, nu trebuie amânată soluționarea controversei. Cu toate acestea, dacă
această controversă ar apărea după ce a fost pronunțat un decret în temeiul Edictului Carbonian, determinarea ei ar trebui
amânată până la momentul pubertății.
8. S-a pus întrebarea dacă un minor poate avea posesia în temeiul Edictului carbonian în același timp cu moștenitorii
desemnați, care au obținut-o în conformitate cu termenii testamentului. Am răspuns că, dacă nu ar fi fiul sau dacă nu ar fi
obținut posesia pretoriană a moștenirii contrar dispozițiilor testamentare, pe motiv de moștenire ab intestat, ar putea să o
obțină în temeiul Edictului carbonian, în același timp cu moștenitorii desemnați care au dobândit posesia pretoriană a
moștenirii în conformitate cu dispozițiile testamentare.
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(8) Africanus, Întrebări, Cartea IV.
Persoana pe care o declar ca fiind fiul meu și sub controlul meu a murit. A apărut un minor, sub vârsta pubertății, care a
susținut că defunctul era tatăl unei familii și că averea îi aparținea. S-a considerat că decretul trebuie pronunțat.
1. Din nou, fiul meu emancipat a decedat fără testament, lăsând un fiu sub vârsta pubertății, care a susținut că este
moștenitorul direct. Susțin că acesta din urmă a fost conceput înainte ca emanciparea să aibă loc și, din acest motiv, se afla
sub controlul meu și că averea fiului emancipat îmi aparținea. S-a stabilit că acest copil era fiul defunctului, dar a apărut o
întrebare cu privire la condiția sa juridică, adică dacă se afla sau nu sub controlul tatălui său; și nu există nicio îndoială că
Edictul carbonian este aplicabil în acest caz.
9. Neratius, Pergamente, Cartea a VI-a.
Labeo a afirmat că, ori de câte ori se spune că un minor este supozitor și apare o controversă cu referire la dreptul său la
averea tatălui său, pretorul ar trebui să aibă grijă să îl pună în posesia acesteia. Cred că Labeo a intenționat ca acest lucru să
se aplice unui copil născut după moartea tatălui său, care susține că este fiul său, chiar dacă defunctul credea că nu are copii;
deoarece cel care a fost recunoscut de către persoana a cărei moștenire este în litigiu are un drept mai echitabil la aceasta
decât un copil postum.
10. Marcellus, Digest, Cartea VII.
În cazul în care o femeie, căreia i s-a depus un jurământ de către moștenitor, jură că este însărcinată, ar trebui să i se acorde
posesia proprietății în conformitate cu Edictul Carbonian, sau ar trebui refuzată dacă ea a depus jurământul moștenitorului;
căci posesia ar trebui să fie acordată după ce a fost prezentată o cauză adecvată pentru a evita ca moștenitorul să fie
prejudiciat dacă ar fi acordată; sau dacă ar fi refuzată, pentru a evita privarea minorului de drepturile sale legale.
11. Papinianus, Întrebări, Cartea XIII.
Nu există niciun motiv pentru aplicarea Edictului carbonian, atunci când fiul, a cărui condiție civilă este contestată, nu poate
deveni moștenitor fără intervenția pretorului; de exemplu, dacă a fost numit. Aceeași regulă se aplică atunci când este sigur
că el nu poate fi totuși moștenitor, chiar dacă ar putea fi fiul; ca, de exemplu, dacă Titius a fost numit moștenitor, iar un copil
postum sau un minor dezmoștenit ar trebui să fie negat ca fiind fiul testatorului. Nici nu contează ce interes ar putea avea
minorul în a fi dovedit ca fiind fiul, cu referire la alte chestiuni, de exemplu, pentru a obține proprietatea fratelui său de la o
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altă mamă; sau pentru a dobândi drepturi asupra liberților și a locurilor de înmormântare; pentru că este stabilit că aceste
cazuri nu intră sub incidența Edictului Carbonian.
12. Același, Întrebări, Cartea a XIV-a.
Un moștenitor desemnat, împotriva căruia un fiu minor, despre care se spune că este supozitor, cere posesia pretoriană în
temeiul primei secțiuni a Edictului, ca și în cazul unui moștenitor legal, nu poate, între timp, să obțină posesia în conformitate
cu prevederile testamentului. Cu toate acestea, dacă între timp moare fie moștenitorul desemnat, fie cel care are dreptul la
posesie în calitate de moștenitor de drept, trebuie să se acorde ajutor moștenitorilor săi. Căci ce s-ar întâmpla dacă aceștia nu
ar fi putut intra în posesia moștenirii, deoarece legea îi împiedica să facă acest lucru sau din cauza faptului că decizia asupra
controversei era îndoielnică ?
13. Paulus, Opinii, Cartea a XI-a.
Titia a avut un copil postum după moartea soțului ei, iar Sempronius a adus o acuzație de adulter împotriva ei în fața
guvernatorului provinciei. Întreb dacă judecarea acuzației de adulter ar trebui amânată până la vârsta pubertății, pentru ca
drepturile copilului postum să nu fie prejudiciate. Paulus a răspuns că, dacă nu se pune problema dreptului minorei la averea
tatălui ei, tutorii ei nu au niciun motiv să amâne procesul pentru adulter până când pupila lor ajunge la vârsta pubertății.
14. Scaevola, Opinii, Cartea II.
Se pune întrebarea dacă un minor aflat sub vârsta pubertății a obținut posesia unei proprietăți prin Edictul carbonian și atinge
această vârstă înainte ca posesia să îi fie transferată, poate îndeplini îndatoririle de reclamant. Răspunsul a fost că el trebuie
să introducă dovada oricărei pretenții pe care o face împotriva posesorului.
15. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a III-a.
Această posesiune va fi în beneficiul minorului dacă se oferă garanții nu numai pentru a obține posesia efectivă, ci și pentru a
recupera bunuri, pentru a încasa datorii, pentru a da zestre și pentru a face tot ceea ce am afirmat deja că este susceptibil de
contribuție în colatie.
16. Paulus, Despre edict, cartea XLI.
Așa cum garanția este dată unui fiu emancipat cu referire la averea tatălui său, tot așa trebuie să fie dată și unui minor cu
referire la bunurile pe care el însuși le pune în colare.
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Tit. 11. Cu privire la posesia pretoriană a unei moșii în conformitate cu dispozițiile testamentare.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIX.
Prin testament ar trebui să înțelegem orice fel de material pe care este scris; prin urmare, fie că este scris pe tăblițe de lemn,
fie pe cele din orice alt fel de material, fie pe papirus, fie pe pergament, fie pe pielea oricărui animal, indiferent de ce fel de
animal, este de asemenea desemnat în mod corespunzător testament.
(1) În temeiul acestei secțiuni a Edictului, pretorul nu confirmă toate testamentele, ci numai pe cele din urmă, adică pe cele
care au fost făcute cel mai recent și după care nu au mai fost întocmite altele. Un ultim testament nu este cel care a fost
executat chiar în momentul morții, ci unul după care nu a mai fost executat niciun altul, chiar dacă este vechi.
(2) Este suficient să existe un testament, chiar dacă acesta nu poate fi prezentat, dacă este cert că există. Prin urmare, în cazul
în care acesta se află în posesia unui hoț sau în mâinile cuiva la care a fost depus pentru păstrare, nu există nicio îndoială că
ar trebui să se acorde posesia pretoriană a succesiunii; deoarece nu este necesar să se deschidă testamentul pentru ca posesia
pretoriană să poată fi obținută în conformitate cu dispozițiile acestuia.
(3) Din nou, este necesar ca testamentul să fi existat la momentul decesului testatorului, chiar dacă acesta poate să fi încetat
să mai existe ulterior, prin urmare, în cazul în care a fost distrus ulterior, poate fi solicitată posesia pretoriană.
(4) Cu toate acestea, solicităm ca moștenitorul să știe că testamentul a existat și să fie sigur că posesia bunurilor i-a fost dată
prin dispozițiile acestuia.
(5) În cazul în care cineva face două copii ale testamentului său, iar una dintre ele rămâne, iar cealaltă este distrusă, se
consideră că testamentul există, iar posesia pretoriană a bunurilor poate fi cerută.
(6) Chiar dacă testatorul a făcut două testamente, le-a sigilat în același timp și a desemnat moștenitori diferiți prin fiecare
dintre ele, iar ambele sunt în existență, posesia bunurilor poate fi obținută în temeiul ambelor, deoarece sunt considerate ca
fiind un singur document și ultima voință a testatorului.
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(7) Dacă, totuși, un testator ar încheia un testament și, de asemenea, o copie a acestuia, și dacă cel pe care el a intenționat să
fie testamentul său este în existență, se poate cere posesia pretoriană a moștenirii; dar Pomponius spune că, dacă doar copia
este în existență, posesia moștenirii nu poate fi cerută.
(8) Pentru ca posesia să fie dată asupra unei moșteniri a cuiva, pretorul cere ca acesta să aibă dreptul de a testa, nu numai
atunci când a făcut testamentul, ci și în momentul morții sale; prin urmare, dacă un minor sub vârsta pubertății, sau un nebun,
sau oricine altcineva dintre cei care nu au capacitate testamentară ar face un testament și după aceea a devenit competent să
facă acest lucru și moare, posesia pretoriană a moștenirii sale nu poate fi cerută. Cu toate acestea, dacă un fiu aflat sub
controlul paternal, crezând că este capul unei gospodării, când nu este așa, ar face un testament, iar ulterior se constată că este
propriul său stăpân în momentul morții sale, posesia averii sale în conformitate cu prevederile testamentului nu poate fi
revendicată în conformitate cu termenii Edictului pretorian. Dar dacă un fiu aflat sub controlul paternal, care era veteran, ar
face un testament prin care să dispună de peculium-ul său castrense, iar ulterior să fie emancipat sau să devină capul unei
familii și apoi să moară, se poate cere posesia pretoriană a averii sale. În cazul în care cineva ar avea puterea de a face un
testament în ambele momente menționate mai sus, dar nu ar avea această putere în intervalul menționat, posesia pretoriană a
averii sale poate fi revendicată în conformitate cu dispozițiile testamentului său.
(9) Mai mult, dacă cineva ar face un testament și, ulterior, ar fi lipsit de capacitatea testamentară, fie prin faptul că a devenit
nebun, fie pentru că i s-a interzis să își administreze bunurile, posesia bunurilor sale poate fi cerută în temeiul Edictului,
deoarece testamentul său este valabil din punct de vedere juridic. În general, acest lucru se poate spune despre toate
persoanele de acest fel care și-au pierdut puterea de a face un testament în momentul morții lor; dar testamentele lor
executate înainte de acest moment sunt valabile.
(10) În cazul în care cordonul care leagă între ele tabletele testamentului este tăiat, chiar dacă acest lucru a fost făcut
împotriva voinței testatorului, se poate cere posesia pretoriană a bunurilor. Dacă, totuși, testatorul însuși îl taie, testamentul
nu este considerat ca fiind sigilat și, prin urmare, nu se poate pretinde posesia succesiunii.
(11) Dacă tăblițele pe care este scris testamentul sunt roase de șoareci sau dacă cordonul se rupe în alt mod, fie că s-a
deteriorat din cauza vârstei, fie din cauza umezelii din locul în care a fost depus, fie din cauza unei căderi, testamentul este
considerat ca fiind sigilat; mai ales dacă se presupune că este fixat cu un singur cordon. Dacă un cordon este înfășurat de trei
sau patru ori în jurul tăblițelor, trebuie să se considere că acestea sunt sigilate, chiar dacă acesta poate fi tăiat sau rodit într-un
singur loc.
2. Același, Despre Edict, Cartea XLI.
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Pretorul a adoptat o ordine de succesiune foarte echitabilă în Edict. Căci el dorește ca, în primul rând, copiii să fie îndreptățiți
să intre în posesia averii în opoziție cu termenii testamentului, iar apoi, dacă acest lucru nu se va întâmpla, trebuie respectată
voința defunctului. Prin urmare, chestiunea trebuie să rămână în suspensie pentru perioada în care copiii pot cere punerea în
posesie a moștenirii. După ce această perioadă s-a scurs sau dacă înainte de aceasta ei mor, resping succesiunea sau pierd
dreptul de a pretinde posesia acesteia, atunci posesia succesiunii, în conformitate cu Edictul pretorian, va reveni
moștenitorilor desemnați.
(1) În cazul în care un fiu este numit moștenitor sub o condiție, Julianus susține foarte corect că el poate cere posesia
moștenirii în conformitate cu termenii testamentului, în calitate de moștenitor desemnat, indiferent de condiția pusă, chiar
dacă aceasta ar fi următoarea: "când va sosi o corabie din Asia". Și chiar dacă condiția poate să nu fie îndeplinită, pretorul
trebuie, totuși, să îl protejeze pe fiul căruia îi permite să intre în posesie în conformitate cu prevederile testamentului, chiar
dacă acesta a obținut deja posesia în opoziție cu acestea. Această protecție este necesară mai ales pentru un fiu care a fost
emancipat.
(2) Fiecărui moștenitor desemnat i se dă posesia succesiunii proporțional cu partea din aceasta care i-a fost lăsată, în așa fel
încât, totuși, dacă nu există nimeni care să o ceară împreună cu el, să poată avea posesia exclusivă. Cu toate acestea, în timp
ce unul dintre moștenitori deliberează dacă va intra sau nu în posesia pretoriană a moștenirii, posesia coproprietății sale nu va
fi acordată acestuia din urmă.
(3) În cazul în care un substitut a fost desemnat pentru un moștenitor dacă acesta moare în termen de zece ani, iar altul dacă
moare între zece și paisprezece ani, iar moștenitorul moare înainte de a împlini zece ani, primul substitut va deveni
moștenitor și va obține posesia pretoriană a moștenirii; dar dacă moștenitorul moare după ce împlinește zece ani și înainte de
a împlini paisprezece ani, cel de-al doilea substitut va deveni moștenitor și va obține posesia; dar amândoi nu pot fi uniți,
deoarece fiecare dintre ei este substituit sub o condiție diferită.
(4) Posesia pretoriană a unei moșteniri, în conformitate cu termenii testamentului, este acordată moștenitorilor desemnați în
primul grad, iar apoi, dacă aceștia nu o revendică, substituenților care urmează în ordine, precum și celor care au fost
substituiți pentru substituenți; iar noi acordăm posesia substituenților în ordine regulată. Ar trebui să înțelegem prin
moștenitori numiți în primul grad pe cei care sunt numiți primii; deoarece, așa cum ei au dreptul anterior de a accepta
moștenirea, tot așa ar trebui să fie primii îndreptățiți la posesia pretoriană.
(5) Dacă cineva ar spune în testamentul său: "Fie ca primul să fie moștenitorul a jumătate din averea mea și, dacă nu va fi
moștenitorul meu, să fie moștenitorul meu cel de-al doilea; fie ca al treilea să fie moștenitorul meu pentru jumătate din averea
mea și, dacă nu devine moștenitorul meu, să fie moștenitorul meu cel de-al patrulea", primul și al treilea sunt cei cărora li se
va permite să obțină posesia pretoriană a averii.
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(6) Dacă cineva ar desemna moștenitori după cum urmează: "Fie ca oricare dintre frații mei care se va căsători cu Seia să fie
moștenitorul a trei pătrimi din averea mea, iar cel care nu se căsătorește cu ea să fie moștenitorul unui sfert din aceasta", este
evident că, dacă Seia va muri, moștenitorii vor avea dreptul la părți egale din avere. Dacă, totuși, ea se va căsători cu unul
dintre ei, acesta va avea dreptul la trei pătrimi, iar celălalt la o pătrime din moștenire, respectiv; dar niciunul dintre ei nu
poate cere posesia pretoriană înainte de îndeplinirea condiției.
(7) În cazul în care numele moștenitorului a fost șters în mod intenționat, se stabilește fără nicio îndoială că acesta nu poate
cere posesia pretoriană a moștenirii, la fel ca și cel care a fost desemnat moștenitor fără consultarea testatorului; deoarece se
consideră că nu a fost desemnat cel pe care testatorul nu a dorit să îl desemneze.
(8) În cazul în care sunt desemnați doi moștenitori, și anume primul și al doilea, iar un al treilea este substituit celui de-al
doilea, dacă cel de-al doilea refuză să intre în posesia moștenirii, cel de-al treilea va succeda în locul său. Cu toate acestea,
dacă cel de-al treilea refuză să intre în posesia bunurilor sau să intre în posesia pretoriană a acestora, posesia va reveni
primului; nici nu va fi necesar ca acesta să ceară posesia pretoriană, deoarece aceasta îi va reveni de drept, deoarece posesia
pretoriană revine unui moștenitor desemnat în același mod ca și partea sa din bunuri.
(9) În cazul în care un sclav este numit moștenitor, posesia pretoriană a bunurilor este atribuită stăpânului său, căruia îi va
aparține bunurile; deoarece posesia pretoriană urmează proprietății bunurilor. Prin urmare, dacă la momentul morții
testatorului, moștenitorul desemnat, Stichus, era sclavul lui Sempronius, iar Sempronius nu i-a ordonat să intre în moștenire
din cauza morții sale sau pentru motivul că a înstrăinat sclavul, iar acesta a devenit proprietatea lui Septitius, rezultatul va fi
că, dacă Septitius îi va ordona sclavului să accepte moștenirea, posesia pretoriană a acesteia va fi dată lui Septitius, deoarece
moștenirea îi va aparține acestuia. De aceea, dacă un sclav va trece la trei sau patru stăpâni succesivi, vom acorda posesia
pretoriană a proprietății ultimului dintre ei.
3. Paulus, Despre Edict, Cartea a XLI-a.
Este adevărat că orice copil postum care nu se născuse în momentul morții testatorului poate cere posesia pretoriană a moșiei
după nașterea sa.
4. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLII.
Termenul "papirus" se aplică nu numai la cele noi, ci și la cele care au fost deja folosite. Prin urmare, dacă cineva își
redactează testamentul pe o foaie pe spatele căreia este deja scris, se poate obține posesia pretoriană a proprietății bazate pe
un astfel de testament.
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5. Același, Disputații, Cartea a IV-a.
În cazul în care cineva este numit moștenitor sub o condiție și, după ce a obținut posesia pretoriană în conformitate cu
termenii testamentului, condiția nu este îndeplinită, rezultatul va fi că proprietatea între timp va rămâne în mâinile
posesorului; ca, de exemplu, atunci când un fiu emancipat este numit moștenitor sub condiție. Pentru că, dacă condiția nu este
îndeplinită, Julianus spune că el poate, totuși, să obțină posesia pretoriană în conformitate cu termenii testamentului; dar
spune, de asemenea, că el ar trebui să fie protejat dacă este unul care poate obține posesia pretoriană a proprietății ca
moștenitor de drept. Aceasta este practica noastră actuală.
(1) Să vedem dacă moștenirile trebuie să fie plătite de acești moștenitori. Într-adevăr, fiul, care a obținut posesia, ca să zicem
așa, contrar [dispozițiilor testamentare, este considerat că deține moștenirea în virtutea numirii sale, dar ceilalți o dețin ca
moștenitori de drept; prin urmare, fiul este obligat să plătească doar moștenirile lăsate urmașilor și ascendenților, dar nu și
cele lăsate altora. Este evident că o fiducie trebuie să fie executată în beneficiul celui care avea dreptul la ea în calitate de
moștenitor de drept; căci altfel s-ar părea că posesia pretoriană în temeiul testamentului a fost revendicată cu scopul de a-l
frauda.
6. Același, Disputații, Cartea VIII.
Cei care au fost numiți moștenitori sub condiție pot cere posesia pretoriană în conformitate cu termenii testamentului, chiar
dacă condiția este în curs de îndeplinire și nu a fost încă îndeplinită, cu condiția să fi fost numiți în mod legal; căci dacă
cineva a fost numit în mod ilegal, numirea sa nu îl va avantaja în obținerea posesiei pretoriene a moștenirii.
7. Julianus, Digest, Cartea XXIII.
Atunci când tăblițele testamentului au fost sigilate în mai multe locuri, iar unele dintre sigilii sunt rupte, dar mai rămân șapte,
acest lucru va fi suficient pentru a permite acordarea posesiei pretoriene asupra moștenirii; la fel ca atunci când apar sigiliile
a șapte martori, deși acestea pot să nu includă sigiliile tuturor celor care au sigilat testamentul.
8. Același, Digest, cartea XXIV.
Dacă următorul text a fost inserat într-un testament: "Sempronius să fie moștenitorul a jumătate din averea mea; Titius să fie
moștenitorul unei treimi din averea mea, dacă o corabie va sosi din Asia; și Titius să fie moștenitorul unei a șasea părți din
averea mea, dacă o corabie nu va sosi din Asia", în acest caz, Titius nu este numit moștenitor a două părți diferite din avere,
ci se înțelege că este substituit pentru el însuși și, prin urmare, se consideră că nu are dreptul la o parte mai mare decât o
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treime. În conformitate cu această afirmație, întrucât o șesime din moștenire rămâne nedespărțită, Titius va obține nu numai
posesia unei treimi din aceasta în temeiul Edictului pretorian, ci și a celei de-a șasea care îi va reveni.
(1) În cazul în care se desemnează un înlocuitor pentru un fiu care nu a împlinit vârsta pubertății, după cum urmează: "Dacă
fiul meu va muri înainte de a atinge vârsta pubertății, atunci Titius să fie moștenitorul meu", el poate revendica moștenirea la
fel ca și cum nu s-ar fi adăugat cuvântul "al meu" și poate obține, de asemenea, posesia pretoriană a acesteia.
(2) În cazul în care se face o greșeală în ceea ce privește numele sau prenumele persoanei îndreptățite la moștenire, aceasta
poate, totuși, să obțină posesia pretoriană a acesteia.
(3) Mai mult, în cazul în care numele moștenitorului a fost șters în testament la dorința testatorului, chiar dacă acesta poate fi
încă citit, nu se înțelege că a fost numit, astfel încât acesta poate fie să intre în moștenire, fie să ceară posesia pretoriană a
acesteia în conformitate cu legea civilă.
(4) Un anumit bărbat și-a întocmit testamentul în scris, dar a numit oral un substitut pentru fiul său, care nu împlinise vârsta
pubertății. Am dat ca fiind de părere că intenția pretorului, atunci când a acordat jutorul posesia bunurilor, a fost ca
moștenitorii fiului și cei ai tatălui să fie considerați separat. Căci, așa cum posesia pretoriană a unei proprietăți este acordată
moștenitorului desemnat al fiului separat de moștenitorii tatălui, tot așa ar trebui să fie acordată separat și moștenitorilor
desemnați ai tatălui, în cazul în care moștenitorul este desemnat oral.
9. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Pentru ca posesia pretoriană a unei moșii să poată fi acordată în conformitate cu substituția pupilară, trebuie să se cerceteze
dacă testamentul tatălui a fost sigilat, chiar dacă acea parte care conține substituția a fost produsă nesigilată.
10. Paulus, Despre Plautius, cartea VIII.
Atunci când un sclav este numit moștenitor condiționat, există îndoieli cu privire la faptul dacă poate obține sau nu posesia
pretoriană a moștenirii. Scaevola noastră susține că o poate obține.
11. Papinianus, Întrebări, Cartea XIII.
"Titius să fie moștenitorul aceluia dintre copiii mei care va fi ultimul care va muri înainte de a ajunge la vârsta pubertății". În
cazul în care cei doi copii ar muri într-un loc foarte îndepărtat, iar substitutul nu știe care dintre ei a murit ultimul, trebuie
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adoptată opinia lui Julianus, potrivit căreia, din cauza incertitudinii condiției, posesia averii chiar și a celui care a murit
primul poate fi cerută de către substitut.
(1) În cazul în care un fiu care a fost desemnat moștenitor se întoarce din captivitate după moartea tatălui său, el poate obține
posesia pretoriană a averii sale, iar termenul de un an în care poate face acest lucru va fi calculat din ziua întoarcerii sale.
(2) Titius, după ce și-a făcut testamentul, s-a predat pentru a fi arogat, iar apoi, după ce a devenit propriul stăpân, a murit.
Dacă moștenitorul desemnat va cere posesia pretoriană, el va fi împiedicat de o excepție pe motiv de fraudă; deoarece,
dându-se arogat, testatorul a transferat toate bunurile sale, împreună cu el însuși, în familia și gospodăria altuia. Este clar că,
dacă, după ce a devenit propriul stăpân, el a declarat într-un codicil sau într-un alt document că dorește să moară fără a-și
schimba testamentul, se înțelege că testamentul devenit inoperant a fost restabilit prin această declarație ulterioară, la fel ca și
cum ar fi executat un alt testament și l-ar fi rupt, pentru a-l lăsa pe primul în vigoare. De asemenea, nimeni nu trebuie să
creadă că un testament poate fi făcut prin simpla exprimare a unei dorințe; pentru că, în acest caz, nu se ridică nici un fel de
problemă cu privire la legalitatea actului, ci doar cu privire la forța excepției care, în aceste condiții, poate fi ridicată
împotriva reclamantului, care trebuie să depindă de persoana adversarului.
12. Paulus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Pentru ca moștenitorul desemnat să poată obține posesia pretoriană a moștenirii, cred că ar trebui să se ceară ca identitatea sa
să fie stabilită printr-o desemnare adecvată, astfel încât să se poată afla cota la care are dreptul, chiar dacă a fost desemnat
fără nicio cotă-parte; deoarece atunci când un moștenitor este desemnat fără cotă-parte, el poate lua una care este
nedisponibilă sau o altă parte din moștenire. Cu toate acestea, dacă moștenitorul a fost desemnat în așa fel încât pare a fi
exclus prin testament, deoarece partea din moștenire la care a fost desemnat nu poate fi găsită, el nu va obține posesia
pretoriană. Acest lucru se întâmplă în cazul în care cineva desemnează un moștenitor după cum urmează: "Titius să fie
moștenitorul meu pentru aceeași parte din averea mea la care l-am desemnat prin primul meu testament" sau "Să fie
moștenitorul meu pentru aceeași parte la care l-am desemnat prin codicilul meu" și ar trebui să se constate că nu a fost
desemnat. Dacă, totuși, aș spune: "Lasă-l pe Titius să fie moștenitorul meu dacă l-am numit moștenitor al unei jumătăți din
averea mea prin primul meu testament" sau "Lasă-l să fie moștenitorul meu dacă l-am numit moștenitor al unei jumătăți din
averea mea prin codicilul meu", atunci el poate obține posesia averii mele, deoarece a fost numit moștenitor condiționat.

Tit. 12. În ceea ce privește posesia pretoriană în cazul în care un fiu a fost mantuit de tatăl său.
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1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLV.
Un fiu care a fost emancipat de tatăl său se află în aceeași condiție, în ceea ce privește posesia pretoriană contrară
prevederilor testamentare, ca și cea a unui libert. Acest lucru i se pare pretorului ca fiind perfect corect, deoarece fiul obține
avantajul de a dobândi proprietatea de la tatăl său; în timp ce, dacă ar fi fost sub controlul patern și ar fi dobândit ceva pentru
el însuși, tatăl său ar fi cules beneficiile. Prin urmare, a fost stabilită regula ca tatălui să i se permită să obțină posesia
pretoriană contrar prevederilor testamentare, așa cum i se permite unui patron să facă.
(1) Prin urmare, persoanele care au fost manumise sunt enumerate în Edict după cum urmează: "Cel care a fost emancipat de
tatăl său, sau de bunicul său patern, sau de străbunicul său patern".
(2) În cazul în care un nepot, care a fost emancipat de bunicul său, se dă în aroganță tatălui său, chiar dacă acesta moare în
timp ce se află încă sub controlul patern sau dacă moare după ce a fost emancipat, bunicul său va fi admis la succesiune doar
în conformitate cu interpretarea Edictului; deoarece pretorul acordă posesia proprietății, la fel ca în cazul în care un sclav a
fost emancipat din servitute. Dacă, totuși, acesta ar fi cazul, sau dacă fiul nu ar fi arogat pentru că nu este permisă arogarea
unui libert, sau dacă ar fi făcut-o în mod fraudulos, drepturile patronului ar rămâne, totuși, nealterate.
(3) Dacă un tată fie a primit bani pentru a-l determina să își emancipeze fiul, fie dacă, ulterior, fiul, în timpul vieții sale, i-ar
plăti suficient pentru a-l împiedica să se opună voinței sale; el va fi împiedicat de o excepție pe motiv de rea-credință.
(4) Există un alt caz în care un tată nu obține ipossesia bunurilor fiului său emancipat, contrar prevederilor testamentului, și
anume atunci când se întâmplă ca fiul să intre în armată; pentru că Divinul Pius a declarat într-un Rescript că tatăl nu poate,
în aceste circumstanțe, să obțină posesia bunurilor fiului său emancipat în opoziție cu termenii testamentului.
(5) Este stabilit că copiii unui tată, care și-a emancipat fiul, nu pot obține posesia bunurilor acestuia din urmă, în opoziție cu
termenii testamentului; chiar dacă copiii unui patron pot face acest lucru.
(6) Julianus spune că, în cazul în care un tată a obținut posesia bunurilor fiului său emancipat, în opoziție cu termenii
testamentului, el își va păstra privilegiul anterior de care se bucura fără manumisiune; căci nu ar trebui să fie prejudiciat
pentru că a posedat drepturile unui patron, deoarece este încă tată.
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2. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XV.
Un tată nu trebuie să fie considerat egal cu un patron în măsura în care i se poate acorda acțiunea faviană sau calvină, din
motivul că este nedrept ca oamenii născuți liberi să nu aibă puterea nelimitată de a-și înstrăina bunurile.
3. Paulus, Despre Plautius, cartea VIII.
Paconius spune că, dacă un fiu emancipat și manuntit de către tatăl său ar numi drept moștenitori niște persoane de reacredință (ca, de exemplu, prostituate), posesia întregii sale averi, contrar prevederilor testamentare, va fi dată tatălui său; în
caz contrar, el ar avea dreptul doar la jumătate din avere, dacă nu ar fi fost numit un moștenitor de rea-credință.
(1) În cazul în care un fiu emancipat îl trece pe tatăl său în testamentul său sau îl numește moștenitor, tatăl nu va fi obligat să
execute nicio încredințare, în ceea ce privește partea de moștenire la care are dreptul, chiar dacă intră în posesia ei. Cu toate
acestea, în cazul în care o fiică sau o nepoată este mandata, iar tatăl sau bunicul, după ce a fost trecut în testament, cere
posesia pretoriană a moștenirii, se va aplica aceeași regulă ca și în cazul unui fiu.
4. Marcellus, Digest, Cartea IX.
Pretorul nu prevede nimic în Edict cu referire la un tată care și-a emancipat fiul și i-a impus acestuia din urmă anumite
condiții în schimbul acordării libertății; prin urmare, tatăl nu poate încheia nicio stipulație valabilă cu privire la serviciile pe
care fiul său trebuie să le presteze.
5. Papinianus, Întrebări, Cartea XI.
Divinul Traian a obligat un tată să-și emancipeze fiul pe care îl tratase rău și într-un mod contrar celui dictat de afecțiunea
paternă, iar fiul, după ce a murit, tatăl a declarat că are dreptul la posesia bunurilor sale pentru că l-a manuntit. Acest lucru i-a
fost însă refuzat, la sfatul lui Neratius Priscus și Aristo, deoarece emanciparea a avut loc prin necesitate, din cauza lipsei de
afecțiune paternă.

Tit. 13. Cu privire la posesia pretoriană a unei proprietăți în cazul testamentului unui soldat.
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1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLV.
Nu există nicio îndoială că trebuie respectată dorința celor care își fac ultimul testament în timp ce sunt înarmați împotriva
dușmanului, indiferent în ce mod o fac, și care mor în timpul armatei. Căci, deși condiția unui soldat este diferită de cea a
acelor persoane care sunt privilegiate de Constituțiile imperiale, totuși, întrucât oamenii care merg în mod constant în luptă
sunt expuși acelorași pericole, este rezonabil ca ei să pretindă aceleași privilegii pentru ei înșiși. Prin urmare, toți cei care se
află într-o astfel de poziție încât nu pot face testamente în conformitate cu legea militară, dacă se găsesc în trenul armatei și
mor acolo, pot executa testamente în orice mod doresc și în orice mod le este posibil, indiferent dacă sunt guvernatori de
provincii, deputați imperiali sau orice alte persoane care nu pot face testamente în conformitate cu legea militară.
(1) Mai mult, nu există nicio îndoială că și căpitanii de nave și comandanții de trireme pot face testamente în conformitate cu
legea militară. Toți vâslașii și marinarii din flote sunt considerați soldați, iar gardienii sunt, de asemenea, clasificați ca atare;
și nu există nicio îndoială că toți aceștia sunt capabili de testament în conformitate cu dreptul militar.
(2) În cazul în care un soldat este transferat de la o comandă la alta, chiar dacă a părăsit una și nu a fost încă înrolat în alta, el
poate, totuși, să facă testament în conformitate cu legea militară; pentru că el este în continuare soldat, chiar dacă nu a fost
încă repartizat la o anumită legiune.

Tit. 14. Cu privire la dreptul de patronaj.

1. Ulpianus, Despre funcția de proconsul, cartea IX.
Guvernatorii ar trebui să asculte plângerile patronilor împotriva liberților lor, iar cazurile lor ar trebui să fie judecate fără
întârziere; căci dacă un libert este nerecunoscător, el nu ar trebui să rămână nepedepsit. Cu toate acestea, în cazul în care
libertul nu-și îndeplinește datoria pe care o are față de patronul său, față de patroana sa sau față de copiii lor, el ar trebui să fie
2328

pedepsit doar ușor, cu avertismentul că i se va aplica o pedeapsă mai severă dacă va da din nou motiv de plângere, iar apoi să
fie demis. Dar dacă se face vinovat de insulte sau abuzuri la adresa patronilor săi, ar trebui trimis în exil temporar. Dacă. le
oferă violență personală, trebuie condamnat la mină. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care le-a provocat neplăceri
prin intermediul unui proces vexatoriu, sau a instigat un informator împotriva lor, sau a încercat să formuleze vreo acuzație
împotriva lor.
2. Același, Opinii, Cartea I.
Oamenilor liberi nu ar trebui să li se interzică de către patronii lor să desfășoare afaceri legale.
3. Marcianus, Institutes, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva este numit tutore testamentar, iar o sclavă îi este lăsată moștenire și i se cere să o mantuiască și, după
ce face acest lucru, el primește o moștenire și se scuză de la acceptarea tutelei minorei, Divinii Severus și Antoninus au
declarat într-un Rescript că, deși era, de fapt, un patron al sclavului, el ar trebui să fie privat de toate drepturile legate de
condiția de patronaj.
4. Același, Institutele, Cartea a V-a.
Împărații Severus și Antoninus au afirmat foarte corect într-un Rescript că drepturile asupra liberților sunt păstrate pentru
copii, atunci când tatăl lor a fost condamnat pentru trădare; la fel cum astfel de drepturi sunt păstrate pentru copiii celor care
sunt pedepsiți pentru orice altă cauză.
5. Același, Institutes, Cartea XIII.
Divinul Claudius a ordonat ca un libert despre care s-a dovedit că a instigat informatorii să ridice o întrebare cu privire la
starea civilă a patronului său să devină din nou sclavul patronului.
(1) Un rescript al împăratului nostru prevede că, dacă un patron nu-și susține libertul, el își pierde dreptul de patronaj.
6. Paulus, Despre Lex Aelia Sentia, Cartea a II-a.
Se înțelege că cel care îi permite libertului său să jure că nu se va căsători și nu va avea copii se află în aceeași situație ca și
cel care o obligă pe liberta sa să jure că nu se va căsători și nu va avea copii. Dacă, totuși, fiul său ar face acest lucru, fără
știrea tatălui său, sau dacă acesta ar încheia o stipulație cu libertul, acest lucru nu îl va prejudicia în nici un fel; dar dacă un
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fiu care se află sub controlul tatălui său ar face acest lucru din ordinul acestuia, este clar că va fi răspunzător în conformitate
cu legea menționată mai sus.
(1) Un patron a stipulat o sută de zile de muncă de efectuat, sau cinci aurei care să fie plătite pentru fiecare zi de către libertul
său. Această convenție nu pare a fi contrară legii, deoarece libertul are puterea de a efectua munca.
(2) Deși nicio persoană nu este exceptată de această lege, totuși ea trebuie înțeleasă ca referindu-se doar la cei care pot avea
copii. Prin urmare, dacă cineva ar obliga un libert care a fost castrat să depună un astfel de jurământ, trebuie spus că nu poate
fi tras la răspundere în temeiul acestei legi.
(3) Dacă un patron ar trebui să o oblige pe femeia sa eliberată să jure să se căsătorească cu el, iar el face acest lucru cu
intenția de a se căsători cu ea, nu se va considera că a făcut ceva ilegal. Dacă, totuși, patronul nu se va căsători cu ea și doar ia cerut să depună jurământul pentru a o împiedica să se căsătorească cu un altul, Julianus spune că a comis o fraudă împotriva
legii și că ar trebui să fie tras la răspundere, la fel ca și cum și-ar fi obligat femeia sa eliberată să jure să nu se căsătorească
deloc.
(4) Jurământul este permis de Lex Julia referitoare la căsătoriile de diferite ordine, care, în acest caz, este impus unui libert
sau unei liberte, de a nu se căsători, cu condiția ca ei să dorească să contracteze o căsătorie legală.
7. Modestinus, Despre manumisiuni.
Divinul Vespasian a decretat că, dacă o sclavă a fost vândută în temeiul acestei legi cu condiția să nu se prostitueze, și dacă
se prostitua, ea devenea liberă, iar dacă ulterior ajungea în posesia unui alt cumpărător, fără această condiție, ea devenea
liberă în virtutea vânzării și devenea femeia liberă a fostului vânzător.
(1) Decretele împăraților prevăd ca guvernatorii provinciilor, care au jurisdicție asupra plângerilor patronilor, să impună
pedepse liberților lor proporțional cu gravitatea infracțiunilor lor. Aceste sancțiuni sunt uneori cerute în cazul unui libert
nerecunoscător, iar acesta este fie privat de o parte din bunurile sale care sunt date patronului său, fie este biciuit cu biciul, iar
apoi eliberat.
8. Același, Reguli, Cartea a VI-a.
Divinul Hadrian a afirmat într-un Rescript că, în cazul în care un sclav era manuntit de către un fiu aflat sub controlul
paternal, care era soldat, el devenea libertul soldatului și nu al tatălui său.
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(1) Un sclav care nu este manumit își va obține libertatea atunci când va fi vândut cu condiția să fie manumit într-un anumit
interval de timp; și, după ce acest interval de timp a trecut, va deveni libertul cumpărătorului, chiar dacă nu a fost manumit.
9. The Same, Rules, Book IX.
Fiii care refuză să accepte moșiile părinților lor nu-și pierd drepturile asupra liberților acestora din urmă. Aceeași regulă se
aplică și în cazul unui fiu emancipat.
(1) Unii stăpâni, care nu-și păstrează drepturile de patroni asupra bunurilor liberților lor, sunt exceptați de lege, ca în cazul
unuia care a fost condamnat la moarte și nu a fost repus în drepturile sale civile; sau al unuia care a fost informatorul unei
crime comise de libertul său; sau în cazul în care un fiu, în vârstă de peste douăzeci și cinci de ani, a acuzat un libert
aparținând tatălui său de o crimă capitală.
10. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a IX-a.
S-a decis că un patron care și-a acuzat libertul de o crimă capitală este exclus de la posesia pretoriană a bunurilor sale, contrar
prevederilor testamentare. Labeo consideră că acuzația de crimă capitală ar trebui să le includă atât pe cele care implică
pedeapsa cu moartea, cât și pe cele pedepsite prin exil. Prin acuzator se înțelege cel care a dat numele presupusului vinovat,
cu excepția cazului în care acesta cere să primească imunitate. Servilius spune că aceasta a fost și opinia lui Proculus.
11. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a X-a.
În plus, el nu va fi admis la succesiunea libertului său intestat, care îi este acordată de Legea celor douăsprezece table.
12. Modestinus, Opinii, Cartea I.
Gaius Seius, care a murit după ce și-a făcut testamentul, l-a numit pe libertul său Julius, împreună cu fiii săi, moștenitor al
unei părți din averea sa, ca și cum ar fi fost propriul său copil. Întreb dacă o astfel de numire poate schimba starea civilă a
libertului. Modestinus a dat ca fiind de părere că nu i-ar schimba condiția.
13. Același, Pandectele, Cartea I.
Un fiu aflat sub controlul paternal nu poate manumi un sclav care face parte din peculium-ul său, decât dacă o face din
ordinul tatălui său; iar sclavul, după ce a fost manumit, devine libertul tatălui.
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14. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
Dacă aș jura în instanță că sunt patronul unui anumit sclav, trebuie să se considere că nu am dreptul la averea lui în această
calitate, deoarece un jurământ nu constituie un patron. Cazul ar fi însă diferit, dacă s-ar fi hotărât pe cale judiciară că sunt
patronul lui, căci atunci hotărârea va rămâne valabilă.
15. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea VIII.
Oricine îl obligă pe libertul său să fie jurat contrar Lex Aelia Sentia, nici el însuși, nici copiii săi nu vor avea vreun drept
asupra libertului.
16. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a X-a.
Atunci când un libert comite o fraudă împotriva legii, pentru ca el să moară cu o valoare mai mică de o sută de mii de sesterți,
actul său este nul de drept; și, prin urmare, patronul său îi va succeda ca libert posesor al unei proprietăți de această valoare.
Prin urmare, tot ceea ce a înstrăinat, indiferent de motiv, nu va avea nici o forță sau efect. Este evident că, dacă el ar înstrăina
o proprietate în scopul de a-și frauda patronul și, după ce a făcut acest lucru, ar rămâne cu o valoare mai mare de o sută de
mii de sesterți, înstrăinarea va fi valabilă, dar orice proprietate care a fost înstrăinată în mod fraudulos poate fi recuperată prin
acțiunea faviană sau calvină. Julianus a afirmat frecvent acest lucru, iar aceasta este practica noastră. Motivul pentru această
diferență este că ori de câte ori o înstrăinare de ceva este făcută cu scopul de a frauda legea, actul este nul. Mai mult, se face
vinovat de fraudă cel care diminuează valoarea averii sale la mai puțin de o sută de mii de sesterți cu scopul de a se sustrage
dispozițiilor legii. Dar dacă, după ce a avut loc înstrăinarea, el rămâne în continuare proprietarul unor bunuri în valoare de o
sută de mii de sesterți, nu se consideră că a comis o fraudă împotriva legii, ci doar împotriva patronului său; și, prin urmare,
bunurile de care a dispus pot fi recuperate fie prin acțiunea faviană, fie prin acțiunea calvină.
(1) În cazul în care cineva, cu scopul de a diminua valoarea bunurilor sale la o sumă mai mică de o sută de mii de sesterți,
înstrăinează mai multe obiecte deodată, astfel încât, prin revocarea vânzării unuia dintre ele sau a unor părți din toate, va avea
o valoare mai mare de o sută de mii de sesterți, va fi necesar să revocăm vânzarea tuturor obiectelor sau pe cea a fiecăruia în
parte, pentru ca averea sa să fie egală cu o sută de mii de sesterți? Cea mai bună opinie este că înstrăinarea tuturor articolelor
nu are nici o forță sau efect.
(2) În cazul în care cineva nu își vinde toate bunurile dintr-o dată, ci o parte din ele la un moment dat și o parte la altul,
înstrăinarea ulterioară nu va fi revocată prin efectul legii, dar cea anterioară va fi revocată; și va exista un motiv pentru
introducerea acțiunii favelești cu referire la bunurile înstrăinate ultima dată.
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17. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XI.
Divinii Frați au afirmat următoarele într-un Rescript: "Am aflat de la cei mai învățați în drept că uneori era îndoielnic dacă un
nepot putea cere posesia pretoriană a bunurilor bunicului său, contrar prevederilor testamentare, dacă tatăl său, care avea
peste douăzeci și cinci de ani, l-a acuzat de o crimă capitală. Este adevărat că Proculus, un jurist de mare autoritate, a fost de
părere că, într-un caz de acest fel, posesia pretoriană nu ar trebui să fie acordată nepotului; și am adoptat această opinie atunci
când am emis un Rescript ca răspuns la cererea Caesidiei Longina. Dar, prietenul nostru Volusius Maecianus, pretor de drept
civil și unul care acordă cea mai mare atenție precedentelor vechi și bine întemeiate, fiind influențat de respectul său pentru
Rescriptul nostru (după cum ne-a declarat), nu a crezut că ar putea decide altfel. Dar, după cum am discutat acest punct foarte
amănunțit cu Maecianus însuși și cu alți prieteni ai noștri învățați în drept, cea mai bună opinie pare a fi că un nepot nu va fi
exclus de la moștenirea bunicului său libert, nici prin cuvintele sau spiritul legii, nici prin Edictul Pretorului, nici din proprie
inițiativă, nici din cauza stigmatului atașat tatălui său. De asemenea, suntem conștienți că această opinie a fost adoptată de
mulți juriști eminenți, precum și de cel mai ilustru om, Salvius Julianus, prietenul nostru."
(1) De asemenea, s-a pus întrebarea, dacă un fiu îl acuză pe libertul tatălui său de o infracțiune capitală, dacă acest lucru ar
aduce atingere drepturilor copiilor săi. Proculus a considerat că stigmatul care se atașează fiului patronului ar prejudicia
copiii acestuia. Cu toate acestea, Julianus neagă acest lucru; și trebuie să se considere că opinia lui Julianus ar trebui să fie
adoptată.
18. Scaevola, Opinii, Cartea a IV-a.
Întreb dacă un libert poate fi împiedicat de patronul său să desfășoare același tip de afaceri pe care patronul său le desfășoară
în aceeași colonie. Scaevola răspunde că nu poate fi împiedicat să facă acest lucru.
19. Paulus, Sentințe, Cartea I.
Un libert este nerecunoscător atunci când nu arată respectul cuvenit față de patronul său, sau refuză să-i administreze bunurile
sau să-și asume tutela copiilor săi.
20. Același, Sentințe, Cartea a III-a.
În cazul în care un libert moare după ce și-a făcut testamentul, patronul său are puterea de a cere fie plata a ceea ce era
datorat pentru că i-a acordat libertatea, fie posesia pretoriană a unei părți din averea sa; și chiar dacă libertul moare intestat,
patronul va avea în continuare posibilitatea de a alege între aceste două lucruri.
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21. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a III-a.
Dacă patronul sau libertul a fost exilat, iar ulterior a fost readus la starea sa civilă, dreptul de patronaj, precum și cel de a cere
posesia pretoriană contrar dispozițiilor testamentare, care au fost pierdute, vor fi restabilite; și acest drept se păstrează chiar
dacă patronul sau libertul ar fi readus la starea sa anterioară după ce a fost condamnat la mineriadă.
(1) Patronul este exclus din posesia pretoriană contrar dispozițiilor testamentare atunci când este desemnat moștenitor doar a
douăsprezecea parte din moștenire; iar ceea ce este necesar pentru a completa suma la care are dreptul poate fi obținut prin
intermediul sclavului său printr-un legat al libertului plătibil necondiționat și fără întârziere, fie lăsându-i moștenirea, fie un
legat, fie o sumă de bani plătibilă în temeiul unui trust.
(2) În cazul în care numai unul dintre cei doi patroni este desemnat moștenitor a ceea ce i se cuvine necondiționat și fără
întârziere, acesta nu poate cere posesia pretoriană în opoziție cu dispozițiile testamentului; chiar dacă i s-a lăsat o sumă mai
mică decât cea la care avea dreptul, iar el ar cere posesia pretoriană a moștenirii contrar dispozițiilor testamentare, partea
celuilalt patron îi va reveni.
(3) În cazul în care copiii naturali ai unui libert, care au fost dezmoșteniți de către acesta, ar succeda, prin intermediul
sclavilor lor, la o parte din averea tatălui lor, un străin fiind desemnat moștenitor al restului, acest lucru va afecta dreptul
patronului.
(4) În cazul în care fiul unui libert este numit moștenitor al acestuia și refuză succesiunea, patronul nu va fi exclus.
22. Gaius, Despre cazuri speciale.
Este bine stabilit faptul că, chiar dacă fiul unei patroane se află sub controlul părinților, moștenirea îi va aparține tot lui de
drept.
23. Tryphoninus, Disputații, Cartea XV.
24. Când un fiu a lăsat neîmpăcată moartea unui tată, iar un sclav, care l-a descoperit pe ucigaș, și-a meritat libertatea din
acest motiv, am considerat că fiul nu trebuie considerat ca fiind patronul sclavului, pe motiv că era nedemn.
(1) În cazul în care a fost făcut un codicil fals, care la început a fost considerat autentic, iar moștenitorul, ignorând acest fapt,
a acordat libertatea unor sclavi în virtutea unui trust creat prin respectivul codicil, s-a afirmat într-un Rescript al Divinului
Hadrian că sclavii vor fi liberi, dar că trebuie să plătească moștenitorului întreaga lor valoare. Și s-a considerat pe bună
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dreptate că sclavii menționați ar trebui să devină liberții manumiți ai moștenitorului, pentru că dreptul său asupra lor în
calitate de patron a rămas încă în vigoare.
24. Paulus, În prima dintre cele șase cărți ale decretelor imperiale pronunțate în Consiliu; sau Deciziile imperiale.
Camelia Pia a făcut apel la decizia lui Hermogenes, care stabilea că judecătorul care avea jurisdicție asupra unei moșteniri ce
urma să fie împărțită între ea și coeredele ei a împărțit nu numai bunurile, ci și pe liberți. S-a hotărât că acest lucru nu fusese
făcut în conformitate cu nicio lege și că împărțirea liberților era nulă; dar că numirea dispozițiilor făcute de judecător între
coerezi ar trebui să fie confirmată fără nicio modificare.

Tit. 15. Cu privire la respectul care trebuie arătat părinților și patronilor.

1. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
2. Afecțiunea filială datorată părinților ar trebui să fie manifestată și de soldați. De aceea, dacă un fiu, care este soldat, comite
vreun act necorespunzător față de tatăl său, trebuie să fie pedepsit proporțional cu infracțiunea sa.
(1) Afecțiunea filială între o mamă și un fiu care au fost eliberați împreună din sclavie trebuie să fie menținută în
conformitate cu legea naturală.
(2) Dacă un fiu, prin folosirea unui limbaj injurios, își insultă tatăl sau mama, pe care este de datoria sa să îi respecte, sau
dacă pune mâini necinstite asupra oricăruia dintre ei, prefectul orașului trebuie să pedepsească infracțiunea, care afectează
ordinea publică, proporțional cu gravitatea ei.
(3) Un fiu ar trebui să fie considerat nedemn de a fi soldat, care își numește tată și mamă, de către care recunoaște că a fost
crescut, răufăcători.
2. Julianus, Digest, Cartea XIV.
Respectul datorat părinților și patronilor este de așa natură încât o acțiune pentru fraudă sau prejudiciu nu poate fi acordată
împotriva lor, chiar dacă ei pot apărea prin intermediul unui avocat; deoarece, deși, conform termenilor Edictului, dacă s-ar
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pronunța o hotărâre împotriva lor, ei ar putea să nu fie considerați infamanți; totuși, conform opiniei publice însăși, ei nu vor
scăpa de imputarea infamiei prin însăși procedura respectivă.
(1) De asemenea, este interzisă pronunțarea împotriva lor a unei sentințe pentru posesie forțată. 3. Marcellus, Opinii.
Titius a cumpărat un sclav băiat și, după trecerea mai multor ani, a ordonat să fie vândut, dar ulterior, fiind rugat să îl
mantuiască, a făcut acest lucru, după ce a primit de la el o sumă de bani ca valoare. Întreb dacă fiul și moștenitorul stăpânului
care l-a manuntit îl poate acuza pe cel eliberat că este nerecunoscător. Răspunsul a fost că ar putea, dacă nu ar exista un alt
obstacol; pentru că este o mare diferență între cazul în care cineva a dat libertatea sclavului său în schimbul banilor obținuți
de la el sau de la un prieten de-al său și cazul în care un sclav, care aparținuse altuia, devine proprietatea sa și îi plătește o
sumă de bani pentru libertatea sa. Pentru că primul îi conferă un beneficiu, deși nu este gratuit; cel de-al doilea, în schimb, se
poate considera că nu a făcut altceva decât să-i împrumute ajutorul său.
4. Marcianus, Decizii publice, Cartea a II-a.
Divinii Severus și Antoninus au afirmat într-un Rescript că un libert nerecunoscător poate fi acuzat de agentul patronului său.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a X-a.
Un părinte, un patron, o patroană, o patroană sau copiii rudelor acestora din urmă, nu vor fi răspunzători de o acțiune in
factum din cauza unei tranzacții, în care se spune că au primit o sumă de bani, în schimbul îndeplinirii sau neîndeplinirii unui
act.
(1) Nu vor fi admise împotriva lor nici acțiunile care implică turpitudine morală, nici cele care se bazează pe rea-credință sau
fraudă.
6. Paulus, Despre edict, Cartea a XI-a.
Nici nu se poate intenta un proces împotriva lor pentru coruperea unui sclav:
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea X.
Deși astfel de acțiuni nu pot implica turpitudinea morală.
(1) Și se va judeca împotriva lor doar pentru suma pe care o pot plăti.
(2) Și nici nu li se pot opune excepții pe motiv de rea-credință, sau pentru forță, sau teamă, sau prin interdicții sub vi, sau
pentru orice prejudiciu suferit prin violență.
(3) Atunci când aceste persoane depun un jurământ, ele nu sunt obligate să jure că acest lucru nu este făcut cu rea intenție.
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(4) Atunci când un libert susține că patroana sa a fost pusă în mod fraudulos în posesia unei proprietăți în numele copilului
său nenăscut, el nu va fi ascultat, deoarece nu poate să o acuze pe patroana sa de fraudă, deoarece aceste persoane au dreptul
la respect, așa cum se precizează în secțiunile Edictului.
(5) Respectul, totuși, le este datorat doar lor personal, și nu celor care îi reprezintă; dar dacă ei înșiși ar trebui să apară pentru
alții, ei vor avea totuși dreptul la respect.
8. Paulus, Despre Edict, Cartea a X-a.
Moștenitorul unui libert are toate drepturile unui străin împotriva patronului defunctului.
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVI.
Persoanele unui tată și ale unui patron trebuie să apară întotdeauna onorabile și sacre în ochii unui libert și a unui fiu.
10. 10. Tryphoninus, Disputații, Cartea XVII.
Un tată nu are dreptul să impună nicio obligație fiului său emancipat, în considerarea faptului că i-a acordat libertatea, pentru
că nimic de acest fel nu poate fi impus copiilor. De asemenea, nimeni nu poate spune că un fiu este legat prin jurământ față
de tatăl său, care îl manumitează, în același mod în care un libert este legat de patronul său, deoarece copiii datorează
părinților afecțiune și nu servicii mărunte.
11. Papinianus, Opinii, Cartea XIII.
O libertă nu este considerată nerecunoscătoare pentru că își exercită meseria în opoziție cu dorința patronului său.
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Cartea XXXVIII
1. Cu privire la serviciile liberților.
2. În ceea ce privește bunurile liberților.
3. Cu privire la liberții din comune.
4. Cu privire la atribuirea liberților.
5. În cazul în care se face ceva pentru a frauda patronul.
6. Atunci când nu există un testament prin care copiii să poată beneficia de el.
7. Cu privire la posesia pretoriană de către agnați.
8. Cu privire la posesia pretoriană acordată cognaților.
9. Cu privire la edictul succesoral.
10. Cu privire la gradele de rudenie și afinitate și la diferitele lor denumiri.
11. Cu privire la posesia pretoriană cu referire la soț și soție.
12. Cu privire la succesiunea veteranilor și a soldaților.
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13. Cu privire la cei care nu au dreptul la posesia pretoriană a unei moșii.
14. Cu privire la posesia pretoriană a bunurilor acordate prin legi speciale sau decrete ale Senatului.
15. Care este ordinea care trebuie respectată în acordarea posesiei pretoriene.
16. Cu privire la moștenitorii proprii și moștenitorii de drept.
17. Cu privire la decretele Tertulian și Orphitian ale Senatului.

Tit. 1. Cu privire la serviciile liberților.

1. Paulus, Despre diverse pasaje.
Serviciile menționate mai sus semnifică munca zilnică.
Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Pretorul a promulgat acest Edict pentru a restricționa cererile de servicii impuse în schimbul acordării libertății, deoarece a
perceput că cererile de servicii impuse în schimbul libertății au crescut excesiv, cu scopul de a-i asupri și de a-i supăra pe
liberți.
23. Prin urmare, în primul rând, pretorul promite că va acorda acțiuni în vederea solicitării de servicii care să fie prestate de
către liberți și liberate.
3. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
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În cazul în care un patron a stipulat ca serviciile să fie prestate de către liberții săi, el nu le poate cere decât după ce a trecut
timpul în care acestea sunt datorate.
(1) De asemenea, o parte din servicii nu poate fi executată de către liberți lucrând un anumit număr de ore, deoarece obligația
cere munca unei zile întregi. Prin urmare, un libert care a lucrat doar șase ore în dimineața nu va fi eliberat de muncă pentru
întreaga zi.
0. Același, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Un sclav care a fost liberat de doi stăpâni a promis serviciile sale amândurora. Întrucât unul dintre ei a murit, nu există niciun
motiv pentru care o cerere pentru serviciile sclavului să nu fie făcută de fiul său, chiar dacă celălalt stăpân ar putea fi în viață.
Acest lucru nu are nimic în comun cu succesiunea sau cu posesia pretoriană a unei proprietăți; deoarece serviciile sunt cerute
de la cei eliberați la fel ca și cum li s-ar fi împrumutat bani. Aceasta a fost părerea lui Aristo și cred că este corectă; pentru că
se consideră că o acțiune ar trebui să fie acordată unui moștenitor străin pentru servicii care au fost datorate, dar care nu au
fost efectuate, fără teama de a fi împiedicată de o excepție; și, prin urmare, ar trebui să fie acordată fiului, chiar dacă celălalt
patron este în viață.
23. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XV.
Dacă cineva ar stipula ca serviciile să fie prestate în beneficiul său și al copiilor săi, stipulația se va aplica și moștenitorilor
săi post mortem.
(1) Același, Despre Sabinus, Cartea XXVI.
Serviciile care țin de o meserie și altele care sunt identice cu plata banilor trec la moștenitor; dar cele care țin de îndatoririle
liberților nu trec la el.
6. Același, Despre Sabinus, Booh XXVIII.
Pentru ca, într-un astfel de caz, obligația de jurământ să poată fi contractată în conformitate cu legea, este necesar ca cel care
jură să fie un libert și să o facă în considerarea libertății pe care a primit-o.
(0) Se pune întrebarea, dacă cineva ar lăsa o moștenire unui libert al său, cu condiția ca acesta să jure că va plăti zece aurei
fiului său, în loc să-și dea serviciile sale, dacă va fi obligat să respecte jurământul. Celsus Juventius spune că va fi obligat și
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că este foarte puțin important pentru ce motiv face libertul un jurământ cu referire la serviciile sale. Eu sunt de acord cu
opinia lui Celsus.
(1) Pentru ca jurământul să fie obligatoriu, libertul trebuie să îl depună după manumisiunea sa și va fi la fel de obligat fie că îl
depune imediat, fie că îl depune imediat, fie după o anumită perioadă de timp.
(2) Mai mult, el trebuie să jure că își va oferi serviciile sale, un dar sau un cadou; și el poate promite orice fel de servicii, cu
condiția ca acestea să poată fi propuse în mod legal și corect.
(3) Într-un Rescript al Divinului Hadrian, precum și ulterior al altor împărați, s-a afirmat că nu se poate cere servicii
împotriva celui care și-a obținut libertatea în schimbul executării unui angajament.
(4) Acțiunea pentru a obliga la prestarea de servicii va fi acordată împotriva unui minor atunci când acesta atinge vârsta
pubertății și, uneori, chiar și atunci când nu a împlinit această vârstă; pentru că serviciile pot fi prestate de el dacă este un
copist, sau unul familiarizat cu numele cetățenilor, sau un contabil, sau un actor, sau ministrul oricărui alt fel de plăcere.
(5) În cazul în care copiii unui patron au fost desemnați la părți inegale din moștenire, ar trebui să aibă dreptul la o acțiune
pentru a obliga la prestarea de servicii de liberți, în conformitate cu dreptul lor ereditar la moștenire sau la părțile lor? Cred că
cea mai bună opinie este că aceștia vor avea dreptul la o acțiune în proporție cu dreptul lor ereditar la moștenire.
(6) Cu toate acestea, nu prea contează dacă copiii se aflau sub controlul patronului sau dacă fuseseră emancipați.
(7) În cazul în care un patron își numește moștenitor pe fiul său, pe care îl dăduse în adopție, cea mai bună opinie este că
acesta are dreptul la serviciile celor emancipați.
(8) Copiii unei patroane nu sunt excluși de la a cere servicii de la liberții mamei lor.
23. Pomponius, Despre Sabinus, cartea VIII.
În cazul în care un libert a jurat să-și presteze serviciile către doi patroni, Labeo consideră că el datorează o parte din ele
fiecăruia dintre ei și că aceasta poate fi cerută de la el, deoarece serviciile care nu au fost și nu au putut fi prestate în acel
moment sunt cerute în mod constant. Acest lucru se întâmplă fie că libertul a jurat sau a promis patronilor înșiși, fie că un
sclav deținut de ambii, să presteze serviciile sale, fie că există mai mulți moștenitori ai unui patron.
23. S-a stabilit că oricine poate acționa ca fideiusor pentru un libert care depune jurământ de a-și presta serviciile.
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23. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXIV.
Serviciile nu sunt bunuri care, prin natura lucrurilor, există.
23. Cu toate acestea, serviciile care trebuie prestate din sentimentul obligației și care urmează să fie prestate în viitor nu se
datorează decât patronului, deoarece proprietatea lor se atașează de persoana celui care le prestează și de cea a celui căruia îi
sunt prestate. Serviciile referitoare la o meserie, precum și altele de aceeași natură, pot fi prestate de oricine și oricui; căci,
dacă ele se referă la o anumită meserie, ele pot fi prestate la o altă meserie, la ordinul patronului.
23. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XV.
Sclavul unui patron nu poate face următoarea stipulație cu referire la un libert: "Promiți să-mi prestezi serviciile tale?". Prin
urmare, stipulația ar trebui făcută pentru serviciile ce urmează a fi prestate patronului său.
0. În cazul în care un libert depune următorul jurământ cu referire la serviciile sale: "Jur să prestez serviciile mele patronului
meu sau lui Lucius Titius", el nu poate fi eliberat de cele pe care le datorează patronului său prin prestarea serviciilor sale lui
Lucius Titius.
13. Julianus, Digest, Cartea XXII.
Nu contează dacă Lucius Titius este un străin sau fiul patronului:
14. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XV.
Pentru că serviciile prestate lui Lucius Titius sunt diferite de cele la care are dreptul patronul. Dacă, totuși, libertul promite o
anumită sumă de bani patronului său, care este sărac, în schimbul primirii libertății sale, sau o promite lui Titius, adăugarea
numelui de Titius va fi cu siguranță valabilă.
15. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Atunci când un sclav este cumpărat în temeiul acestei legi, cu condiția ca el să fie manuntit, iar el își obține libertatea în
conformitate cu Constituția lui Marcus Divin, orice servicii care i-au fost impuse nu vor avea nici o forță sau efect.
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(1) Nu se pot cere servicii nici de la un libert căruia i s-a atribuit proprietatea în conformitate cu Constituția Divinului Marcus
promulgată în scopul păstrării libertății sclavilor, indiferent dacă aceștia și-au obținut libertatea direct sau în conformitate cu
termenii unui trust, chiar dacă cei care au obținut-o ca beneficiari ai unui trust devin liberții persoanei în cauză; deoarece ei
nu devin liberți în aceleași circumstanțe ca sclavii pe care îi mantuim fără a fi obligați să o facă.
(2) Acțiunea pentru a obliga la prestarea unor servicii se va naște atunci când a trecut timpul pentru prestarea acestora;
timpul, însă, nu poate trece înainte ca serviciile să înceapă să fie datorate, iar acestea încep să fie datorate după ce a fost
indicat timpul pentru prestarea lor.
(3) Chiar dacă libertul ar avea o soție, patronul său nu este împiedicat să îi ceară serviciile.
(4) În cazul în care patronul este un minor sub vârsta pubertății, libertul său nu este considerat căsătorit cu consimțământul
său decât dacă autoritatea tutorelui său confirmă acest lucru.
(5) În cazul în care căsătoria unei femei liberte este ratificată de către patronul său, aceasta îl va împiedica pe acesta să se
opună ulterior.
16. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, cartea VIII.
Este evident că, atunci când femeia eliberată încetează să mai fie căsătorită, serviciile ei pot fi cerute, după cum susțin
aproape toate autoritățile.
(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Un libert, după ce serviciile sale au fost indicate, se îmbolnăvește în așa fel încât nu le poate îndeplini. Va fi el răspunzător,
deoarece este clar că nu este vina lui că nu îndeplinește serviciile ?
17. Serviciile nu pot fi promise, prestate, datorate sau cerute în parte. De aceea, Papinianus a dat următoarea opinie, și
anume: atunci când există mai multe prestații distincte și nu doar una singură, iar patronul care le-a stipulat a lăsat mai mulți
moștenitori, este adevărat că obligația trebuie împărțită proporțional cu numărul moștenitorilor. În sfârșit, Celsus, în Cartea a
XII-a, spune că, dacă un libert, care are doi patroni, ar jura că va presta o mie de servicii unui sclav deținut de ei în comun,
cinci sute, și nu o mie de jumătăți din servicii vor fi datorate fiecăruia.
(1) Paulus, Despre Edict, Cartea XL.
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Un libert trebuie să presteze patronului său acele servicii care țin de o meserie pe care a învățat-o după manumisiunea sa, cu
condiția ca acestea să poată fi îndeplinite în mod onorabil și fără pericol pentru viață; dar cele pe care le-a învățat în
momentul manumisiunii sale nu trebuie să fie întotdeauna prestate. Cu toate acestea, dacă a adoptat o ocupație dezonorantă
după manumisiunea sa, el trebuie să presteze acele servicii pe care le-ar fi putut presta în momentul în care și-a obținut
libertatea.
2. Aceste servicii trebuie să fie prestate patronului în funcție de vârsta, rangul, sănătatea, cerințele și modul de viață al
ambelor părți.
3. Același, Despre dreptul de patronaj.
Un patron nu ar trebui să fie ascultat dacă cere servicii pe care vârsta libertului nu le permite, sau pe care slăbiciunea trupului
său nu le poate suporta, sau prin îndeplinirea cărora starea sau modul său de viață va fi afectat în mod dăunător.
4. Același, Despre Edict, Cartea XL.
Sabinus, în Cartea a cincea a Edictului Pretorului Urban, spune că un libert trebuie să-și presteze serviciile și să-și asigure
singur hrana și îmbrăcămintea. Dacă, totuși, nu se poate întreține singur, hrana trebuie să îi fie furnizată de patronul său.
5. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XIV.
Este clar că nu trebuie să i se ceară servicii unui libert fără a i se acorda anumite zile în care să le presteze și fără a-i lăsa
suficient timp pentru a câștiga suficient pentru a se întreține.
6. Paulus, Despre Edict, Cartea XL.
Dacă nu se face acest lucru, pretorul nu va permite ca serviciile unui libert să fie prestate patronului său. Acest lucru este cu
totul potrivit, deoarece fiecare dintre ei ar trebui să furnizeze ceea ce a promis pe cheltuiala sa, atâta timp cât ceea ce
datorează există.
7. Proculus spune că un libert ar trebui să meargă la Roma din provincia sa pentru a-și presta serviciile; dar, în cazul în care
face acest lucru, patronul va pierde timpul consumat de el în timp ce vine la Roma. Acesta este cazul, cu condiția ca patronul,
ca un bun cetățean și cap grijuliu al unei gospodării, să locuiască la Roma, sau să călătorească în provincie, dar dacă dorește
să se plimbe prin lume, nu trebuie impusă libertului necesitatea de a-l urma peste tot.
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8. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VI-a.
Pentru că serviciile ar trebui să fie prestate în locul unde locuiește patronul și, desigur, pe cheltuiala acestuia pentru hrană și
transport.
9. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XIV.
În cazul în care un patron stipulează servicii, stipulația devine operațională atunci când patronul face cererea, iar libertul nu le
prestează. Nici nu contează dacă se adaugă sau nu cuvintele "când le cer"; deoarece o regulă se aplică serviciilor libertului,
iar alta la alte chestiuni. Pentru că, întrucât prestarea serviciilor nu este altceva decât îndeplinirea unei îndatoriri, este absurd
să se presupună că o îndatorire trebuie îndeplinită în altă zi decât cea în care persoana care are dreptul la ea dorește să fie
îndeplinită.
10. Atunci când un libert promite patronului său că îi va presta servicii și nu-i include pe copiii săi, este stabilit că serviciile
vor fi datorate copiilor săi numai dacă aceștia devin moștenitorii tatălui lor. Julianus consideră că, chiar dacă devin
moștenitorii tatălui lor, ei vor avea dreptul să ceară beneficiul serviciilor libertului doar în cazul în care nu au devenit
moștenitori prin intervenția unei alte persoane. Prin urmare, dacă cineva, după ce și-a dezmoștenit fiul emancipat, și-ar numi
sclavul său moștenitor, iar primul ar deveni moștenitorul său prin intermediul sclavului respectiv, ar trebui să i se interzică
dreptul de a pretinde serviciile libertului; la fel cum i-ar fi interzis patronului care nu ar fi impus niciun serviciu liberților săi
sau i-ar fi vândut pe cei pe care i-a impus.
11. Ar trebui, cu orice preț, să se remarce faptul că, în orice fel de servicii, ar trebui să i se acorde libertului acele perioade de
timp care sunt necesare pentru îngrijirea corespunzătoare a corpului său.
12. Julianus, Digest, Cartea XXII.
Serviciile de genul celor promise de un libert diferă în mod substanțial de cele legate de o meserie sau de o profesie; prin
urmare, dacă libertul este un meșteșugar sau un pictor, atâta timp cât este angajat în acest mod, el va fi obligat să presteze
patronului său servicii de acest gen. Prin urmare, așa cum oricine poate să stipuleze prestarea de servicii legate de o meserie
în beneficiul său sau al lui Titius, tot așa, un patron poate stipula în mod legal cu libertul său ca serviciile sale să fie prestate
fie lui însuși, fie lui Sempronius; iar libertul va fi eliberat de obligația sa prin prestarea serviciilor sale unui străin, așa cum ar
fi fost dacă le-ar fi prestat pentru patronul său.
13. În cazul în care există mai mulți patroni care au plecat în mod intenționat în provincii diferite și care au cerut, în același
timp, prestarea de servicii de către un libert, se poate spune că serviciile sunt datorate, dar că libertul nu va fi obligat,
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deoarece nu este vina lui, ci a patronilor săi, că serviciile nu sunt prestate; la fel cum este cazul în care se cer servicii de la un
libert care este bolnav. În cazul în care patronii locuiesc în două orașe diferite și fiecare dintre ei își are domiciliul acolo, ei ar
trebui să se pună de acord cu privire la prestarea serviciilor de către libert; în caz contrar, ar fi o dificultate ca unul care poate
fi eliberat prin muncă timp de zece zile, să fie obligat, deoarece patronii săi nu se pun de acord cu privire la prestarea
serviciilor sale și amândoi le cer deodată, să lucreze cinci zile pentru unul dintre ei și să plătească celuilalt valoarea celor
cinci zile de muncă la care are dreptul.
14. Același, Digest, Cartea LII.
Ori de câte ori în stipulație este specificat un anumit fel de servicii, ca, de exemplu, cele ale unui pictor sau ale vreunui
meșteșugar, ele nu pot fi cerute decât dacă a trecut timpul necesar pentru executarea lor, deoarece în contractul însuși se
înțelege că este dat timpul pentru executare, deși nu este exprimat în cuvinte; de exemplu, când facem o stipulație pentru
servicii care trebuie prestate la Efes, este subînțeles că este suficient timp pentru a face acest lucru. Prin urmare, următoarea
stipulație este nulă: "Promiți să-mi dai astăzi o sută de tablouri pe care le-ai pictat?". Cu toate acestea, serviciile încep să fie
datorate de la data stipulării. Cele pe care un patron le cere de la libertul său nu sunt datorate imediat, deoarece se înțelege că
părțile au convenit ca ele să nu fie datorate înainte de a fi indicat timpul pentru îndeplinirea lor; adică, libertul își va îndeplini
serviciile în funcție de conveniențele patronului său, ceea ce nu se poate spune cu referire la cele ale unui meșter sau ale unui
pictor.
15. Același, Digest, Cartea LXV.
Nu se înțelege întotdeauna că un patron care angajează serviciile libertului său primește o plată pentru aceste servicii; dar
acest lucru trebuie să fie stabilit din natura serviciilor și din poziția patronului și a libertului.
16. Căci, dacă cineva are un libert care este comediant sau actorul principal într-o pantomimă, iar mijloacele sale sunt
moderate, astfel încât nu se poate folosi de serviciile sale decât dacă le închiriază, ar trebui să se considere că sunt serviciile
libertului pe care le solicită, mai degrabă decât remunerația pentru acestea.
17. De asemenea, medicii își manunțează foarte frecvent sclavii care aparțin aceleiași profesii, deoarece nu se pot folosi de
serviciile lor fără a-i închiria. Se poate spune că aceeași regulă se aplică și în cazul altor ocupații.
18. Dar atunci când cineva se poate folosi de serviciile unui libert și preferă, prin angajarea lor, să obțină valoarea lor, trebuie
să se considere că primește o compensație pentru serviciile libertului său.
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19. Uneori, totuși, patronii angajează serviciile liberților lor la cererea acestora din urmă, iar atunci când se procedează astfel,
ar trebui să se considere că primesc mai degrabă prețul serviciilor lor decât o compensație pentru acestea.
20. Alfenus Varus, Digest, Cartea a VII-a.
În cazul în care un medic, care credea că dacă liberții săi nu ar practica medicina, ar avea mult mai mulți pacienți, a cerut ca
aceștia să-l urmeze și să nu-și practice profesia, s-a pus întrebarea dacă avea sau nu dreptul să facă acest lucru. Răspunsul a
fost că avea acest drept, cu condiția să le ceară doar servicii onorabile, adică să le permită să se odihnească la prânz și să le
permită să-și păstreze onoarea și sănătatea.
21. Am întrebat, de asemenea, dacă cei eliberați ar refuza să presteze astfel de servicii, cât de mult ar trebui să se considere că
valorează acestea din urmă. Răspunsul a fost că suma ar trebui să fie determinată de valoarea serviciilor lor atunci când sunt
angajate, și nu de avantajul pe care patronul și l-ar asigura dacă le-ar cauza liberților neplăceri prin faptul că le-ar interzice să
practice medicina.
22. Julianus, Despre Minicius, Cartea I.
Dacă un libert exercită meseria de actor comic, este evident că el trebuie să își folosească serviciile nu numai în beneficiul
patronului însuși, ci și gratuit la distracțiile prietenilor săi; la fel cum un libert care practică medicina trebuie, la dorința
patronului său, să trateze prietenii acestuia din urmă fără compensație; căci, pentru a putea folosi serviciile libertului său, nu
este necesar ca patronul să dea mereu distracții sau să fie mereu bolnav.
23. Paulus, Despre dreptul de patronaj.
În cazul în care o libertă, care are doi sau mai mulți patroni, se căsătorește cu acordul unuia dintre ei, celălalt va continua să
aibă dreptul la serviciile ei.
24. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIV.
În cazul în care se intentează o acțiune împotriva unui libert pentru a obliga la prestarea de servicii, iar patronul său moare, se
stabilește că dreptul la acțiune nu trece la un moștenitor străin. Cu toate acestea, dacă există un fiu, iar acesta nu este
moștenitor, chiar dacă nu a fost introdusă o cauză, el va avea totuși dreptul la serviciile libertului, cu excepția cazului în care
a fost dezmoștenit.
25. Celsus, Digest, Cartea XII.
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Dacă un libert ar jura să presteze toate serviciile pe care patronul său le-ar dori, dorința patronului nu va fi luată în
considerare, decât în măsura în care este în concordanță cu justiția. Intenția liberților care își lasă serviciile la discreția
patronilor lor se bazează pe faptul că aceștia din urmă vor acționa cu dreptate, și nu pentru că doresc să se oblige fără grijă.
26. O acțiune este acordată unui patron împotriva libertei sale, care se căsătorește fără consimțământul său, pentru serviciile
datorate de aceasta înainte de căsătorie.
27. Modestinus, Reguli, Cartea I.
Un libert nu poate fi constrâns să presteze servicii pe care nu le-a promis, acolo unde nu i s-a impus niciuna, chiar dacă
pentru o vreme le poate presta în mod voluntar.
28. Același, Pandectele, Cartea a VI-a.
Un libert care a promis bani patronului său, pe care acesta din urmă i-a cerut în scopul de a-i face libertatea asupră-i, nu va fi
tras la răspundere; iar dacă patronul ar cere banii, el nu poate obține posesia bunurilor sale contrar prevederilor testamentului
libertului.
29. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VI-a.
Serviciile nu pot fi impuse unui libert în așa fel încât acesta să fie obligat să se întrețină singur.
30. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea XXII.
Trebuie remarcat faptul că obligațiile de prestare a serviciilor sunt uneori supuse diminuării, creșterii și modificării; căci
atunci când un libert este slăbit, patronul pierde serviciile care începuseră deja să fie datorate. Dacă, însă, o libertă care își
promisese serviciile este ridicată la un asemenea rang încât va fi impropriu pentru ea să le presteze patronului său, obligația
va fi anulată de drept.
31. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea II.
O femeie liberă, care are mai mult de cincizeci de ani, nu este obligată să presteze servicii patronului său.
32. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XI.
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Labeo spune că este clar că un parteneriat format între un libert și un patron, în schimbul acordării libertății celui dintâi, este
nul de drept.
33. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a II-a.
"Un libert care are doi sau mai mulți copii de sex masculin sau feminin sub controlul său (cu excepția celor care au adoptat
profesia de bufon sau care s-au angajat să se lupte cu fiarele sălbatice), nu va fi obligat să presteze patronului sau patroanei
lor, sau copiilor acestora din urmă, niciun serviciu, să le facă vreo donație sau cadou, sau să facă orice altceva pe care au fost
de acord să îl furnizeze, să îl ofere sau să îl execute, în schimbul libertății, în legătură cu care au jurat, au promis sau s-au
obligat; iar dacă respectivul eliberat nu va avea, în același timp, doi copii sub controlul său, ci doar unul în vârstă de cinci ani,
va fi eliberat de obligația de a presta servicii. "
34. Julianus spune că moartea copiilor este un avantaj pentru un libert, deoarece îl eliberează de serviciile impuse ulterior.
35. Dacă, după ce a pierdut un copil, libertul se obligă să presteze servicii patronului său, iar după aceea se naște un alt copil,
Pomponius spune că există cu atât mai mult un motiv în plus pentru ca copilul care a. murit să fie unit cu cel viu, pentru a-l
elibera pe libert de obligații.
36. Nu contează dacă libertul își promite serviciile patronului însuși sau celor care se află sub controlul său.
37. Dacă patronul cedează serviciile libertului său unui creditor, nu se poate spune că se aplică aceeași regulă, deoarece
această cedare se face în locul unei plăți. Se poate spune, totuși, că libertul poate fi eliberat de legea menționată mai sus, dacă
patronul a cesionat serviciile către altcineva, după ce libertul le-a promis; căci este adevărat că le-a promis patronului său,
deși nu i le mai datorează. Dar dacă, la început, libertul și-a promis serviciile din cauza cesiunii patronului său, el nu va fi
eliberat.
38. Eliberarea de prestarea de servicii nu se referă numai la cele care urmează să fie efectuate în viitor, ci și la cele care sunt
deja datorate.
39. Julianus spune că, chiar dacă a fost deja intentat un proces pentru a obliga la executarea serviciilor, va avea loc o eliberare
dacă se vor naște copii. În cazul în care, însă, a fost pronunțată o hotărâre pentru servicii ce urmează a fi executate, libertul nu
poate fi eliberat, deoarece a început să datoreze o sumă de bani.
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40. Un copil postum nu îi absolvă de răspundere pe moștenitorii tatălui său, deoarece eliberarea ar trebui să provină de la
liberat și nimeni nu poate fi considerat liberat după moarte. Dar copiii născuți înainte de moartea libertului vor determina o
eliberare în temeiul legii menționate mai sus.
41. Conform spiritului legii menționate, chiar dacă eliberarea are o referire specială la persoana libertului, fideiusorii acestuia
vor fi, de asemenea, eliberați. Cu toate acestea, dacă libertul ar trebui să furnizeze un debitor ca înlocuitor al său, acest lucru
nu îl va avantaja.
42. Callistratus, Despre edictul de monitorizare, Cartea a III-a.
Serviciile sunt înțelese ca fiind impuse în mod corespunzător doar acolo unde pot fi îndeplinite fără rușine și fără pericol
pentru viață. Căci dacă o sclavă, care se prostituează, ar trebui să fie manuntată, ea nu ar trebui să presteze aceleași servicii
patronului său, deși poate profita în continuare de pe urma vânzării trupului său; iar dacă un gladiator ar fi manuntit, el nu
datorează patronului său aceleași servicii, deoarece acestea nu pot fi prestate fără pericol pentru viață.
43. Dacă, totuși, un libert este angajat într-o anumită meserie, el ar trebui să dea serviciile sale legate de aceasta, chiar dacă a
învățat meseria după manumisiunea sa. Dacă încetează să mai exercite acea meserie, el ar trebui să contribuie cu acele
servicii care nu sunt incompatibile cu rangul său; ca, de exemplu, să poată locui cu patronul său, să călătorească cu el sau să
facă afaceri cu el.
44. Paulus, Despre Plautius, Cartea a VII-a.
O stipulație a fost încheiată de un patron după cum urmează, și anume: "Dacă nu-mi oferi serviciile tale timp de zece zile,
promiți să-mi plătești douăzeci de sesterți?". Trebuie să ne întrebăm dacă nu ar trebui să se admită o acțiune pentru cei
douăzeci de sesterți, ca fiind promiși cu scopul de a face libertatea împovărătoare; sau dacă pot fi prestate servicii care nu au
fost promise; sau dacă ar trebui doar să se presupună că acest lucru a fost promis, pentru ca patronul să nu fie exclus în
întregime? Pretorul decide că serviciile au fost doar promise.
45. De aici se ridică următorul punct, și anume dacă libertul poate împiedica pronunțarea împotriva sa a unei hotărâri pentru
o sumă mai mare de douăzeci de sesterți, deoarece patronul pare să fi evaluat serviciile sale la această sumă și, prin urmare, el
însuși nu ar trebui să dorească să o mărească. Cu toate acestea, ar fi nedrept să se facă acest lucru și nici nu este necesar să se
arate o astfel de indulgență față de libert, pentru că el nu ar trebui, pe de o parte, să fie de acord cu stipulația, iar pe de altă
parte să se plângă de ea ca fiind nedreaptă.
46. Papinianus, Întrebări, Cartea XX.
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Dacă bunurile unui patron sunt vândute, i se va acorda totuși o acțiune pentru a obține orice servicii ale libertului său care au
început să fie datorate după vânzare. Dacă acesta este capabil să se întrețină singur, nu i se va acorda o acțiune pentru a
obține executarea serviciilor care ar fi trebuit să fie prestate înainte de vânzare, deoarece aceasta se referă la ceea ce a avut
loc înainte ca proprietatea să fie înstrăinată.
47. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Un libert care a fost eliberat de obligația de a presta servicii și care, prin urmare, a dobândit capacitate testamentară deplină,
va fi totuși obligat să își trateze patronul cu respect. Cazul este diferit în ceea ce privește asigurarea sprijinului, unde
necesitățile patronului sunt asumate în scopul de a-l necăji pe libert.
48. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
"Doresc ca sclavul meu, So-and-So, care este un mecanic de rang inferior, să fie manuntit, pentru ca el să poată presta
servicii pentru moștenitorul meu." Sclavul manumit v-as nu este obligat să promită, dar, dacă ar face acest lucru, nu se va
acorda o acțiune împotriva lui, deoarece cel care i-a dat libertatea în baza unui contract de încredere nu poate modifica o lege
publică.
49. Același, Opinii, Cartea XIX.
Un sclav care este obligat să presteze servicii patronului său nu poate, fără a-l leza pe acesta din urmă, să se înroleze în
armată.
50. Scaevola, Întrebări, Cartea a IV-a.
Dacă un libert este în întârziere în a-și presta serviciile, fideiusorul său va fi răspunzător, dar fideiusorul însuși nu poate fi în
întârziere. Cu toate acestea, fideiusorul care a acceptat să furnizeze un înlocuitor pentru debitor va fi răspunzător pentru
întârziere.
51. Același, Opinii, Cartea II.
Poate libertul unui negustor care se ocupă cu comerțul cu îmbrăcăminte să desfășoare aceeași afacere în același oraș și în
același loc, dacă patronul său nu dorește ca el să facă acest lucru ? Răspunsul a fost că nu există niciun motiv, în cazul
menționat, pentru care să nu poată face acest lucru, dacă patronul său nu suferă niciun prejudiciu din această cauză.
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52. Valens, Trusts, Cartea a V-a.
În cazul în care o femeie liberă este concubina patronului său, este stabilit că acesta nu poate intenta o acțiune împotriva ei
pentru a o constrânge să presteze servicii, mai mult decât dacă ar fi fost căsătorită cu el.
53. Același, Trusts, Cartea a VI-a.
Campanus spune că pretorul nu ar trebui să permită ca promisiunea vreunui dar, cadou sau serviciu să fie impusă unui sclav
care este manuntit în condițiile unui trust. Dacă, totuși, el și-a permis să fie legat de o obligație, când era conștient că putea
refuza, un proces pentru a obliga la îndeplinirea serviciilor nu ar trebui să fie refuzat, deoarece sclavul este considerat că le-a
donat.
54. Hermogenianus, Epitomele lui Laiv, Cartea a II-a.
Ca și în cazul unui patron, la fel și fiul, nepotul și strănepotul său care consimte la căsătoria unei liberte pierde dreptul de a
cere serviciile ei; căci cea la a cărei căsătorie a consimțit ar trebui să fie în întregime la dispoziția soțului ei.
55. Dacă, totuși, căsătoria la care a consimțit patronul este nulă, el nu va fi împiedicat să ceară serviciile ei.
56. Extorcarea serviciilor femeii liberate nu este refuzată nici patroanei sale, nici fiicei, nepoatei sau strănepoatei patroanei
sale, dacă vreuna dintre ele a consimțit la căsătoria ei; pentru că nu este nepotrivit ca serviciile unei liberate care a fost
căsătorită să le fie prestate.
57. Gaius, Despre cazuri.
Un libert care are doi patroni poate, în unele cazuri, să presteze servicii diferite pentru amândoi, în același timp; ca, de
exemplu, dacă este copist și lucrează pentru unul dintre patronii săi scriind cărți și se ocupă de casa celuilalt în timp ce acesta
din urmă este în călătorie cu familia sa; căci nimic nu-l va împiedica să scrie cărți în timp ce se ocupă de casă. Neratius a
afirmat aceeași opinie în lucrarea sa "Works of Parchments".
58. Neratius, Opinii, Cartea I.
Natura serviciilor care trebuie prestate depinde de statutul persoanei care le prestează, căci ele trebuie să fie conforme cu
rangul său, cu mijloacele sale, cu modul său de viață și cu ocupația sa.
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59. Mai mult, un libert, și oricine altcineva căruia i se cere să presteze servicii, trebuie să fie întreținut sau trebuie să i se
acorde suficient timp pentru a-și asigura întreținerea; și, în orice caz, trebuie să i se acorde timp pentru îngrijirea adecvată și
necesară a persoanei sale.
60. Paulus, Manuale, Cartea a II-a.
Dreptul de a cere servicii rămâne uneori chiar și după ce dreptul de patronaj a încetat să mai existe, ceea ce se întâmplă în
cazul fraților celui căruia i-a fost atribuit libertul; sau cu referire la nepotul unui patron, atunci când există un fiu al unui alt
patron.

Tit. 2. Cu privire la bunurile liberților.

61. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLII.
Acest Edict a fost promulgat de pretor cu intenția de a modifica deferența pe care liberții ar trebui să o arate patronului lor.
dacă sau (așa cum spune Servius) în vremurile trecute, aceștia obișnuiau să ceară cele mai oneroase servicii de la liberții lor,
ca o remunerație pentru beneritul extraordinar conferit acestora din urmă, atunci când, după ce au fost eliberați din sclavie, au
fost făcuți cetățeni romani.
62. Pretorul Rutilius a fost primul care a publicat un Edict care prevedea că o acțiune nu ar trebui să fie acordată unui patron
împotriva libertului său, cu excepția cazului în care se referea la servicii sau la bunuri deținute în parteneriat; de exemplu,
atunci când se convenea că, dacă libertul nu va presta servicii pentru patronul său, acestuia din urmă ar trebui să i se permită
să aibă proprietatea comună a bunurilor sale.
63. Pretorii succesori obișnuiau să promită posesia unei anumite părți din averea unui libert; deoarece, întrucât parteneriatul
existent între părți implica prestarea de servicii de către libert, ceea ce i se cerea să furnizeze ca parte a parteneriatului în
timpul vieții sale, era obligat să furnizeze și după moartea sa.
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64. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Dacă un patron, care a fost trecut în testamentul celui eliberat de el, ar putea cere posesia pretoriană a averii sale contrar
prevederilor testamentului și, înainte de a face acest lucru, a murit sau a trecut timpul prevăzut pentru a cere respectiva
posesie, copiii săi sau cei ai unui alt patron pot cere posesia în temeiul acelei Secțiuni a Edictului prin care, atunci când
primele părți nu revendică posesia sau nu doresc să o revendice, aceasta este acordată celor care urmează în succesiune, la fel
ca și cum primii nu ar exista.
65. În cazul în care un patron, care a fost numit moștenitor de către libertul său, ar muri în timpul vieții acestuia din urmă,
lăsând copii, s-a pus întrebarea dacă aceștia ar putea cere posesia pretoriană a averii libertului, contrar prevederilor
testamentului. S-a hotărât cu privire la acest punct că momentul decesului, la care se face referire la posesia pretoriană, ar
trebui să fie luat în considerare pentru a se stabili dacă există sau nu vreun patron; astfel încât, dacă există, copiii săi nu pot
cere posesia pretoriană în temeiul primei secțiuni a Edictului.
66. Dacă un fiu emancipat ar lăsa un nepot sub controlul bunicului său, posesia pretoriană a jumătate din bunurile libertului
ab intestat ar trebui să fie acordată fiului, deși, prin efectul legii, proprietatea ar putea aparține nepotului; pentru motivul că
posesia părții care i se cuvine ar trebui să fie acordată fiului contrar prevederilor testamentului libertului.
67. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLI.
Chiar dacă dreptul de a purta un inel de aur a putut fi obținut de la împărat de către un libert, patronul său va fi admis la
posesia pretoriană contrar dispozițiilor testamentare, după cum se afirmă în mai multe rescripturi; căci acest privilegiu îi
conferă doar drepturile unui cetățean născut liber, dar el moare ca un libert.
68. Este clar că, dacă el ar fi repus în dreptul său de naștere printr-o hotărâre judecătorească, posesia pretoriană a bunurilor
sale contrar dispozițiilor testamentare nu poate fi obținută.
69. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care el a obținut de la împărat puterea nelimitată de a face un testament.
70. Dacă cineva cumpără un sclav cu condiția că îl va mantui, acest lucru va intra sub incidența secțiunii menționate mai sus
a Edictului.
71. Atunci când cineva primește o sumă de bani cu condiția de a-și mantui sclavul, nu va avea dreptul la posesia pretoriană a
proprietății sale în opoziție cu termenii testamentului.
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72. Pentru ca patronul să poată obține posesia pretoriană contrar prevederilor testamentului, trebuie să se pătrundă în moșie
sau să se ceară posesia pretoriană a acesteia. Este însă suficient ca unul dintre moștenitori să pătrundă în moștenire sau să
ceară posesia pretoriană a acesteia.
73. Un patron nu are același drept asupra bunurilor libertului său, pe care acesta le-a dobândit în timpul armatei, pe care îl are
asupra celor dobândite în alt mod.
74. În cazul în care un patron, după ce a fost exilat, este repus în drepturile sale civile, el poate obține posesia pretoriană a
bunurilor libertului său, contrar dispozițiilor testamentare. Aceeași regulă trebuie să se considere că se aplică și în cazul unui
libert care a fost alungat și apoi repus în drepturile sale.
75. În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal manumitează un sclav care face parte din peculium-ul său castrense, el
devine patronul acestuia printr-o Constituție a Divinului Hadrian și, în calitate de patron, poate obține posesia pretoriană a
bunurilor libertului în opoziție cu prevederile testamentului.
76. Dacă cel căruia i-a fost atribuit un libert îl acuză pe acesta din urmă de o crimă capitală, el nu poate cere posesia
pretoriană a averii sale în opoziție cu termenii testamentului, dar acest lucru nu îi împiedică pe frații săi să facă acest lucru,
deoarece ei trebuie să ceară posesia pretoriană așa cum ar face-o dacă ar fi nepoții celuilalt fiu, deoarece libertul care i-a fost
atribuit nu încetează să fie libertul celorlalți fii. Mai trebuie spus că, chiar dacă unul dintre frați refuză să ceară posesia
pretoriană, celălalt frate căruia nu i-a fost atribuit libertul îi poate lua locul și poate pretinde posesia pretoriană a bunurilor,
contrar dispozițiilor testamentare.
77. Un patron are dreptul la posesia pretoriană a averii libertului său, contrar dispozițiilor testamentului, ori de câte ori nu
este desemnat moștenitor al acelei părți din această avere la care are dreptul.
78. În cazul în care un patron este numit sub condiție, iar condiția este respectată în timpul vieții testatorului, el nu poate
obține posesia pretoriană a moștenirii în opoziție cu dispozițiile testamentare.
79. Ce cale trebuie urmată atunci dacă, la momentul decesului, condiția era în suspensie, dar a fost îndeplinită înainte ca
patronul să primească posesia pretoriană, adică înainte ca moștenirea libertului să intre în posesie? Ar fi fost el chemat la
succesiunea pretoriană în temeiul acestei secțiuni a Edictului? Cea mai bună opinie este că ar trebui să se ia în considerare
momentul în care s-a intrat pe moșie; și aceasta este practica noastră.
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80. Totuși, dacă condiția se referă la trecut sau la prezent, patronul nu va fi considerat că a fost numit moștenitor condiționat ;
pentru că fie condiția a fost respectată ana el este considerat că a fost numit în mod absolut; fie nu a fost respectată, și el nu
este numit moștenitor.
81. În cazul în care un libert și-a desemnat moștenitorul după cum urmează: "Dacă fiul meu moare în timpul vieții mele, să
fie moștenitorul meu patronul meu", testamentul nu este considerat ca fiind redactat în mod necorespunzător; deoarece dacă
fiul moare, deoarece condiția a fost îndeplinită, patronul poate obține posesia pretoriană a averii.
82. Dacă partea de moștenire la care are dreptul este lăsată patronului, s-a făcut suficient pentru el, chiar dacă nu ar fi trebuit
să fie numit moștenitor.
83. În cazul în care, totuși, el a fost numit la o parte mai mică decât cea la care avea dreptul, iar restul i-a fost completat, fie
prin moșteniri, fie prin fiducie, se consideră că a fost satisfăcut.
84. Partea la care are dreptul patronul prin lege poate fi completată și prin donații mortis causa, deoarece acestea țin loc de
legate.
85. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care un libert nu a făcut o donație mortis causa către patronul său, dar i-a dat un
bun în schimbul sumei de moștenire la care avea dreptul; pentru că atunci se va considera fie că acesta a fost dat mortis
causa, fie ceea ce a primit patronul îl va exclude de la obținerea posesiei pretoriene a moștenirii contrar dispozițiilor
testamentare.
86. În cazul în care ceva este dat unui patron în scopul îndeplinirii unei condiții, ar trebui să fie inclus în partea legală a
acestuia din urmă, dacă provine din averea libertului.
87. Acordăm patronului partea sa legală din bunurile pe care le avea libertul la momentul morții sale, deoarece luăm în
considerare momentul în care a murit. Dacă, totuși, el și-a diminuat proprietatea prin vreun act fraudulos, pretorul va decide
că și patronul are dreptul la ea, ca și cum ar fi aparținut moștenirii.
88. Paulus, Despre Edict, Cartea XLII.
În cazul în care un sclav l-a depistat pe ucigașul stăpânului său, pretorul trebuie să decidă că este liber, stabilindu-se că nu va
fi libertul nimănui, după ce și-a obținut libertatea în baza unui decret al Senatului.
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89. În cazul în care un libert, după ce a fost luat prizonier, moare în mâinile dușmanului, deși numele de libert nu i se aplică,
totuși, în conformitate cu legea corneziană care confirmă testamentul său la fel ca și cum ar fi murit acasă, posesia bunurilor
sale ar trebui să fie acordată patronului său.
90. În cazul în care un patron ar fi alungat, fiul său va avea dreptul la posesia pretoriană a averii libertului său, iar tatăl său, în
calitate de patron, nu va fi un impediment în acest sens, deoarece este considerat mort. Cazul este însă diferit atunci când
patronul se află în mâinile dușmanului, căci el este un impediment pentru copiii săi, din cauza speranței de întoarcere și a
legii postliminium.
91. Dacă un străin a fost numit moștenitor de către un libert și este însărcinat să transmită averea fiului său, patronul trebuie
exclus; deoarece averea este predată în temeiul Decretului Trebielei al Senatului, iar fiul ia locul moștenitorului.
92. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XV.
În cazul în care un libert are un patron, iar acesta din urmă are copii, iar el îl numește pe patronul său moștenitor al părții din
moștenirea sa la care acesta are dreptul, ar trebui să își substituie copiii pentru aceeași parte, pentru ca, deși patronul poate
muri în timpul vieții libertului, să se poată considera că a satisfăcut pretențiile copiilor săi.
93. Dacă un libert are fiul emancipat al patronului său și nepoți care descind dintr-un alt fiu, care se află sub controlul
bunicului, libertul trebuie să lase doar ceea ce datorează fiului, și nu nepoților; căci, în acest caz, nu are nicio importanță dacă
aceștia sunt sau nu la fel de chemați la succesiunea bunicului lor.
94. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLIII.
În cazul în care copiii unui libert ar fi numiți moștenitori doar pentru o mică parte din averea sa, patronul nu poate cere
posesia pretoriană contrar prevederilor testamentului; căci Marcellus, în Cartea a noua a Digestului, spune că indiferent de cât
de mică ar fi partea din averea unui libert pe care fiul său ar fi numit moștenitor, patronul va fi exclus.
95. În cazul în care fiica unui patron a fost numită moștenitoare de către libertul tatălui ei, iar testamentul prin care a fost
numită a fost pretins a fi falsificat, și s-a făcut apel, iar înainte ca acesta să fie audiat fiica a murit, Divinul Marcus a venit în
ajutorul moștenitorilor și a decis că aceștia ar trebui să aibă tot ceea ce ar fi avut dreptul fiica dacă ar fi trăit.
96. Dacă fiul libertului, care fusese numit moștenitor al acestuia, refuză moștenirea, deși va păstra numele de moștenitor,
patronul poate dobândi posesia pretoriană.
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97. Dacă fiul se amestecă în averea tatălui său sau dacă moștenitorul care a intrat în ea obține restituirea completă a
drepturilor sale, după ce a respins averea, patronul poate fi admis la succesiune.
98. În cazul în care patronul și copiii săi ar intra pe moștenirea libertului, în conformitate cu voința defunctului, sau ar prefera
să revendice o moștenire sau un trust care le-a fost lăsat, nu li se va permite să obțină posesia pretoriană în opoziție cu
dispozițiile testamentare.
99. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XV.
Căci ar fi absurd să se permită aceleiași persoane să aprobe în parte testamentul defunctului și să îl respingă în parte.
100. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLIII.
Dacă, totuși, cererea patronului nu a avut niciun efect, cred că nu există niciun motiv pentru care să nu i se acorde o ușurare.
Și, într-adevăr, dacă el a intrat pe moștenire, cu impresia că a fost numit moștenitor al părții la care avea dreptul legal, iar
ulterior se va dovedi că a obținut o parte mai mică decât era îndreptățit să se aștepte, este perfect corect să i se acorde ajutor.
Cu toate acestea, dacă el a notificat moștenitorul în prezența martorilor că îi va plăti moștenirea și, ulterior, se răzgândește,
cred că are dreptul la scutire.
101. În cazul în care un patron a primit moștenirea care i-a fost lăsată și, ulterior, a fost evacuat, el va avea dreptul să ceară
partea sa legală din moștenire, deoarece nu a primit ceea ce se aștepta să aibă. Dacă, totuși, el nu este privat de întreaga
moștenire prin evicțiune, ci obține mai puțin decât era îndreptățit să se aștepte, el va avea dreptul la despăgubiri.
102. Dacă un patron a primit o moștenire lăsată sclavului său sau fiului său, el va fi exclus de la posesia pretoriană a
moștenirii, contrar prevederilor testamentare, la fel ca și cum ar fi acceptat o moștenire lăsată lui însuși.
103. Iar dacă a primit o donație mortis causa, trebuie să se considere că el este exclus din posesia pretoriană în opoziție cu
dispozițiile testamentului, la fel ca și cum ar fi primit-o după moartea libertului. Mai mult, dacă libertul, în timpul vieții sale,
i-ar fi dat-o, iar el ar fi acceptat-o, nu va fi, din acest motiv, exclus din posesia pretoriană în opoziție cu prevederile
testamentului, deoarece se poate spune că el se aștepta ca prin voința libertului să i se arate o favoare suplimentară și să i se
permită să respingă ceea ce a primit, sau să i se dea pro rata partea la care avea dreptul.
104. Prin urmare, se spune că, dacă, în scopul respectării unei condiții, ceva a fost dat patronului după moartea libertului,
primul va fi exclus de la posesia pretoriană a moștenirii în opoziție cu termenii testamentului, ca și cum ar fi acceptat-o, ca să
spunem așa.
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105. Paulus, Despre edict, cartea XLII.
În cazul în care cineva a încercat pe nedrept să reducă din nou la sclavie un libert care aparținea tatălui său, nu poate nici el
însuși, nici în numele copiilor săi, să obțină posesia pretoriană a moșiei sale.
106. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLIV.
Dacă nu s-a dat satisfacție unuia dintre cei doi patroni, iar celuilalt i-a fost lăsată mai mult decât partea sa din averea unui
libert, se va acorda o acțiune celui care nu a primit ceea ce i se cuvenea, în așa fel încât partea sa să fie compusă din ceea ce a
fost lăsat moștenire unui moștenitor străin și lăsat celuilalt patron în plus față de partea sa. Aceeași regulă se va respecta și în
cazul în care există mai mulți patroni.
107. Iulianus spune că cel care a fost dezmoștenit de bunicul său este, de asemenea, împiedicat să dobândească averile
liberților săi, dar nu va fi exclus să le dobândească pe cele ale liberților aparținând tatălui său. Dacă, totuși, a fost dezmoștenit
de tatăl său, dar nu și de bunicul său, el ar trebui să fie exclus nu numai de la moșiile liberților tatălui său, ci și de la cele ale
bunicului său, deoarece prin intermediul tatălui său el dobândește drepturi asupra liberților bunicului său. Cu toate acestea,
dacă tatăl său a fost dezmoștenit de bunicul său, iar el însuși nu a fost dezmoștenit, nepotul poate cere posesia pretoriană a
averilor liberților bunicului său, în opoziție cu dispozițiile testamentare. De asemenea, el spune că, dacă tatăl meu m-ar
dezmoșteni și bunicul meu l-ar dezmoșteni pe tatăl meu, iar bunicul meu ar muri primul, eu voi fi exclus de la posesia
pretoriană a averilor liberților celor doi. Dar dacă tatăl meu ar muri primul, iar bunicul meu după aceea, trebuie spus că
dezmoștenirea tatălui meu nu mă va prejudicia, în ceea ce privește moșiile liberților bunicului meu.
108. Julianus, Digest, Cartea XXVI.
Dacă, totuși, tatăl meu a fost dezmoștenit de tatăl său, iar eu nu am fost dezmoștenit nici de tatăl meu, nici de bunicul meu,
iar bunicul meu va muri, eu voi avea drepturi asupra liberților atât ai bunicului meu, cât și ai tatălui meu. Dar nu pot, în
timpul vieții tatălui meu și atâta timp cât rămân sub controlul său, să cer posesia pretoriană a averilor liberților bunicului
meu; dar dacă am fost emancipat, nu voi fi împiedicat să fac acest lucru.
109. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLIV.
Dacă un patron, după ce și-a făcut testamentul în conformitate cu legea militară, își dezmoștenește fiul trecându-l sub tăcere
în testamentul său, dezmoștenirea îl va prejudicia, deoarece va fi dezmoștenit efectiv.
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110. Dacă cineva îi atribuie fiului său un libert pe care l-a dezmoștenit, fiul poate obține posesia pretoriană a averii libertului.
111. Dacă un fiu ar fi dezmoștenit de tatăl său fără nicio intenție rea, dar pentru un alt motiv, dezmoștenirea nu îi va aduce
prejudicii; ca, de exemplu, să presupunem că a fost dezmoștenit din cauza nebuniei sau pentru că nu a împlinit vârsta
pubertății, iar moștenitorul desemnat a fost însărcinat să îi transfere averea.
112. Atunci când cineva este dezmoștenit și se decide pe cale judiciară că nu a fost cazul, chiar dacă hotărârea este greșită, el
nu va fi exclus; deoarece chestiunile care sunt decise de o instanță trebuie să rămână valabile.
113. Dacă fiul unui patron este dezmoștenit și reușește să obțină o hotărâre judecătorească prin care se stabilește că
testamentul este inoportun, dar este înfrânt în ceea ce privește o parte din pretențiile sale, să vedem dacă dezmoștenirea îi va
prejudicia drepturile. Cred că le va prejudicia, deoarece actul prin care a fost dezmoștenit este valabil.
114. Dezmoștenirea nu cauzează niciun prejudiciu copiilor dacă testamentul este de așa natură încât nu se poate pătrunde în
moștenire sau nu se poate obține o posesie pretoriană prin el; căci este absurd ca un testament să fie valabil numai în ceea ce
privește dezmoștenirea, în timp ce este nul în alte privințe.
115. În cazul în care fiul unui patron este numit moștenitor în primul grad și este dezmoștenit în al doilea grad, dezmoștenirea
nu îi aduce atingere, deoarece el a fost sau poate fi moștenitor în temeiul testamentului tatălui său; căci nu se poate crede că
tatăl său a considerat că fiul său nu este demn de a obține bunurile liberților săi, când el însuși l-a chemat la propria sa
succesiune în primul grad. Și nu este credibil ca un fiu care a fost dezmoștenit în primul grad și numit ca înlocuitor al
moștenitorului să fie exclus din averea unui libert. Prin urmare, un fiu numit moștenitor în primul sau al doilea grad, sau, de
fapt, în orice alt grad, chiar dacă a fost dezmoștenit prin același testament, nu este exclus de la obținerea succesiunii libertului
său.
116. Dacă un fiu emancipat refuză să accepte moștenirea, sau dacă un fiu aflat sub controlul patern refuză să o păstreze,
niciunul dintre ei nu va avea dreptul să intre în posesia moștenirii libertului.
117. Julianus, Digest, Cartea XXVI.
Fiul dezmoștenit al unui patron, chiar dacă propriul său fiu a fost numit moștenitor de către acesta din urmă, nu poate obține
posesia pretoriană a averilor liberților tatălui său în opoziție cu termenii testamentului; căci, deși este moștenitorul necesar al
tatălui său, el nu este admis la succesiune prin el însuși, ci prin intermediul altuia. Și s-a hotărât în mod pozitiv că, dacă un fiu
emancipat este dezmoștenit și sclavul său este desemnat moștenitor, iar el îi ordonă sclavului său să intre pe moștenire și, în

2360

acest fel, devine moștenitorul tatălui său, el nu va avea dreptul la posesia pretoriană a moșiilor liberților tatălui său, contrar
dispozițiilor testamentare.
118. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLV.
Un patron care a depășit vârsta de douăzeci și cinci de ani și care acuză un libert de o crimă capitală sau face cerere pentru a-l
reduce la sclavie va fi exclus din posesie contrar dispozițiilor testamentare.
119. Trebuie spus însă, dacă era minor când a făcut acuzația, că nu este exclus, fie că el însuși, fie că tutorele sau curatorul
său a adus acuzația.
120. Dacă, totuși, el ar aduce acuzația în timp ce era minor și, după ce a devenit major, ar obține o judecată, trebuie spus că
are dreptul la indulgență și ar trebui să fie grațiat, deoarece a inițiat procedurile în timp ce era minor. Nici nu ar trebui să-l
învinovățim pentru că nu a renunțat la acuzație, sau pentru că nu a cerut ca aceasta să fie respinsă, pentru că dacă ar fi făcut
unul dintre aceste lucruri, ar fi fost pasibil de pedeapsa decretului Turpillian al Senatului, și nu ar fi putut obține cu ușurință
celălalt lucru. Dacă, totuși, cauza ar fi fost respinsă public, iar patronul, ajuns la majorat, ar repeta cererea sa, trebuie spus că
va fi exclus din succesiune, căci, devenit major, el poate, fără niciun risc, să renunțe la o acuzație respinsă.
121. Se consideră că a formulat o acuzație de crimă capitală numai cel care, prin intermediul unei astfel de proceduri,
urmărește ca acuzatul să sufere pedeapsa cu moartea sau exilul, în locul exilului, care provoacă pierderea drepturilor civile.
122. Dacă, totuși, cineva îl acuză pe libertul său de o infracțiune a cărei pedeapsă nu este capitală și, cu toate acestea,
judecătorul hotărăște să mărească pedeapsa, acest lucru nu va fi în defavoarea fiului patronului; căci nici ignoranța, nici
severitatea judecătorului nu trebuie să aducă prejudicii fiului patronului, care a adus o acuzație mai puțin gravă împotriva
libertului.
123. În cazul în care, totuși, el nu îl acuză, dar depune mărturie împotriva libertului său într-un caz de moarte, sau îl
furnizează pe acuzator, cred că ar trebui să fie exclus să obțină posesia bunurilor sale contrar dispozițiilor testamentare.
124. Dacă un libert îl acuză pe fiul patronului său de crima de lezmajestate, iar fiul cere ca libertul să fie pedepsit pentru
calomnie, cred că el nu ar trebui să fie exclus de la succesiune în conformitate cu prevederile acestui Edict; iar dacă a fost
acuzat de el și aduce o contra-acuzare, se va aplica aceeași regulă, deoarece patronul ar trebui să fie scuzat, dacă după ce a
fost atacat, dorește să se răzbune.
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125. Dacă un fiu este obligat să răzbune moartea tatălui său și îl acuză de crimă pe libertul tatălui său, care era medicul său,
sau îl acuză pe sclavul său care a dormit în aceeași cameră cu el, sau pe orice altcineva care era atașat de persoana tatălui său,
se poate spune că ar trebui să i se acorde scutire? Cred că da, dacă era necesar ca el să aducă o acuzație împotriva libertului
tatălui său, iar el a fost influențat de motive de afecțiune și de riscul de a pierde averea tatălui său dacă nu face acest lucru,
chiar dacă acuzația se dovedește a fi falsă.
126. Mai mult, spunem că a adus o acuzație cel care susține că altul este vinovat de crimă și face ca procesul să fie judecat
până la pronunțarea sentinței. Dacă, totuși, el nu merge atât de departe, se consideră că nu a adus acuzația, și aceasta este
practica noastră actuală. Dar dacă el renunță după ce se face apel, s-a decis în mod foarte echitabil că nu a urmărit cazul până
la capăt. Prin urmare, dacă libertul moare în timp ce apelul este în curs, fiului patronului i se va permite să intre în posesia
bunurilor sale, deoarece libertul a fost înlăturat prin moarte de consecințele sentinței.
127. Dacă fiul patronului acordă asistență, în calitate de avocat, acuzatorului unui libert al tatălui său, el nu trebuie să fie
exclus din succesiune din acest motiv, deoarece avocatul nu face acuzația.
128. În cazul în care un tată prevede prin testament ca un libert al său să fie acuzat că i-a pregătit otravă sau că a săvârșit un
alt act de acest fel în detrimentul său, cea mai bună opinie este că copiii săi care nu au adus de bunăvoie acuzația ar trebui să
fie scuzați.
129. Dacă fiul unui patron îl va acuza pe libertul tatălui său și îl va condamna pentru o crimă, iar respectivul libert va fi
ulterior repus în drepturile sale, el nu va fi exclus, deoarece el a urmărit până la capăt acuzația care a fost adusă.
130. Tryphonimis, Disputații, cartea XVII.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care crima care a fost dovedită împotriva libertului atrage după sine pedeapsa capitală,
dar libertul a fost supus unei pedepse mai mici; de exemplu, el a fost doar alungat, căci pretorul nu ia în considerare decât pe
patronul care aduce o acuzație falsă.
131. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLV.
Nu se consideră că a cerut ca un libert să fie redus la sclavie cel care se opune celui care este deja sclav și refuză să i se dea
libertatea, ci cel care cere ca unul care se bucură de libertate să fie redus la sclavie.
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132. Atunci când cineva susține că un sclav nu este în întregime al său, ci că are o parte din el, sau uzufructul lui, sau un alt
drept la care nu ar avea dreptul dacă omul nu ar fi sclav, va fi el exclus din succesiunea celui eliberat, ca cerând ca acesta să
fie readus la sclavie? Aceasta este cea mai bună opinie.
133. Dacă un patron cere ca libertul său să fie redus la sclavie și reușește, iar adevărul fiind constatat ulterior, el îl lasă să
rămână în libertate, acest lucru nu ar trebui să îi aducă prejudicii, mai ales dacă a avut motive întemeiate pentru greșeala sa.
134. Nu se consideră că a făcut o cerere de reducere la sclavie a libertului cel care abandonează cauza înainte de a fi fost
conexată problema. Dacă, totuși, el face acest lucru după ce problema a fost conexată, trebuie spus că acest lucru nu îi va
aduce prejudicii, deoarece el nu a continuat până când a fost pronunțată o decizie.
135. Dacă fiul unui patron, care fie a fost dezmoștenit, fie a cerut ca un libert al tatălui său să fie readus în sclavie, fie l-a
acuzat pe libert de o crimă capitală, acest lucru nu îi va prejudicia pe copiii săi, dacă aceștia nu sunt sub controlul său. Acest
lucru l-au afirmat Divinii Frați într-un Rescript către Quintilieni.
136. Dacă cineva ar obține posesia pretoriană a averii libertului său contrar prevederilor testamentului său, nu numai dacă a
fost numit moștenitor de către respectivul libert, dar și dacă a fost substituit pentru fiul său minor, el va fi exclus de la toate
beneficiile prevăzute în testamentul respectivului libert. Pentru că Julianus spune că dacă un patron, după ce a făcut o cerere
de punere în posesie pretoriană a averii libertului său, ar intra în proprietatea fiului minor al respectivului libert, acțiunile
trebuie să îi fie refuzate.
137. Dacă, totuși, ceva ar fi lăsat patronului printr-un codicil sau printr-o donație mortis causa, în același mod participarea la
aceste beneficii trebuie să îi fie refuzată.
138. Uneori este evident că dreptul de a pretinde o moștenire ar trebui să fie acordat patronului, după ce acesta a cerut posesia
averii libertului său, dacă nu va primi niciun beneficiu de pe urma acesteia; pentru motivul că i s-a cerut să transfere
moștenirea către altcineva.
139. Din nou, pretorul spune că nu numai că va refuza o acțiune în justiție patronului pentru a recupera ceea ce i-a fost dat în
mod specific, dar și pentru a recupera orice lucru pe care ați putea sugera că ar putea ajunge în mâinile sale prin intermediul
altora; ca, de exemplu, prin intermediul celor care sunt supuși autorității sale, deoarece el poate reține o astfel de proprietate
și nu va fi obligat să o predea.
140. Ar trebui să acordăm dreptul de a cere o moștenire către un patron, în cazul în care libertul ar fi lăsat moștenire o
moștenire privilegiată din prețul unui sclav patronului său, cu condiția ca acesta din urmă să elibereze sclavul respectiv.
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141. În cazul în care înlocuitorului unui patron i s-ar cere de către acesta să predea posesia averii unui libert contrar
dispozițiilor testamentare, nu se va acorda o acțiune de recuperare a părții celui căruia i s-a dat posesia.
142. În cazul în care un patron a fost substituit moștenitorului și moare în timpul vieții testatorului, este stabilit că, dacă fiul
patronului cere posesia pretoriană a averii libertului contrar dispozițiilor testamentare, el poate nu numai să dobândească
partea substitutului, dar poate priva toți moștenitorii de o anumită parte din moștenirea lor, pentru a completa suma la care
are dreptul legal.
143. Același, Despre edict, cartea XLVII.
Atunci când un libert moare fără să lase copii, patronul și patroana lui pot, deodată, să ceară posesia pretoriană a averii sale și
pot chiar să facă acest lucru împreună. Orice persoană care este rudă apropiată a patronului și a patroanei poate, de asemenea,
să fie admisă împreună la succesiune.
144. Paulus, Despre Edict, Cartea XLIII.
Copiii nelegitimi ai unei patroane pot obține, de asemenea, posesia pretoriană a averii unui libert al mamei lor, dar copiii nu
pot fi admiși la succesiunea averii unui libert al tatălui lor decât dacă sunt legitimi.
145. Ulpianus, Disputații, Cartea a IV-a.
În cazul în care un patron este desemnat moștenitor al unei părți mai mici dintr-o moștenire decât cea la care are dreptul legal
și susține că testamentul este falsificat, iar acesta pierde procesul, nu există nicio îndoială că nu ar trebui să i se acorde
posesia pretoriană a moștenirii contrar prevederilor testamentului, pentru motivul că a pierdut moștenirea prin propria sa
faptă atunci când a declarat în mod pripit că testamentul este falsificat.
146. Dacă a fost desemnat moștenitor al părții de moștenire la care avea dreptul, indiferent dacă o acceptă sau nu, el va fi
exclus de la posesia pretoriană a acesteia contrar dispozițiilor testamentare; pentru că, deoarece a primit partea la care avea
dreptul, nu poate cere posesia pretoriană contrar dispozițiilor testamentare.
147. Julianus, Digest, Cartea XXV.
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Un libert și-a desemnat patronul drept moștenitor, cu condiția ca acesta să fi depus jurământul (condiție pe care pretorul
obișnuiește să o remită), și nu cred că există vreo îndoială că patronul va fi exclus de la posesia pretoriană a moștenirii,
întrucât este adevărat că a fost desemnat moștenitor.
148. În cazul în care o moștenire a fost lăsată lui Titius, iar el a fost însărcinat să o transfere patronului său, o acțiune de
recuperare a moștenirii ar trebui să fie refuzată lui Titius, dacă suma la care patronul are dreptul legal i-a fost plătită de către
moștenitorul desemnat.
149. Un libert și-a numit patronul și un străin moștenitori comuni ai jumătate din averea sa. Cea de-a patra parte la care
patronul a fost numit moștenitor ar trebui, în totalitate, să îi fie creditată pe partea sa legală, iar restul care i se cuvine pe
această parte ar trebui să fie dedus pro rata din părțile tuturor celorlalți moștenitori.
150. Aceeași regulă trebuie respectată în ceea ce privește o moștenire lăsată patronului și lui Titius împreună; astfel încât o
parte din moștenire poate fi creditată pe partea datorată patronului, iar din partea lui Titius ar trebui să se deducă,
proporțional, tot atât cât ar trebui să se deducă din partea moștenitorului.
151. În cazul în care un libert îl numește pe fiul său emancipat moștenitorul său sub o anumită condiție, iar condiția eșuând,
înlocuitorul său intră în moștenire, întreb dacă pretorul ar trebui să dea patronului posesia părții la care avea dreptul împotriva
înlocuitorului sau dacă ar trebui să vină în ajutorul fiului emancipat cu referire la întreaga moștenire. Răspunsul a fost că,
întrucât tatăl și-a numit fiul moștenitor de gradul întâi condiționat, iar condiția în baza căreia a fost numit nu a fost
îndeplinită, moștenirea va aparține celui de-al doilea grad; sau dacă fiul moare în timp ce condiția este încă în curs de
îndeplinire, patronul va intra în posesia moștenirii în limita sumei la care avea dreptul prin lege, în raport cu substitutul.
Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care fiul nu obține posesia succesiunii pentru că a fost exclus prin trecerea timpului
sau pentru că a refuzat-o. Prin urmare, în cazul în care condiția nu este îndeplinită, averea va aparține fiului, iar pretorul va
proteja cu prioritate fiul emancipat împotriva substitutului. Mai mult, cred că ori de câte ori un fiu este numit moștenitor
condiționat, în unele cazuri, dezmoștenirea este necesară cu referire la substituire, iar în altele este superfluă. Pentru că, dacă
condiția ar fi de așa natură încât este în puterea fiului să o respecte; de exemplu, dacă ar fi fost vorba de a face un testament,
eu consider că, dacă condiția nu a fost îndeplinită, fiul trebuie să cedeze în favoarea substitutului. Cu toate acestea, dacă
condiția era de așa natură încât fiul nu putea să o îndeplinească, de exemplu, dacă era ca Titius să devină consul, atunci
înlocuitorul nu ar trebui să fie admis la succesiune, cu excepția cazului în care fiul a fost în mod special dezmoștenit.
152. Dacă un libert îl desemnează pe fiul său emancipat drept moștenitor și îl însărcinează să predea întreaga moștenire lui
Sempronius, iar fiul susține că bănuiește că moștenirea este insolvabilă, dar intră în ea din ordinul pretorului și o transferă lui
Sempronius, posesia părții de moștenire la care avea dreptul va fi, în mod foarte corect, acordată patronului, ca și cum nu fiul,
ci cel căruia i-a fost transferată moștenirea, ar fi fost moștenitorul libertului. Mai mult, dacă fiul ar refuza moștenirea
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libertului tatălui său, iar coeredele său și-ar asuma toate sarcinile moștenirii, posesia pretoriană trebuie să fie acordată
patronului; pentru că, în ambele cazuri, partea acestuia din urmă nu este luată din cea a fiului, ci din cea a străinului.
153. Același, Digest, cartea XXVI.
Atunci când unul dintre cei trei patroni nu cere posesia pretoriană a averii, ceilalți doi vor avea dreptul la părți egale din
aceasta.
154. Marcianus, Institutes, Cartea I.
Dacă un fiu aflat sub controlul patern, care este soldat, își manumitează sclavul, el îl face libertul tatălui său, conform opiniei
lui Julianus, pe care o adoptă în Cartea a douăzeci și șaptea a Digestului; dar el spune că, atâta timp cât fiul său trăiește, el va
avea preferință față de tatăl său în ceea ce privește averea libertului. Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript adresat lui
Flavius Aper, că, în acest caz, l-a făcut pe libertul său și nu pe cel al tatălui său.
155. Julianus, Digest, Cartea XXVII.
Dacă un libert trece peste patronul său în testamentul său și numește un moștenitor străin, iar patronul său se dă în adopție
înainte de a cere posesia pretoriană în opoziție cu termenii testamentului, iar moștenitorul numit refuză moștenirea, patronul
poate, atunci, ca moștenitor de drept, să ceară posesia întregii averi a libertului.
156. Dacă un libert moare ab intestat, iar patronul său are un fiu și doi nepoți de la un alt fiu, nepoții nu vor fi admiși la
succesiunea libertului, atâta timp cât există un fiu, deoarece este evident că cel care este în gradul cel mai apropiat este cel
chemat la succesiunea libertului.
157. Mai mult, dacă libertul are doi patroni, dintre care unul a lăsat un fiu, iar celălalt doi, am afirmat că averea trebuie
împărțită în mod egal între ei.
158. Același, Digest, cartea LXV.
Atunci când doi patroni au avut un libert în comun, iar unul dintre ei i-a cerut acestuia să jure că nu se va căsători, iar celălalt,
căruia nu i se poate imputa această greșeală, fie a murit în timpul vieții libertului, fie i-a supraviețuit acestuia, el singur poate
dobândi părțile de moștenire la care amândoi aveau dreptul legal.
159. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea I.
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Ori de câte ori posesia pretoriană a părții de moștenire ce i se cuvine poate fi acordată unui patron, se poate acorda o excepție
debitorilor împotriva moștenitorului care cere plata, dacă patronul nu ar trebui, în opoziție cu termenii testamentului, să ceară
posesia pretoriană a părții la care are dreptul legal.
160. Africanus, Întrebări, Cartea a II-a.
Un libert a donat un teren în valoare de patruzeci de sesterți din averea sa evaluată la optzeci și, după ce a desemnat un străin
drept moștenitor, a murit în ziua în care donația a devenit scadentă. Am dat ca părere că patronul putea să ceară partea de
moștenire la care avea dreptul prin lege; căci defunctul, în momentul morții sale, părea să fi avut o moștenire de mai mult de
o sută de sesterți, deoarece ar fi putut fi vândut cu mai mult de atât, inclusiv valoarea legatului. Nu ar fi contat dacă
moștenitorul desemnat ar fi respins sau nu moștenirea lăsată de libert; pentru că, dacă s-ar fi pus problema în conformitate cu
legea falcidiană, un astfel de legat, chiar dacă ar fi fost respins, ar fi fost imputat de către legatarii legatarilor la sfertul de
moștenire care i se cuvenea moștenitorului.
161. Același, Întrebări, Cartea a IV-a.
Dacă un nepot este dezmoștenit de bunicul său, patronul, în timpul vieții fiului său, dezmoștenirea îl va prejudicia pe acesta,
în ceea ce privește moștenirea libertului bunicului său.
162. Florentini, Institutele, Cartea a X-a.
Dacă un libert a suferit pedeapsa cu moartea, pretenția patronului său la acea parte din moștenirea sa la care are dreptul nu se
va stinge, dacă cel care a fost condamnat la execuție moare de moarte naturală; dar s-a hotărât că restul de moștenire care, în
conformitate cu legea civilă, nu ar aparține celui care l-a emancipat, poate fi revendicat de către Trezorerie.
163. În ceea ce privește averile celor care s-au sinucis sau au fugit, de teama de a fi acuzați, ar trebui să se respecte aceeași
regulă ca și cea stabilită în ceea ce privește bunurile celor care au fost condamnați la moarte.
164. Marcianus, Institutes, cartea IX.
În cazul în care un sclav este manumisit în temeiul unui contract de încredere, el devine libertul celui care îl manumitează, iar
acesta din urmă poate, în calitate de patron, să-i revendice averea și poate obține posesia pretoriană a acesteia contrar
dispozițiilor testamentare, precum și să o dobândească ab intestato; dar nu i se pot impune servicii și, dacă acestea au fost
impuse, nici nu pot fi cerute.
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165. Dacă, totuși, un tată, la moartea sa, lasă moștenire un sclav fiului său și îi cere acestuia din urmă să îl mantuiască, cu
înțelegerea că va avea asupra lui întregul drept de patronaj, se poate susține că el poate ulterior să impună în mod legal
servicii asupra respectivului sclav.
166. Gaius, Despre edictul pretorului; Titlul, Despre cauza libertății, Cartea a II-a.
Dacă un fiu cere ca un libert al tatălui său să fie redus la sclavie, pentru a păstra pentru el însuși un caz de evicțiune împotriva
unui terț, el nu va pierde beneficiul posesiei pretoriene asupra moșiei.
167. Marcellus, Digest, Cartea a IX-a.
În cazul în care un libert a lăsat moștenire patronului său un teren pe care el însuși îl cumpărase de la el, dar care aparținea
altuia, iar patronul a afirmat că moștenirea îi aparținea, el nu poate obține posesia pretoriană a moștenirii contrar prevederilor
testamentului, chiar dacă moștenirea nu i-a adus niciun beneficiu; deoarece libertul i-a lăsat moștenire un bun care aparținea
altcuiva, precum și pentru motivul că patronul însuși a vândut terenul libertului său.
168. Același, Digest, Cartea a X-a.
Dacă libertul meu, după ce a fost readus în sclavie, este ulterior eliberat de un altul, el va deveni libertul celui din urmă, iar
persoana care l-a mantuit va avea prioritate față de mine în obținerea posesiei pretoriene a bunurilor libertului, în opoziție cu
termenii testamentului.
169. Modestinus, Despre manumisiuni.
Dacă un patron nu îl întreține pe libert, Lex Aelia Sentia îl privează de toate serviciile la care avea dreptul în schimbul
acordării libertății; iar acest lucru îl include nu numai pe el însuși, ci și pe cei care pot avea vreun interes în proprietate, și îl
privează și pe el și pe copiii săi de moștenire, cu excepția cazului în care patronul a fost numit moștenitor, și îl privează și de
posesia pretoriană a moștenirii, cu excepția cazului în care aceasta este dobândită în conformitate cu prevederile
testamentului.
170. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a III-a.
Atunci când un libert, care are doi patroni, trece pe unul dintre ei în testamentul său și numește un străin moștenitor a
jumătate din moștenirea sa, patronul care este numit moștenitor poate pretinde partea la care are dreptul fără deducere; iar din
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cealaltă parte care a rămas în plus față de ceea ce i se cuvenea și din jumătatea rămasă moștenită străinului, se va lua o sumă
pro rata pentru a completa partea la care celălalt patron are dreptul prin lege.
171. Același, Epistole, Cartea a III-a.
Seius, după ce și-a numit moștenitor pe libertul său, l-a însărcinat cu legarea către Maevius a uzufructului unei suprafețe de
pământ. Eliberatul a murit, lăsându-l moștenitor pe Maevius. Întreb dacă fiul lui Seius ar cere posesia pretoriană a bunurilor
libertului împotriva lui Maevius, dacă partea de pământ care i se cuvenea, după deducerea uzufructului, îi va fi transferată sau
dacă ar trebui să i se transfere toată partea, deoarece a intrat în posesia bunurilor care aparțineau libertului la data morții
acestuia. Răspunsul a fost: "Cred că uzufructul ar trebui să fie readus la starea sa inițială; prin urmare, cel mai bine ar fi să se
ceară un arbitru, pentru ca, prin decizia sa, uzufructul să fie transferat în întregime.
172. Același, Epistole, Cartea a VIII-a.
Un libert care a murit insolvabil, după ce a trecut de patronul său, a lăsat averea sa unor moștenitori străini. Întreb dacă
patronul poate cere posesia pretoriană contrar prevederilor testamentare. Răspunsul a fost că, întrucât moștenirea a fost
intrată în posesie de către moștenitorii desemnați, patronul poate cere posesia pretoriană, deoarece o moștenire este
considerată solvabilă ori de câte ori se găsește un moștenitor care să o accepte: Și, într-adevăr, este absurd ca dreptul
patronului de a cere posesia pretoriană a unei moșii să se bazeze pe estimarea altora, și nu pe dorințele patronului însuși; și că
puținul pe care acesta din urmă îl poate pretinde într-un caz de acest fel să îi fie luat. Pentru că pot apărea multe motive
pentru care ar putea fi oportun ca patronul să ceară posesia pretoriană, chiar dacă valoarea datoriei pe care libertul a lăsat-o în
urma sa depășește bunurile moștenirii; de exemplu, în cazul în care anumite terenuri sunt incluse în averea libertului, în care
se află locurile de înmormântare ale strămoșilor patronului, iar acesta din urmă profită de drepturile sale de a obține posesia
pretoriană, pentru ca respectivele locuri de înmormântare să fie obținute de el ca parte a sa, considerând că acest drept are o
mare importanță pentru el; sau, de exemplu, în cazul în care un sclav pe care patronul îl prețuiește, nu pentru prețul pe care lar putea aduce, ci pentru afecțiunea pe care i-o poartă, face parte din avere. Prin urmare, patronul nu ar trebui să fie cu atât
mai puțin îndreptățit să pretindă posesia bunurilor, cel care își formează o estimare a valorii bunurilor libertului, mai degrabă
după părerea sa, decât după calculele altora; pentru că o moștenire ar trebui să fie considerată solvabilă atât pentru că i se
găsește un moștenitor, cât și pentru că se cere posesia pretoriană a acesteia.
173. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XI.
Julianus spune că, dacă un patron îi vinde libertului său obligațiile care i-au fost impuse în schimbul eliberării sale din
sclavie, fiul său poate fi împiedicat să obțină posesia pretoriană a averii libertului, pentru motivul că nu obține posesia acestei
averi în opoziție cu termenii testamentului, deoarece tatăl său i-a vândut darul, cadoul sau serviciile pentru care și-a obținut
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libertatea. El spune că este evident că, dacă fiul patronului îi vinde acestuia din urmă serviciile care i-au fost impuse în
schimbul acordării libertății sale, fratele patronului poate, totuși, să obțină posesia averii libertului contrar prevederilor
testamentului, deoarece fiul, vânzându-i acestuia din urmă serviciile care au constituit contraprestația libertății sale, nu i-a
interzis unchiului său să își valorifice creanța.
174. În cazul în care libertul ar numi un moștenitor, iar acesta ar intra pe moștenire înainte de a fi supus la tortură sclavii
defunctului, Iulianus spune că patronul nu va putea obține posesia moștenirii în opoziție cu prevederile testamentului,
deoarece și el ar trebui să răzbune moartea libertului. Această regulă, de asemenea, se aplică și patronului.
175. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, cartea IX.
Atunci când un fiu a fost dezmoștenit de tatăl său, se pune întrebarea dacă nepoții prin respectivul fiu sunt excluși de la
posesia pretoriană a averii unui libert al bunicului lor. Această chestiune trebuie rezolvată prin faptul că trebuie să se decidă
că, atâta timp cât fiul trăiește, iar copiii săi rămân sub controlul său, ei nu pot fi admiși la posesia pretoriană a averii libertului
pentru a-i împiedica pe cei excluși să obțină posesia în nume propriu sau să o dobândească prin intervenția altora. Cu toate
acestea, dacă au fost emancipați de tatăl lor sau au devenit stăpânii lor în orice alt mod, ei pot obține posesia pretoriană a
averii libertului fără a întâmpina niciun obstacol.
176. Dacă fiul libertului respinge moșia tatălui său, acest lucru va fi în avantajul patronului.
39. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a X-a.
Dacă fiica patronului aparține unei familii adoptive, ea poate obține posesia pretoriană a averii unui libert al tatălui său.
177. Același, Despre Lex Julia et Papia, cartea XII.
Dacă un tată ia pentru fiul său dezmoștenit o astfel de dispoziție încât dreptul său asupra libertului să rămână nealterat,
dezmoștenirea nu-i va aduce atingere drepturilor sale în această privință.
178. Papinianus, Întrebări, Cartea a XII-a.
În cazul în care un libert a satisfăcut pretențiile patronului său în ceea ce privește partea de moștenire la care are dreptul legal,
dar, în același timp, nefiind dispus să i-o acorde, încearcă să îl priveze de anumite bunuri, se pune întrebarea: cum ar trebui să
se decidă această chestiune? Căci ce se întâmplă dacă, după ce l-a numit pe patron moștenitor al părții la care are dreptul
legal, îi lasă moștenire în plus zece aurei și îl însărcinează să își mantuiască propriul sclav care valorează zece aurei sau mai
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puțin? Ar fi nedrept ca patronul să decidă să accepte moștenirea și să nu-și elibereze sclavul, dar, după ce și-a acceptat partea
legală, nu poate fi obligat să accepte moștenirea și să elibereze sclavul. Această regulă este adoptată pentru a evita ca el să fie
obligat să mantuiască un sclav care nu este demn de aceasta. Dar ce cale trebuie urmată dacă, după ce și-a desemnat patronul
drept unic moștenitor, libertul ar trebui să îi facă aceeași cerere? În cazul în care patronul are un înlocuitor, se poate lua o
decizie în așa fel încât patronul, după ce a primit partea la care avea dreptul, restul va trece la înlocuitor; astfel, dacă sclavul
poate fi cumpărat, el își poate obține libertatea. Cu toate acestea, în cazul în care nu s-a făcut nici un substituent, pretorul,
care are jurisdicția trustului, poate să-l oblige pe patronul care acceptă moștenirea libertului să acorde libertatea sclavului său.
179. Același, Întrebări, Cartea XIII.
Un fiu, care era moștenitorul tatălui său, și-a arogat fratele dezmoștenit și a murit, lăsându-l pe acesta din urmă moștenitor. În
acest caz, fiul dezmoștenit nu va avea dreptul să ceară posesia moștenirii de libert al tatălui său natural. Căci, deși o adopție
de acest fel nu afectează drepturile fiului care nu este dezmoștenit, ea le va prejudicia pe cele ale unuia care este; deoarece
sancțiunea impusă atât de legea civilă, cât și de edictul pretorian nu este făcută inoperantă prin actul de adopție. Paulus spune
că oricine obține o moștenire cu un alt titlu decât cel pe care l-a pierdut nu este prejudiciat de acesta din urmă, ci este
avantajat de cel pe care l-a dobândit. De aceea, prin Edict s-a stabilit că un patron, care este în același timp fiul unei patroane,
nu va fi exclus de la obținerea posesiei pretoriene a averii unui libert, dacă a comis o infracțiune în calitate de patron.
180. Papinianus: Un libert l-a numit pe Titius moștenitor al proprietăților sale castrene, iar un alt moștenitor al celorlalte
proprietăți ale sale. Titius a intrat pe moșie. Cea mai bună opinie ni s-a părut a fi aceea că patronul nu putea încă să ceară
posesia pretoriană a proprietății contrar prevederilor testamentului. Cu toate acestea, se punea următoarea întrebare, și anume,
dacă persoana căreia îi fusese lăsat restul proprietății ar fi refuzat să o accepte, i-ar fi revenit lui Titius, la fel ca și cum ar fi
acceptat două părți diferite din aceeași moștenire? Mi se pare mai echitabil ca restul de moștenire să fie considerat ca fiind
fără moștenitori legali. Prin urmare, Titius nu ar putea să-i ceară patronului să contribuie, deoarece primul nu pierduse nimic
și nici nu se luase nimic din bunurile rămase, care nu fuseseră încă dispuse prin testament.
181. În cazul în care fiul minor al unui libert, care nu a împlinit vârsta pubertății și care este presupus a fi supozitor, obține
posesia pretoriană a bunurilor tatălui său, în temeiul primei secțiuni a Edictului, se pune întrebarea dacă și patronul poate
obține posesia pretoriană. Nu există nicio îndoială că cei care se află în al doilea grad nu pot, în temeiul Edictului, să fie
admiși la succesiune, atâta timp cât există alții care au dreptul la aceasta în temeiul primei secțiuni; deoarece, atâta timp cât o
altă posesie are întâietate, nu se poate permite ca cele care urmează să aibă loc. Nu există nici o îndoială că, dacă se va
pronunța o hotărâre împotriva copilului presupus a fi supozit, se înțelege că posesia nu îi va fi acordată; și aceeași regulă se
va aplica cu referire la patron, cât timp controversa este în curs. Este clar că examinarea controversei ar trebui amânată până
la vârsta pubertății, în ceea ce îl privește și pe patron.

2371

182. În cazul în care se pretinde că testamentul unui libert a fost falsificat de persoane care locuiesc într-o provincie, iar
hotărârea a fost atacată cu apel și, între timp, fiica patronului, pe care libertul a numit-o moștenitoarea sa, moare, Divinul
Marcus a decis că partea din moștenire la care ar fi avut dreptul fiica patronului dacă ar fi trăit trebuie păstrată pentru fiul său.
183. Același, Întrebări, Cartea a XIV-a.
În cazul în care un patron, după ce a fost numit înlocuitor al lui Titius (care fusese el însuși desemnat moștenitor a jumătate
din moștenire), în timp ce acesta din urmă delibera dacă va accepta sau nu, a obținut posesia pretoriană a moșiei unui libert,
contrar dispozițiilor testamentare, iar Titius ar fi acceptat ulterior moșia, Julianus consideră că nu a fost privat de nimic, mai
mult decât dacă ar fi fost numit sub condiție. Prin urmare, atâta timp cât Titius va delibera, nu se va ști dacă jumătate din
moștenire va intra în posesia patronului în temeiul substituției sau dacă, dacă Titius va accepta, moștenitorii vor fi obligați să
contribuie din părțile lor la suma datorată legal patronului.
184. Paulus, Întrebări, Cartea a V-a.
Dacă numești un patron moștenitor al părții la care are dreptul prin lege și îl însărcinezi să transmită în mod absolut o
suprafață de teren cuiva și îi lași moștenire o moștenire de aceeași valoare ca și terenul respectiv, cu o condiție, încrederea
devine condiționată. Există însă aici un lucru care poate provoca neplăceri, deoarece patronul va fi împovărat cu executarea
fiduciei. Trebuie spus în acest caz că trebuie să se dea o garanție de către fiduciarul care este însărcinat cu moștenirea către
patron, pentru ca acesta din urmă să nu poată suferi, în nici un caz, o diminuare a drepturilor sale.
185. Un patron care a fost numit moștenitor și căruia i s-a lăsat un sclav pentru a completa partea la care avea dreptul prin
lege, nu poate cere posesia pretoriană contrar prevederilor testamentare, chiar dacă sclavul ar muri înainte de deschiderea
testamentului.
186. Dacă un libert, fie prin desemnarea sa ca moștenitor, fie prin legământ, lasă patronului său partea de moștenire la care
are dreptul prin lege în momentul morții sale și, după decesul libertului, un alt sclav întors din captivitate mărește valoarea
moștenirii; patronul nu se poate plânge, din acest motiv, că a avut un interes mai mic în sclav decât ar fi avut dacă ar fi fost
desemnat moștenitor al părții de moștenire la care avea dreptul prin lege. Aceeași regulă se aplică și în ceea ce privește
aluviunile, cu condiția ca patronul să fie satisfăcut din averea pe care libertul a lăsat-o în momentul morții sale. Acesta este,
de asemenea, cazul în care o parte dintr-un legat sau dintr-o moștenire este lăsată unui libert în același timp cu alții, iar
aceștia din urmă refuză să o accepte, iar partea lor revine la averea libertului.
187. Același, Întrebări, Cartea a IX-a.
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În cazul în care un patron este numit moștenitor al celei de-a șasea părți din moștenirea libertului său, iar sclavul acestuia din
urmă este numit moștenitor al restului, încrederea cu care sunt însărcinați moștenitorii în favoarea patronului nu se va aplica
la partea sclavului. Cu toate acestea, dacă sclavul ar fi numit unic moștenitor, nu cred că partea care îi revine patronului ar
trebui să contribuie la moștenirile lăsate în temeiul fiduciei.
188. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Paulus a dat ca părere că un patron care a fost înșelat și care a acceptat testamentul falsificat al libertului său ca fiind autentic
nu este împiedicat să obțină posesia pretoriană a averii sale în opoziție cu termenii testamentului.
189. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
De asemenea, Paulus a considerat că dezmoștenirea unui nepot, care nu a fost făcută cu titlu de reproș, ci din alt motiv, nu îl
prejudiciază în măsura în care îl împiedică să ceară posesia pretoriană a averii libertului bunicului său în opoziție cu termenii
testamentului.
190. Întreb dacă Titia, fiica unui patron, ar pretinde că tatăl ei, Titius, i-a scris o scrisoare înainte de moartea sa, în care
spunea că a fost maltratat de libertul său, și dacă, bazându-se pe această scrisoare, l-ar acuza pe libert după moartea tatălui
său, dacă această scuză ar fi de vreun folos pentru ea. Paulus a răspuns că cea care l-a acuzat pe libert în conformitate cu
dorința tatălui nu ar trebui să fie exclusă din posesia pretoriană a averii sale contrar prevederilor testamentare, deoarece ea s-a
bazat, nu numai pe propria ei judecată, ci și pe cea a altcuiva.
191. Fiul unui patron i-a trimis următoarea scrisoare libertului său: "Sempronius către libertul său Zoilus, Salutare. Îți acord
puteri depline pentru a face un testament, deoarece meriți acest lucru datorită fidelității pe care ai manifestat-o întotdeauna
față de mine." Îl întreb dacă nu ar trebui ca libertul să lase ceva fiului patronului său. Paulus mi-a răspuns că libertul în cauză
nu pare să fi obținut dreptul deplin de a face un testament prin scrisoarea menționată mai sus.
192. Paulus a dat ca părere că un nepot avea dreptul să ceară posesia pretoriană a averii unui libert al bunicului său, contrar
prevederilor testamentului, chiar dacă a fost conceput după moartea bunicului său, care a supraviețuit libertului; și că el putea
fi admis la succesiune ca moștenitor de drept. Căci opinia lui Julianus se referă doar la o succesiune pe motiv de moștenire ab
intestat și la cererea de punere în posesie pretoriană a bunurilor bunicului.
193. De asemenea, Paulus a dat ca opinie că, deși fiii care au fost trecuți prin testamentul unui tată care servea în armată sunt
considerați dezmoșteniți, totuși, tăcerea tatălui lor nu ar trebui să le prejudicieze drepturile în așa fel încât să poată fi excluși
de la moștenirea libertului bunicului lor. Aceeași opinie a fost exprimată și în ceea ce privește averile liberților tatălui.
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194. Scaevola, Opinii, Cartea a II-a.
Întreb ce ar trebui să se decidă în cazul celui care și-a acuzat libertul de infracțiunea de tâlhărie. Răspunsul a fost că, dacă
infracțiunea de care era acuzat era de așa natură încât, dacă ar fi fost dovedită, libertul ar fi fost condamnat la mineriadă,
patronului trebuia să i se refuze posesia pretoriană a moșiei.
195. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
În cazul în care un libert este arogat în mod fraudulos, patronul său nu își pierde dreptul asupra moșiei.
196. Tryphoninus, Disputații, Cartea XVII.
Nu are nicio importanță dacă patronul, după ce a fost numit moștenitor, acceptă o parte mai mică din averea libertului său
decât cea la care are dreptul prin lege sau dacă el ordonă propriului său sclav, care a fost numit moștenitor, să intre pe
moștenire, iar el o păstrează, deoarece, în ambele cazuri, el va fi exclus de la posesia pretoriană a averii libertului său în
opoziție cu termenii testamentului.
197. Dacă, totuși, el vinde sclavul înainte de a-i ordona să intre pe moșia libertului sau îl mantuiește, astfel încât noul libert
însuși sau cumpărătorul va deveni moștenitor, patronului nu îi este interzis de termenii Edictului să accepte posesia pretoriană
a moștenirii libertului, contrar prevederilor testamentului.
198. Dar ar trebui oare pretorul să-i refuze acțiunea de obținere a posesiei, pentru că a încercat să eludeze Edictul în scopul de
a dobândi posesia pretoriană contrar prevederilor testamentului, fie că a primit un preț mai mare de la cumpărător, fie că a
făcut o înțelegere tacită cu sclavul pentru a obține un avantaj necuvenit din numirea sa ca moștenitor al moștenirii?
Suspiciunea este și mai mare în cazul în care patronul însuși dobândește averea libertului prin acceptarea fiului său, care a
fost numit moștenitor, deși era emancipat, deoarece tot ceea ce avem dorim să ajungă la copiii noștri.
199. Dacă, totuși, în timp ce testamentul rămâne nedeschis, iar patronul ignoră încă intențiile libertului său, comite oricare
dintre actele menționate mai sus, având ca obiect moștenitorul care a fost desemnat în timp ce se afla sub controlul său, și nu
există nicio suspiciune de fraudă, el se poate prevala de dreptul său de a obține posesia pretoriană a averii în opoziție cu
termenii testamentului.
200. În cazul în care un patron, numit de către libertul său moștenitor al părții de moștenire la care are dreptul legal, și care
este însărcinat să transfere moștenirea către un altul, susține că îl consideră insolvabil și, fiind obligat să o accepte, deși putea
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păstra partea la care avea dreptul, o transferă, nu poate obține posesia pretoriană contrar dispozițiilor testamentare, atât pentru
că a acceptat testamentul libertului, cât și pentru că a disprețuit și, ca să spunem așa, a respins dreptul său la posesia părții
sale legale din moștenire.
201. Cazul fiului unui patron, pe care un libert l-a arogat și l-a numit moștenitor al unei părți mai mici din moștenirea sa decât
cea la care era îndreptățit, este foarte diferit de acesta, în care nu mai există nimeni altcineva care să aparțină familiei
patronului. Căci, deși este, prin efectul legii, moștenitorul propriu-zis al libertului, dacă acesta nu a intervenit în averea
acestuia din urmă ca aparținând tatălui său, ci s-a abținut pentru a-și păstra dreptul de patron, fiul va fi totuși autorizat să
obțină posesia pretoriană a averii, contrar dispozițiilor testamentare.
202. În cazul în care un liberat lasă patronului său, care îi datora o anumită sumă de bani, o scutire de răspundere, iar acesta
se prevalează de o excepție de rea-credință împotriva unui moștenitor care cere plata datoriei, sau este scutit din cauza
legatului, trebuie spus că nu poate obține posesia pretoriană a moștenirii în opoziție cu dispozițiile testamentare.
203. Labeo, Epitome de probabilități, de Paulus.
Dacă l-ai acuzat pe libertul tatălui tău de o crimă capitală, iar tatăl tău l-a mantuit, posesia pretoriană a averii libertului nu
poate fi acordată în temeiul Edictului pretorian. Paulus: Regula contrară se va aplica în cazul în care vei aduce o astfel de
acuzație împotriva unui sclav care ulterior devine proprietatea tatălui tău, iar acesta din urmă îl manumitează ulterior.

Tit. 3. Cu privire la oamenii liberi din municipii.

204. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XLIX-a.
Municipiilor li se acordă drepturi depline asupra averii liberților și liberților lor, adică au asupra lor aceleași drepturi pe care
le au și ceilalți patroni.
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205. Există totuși vreo îndoială dacă pot cere posesiunea pretoriană asupra averilor liberților lor? Există o anumită dificultate
în acest punct, deoarece ei nu-și pot da consimțământul, totuși, pot obține posesia pretoriană prin intermediul unei alte
persoane. Dar, așa cum Senatul a decis ca proprietățile să le fie transferate în temeiul Decretului Trebellian, tot așa, în
virtutea unui alt decret, atunci când o municipalitate a fost numită moștenitoare de către un libert, i se permite să
achiziționeze proprietatea acestuia; prin urmare, trebuie spus că poate obține posesia pretoriană a proprietăților liberților săi.
206. Termenul fixat pentru a pretinde posesia pretoriană a averii unui libert începe să curgă împotriva unei municipalități de
la data la care aceasta adoptă o ordonanță care autorizează cererea. Aceasta a fost și opinia lui Papinianus.

Tit. 4. Cu privire la cesiunea de liberți.

207. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XIV.
Printr-un decret al Senatului promulgat pe vremea împăratului Claudius, în timpul consulatului lui Velleius Rufus și Osterius
Scapula, cu referire la cesiunea de liberți, se prevedea următoarele: "În ceea ce privește cesiunea de liberți: "În cazul în care
cineva are doi sau mai mulți copii născuți dintr-o căsătorie legală și a indicat unuia dintre ei că dorește să-i atribuie un anumit
libert sau o anumită libertă, pe care îl desemnează, respectivul copil de sex masculin sau feminin, după moartea persoanei
care a manuntit sclavul respectiv în timpul vieții sale sau prin testament, va deveni unicul patron sau patroană al respectivului
libert sau libertă, ca și cum ar fi fost eliberat direct de respectivul copil. Iar dacă unul dintre copiii respectivi moare fără
urmași, toate drepturile persoanei care a liberat sclavul vor trece la ceilalți copii, la fel ca și cum cel care l-a liberat nu ar fi
luat nicio dispoziție specială cu privire la ei."
208. Deși decretul Senatului este exprimat într-un limbaj care indică numărul singular, este totuși cert că mai mulți liberți pot
fi atribuiți mai multor copii, precum și unuia singur.
209. Un libert care se află în mâinile dușmanului poate fi, de asemenea, atribuit.
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210. Mai mult, un patron poate să își atribuie libertul prin orice fel de cuvinte, sau printr-un gest, sau prin testamentul sau
codicilul său, sau în timpul vieții sale.
211. El poate, de asemenea, să anuleze cesiunea prin simpla exprimare a voinței sale.
212. Dacă, totuși, cineva cedează libertul fiului său, pe care l-a dezmoștenit, cesiunea va fi valabilă și nici reproșul
dezmoștenirii nu va prejudicia fiul, în ceea ce privește dreptul de patronaj.
213. Dacă fiul ar fi dezmoștenit după cesiune, actul de dezmoștenire nu o anulează întotdeauna, dacă nu a fost făcut cu
această intenție.
214. În cazul în care copilul căruia i s-a făcut cesiunea refuză să o accepte, cred că cea mai bună opinie este cea enunțată de
Marcellus, și anume că fratele său va fi admis la dreptul de patronaj.
215. Atunci când un patron a lăsat un fiu, iar altul doi, iar libertul este atribuit unuia dintre cei doi din urmă, trebuie să se
analizeze în câte părți trebuie împărțită averea libertului, dacă în trei, din care cel căruia i se face atribuirea va avea dreptul la
două părți, adică la a sa și la cea a fratelui său, sau dacă trebuie să fie două părți egale, întrucât celălalt frate este exclus prin
atribuire. Julianus, în Cartea a șaptezeci și cincilea, spune că opinia cea mai bună este că cel care își exclude fratele ar trebui
să aibă două treimi din moștenire. Această opinie este corectă atâta timp cât fratele său trăiește sau poate deveni moștenitorul
de drept al libertului; dar dacă acesta își pierde drepturile civile, averea trebuie împărțită în două părți.
216. Pomponius, Decrete ale Senatului, Cartea a IV-a.
Dacă, totuși, copilul căruia i-am făcut cesiunea moare, lăsând un fiu și pe fratele său, și dacă există și un fiu al unui alt patron,
nepotul va avea dreptul la jumătate din moștenirea pe care fiul meu, care trăiește, ar fi avut-o dacă nu aș fi cesionat
respectivul libert.
217. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XV-a.
Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care o persoană care a avut un fiu și un nepot cedează libertul nepotului, căci acesta
din urmă va fi admis la succesiunea libertului, chiar dacă există un fiu al unui alt patron. Acest lucru se va întâmpla în timpul
vieții unchiului său. Dar dacă unchiul său nu va mai trăi, cesiunea făcută nepotului nu îl va avantaja, diminuând dreptul fiului
celuilalt patron.
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218. În plus, este cert că un libert poate fi atribuit de bunicul său unui nepot și este stabilit că, în acest caz, nepotul va avea
prioritate față de fiu.
219. Prin urmare, se poate pune întrebarea dacă patronul ar avea un fiu și un nepot, dacă poate face ca decretul Senatului să
se aplice exact ca și cum i-ar avea pe amândoi sub controlul său. În acest caz, din moment ce este stabilit că cesiunea poate fi
făcută celui care va intra din nou sub controlul tatălui său, de ce nu am admite că amândoi sunt supuși autorității patronului?
220. Din nou, se poate pune problema dacă nepotul, care se află sub controlul tatălui, poate fi admis ca moștenitor de drept al
libertului? Și cum există multe cazuri în temeiul cărora un copil care se află sub controlul paternal poate avea un libert, de ce
nu s-ar admite în acest caz că tatăl poate obține beneficiul moștenirii legale a bunurilor libertului prin fiul său? Această opinie
este adoptată foarte corect de Pomponius. Fiii aflați sub controlul paternal au și ei liberți; ca, de exemplu, atunci când cineva
manumitează un sclav care face parte din peculium castrense al său.
221. Cred, de asemenea, că fiii emancipați ai unei persoane căreia i-a fost atribuit un libert sunt îndreptățiți să beneficieze de
decretul Senatului; nu pentru a fi admiși ca moștenitori de drept ai libertului, ci pentru a putea dobândi ce bunuri pot.
222. Potrivit acestuia, atunci când un libert moare după ce a fost desemnat moștenitor, întrucât fiii emancipați nu pot fi
admiși la succesiune ca moștenitori de drept, să vedem dacă fiul cedentului, care rămâne sub controlul său, poate fi admis sau
nu. Cred că, în astfel de circumstanțe, copiii emancipați ar trebui să fie preferați de pretor.
223. Prin copiii celui căruia i se face cesiunea trebuie să înțelegem nu numai fiii săi, ci și nepoții și nepoatele sale, precum și
ceilalți descendenți ai săi.
224. Atunci când cineva cesionează un libert către doi copii, iar unul dintre ei moare fără urmași, iar celălalt nu:
225. Pomponius, Decrete ale Senatului, Cartea a IV-a.
Sau cel care supraviețuiește refuză să accepte moștenirea libertului:
226. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XIV.
Partea celui care și-a pierdut drepturile civile sau a refuzat moștenirea va reveni familiei, sau va reveni mai degrabă celui în
persoana căruia continuă să existe cesiunea? Julianus, în Cartea a șaptezeci și cincea, spune că cesiunea va deveni operativă
numai în ceea ce privește persoana acestuia din urmă și că numai el ar trebui să fie admis la succesiune; ceea ce este corect.
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227. Dar dacă unul dintre copii moare, lăsând urmași, acesta din urmă poate fi admis la succesiune, dacă celălalt copil este în
viață? Julianus crede că numai el ar trebui să fie admis, dar după moartea sa, copiii celuilalt vor succeda la moștenire; și că
dreptul asupra libertului nu va reveni familiei.
228. Dar dacă unul dintre acești doi copii lasă fii, iar celălalt nepoți; vor fi ei admiși împreună la succesiunea libertului ca
moștenitori de drept? Cred că ordinea regulată a descendenței trebuie păstrată între ei.
229. Marcianus, Institutes, Cartea a VII-a.
Dacă un sclav este ordonat să fie liber și apoi este lăsat moștenire fiului testatorului, iar acesta din urmă îl manumitează
ulterior, libertul va aparține fiului, ca și cum i-ar fi fost atribuit. Acest lucru se va întâmpla indiferent dacă se precizează în
mod expres sau se înțelege în mod clar că sclavul nu a fost lăsat moștenire ca sclav, ci atribuit ca libert.
230. Scaevola, Reguli, Cartea a II-a.
Putem face o cesiune în mod absolut și condiționat, printr-o scrisoare, în prezența martorilor sau printr-un act scris, deoarece
cesiunea unui libert nu se dobândește nici ca un legat, nici în temeiul unui trust, și nici nu poate fi însărcinată cu executarea
unui trust.
231. Modestinus, Diferențe, Cartea a VII-a.
Deși copiii unui patron sunt, în multe cazuri, considerați a se bucura de aceleași drepturi ca și persoana care a mantuit
sclavul, totuși, ei nu pot ceda un libert al tatălui lor propriilor copii, chiar dacă acesta le-a fost cedat de către părinții lor.
Această opinie este adoptată atât de Julianus, cât și de Marcellus.
232. Același, Pandectele, Cartea a IX-a.
Există o oarecare îndoială asupra faptului dacă un patron poate atribui un libert doar fiului său, care se află sub controlul său,
sau fiului său emancipat, cu condiția să aibă cel puțin alți doi sub controlul său. Cea mai bună opinie este că el poate face
acest lucru.
233. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, cartea XII.
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În cazul în care un emancipat este atribuit sub o condiție sau după o anumită perioadă, totul va rămâne neschimbat cât timp
condiția este pendinte sau ziua nu a sosit, ca și cum emancipatul nu ar fi fost atribuit. Prin urmare, dacă între timp el va muri,
averea sa, atât în conformitate cu legea civilă, cât și cu Edictul pretorian, va aparține tuturor copiilor.
234. Atunci când un libert a fost atribuit unui copil în mod absolut, iar altuia condiționat, trebuie spus că numai cel căruia i-a
fost atribuit în mod absolut are dreptul de patron asupra lui, cât timp este în curs de îndeplinire condiția.
235. Papinianus, Opinii, cartea XIV.
Am dat ca părere că, în cazul în care copiii au fost alocați unor liberți în scopul de a le asigura întreținerea, nu trebuie să fie
considerați ca fiind atribuiți copiilor, deoarece patronul a intenționat să beneficieze de liberții săi pentru ca aceștia să se
poată, cu atât mai ușor, bucura de avantajele testamentului său, fără a încălca cerințele dreptului comun.
236. Pomponius, Epistole, Cartea a II-a.
În cazul în care unul dintre cei doi patroni cedează libertul fiului său, nu există niciun motiv pentru care celălalt să nu-și
păstreze nestingherit drepturile asupra lui.
237. Același, Decrete ale Senatului, Cartea a IV-a.
Oricine poate, prin voința sa, să manumeze un sclav și să-l atribuie unuia dintre copiii săi ca libert al său.
238. Senatul se referă la copiii care se află sub controlul tatălui lor. Prin urmare, trebuie să se înțeleagă că prin acest decret nu
se prevede nimic pentru copiii post mortemi? Cred că cea mai bună opinie este că sunt incluși și copiii post mortem.
239. Acolo unde decretul Senatului spune: "Dacă cineva își pierde drepturile civile", se referă la o persoană care le-a pierdut
pentru totdeauna, și nu la una care a fost capturată de inamic și care se poate întoarce.
240. O cesiune poate fi, de asemenea, făcută să înceapă la o anumită dată, dar cu greu poate fi făcută pentru un anumit
termen, deoarece Senatul însuși a stabilit limita tranzacției.

Tit. 5. Când se face ceva pentru a frauda patronul.
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241. Ulpianus, Despre edict, cartea XLIV.
Atunci când se spune că un act fraudulos a fost comis de un libert pentru a împiedica ca o parte din averea sa să ajungă în
mâinile celor care au dreptul de a obține posesia contrar dispozițiilor testamentare, pretorul ia cunoștință de caz și vede dacă a
făcut testament sau a murit intestat și dacă patronul nu este fraudat.
242. Atunci când o înstrăinare este făcută în mod fraudulos, nu se cercetează dacă a fost făcută mortis causa sau nu, căci ea
este revocată, indiferent cum a fost făcută. Dacă, totuși, nu a fost făcută cu intenție frauduloasă, ci pentru un alt motiv, atunci
reclamantul trebuie să dovedească faptul că înstrăinarea a fost făcută mortis causa. Pentru că, dacă presupuneți că o
înstrăinare a fost făcută mortis causa, nu ne interesează dacă aceasta a fost făcută sau nu cu intenție frauduloasă, deoarece
este suficient să arătăm că a fost făcută mortis causa. Această regulă nu este nerezonabilă, deoarece donațiile mortis causa
sunt comparate cu moștenirile și, așa cum în cazul moștenirilor nu întrebăm dacă au fost făcute cu intenție frauduloasă sau
nu, tot așa nu ar trebui să instituim o astfel de anchetă cu referire la donațiile mortis causa.
243. Din nou, ceea ce a fost donat unui fiu mortis causa nu este revocat, deoarece, întrucât oricine este liber să lase fiului său
cât de mult dorește, nu se consideră că și-a fraudat patronul făcând donația.
244. Tot ceea ce, însă, indiferent despre ce este vorba, este făcut pentru a frauda un patron, este revocat.
245. Trebuie să înțelegem că termenul de "fraudă" se aplică persoanei care înstrăinează bunul, și nu celui căruia îi este
transferat; prin urmare, se întâmplă că, atunci când beneficiarul nu este conștient de frauda sau de reaua-credință care a fost
comisă, el trebuie totuși să fie privat de bunul care a fost înstrăinat, în scopul de a frauda patronul, chiar dacă a crezut că
libertul este născut liber, și nu unul care a fost manumit.
246. Acțiunea Favian Action nu se va îndrepta împotriva unui consătean căruia i s-a refuzat posesia pretoriană a proprietății
în opoziție cu termenii testamentului, din cauza donației, atunci când aceasta din urmă nu este mai valoroasă decât partea la
care patronul avea dreptul legal. Prin urmare, în cazul în care donația a fost făcută mortis causa, consăteanul său va avea
dreptul la partea sa din aceasta, ca și cum unul dintre patroni ar fi fost legatar.
247. Mai mult, să ne întrebăm dacă acțiunea Favian se referă doar la revocarea unor astfel de înstrăinări precum cele prin care
libertul își diminuează averea, sau se referă și la alte bunuri pe care nu le-a obținut? Julianus, în Cartea a douăzeci și șasea a
Digestului, spune că acțiunea Favian nu se va aplica în cazul în care un libert, cu intenția de a-și frauda patronul, nu acceptă o
moștenire sau respinge o moștenire care i-a fost lăsată. Mi se pare că acest lucru este adevărat. Pentru că, deși se spune că o
moștenire ne aparține din momentul morții testatorului, dacă nu este respinsă, totuși, atunci când este respinsă, este clar că nu
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ne-a aparținut niciodată; și aceeași regulă ar trebui adoptată cu referire la alte acte de generozitate, atunci când cineva dorește
să facă o donație unui libert, iar acesta refuză să o accepte; deoarece este suficient pentru patron dacă libertul său nu a
înstrăinat nicio proprietate în detrimentul său, și nu dacă nu a dobândit-o. Prin urmare, dacă moștenirea i-a fost lăsată sub o
condiție, iar libertul ar împiedica îndeplinirea condiției; sau dacă ar face o stipulație sub o condiție și ar prefera să permită ca
această condiție să nu se îndeplinească, trebuie spus că Legea Faviană nu se aplică.
248. Dar ce se întâmplă dacă libertul ar pierde de bunăvoie un proces? Dacă l-a pierdut în mod intenționat, sau a mărturisit
judecata, trebuie spus că Legea Faviană va fi aplicabilă; dar dacă a refuzat să-și prezinte cererea în așa fel încât să o încaseze,
în acest caz, chestiunea merită să fie luată în considerare. Cred că, în astfel de circumstanțe, libertul și-a diminuat averea,
deoarece a luat un drept de acțiune asupra bunurilor sale, la fel ca și cum ar fi permis să treacă timpul pentru introducerea
acțiunii.
249. Cu toate acestea, patronul nu poate face uz de acțiunea faveică, atunci când, de exemplu, libertul refuză să intenteze o
acțiune pentru a declara testamentul inoportun sau să introducă o altă acțiune, de exemplu, una pentru prejudiciu, sau să
inițieze orice procedură legală de acest fel.
250. Dar dacă libertul a săvârșit vreun act în scopul de a-l frauda pe patronul său, acesta din urmă se poate prevala de
Acțiunea Faviană.
251. Dacă, totuși, libertul și-a înzestrat fiica, nu se consideră că și-a fraudat patronul cu suma pe care i-a dat-o cu titlu de
zestre, deoarece afecțiunea paternă nu trebuie blamată.
252. Dacă un libert face donații către mai multe persoane în scopul de a-și frauda patronul, fie în timpul vieții sale, fie mortis
causa, patronul poate intenta fie acțiunea faviană, fie acțiunea calvină împotriva tuturor părților în mod egal, pentru a-și
recupera partea la care are dreptul.
253. Dacă cineva ar vinde, închiria sau schimba bunuri, fie în scopul de a-și frauda patronii, să vedem care ar trebui să fie
decizia judecătorului. În cazul în care bunul a fost vândut, ar trebui să i se dea posibilitatea cumpărătorului să aleagă fie să
păstreze articolul cumpărat, la valoarea sa corectă, fie să îl predea, după ce a primit prețul pe care l-a plătit. Nu ar trebui să
anulăm în mod absolut vânzarea, ca și cum libertul nu ar fi avut niciun drept de a vinde bunul, pentru a nu-i face
cumpărătorului să piardă prețul pe care l-a plătit, mai ales atunci când nu se pretinde nicio fraudă din partea acestuia, ci doar
atunci când trebuie luată în considerare frauda libertului.
254. Dacă, totuși, un libert ar cumpăra o proprietate cu scopul de a frauda un patron, trebuie spus, de asemenea, că, dacă a
cumpărat-o la un preț prea mare, ar trebui să se acorde o scutire patronului din acest motiv, și nu ar trebui să i se dea
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posibilitatea de a anula sau nu vânzarea; dar vânzătorului ar trebui să i se permită fie să predea o parte din preț care depășește
valoarea reală a proprietății, fie să recupereze ceea ce a vândut și să returneze prețul pe care l-a primit. Aceeași regulă se
aplică în cazul schimbului, închirierii și leasingului de bunuri.
255. Dacă, totuși, libertul a vândut bunul cu bună credință și fără să dea dovadă de părtinire, dar a donat prețul pe care l-a
primit altuia, trebuie să se analizeze dacă cel care a cumpărat bunul sau cel care a primit prețul ca donație va fi răspunzător de
acțiunea faviană. Pomponius, în Cartea a optzeci și treia a Digestului, spune foarte corect că cumpărătorul nu ar trebui să fie
molipsit, deoarece frauda a fost comisă împotriva patronului în ceea ce privește prețul și, prin urmare, că cel care a primit
prețul ca un cadou ar fi răspunzător în temeiul Legii Favian.
256. Să vedem, totuși, dacă patronul ar trebui să susțină că, deși proprietatea a fost vândută la un preț corect, era totuși în
interesul său ca ea să nu fi fost vândută deloc; și că frauda constă în faptul că a fost înstrăinată posesia unui lucru de care
patronul era atașat, fie din cauza comodității sale, fie din cauza vecinătății sale, fie din cauza purității aerului, fie pentru că a
fost educat acolo, fie pentru că părinții săi au fost înmormântați acolo, dacă el dorește să obțină revocarea vânzării, dacă ar
trebui să fie ascultat. Nu ar trebui să fie audiat în nici un caz de acest fel, deoarece se înțelege că frauda implică o pierdere
pecuniară.
257. Dar dacă bunul a fost vândut la un preț prea mic, iar banii de achiziție ar trebui donați unei alte persoane, acțiunea
favială poate fi introdusă împotriva ambelor părți, adică împotriva celui care a cumpărat bunul la un preț mai mic decât
valoarea sa reală și a celui care a primit! prețul J ca donație. Dacă cel care a cumpărat-o este dispus să o predea, nu va fi
obligat să o facă, decât dacă primește prețul pe care l-a plătit. Atunci ce trebuie făcut dacă cumpărătorul, după ce a fost
delegat, ar plăti celui căruia libertul i-a făcut darul, ar mai avea el dreptul să recupereze prețul? Cea mai bună opinie este că el
ar avea dreptul să îl recupereze, chiar dacă ar fi ajuns în mâinile unei persoane insolvabile. Pentru că, dacă libertul a risipit
banii pe care i-a primit pentru cumpărare, ar trebui, totuși, să considerăm că cel care i-a plătit îi poate recupera, dacă este
dispus să anuleze vânzarea.
258. Să vedem dacă acțiunea Favian Action va fi admisă, în cazul în care un libert ar împrumuta o sumă de bani în scopul de
a-și frauda patronul, și care ar fi remediul în acest caz. Dacă libertul a dat banii pe care i-a primit, patronul îl poate da în
judecată pe cel căruia i-a dat libertul, dar dacă i-a primit și i-a risipit, cel care i-a împrumutat nu trebuie să-i piardă și nici nu
poate fi învinuit pentru că i-a împrumutat.
259. Este evident că va exista un temei pentru acțiunea Favian, dacă libertul nu a primit banii, ci a încheiat o stipulație cu
persoana care urma să i-i împrumute.
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260. Să vedem dacă Acțiunea Faviană va exista în cazul în care un libert devine garant pentru mine, sau își dă în gaj bunurile
sale altuia pentru a-și înșela patronul, și dacă nu ar trebui să se acorde despăgubiri patronului pe cheltuiala mea. Căci libertul
nu mi-a dat nimic, dacă a devenit garanție pentru cineva care nu era solvabil; și aceasta este practica noastră. Prin urmare,
creditorul nu poate fi acționat în justiție prin acțiunea faimoasă, dar debitorul poate fi acționat, precum și prin acțiunea pe
mandat. Este clar că, dacă acțiunea pe mandat ar eșua din cauza faptului că a fost făcută o donație, va exista un motiv pentru
acțiunea Favian.
261. Aceeași regulă trebuie adoptată și în cazul în care libertul ordonă să se facă ceva în folosul altuia.
262. Deși Acțiunea Faviană va exista doar cu referire la partea patronului, totuși, acolo unde proprietatea nu poate fi
împărțită, ea va exista pentru întreaga sumă; ca de exemplu, în cazul unei servituți.
263. Dacă un libert ar da ceva sclavului meu, sau unui fiu aflat sub controlul meu, cu scopul de a-l frauda pe patronul său, să
vedem dacă acțiunea faviană poate fi introdusă împotriva mea. Și mi se pare că va fi suficient ca acțiunea să fie intentată
împotriva mea în calitate de stăpân sau de tată, iar atunci când judecătorul va pronunța decizia sa, să fie luat în considerare nu
numai ceea ce a fost făcut în beneficiul proprietății mele, ci și tot ceea ce ține de peculium.
264. Dacă, totuși, s-a încheiat o înțelegere cu un fiu, din ordinul tatălui său, acesta din urmă va fi cu siguranță răspunzător.
265. Dacă un libert ar încheia un contract cu un sclav în scopul de a-l frauda pe patronul său, iar sclavul ar fi manumit, se
pune întrebarea dacă el va fi răspunzător de acțiunea faviană. După cum am afirmat deja, trebuie luată în considerare doar
frauda libertului, și nu cea a celui cu care a încheiat înțelegerea; prin urmare, sclavul respectiv manumit nu va fi pasibil de
acțiunea faviană;
266. De asemenea, se poate întreba dacă sclavul manumit ar muri sau ar fi înstrăinat, acțiunea trebuie să fie introdusă în
termen de un an? Pomponius spune că trebuie să fie.
267. Această acțiune este una personală și nu reală, și va fi îndreptată împotriva moștenitorului și a altor succesori, precum și
în favoarea moștenitorului și a altor succesori ai patronului; și nu face parte din averea, adică din proprietatea libertului; ci
aparține patronului personal.
268. În cazul în care un libert ar da ceva cu scopul de a-l frauda pe patronul său, iar apoi acesta din urmă ar muri în timpul
vieții libertului, iar fiul patronului ar obține posesia pretoriană a averii libertului contrar prevederilor testamentului, poate fi
folosită acțiunea faviană în scopul recuperării bunurilor care au fost înstrăinate ? Este adevărat, așa cum spune Pomponius în
Cartea a optzeci și treia, și Papinianus, de asemenea, în Cartea a paisprezecea a întrebărilor, că acțiunea faviană va fi în
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favoarea fiului, deoarece este suficient dacă actul a fost comis în scopul de a se sustrage dreptului de patronaj; pentru că noi
înțelegem că acest lucru se face mai degrabă ca o fraudă împotriva proprietății decât împotriva persoanei.
269. Profiturile obținute după ce s-a alăturat problema sunt de asemenea incluse în această acțiune.
270. Marcianus, Reguli, Cartea a III-a.
Este foarte corect să se considere că și profiturile care au fost deja obținute sunt incluse în acțiunile Favian și Calvisian,
deoarece este intenția pretorului de a anula orice act fraudulos al unui libert.
271. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLIV.
Dacă un patron care a fost numit moștenitor al părții de moștenire la care are dreptul prin lege ar accepta moștenirea fără să
știe că libertul a înstrăinat vreun bun cu intenția de a-l frauda, să vedem dacă poate fi scutit din cauza ignoranței sale, pentru a
nu fi înșelat de comportamentul fraudulos al libertului său. Papinianus, în Cartea a paisprezecea a întrebărilor, dă ca fiind de
părere că proprietatea care a fost înstrăinată rămâne în aceeași stare ca înainte; și, prin urmare, patronul ar trebui să se
învinovățească pentru că nu a obținut posesia pretoriană contrar prevederilor testamentului cu referire la ceea ce a fost fie
înstrăinat, fie donat mortis causa, când ar fi putut face acest lucru.
272. Această acțiune este acordată perpetuu, deoarece obiectul ei este recuperarea bunurilor.
273. Pretorul permite unui patron care a fost numit moștenitor al unei întregi proprietăți să se folosească de acțiunea faviană,
deoarece ar fi nedrept ca el să fie exclus de la beneficiul acțiunii, când nu a intrat de bunăvoie în proprietate și a făcut-o doar
pentru că nu a putut cere posesia pretoriană contrar dispozițiilor testamentare.
274. În cazul în care un libert moare intestat, patronul, intrând în moștenire, poate, prin intermediul acțiunii calvină, să revoce
toate înstrăinările făcute în mod fraudulos, prin care, în conformitate cu prevederile testamentului, o parte mai mică din
averea libertului va ajunge în mâinile patronului sau ale copiilor săi. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă stăpânirea
pretoriană a averii este cerută de către patron pe motiv de ab intestat sau nu.
275. În cazul în care există mai multe patroane și patroni, fiecare dintre ei își poate recupera partea la care are dreptul legal,
sau pot introduce acțiunea calvină în acest scop.
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276. Atunci când un libert moare intestat, după ce lasă patronului său partea la care acesta din urmă are dreptul legal, sau
ceva mai mult, și înstrăinează și o parte din bunurile sale, Papinianus, în Cartea a paisprezecea a întrebărilor, afirmă că
niciuna dintre dispozițiile sale nu trebuie revocată. Căci el poate lăsa ceva oricui prin testamentul său, cu condiția să lase
patronului partea la care acesta din urmă are dreptul, iar dacă face orice altă donație nu se consideră că a comis o fraudă.
277. Același, Despre Edict, Cartea XLIII.
Tot ceea ce a fost înstrăinat în mod fraudulos de către un libert este revocat prin Acțiunea Faviană.
278. În cazul în care există mai mulți patroni, fiecare va avea o parte egală, dar dacă unii dintre ei nu-și revendică partea,
aceasta va reveni celorlalți. Ceea ce am afirmat cu referire la patroni se aplică și copiilor unui patron; dar aceștia nu au
dreptul la cotă-parte în același timp, ci numai atunci când patronii nu există.
279. Paulus, Despre Edict, Cartea XLII.
De asemenea, este pasibil de acțiunea favianului cel care primește el însuși o donație, mai degrabă decât cel care ordonă ca
ceea ce trebuie să i se dea lui însuși să fie prezentat altuia.
280. În Acțiunea Faviană, dacă bunul nu este restituit, se va judeca împotriva pârâtului pentru suma pe care reclamantul jură
în instanță că o valora.
281. Julianus, Digest, Cartea XXVI.
În cazul în care un libert, cu intenția de a-și frauda patronul și încălcând Decretul Senatului, împrumută bani unui fiu aflat sub
controlul paternal, Acțiunea Faviană nu îi va fi acordată; deoarece, în acest caz, ar trebui să se înțeleagă că libertul a donat
mai degrabă proprietatea în scopul de a-și frauda patronul decât că a lăsat banii încălcând Decretul Senatului.
282. Scaevola, Întrebări, Cartea a V-a.
Prin urmare, dacă Decretul Senatului nu se aplică, nu se va aplica nici Acțiunea Faviană, deoarece proprietatea poate fi
recuperată printr-o altă procedură.
283. Julianus, Digest, Cartea XXVI.
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Când, totuși, libertul împrumută bani unui fiu aflat sub controlul paternal, care nu a împlinit 25 de ani, după ce s-a demonstrat
o cauză corespunzătoare, trebuie să se acorde scutire patronului.
284. Același, Digest, Cartea LXIV.
Un libert poate, în timpul vieții sale, să facă în mod legal donații prietenilor săi care au dreptul la ele, dar nu poate lăsa
moșteniri unor astfel de prieteni, atunci când, prin aceasta, el diminuează partea din averea sa la care are dreptul patronul său.
285. Africanus, Întrebări, Cartea I.
Dacă bunul care a fost înstrăinat în mod fraudulos de către libert nu mai există, patronul nu poate intenta acțiunea, la fel ca și
cum libertul ar fi aruncat banii pentru a comite o fraudă; nici chiar dacă cel care a obținut o donație mortis causa de la libert
ar fi vândut bunul, iar un cumpărător de bună credință l-a dobândit prin uzucapiune.
286. Paulus, Despre Lex Aelia Sentia, Cartea a III-a.
Un mecena nu este considerat a fi fraudat printr-un act la care consimte. Prin urmare, în cazul în care libertul său face o
donație cu consimțământul patronului său, aceasta nu poate fi recuperată prin acțiunea Favian.
287. Javolenus, Epistole, Cartea a III-a.
Un libert care dorea să cedeze o suprafață de teren lui Seius în scopul de a-l frauda pe patronul său a procedat în felul
următor. Seius i-a ordonat lui Titius să primească terenul în așa fel încât între Seius și Titius să fie contractată o obligație de
mandat. Întreb dacă, după moartea libertului, patronul va avea dreptul la o acțiune doar împotriva lui Seius, care a dat
mandatul, sau împotriva lui Titius, care deține proprietatea, sau dacă poate acționa împotriva oricăruia dintre ei, pe care îl
poate alege. Răspunsul a fost că acțiunea va fi acordată împotriva persoanei care a obținut donația, cu condiția ca proprietatea
să fi ajuns în mâinile sale, deoarece întreaga tranzacție care s-a desfășurat cu acordul său ar trebui să fie cuprinsă în decizia
pronunțată împotriva sa. Nu se poate susține că acesta ar trebui să fie obligat să predea un bun a cărui posesie o are altcineva,
întrucât îl poate recupera printr-o acțiune în mandat, astfel încât fie îl poate restitui el însuși patronului, fie îl poate obliga pe
cel cu care a contractat mandatul să facă acest lucru. Dar ce vom spune dacă partea care a intervenit nu s-a făcut vinovată în
nici un fel de fraudă ? Nu ne îndoim că nu poate fi introdusă o acțiune împotriva sa. Căci nu trebuie să fie considerat vinovat
de fraudă cel care a făcut o favoare prietenului său, prin care a făcut o achiziție pentru altul decât el, prin actul fraudulos al
libertului.
288. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a X-a.
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O Constituție a Divinului Pius, care se referă la adopția minorilor sub vârsta pubertății, prevede că, din bunurile pe care tatăl
adoptiv le deținea în momentul morții sale, o pătrime va aparține copilului adoptat. Împăratul a ordonat, de asemenea, ca
orice proprietate pe care acesta a obținut-o de la tatăl său adoptiv să îi fie dată, iar dacă va fi emancipat după ce se va
demonstra un motiv întemeiat, va pierde a patra parte. Prin urmare, în cazul în care proprietatea a fost înstrăinată în scopul de
a frauda copilul, aceasta poate fi recuperată printr-o acțiune asemănătoare cu acțiunea calvină sau faviană.

Tit. 6. Atunci când nu există un testament prin care copiii să poată beneficia de el.

289. Ulpianus, Despre edict, cartea XLIV.
Pretorul, după ce vorbește despre posesia bunurilor celor care execută testamente, trece la succesiunile ab intestat, urmând
aceeași ordine adoptată de Legea celor douăsprezece table; căci se obișnuiește să se trateze mai întâi de testamentele
testatorilor și apoi de succesiunile ab intestat.
290. Cu toate acestea, pretorul a împărțit succesiunea ab intestat în patru clase. Dintre diferitele grade, primul pe care îl
stabilește este cel al copiilor, al doilea cel al moștenitorilor legali, al treilea cel al cognaților și al patrulea cel al soților.
291. Posesia pretoriană a unei moșteniri ab intestato nu poate fi dobândită decât atunci când nimeni nu pare să ceară posesia
în conformitate cu dispozițiile testamentului sau în opoziție cu acestea.
292. Este clar că, dacă nu a expirat termenul prevăzut pentru a cere posesia pretoriană a unei moșteniri în conformitate cu
dispozițiile testamentare, dar posesia moștenirii a fost respinsă, trebuie spus că posesia pretoriană a acesteia ab intestato poate
fi cerută imediat. Pentru că cel care a respins moștenirea nu poate cere posesia pretoriană după ce a făcut acest lucru, iar
rezultatul va fi că el poate face imediat cererea de posesie pe motiv de ab intestat.
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293. Dacă, totuși, posesia unei moșii este acordată în temeiul Edictului carbonian, cea mai bună opinie este ca noi să
considerăm că posesia pretoriană pe motiv de intestație poate fi încă cerută, deoarece, așa cum vom arăta la locul potrivit,
posesia pretoriană în temeiul Edictului carbonian nu interferează cu cea obținută prin Edictul pretorian.
294. În cazul succesiunii ab intestato, pretorul începe foarte corect cu descendenții; căci, așa cum le acordă (înaintea tuturor
celorlalți), posesia contrar dispozițiilor testamentare, tot așa îi cheamă primul la succesiune în caz de ab intestat.
295. Mai mult, trebuie să înțelegem prin termenul "descendenți" pe cei despre care am afirmat că au dreptul la posesia
pretoriană contrar dispozițiilor testamentare; adică atât copiii naturali, cât și cei adoptați. Admitem însă copiii adoptați numai
în cazul în care aceștia se aflau sub stăpânirea paternă, la momentul decesului tatălui lor. Dacă, cu toate acestea, ei erau
stăpânii lor la acel moment, nu le permitem să obțină posesia pretoriană a moștenirii, deoarece drepturile de adopție se sting
prin emancipare.
296. Dacă cineva îl adoptă pe fiul său emancipat, în locul nepotului său, și apoi îl emancipează din nou în timp ce are un
nepot de la el, întrebarea a fost ridicată de Marcellus dacă, după ce adopția a fost anulată, acest lucru ar fi un obstacol pentru
nepotul care dorește să obțină posesia pretoriană pe motiv de moștenire ab intestat. Dar cum nepotul este în mod normal unit
cu tatăl emancipat, nu se poate spune că, deși acesta din urmă a fost adoptat și a ocupat locul unui fiu, totuși, nu ar trebui să
stea în calea propriului său copil? Din motivul că el se afla sub controlul patern ca fiu adoptat, și nu ca fiu natural.
297. Dacă un moștenitor desemnat nu se poate prevala de testament, fie pentru că acesta a fost șters sau anulat, fie pentru că
se dovedește că testatorul s-a răzgândit în alt mod și că a intenționat să moară intestat, trebuie spus că cei care obțin posesia
pretoriană a averii vor avea dreptul la ea pe motiv de intestație.
298. În cazul în care un fiu emancipat este dezmoștenit, iar un fiu care se afla sub controlul paternal este trecut în testament,
pretorul trebuie să îl protejeze pe fiul emancipat care pretinde posesia bunurilor pe motiv de intestacy în temeiul dispoziției
unde liberi, în ceea ce privește jumătate din bunuri, la fel ca și în cazul în care tatăl nu ar fi lăsat niciun testament.
299. Julianus, Digest, cartea XXVII.
În cazul în care un fiu emancipat, care a fost trecut în neființă, nu cere posesia pretoriană a moștenirii contrar dispozițiilor
testamentare, iar moștenitorii desemnați intră în posesia moștenirii, el va pierde moștenirea tatălui său din vina sa, deoarece,
chiar dacă posesia pretoriană în conformitate cu dispozițiile testamentare nu a fost cerută, pretorul tot nu îl va proteja astfel
încât să-i permită să obțină posesia pretoriană în calitate de descendent. Pretorul nu obișnuiește să protejeze un patron care a
fost trecut în testament împotriva moștenitorilor desemnați, dacă acesta nu cere posesia pretoriană a moștenirii contrar
dispozițiilor testamentare, în temeiul acelei secțiuni din Edict care se referă la moștenitorii legali.
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300. Ulpiamis, Despre Sabinus, cartea VIII.
Posesia pretoriană a unei moșii poate fi cerută pe motiv de ab intestat, atunci când este sigur că testamentul nu a fost semnat
de cel puțin șapte martori.
301. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Copiii, chiar și cei care și-au pierdut drepturile civile, sunt chemați la posesia unei moșii în temeiul Edictului pretorian, cu
excepția cazului în care au fost adoptați, căci aceștia din urmă își pierd numele de copii după emancipare. Dacă, totuși, sunt
copii naturali și au fost emancipați și adoptați, și emancipați a doua oară, ei își păstrează caracterul lor inițial de copii
naturali.
302. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
În cazul în care unul dintre acei copii cărora pretorul promite posesia unei proprietăți nu se află sub controlul părintelui a
cărui proprietate era în litigiu în momentul morții sale, posesia acelei părți a proprietății la care ar fi avut dreptul dacă ar fi
rămas sub controlul paternal îi este acordată lui și copiilor săi care se aflau sub controlul defunctului, dacă proprietatea îi
aparținea în nume propriu și nu au fost în mod specific dezmoșteniți; astfel încât el însuși va avea doar jumătate din această
cotă, iar cealaltă jumătate va fi acordată copiilor săi, iar el își poate distribui singur bunurile proprii între ei, fără nicio
restricție.
303. Dacă un tată își emancipează fiul și nepotul prin acesta din urmă, numai fiul va avea dreptul la posesia averii sale pe
motiv de moștenire ab intestat, deși pierderea drepturilor civile nu ar fi un obstacol pentru nimeni în distribuirea averii
conform Edictului. Mai mult, acei copii care nu au fost niciodată sub controlul patern și care nu au obținut locul de
moștenitori corespunzători sunt chemați la posesia pretoriană a averii părinților lor; căci dacă un fiu emancipat ar lăsa un
nepot sub controlul bunicului său, posesia pretoriană a averii tatălui emancipat va fi dată copilului care rămâne sub controlul
bunicului său; și, dacă acesta din urmă ar fi fost născut după emanciparea tatălui său, posesia pretoriană a bunurilor bunicului
său îi va fi acordată după nașterea sa; cu condiția ca starea tatălui său să nu constituie un obstacol în calea acestui lucru.
304. În cazul în care un fiu emancipat nu cere posesia pretoriană a unei proprietăți pe motiv de succesiune ab intestat, toate
drepturile nepoților vor rămâne intacte, ca și cum nu ar fi existat niciun fiu; și ceea ce ar fi avut dreptul fiul dacă ar fi cerut
posesia pretoriană a proprietății tatălui său pe motiv de succesiune ab intestat va reveni numai nepoților care sunt descendenți
ai fiului respectiv, și nu altora.
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305. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIX.
Dacă un tată își emancipează fiul, păstrându-și nepotul sub controlul său, iar fiul său moare ulterior, atât echitatea cazului, cât
și termenii Edictului prin care se prevede că posesia pretoriană a averii unui tată va fi acordată copiilor săi, pe motiv de ab
intestat, vor avea ca efect faptul că se va face o socoteală și că se va preda posesia averii tatălui ab intestat; astfel încât
bunicul care va obține beneficiul posesiunii pretoriene a averii prin intermediul nepotului său va fi obligat să contribuie la o
soră care devine moștenitoarea necesară a tatălui său, cu excepția cazului în care bunicul nu dorește să obțină niciun
beneficiu de pe urma proprietății și este dispus să își elibereze nepotul de sub controlul său pentru ca, după emanciparea sa,
să poată obține toate avantajele posesiei pretoriene. Prin urmare, sora, care devine moștenitoarea tatălui său, nu se poate
plânge pe bună dreptate că este exclusă în acest fel de la beneficiul contribuției; deoarece, dacă bunicul ei va muri ab intestat,
ea va avea dreptul de a participa în mod egal cu fratele ei la averea acestuia.
306. Papinianus, Întrebări, Cartea XXIX.
Un fiu dezmoștenit a murit în timp ce moștenitorul testamentar delibera dacă va accepta sau nu moștenirea, iar acesta a
respins-o în cele din urmă. Nepotul, prin intermediul fiului dezmoștenit menționat, va fi moștenitorul bunicului său, și nici
tatăl său nu va fi considerat un obstacol în acest sens, întrucât după moartea acestuia averea a ajuns la nepot ca moștenitor de
drept. Nu se poate spune că nepotul este moștenitorul, dar nu moștenitorul direct, al bunicului său, deoarece nu a fost
niciodată în primul grad ; deoarece el însuși a fost sub controlul bunicului său, iar tatăl său nu l-a precedat în succesiune. Și,
în plus, dacă nu a fost moștenitor direct, cu ce drept va fi moștenitor, deoarece nu era nici o îndoială că nu era agnate? În
plus, chiar dacă nepotul nu ar fi dezmoștenit, moștenirea poate fi intrată în posesia moștenirii de către moștenitorul
testamentar după moartea fiului. Prin urmare, dacă tatăl nu a fost un obstacol pentru fiu prin dreptul de moștenire ab intestat,
se va considera că a fost un obstacol în temeiul dreptului conferit prin testament.
307. Părinții nu au dreptul la moștenirea copiilor lor în același mod în care copiii au dreptul la moștenirea părinților lor.
Numai considerația de compasiune dă dreptul părinților la succesiunile copiilor lor, dar copiii le obțin pe cele ale părinților
lor din cauza intenției naturii, precum și a părinților lor.
308. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
Un fiu aflat sub controlul patern, cu acordul tatălui său, a intrat în posesia pretoriană a unei moșii în calitate de rudă apropiată
a defunctului. Chiar dacă el ar trebui să fie exclus din moștenire prin condiția stipulată în testament, dacă a rămas sub
controlul tatălui său, totuși trebuie considerat că a obținut posesia în mod legal. El nu este pasibil de pedeapsa Edictului,
deoarece nu a obținut posesia în conformitate cu prevederile testamentului; deoarece în acest fel nu putea deține proprietatea
și nici nu era în puterea sa să respecte condiția, deoarece un tată nu poate fi ușor forțat să își emancipeze fiul.
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309. Paulus, Opinii, Cartea a XI-a.
Dacă un fiu, după ce a fost emancipat, cere posesia pretoriană a proprietății tatălui său, iar ulterior își schimbă condiția, nu
există niciun motiv pentru care să nu păstreze ceea ce a dobândit. Dacă, însă, el și-a schimbat anterior condiția, nu poate cere
posesia pretoriană a proprietății.

Tit. 7. Cu privire la posesia pretoriană de către agnați.

310. Julianus, Digest, cartea XXVII.
Următorii termeni din Edict, "Dacă cel care ar fi trebuit să fie moștenitorul testatorului moare intestat", trebuie luați în sensul
lor cel mai larg și înțeleși ca făcând referire la o anumită perioadă de timp, nu la data morții testatorului, ci la cea în care se
cere posesia pretoriană a averii sale. Prin urmare, în cazul în care moștenitorul legal și-a pierdut drepturile civile, este clar că
i se poate interzice să obțină acest tip de posesie pretoriană a succesiunii.
311. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLVI.
Atunci când moștenitorii propriu-ziși resping posesia unei moșii ab intestato, considerăm că ei nu reprezintă un obstacol
pentru moștenitorii de drept, adică pentru cei cărora moștenirea poate trece în mod legal. Motivul este că, respingând posesia
succesiunii în calitate de copii, aceștia încep să aibă dreptul la ea în calitate de moștenitori de drept.
312. Mai mult, acest tip de posesiune pretoriană nu se transmite numai bărbaților, ci și femeilor, și nu numai persoanelor
născute libere, ci și liberților; de aceea ea este comună mai multor persoane. Căci femeile pot avea fie rude de sânge, fie
agnați, iar liberții pot avea și patroni și patroane.
313. Nu numai bărbații pot obține posesiuni pretoriene de acest fel, ci și femeile, de asemenea, pot face acest lucru.
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314. În cazul în care cineva moare și nu se știe dacă este capul unei gospodării sau un fiu sub control patern, din motivul că
tatăl său, care a fost capturat de inamic, este încă în viață, sau pentru că starea sa civilă este în suspensie din alt motiv, cea
mai bună opinie este că nu se poate cere posesia pretoriană a averii sale, deoarece nu este evident că a murit intestat și nu se
știe dacă poate face sau nu un testament. Prin urmare, atunci când starea sa este stabilită dincolo de orice dubiu, se poate cere
posesia pretoriană a averii sale; nu din momentul în care a început să se știe cu certitudine că a murit fără testament, ci din
momentul în care a devenit cert că era capul unei gospodării în momentul în care a murit.
315. Mai mult, acest tip de posesie pretoriană îi include pe toți cei care pot succeda la moștenire pe motiv de moștenire ab
intestat, indiferent dacă dispoziția din cele douăsprezece table, sau o altă lege, sau un decret al Senatului îl constituie
moștenitor de drept. În cele din urmă, mama, care are dreptul la succesiune în temeiul Decretului Tertulian al Senatului,
precum și copiii, care, în temeiul Decretului Orfitian al Senatului, sunt admiși la succesiunea mamei lor în calitate de
moștenitori de drept, pot cere posesia pretoriană.
316. Paulus, Despre Edict, Cartea XLIII.
Prin urmare, în general, trebuie reținut că, de fiecare dată când o lege sau un Decret al Senatului acordă o moștenire cuiva,
trebuie să se ceară posesia pretoriană a acesteia în temeiul acestei Secțiuni a Edictului. În cazul în care legea dispune ca
posesia pretoriană a unei proprietăți să fie acordată, aceasta poate fi cerută, iar acest lucru poate fi făcut fie în temeiul
secțiunii din Edict referitoare la promulgările speciale, fie în temeiul secțiunii care face obiectul discuției de față.
317. Julianus, Digest, Cartea XXVII.
Dacă unul dintre doi frați moare după ce a făcut un testament conform legii și apoi, în timp ce moștenitorul său delibera cu
privire la acceptarea moștenirii, celălalt frate moare intestat, iar moștenitorul desemnat respinge moștenirea, unchiul patern al
fraților va avea dreptul la ea ca moștenitor de drept; deoarece acel tip de posesiune pretoriană care se referă la cel "care ar
trebui să fie moștenitor" se referă la momentul în care posesia unei proprietăți poate fi revendicată pentru prima dată pe motiv
de intestat.
318. Modestinus, Pandectele, Cartea a III-a.
Există această diferență între agnați și cognați: cognații sunt incluși printre agnați, dar agnații nu sunt incluși printre cognați;
de exemplu, fratele tatălui, adică unchiul patern, este atât un agnat, cât și un cognat, dar fratele mamei, adică unchiul matern,
este un agnat, dar nu un cognat.
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319. Atâta timp cât există speranța că o persoană decedată va avea un moștenitor direct, nu există niciun motiv pentru ca
rudele de sânge să pretindă la moștenire; de exemplu, atunci când soția defunctului este însărcinată sau fiul său se află în
mâinile dușmanului.
320. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a III-a.
Copiii născuți după moartea tatălui lor sau după captivitatea sau exilul acestuia, precum și cei care se aflau sub controlul său
în momentul în care a fost capturat sau exilat, păstrează dreptul de consangvinitate, chiar dacă nu sunt moștenitorii tatălui lor,
la fel ca în cazul copiilor dezmoșteniți.

Tit. 8. Cu privire la posesiunea pretoriană acordată cognaților.

321. Ulpianus, Despre Edict, cartea XLVI.
Acest tip de posesiune pretoriană depinde în întregime de indulgența pretorului și nu își are originea în dreptul civil, deoarece
el îi cheamă la posesia unei moșii pe cei care, în conformitate cu dreptul civil, nu pot fi admiși la succesiune, adică pe
cognați.
322. Ei sunt numiți cognați pentru că au aceeași naștere; sau, cum spune Labeo, pentru că au o origine comună, în ceea ce
privește nașterea lor.
323. Mai mult, această lege se referă la acele relații de cognațiune care nu sunt servile, căci orice cognațiune cu greu poate fi
considerată servilă.
324. Din nou, posesiunea pretoriană care este acordată prin această secțiune a Edictului include șase grade de cognați și două
persoane în cel de-al șaptelea, adică copiii unui văr de sex masculin sau feminin.
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325. Adopția constituie, de asemenea, o cognațiune. Căci oricine este adoptat devine cognat al acelor persoane ale căror
agnați devine; întrucât ori de câte ori sunt luate în considerare drepturile agnaților, înțelegem că sunt incluși și cei care sunt
făcuți cognați prin adopție. Rezultă, așadar, că atunci când o persoană este dată în adopție, ea își va păstra în continuare
drepturile de cognație în familia tatălui său natural, precum și cele pe care le obține în familia adoptivă; dar va obține
cognația în familia adoptivă doar cu referire la acele persoane de care devine agnată; și își va păstra drepturile de cognație cu
toți membrii familiei sale naturale.
326. Mai mult, cel care este singur va fi înțeles ca fiind ruda cea mai apropiată între agnați; deși, strict vorbind, ruda cea mai
apropiată este menționată ca una dintre mai multe rude.
327. Se cuvine să examinăm drepturile rudelor apropiate între cognați în momentul în care se acordă posesia pretoriană a
unei moșii.
328. Prin urmare, dacă cel mai apropiat cognat moare în timp ce moștenitorii desemnați deliberau dacă să accepte sau nu
moștenirea, în locul său va lua loc ruda cea mai apropiată în succesiune, adică cel care se constată că are dreptul la locul
următor.
329. În cazul în care există o perspectivă de a se naște un cognat care va fi ruda cea mai apropiată, condiția este de așa natură
încât trebuie spus că el oferă un obstacol celor care îl urmează în linia de descendență. Dacă însă copilul nu se va naște,
trebuie să admitem la succesiune persoana care pare a fi ruda cea mai apropiată a respectivului copil nenăscut. Totuși, această
regulă nu trebuie adoptată decât în cazul în care copilul despre care se spune că este nenăscut a fost conceput în timpul vieții
celui a cărui posesie este în discuție; deoarece, dacă a fost conceput după moartea acestuia din urmă, el nu va oferi niciun
obstacol celorlalți și nici el însuși nu va fi admis la succesiune, deoarece nu era rudă apropiată cu cel în timpul vieții căruia
copilul nenăscut nu exista încă.
330. Dacă o femeie moare în timp ce este însărcinată și, ulterior, se efectuează o operație de naștere a copilului, acesta din
urmă se află într-o astfel de situație încât poate obține posesia pretoriană a bunurilor mamei sale, ca fiind cel mai apropiat
cognat. De la adoptarea Decretului senatului privind orfanii, copilul poate cere posesia bunurilor ca moștenitor de drept,
deoarece se afla în pântecele mamei sale în momentul morții acesteia.
331. Mai mult, cognaților li se permite să obțină posesiunea pretoriană într-o gradație regulată, astfel încât cei care aparțin
primului grad sunt toți admiși deodată.
332. Dacă un cognat se află în mâinile dușmanului, în momentul morții persoanei a cărei posesie pretoriană este în discuție,
trebuie spus că posesia pretoriană poate fi cerută de către acesta.
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333. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XVI.
În această secțiune a Edictului, Proconsulul, animat de sentimente de echitate naturală, promite posesiunea pretoriană tuturor
cognaților pe care legătura de sânge îi cheamă la succesiune, chiar dacă nu au dreptul la ea în conformitate cu legea civilă.
Prin urmare, chiar și copiii nelegitimi ai mamei, precum și mama unor astfel de copii și frații de acest fel pot cere unul de la
altul posesia pretoriană a unei moșii; pentru că sunt cognați, reciproc. Această regulă se aplică în măsura în care, în cazul în
care o sclavă care era însărcinată în momentul în care a fost manuntată are un copil, copilul născut ulterior este cognatul
mamei, iar mama este cognatul copilului și orice copii care i se nasc ulterior sunt, de asemenea, cognate unul de altul.
334. Julianus, Digest, cartea XXVII.
Drepturile de cognațiune dobândite prin adopție se sting prin pierderea drepturilor civile. Prin urmare, de exemplu, dacă în
termen de o sută de zile de la moartea fratelui său adoptiv, un fiu adoptiv își pierde drepturile civile, el nu poate obține
posesia pretoriană a bunurilor fratelui său, care altfel i-ar reveni ca fiind rudă apropiată. Căci este clar că nu numai momentul
morții, ci și momentul în care s-a cerut posesia bunurilor trebuie să fie luat în considerare de pretor.
335. Ulpianus, Reguli, Cartea a VI-a.
Dacă un copil nelegitim moare intestat, bunurile sale nu vor aparține nimănui prin dreptul de consangvinitate sau de
cognațiune; deoarece drepturile de consangvinitate, ca și cele de cognațiune, provin de la tată. Cu toate acestea, pe motiv că
este rudă apropiată, mama sa sau fratele său de aceeași mamă poate cere posesia pretoriană a averii sale în conformitate cu
prevederile Edictului.
336. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Posesia pretoriană bazată pe dreptul de moștenire legală nu este acordată moștenitorilor de drept care și-au pierdut drepturile
civile, deoarece poziția lor nu este aceeași cu cea a copiilor; dar astfel de moștenitori sunt atunci chemați la succesiune ca
aparținând gradului de cognați.
337. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLV.
Atunci când cognații se acuză reciproc de crimă, o astfel de acuzație nu oferă niciun obstacol în calea succesiunii la
moștenirea lor.
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338. Modestinus, Reguli, Cartea a VI-a.
Oricine a devenit sclav în orice mod nu-și poate, în niciun caz, redobândi drepturile de cognațiune prin manumisiune.
339. Același, Opinii, Cartea XIV.
Modestinus a afirmat că nepoții, chiar dacă sunt nelegitimi, nu sunt, din acest motiv, excluși de la succesiunea ab intestat a
bunicii lor materne.
340. Papinianus, Opinii, Cartea a VI-a.
Posesia pretoriană poate fi obținută de un agnat de gradul al optulea, ca moștenitor de drept, chiar dacă acesta nu ar fi fost
adevăratul moștenitor, dar nu este acordată unui cognat care este rudă apropiată, deși ar fi fost adevăratul moștenitor.
341. Un nepot, care fusese desemnat moștenitor al unei părți din averea unchiului său patern, după ce a pretins că unchiul său
era surd și, prin urmare, nu putea face un testament, a obținut posesia averii sale ca fiind cel mai apropiat cognat al
defunctului. S-a hotărât ca termenul să fie calculat din ziua decesului, deoarece nu părea probabil ca o persoană atât de
apropiată prin sânge de defunct să nu fi avut cunoștință de boala acestuia.
342. Scaevola, Opinii, Cartea II.
O femeie, murind fără testament, a lăsat o soră, Septitia, fiica unui alt tată, iar mama ei însărcinată cu un al doilea soț. Întreb,
dacă mama ar refuza moștenirea în timp ce este încă însărcinată și ar avea ulterior o fiică pe nume Sempronia, dacă
respectiva Sempronia poate obține posesia pretoriană a averii surorii sale Titia. Răspunsul a fost că, în conformitate cu
faptele menționate, dacă mama sa a fost exclusă din moștenire, cea care s-a născut ulterior poate obține posesia pretoriană a
acesteia.

Tit. 9. Cu privire la edictul succesoral.
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343. Ulpianus, Despre edict, Cartea a XLIX-a.
Edictul succesoral a fost promulgat pentru ca moșiile să nu rămână prea mult timp fără stăpânire, iar creditorii să sufere din
cauza unei întârzieri prea îndelungate. De aceea, pretorul a considerat că ar trebui să se prescrie o limită pentru cei cărora le-a
acordat posesia pretoriană și să se stabilească o succesiune între ei, pentru ca creditorii să poată afla mai repede cui trebuie să
se adreseze; dacă averea va ajunge la Trezorerie din lipsă de proprietate sau dacă ei înșiși trebuie să inițieze proceduri pentru
a obține posesia pretoriană, ca și cum defunctul ar fi murit fără a lăsa niciun succesor.
344. Căci chiar și cineva poate respinge posesiunea pretoriană care îi este acordată lui însuși, dar nu o poate respinge pe cea
care este acordată altuia.
345. Prin urmare, mandatarul meu nu poate respinge posesia pretoriană la care am dreptul, fără a obține consimțământul meu
în acest sens.
346. Un stăpân poate respinge posesiunea pretoriană la care are dreptul prin intermediul unui sclav.
347. Să vedem dacă un tutore poate refuza posesia pretoriană a unei moșii la care are dreptul tutorele său. Cea mai bună
opinie este că el nu poate face acest lucru, dar tutorele însuși o poate respinge cu autoritatea tutorelui său.
348. Curatorul unui nebun nu poate, în niciun caz, să respingă posesia pretoriană a unei proprietăți la care acesta din urmă are
dreptul, deoarece acesta nu a obținut-o încă.
349. Atunci când o persoană a refuzat o dată să ceară posesia pretoriană a unei moșii, își pierde dreptul, chiar dacă nu
expirase încă termenul prevăzut pentru a face acest lucru; pentru că, atunci când a refuzat să o accepte, posesia moșiei
începuse deja să aparțină altora sau să ajungă la Trezorerie.
350. Să vedem dacă poate fi respinsă posesia pretoriană a unei proprietăți autorizate printr-un decret. Și, într-adevăr, ea poate
înceta prin trecerea timpului, dar nu este cu atât mai puțin adevărat că nu poate fi respinsă, deoarece nu a fost acordată înainte
de emiterea decretului. Din nou, după ce decretul a fost emis, respingerea va fi prea târziu, deoarece un drept care a fost odată
dobândit nu poate fi respins.
351. Dacă ruda de gradul întâi moare în cele o sută de zile prevăzute, cel care urmează în succesiune poate cere imediat
posesia bunurilor.
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352. Ceea ce am spus cu referire la a cere posesia pretoriană în termen de o sută de zile trebuie înțeles ca însemnând că ea
poate fi cerută chiar și în a suta zi; la fel cum atunci când un act trebuie să fie îndeplinit în anumite calende, calendele însele
sunt incluse. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care un anumit act trebuie să fie îndeplinit în termen de o sută de zile.
353. În cazul în care unul dintre cei cărora li se poate da posesia pretoriană în conformitate cu termenii Edictului refuză sau
neglijează să o ceară pentru el însuși în termenul specificat, ceilalți moștenitori de gradul următor pot pretinde posesia
pretoriană a moștenirii, la fel ca și în cazul în care cel de gradul întâi nu ar fi fost inclus în numărul celor îndreptățiți la
aceasta.
354. Cu toate acestea, ar trebui să se analizeze dacă cel care este exclus în acest mod poate fi de asemenea admis să împartă
cu ceilalți; de exemplu, un fiu care se află sub controlul paternal, în cazul în care posesia unei moșii ab intestato i-a fost
acordată în temeiul primei secțiuni a Edictului privind copiii. El este exclus prin trecerea timpului sau prin respingerea
moștenirii, iar posesia pretoriană trece la moștenitorii de gradul următor. Va reuși el însuși să succeadă în virtutea acestei
secțiuni referitoare la succesiune? Cea mai bună opinie este că da, deoarece el poate cere posesia moștenirii ca unul dintre
moștenitorii legali și, după aceștia, în gradul său, în temeiul secțiunii în care sunt chemați la succesiune cei care sunt rude
apropiate. Aceasta este practica noastră, astfel încât fiul este admis la succesiune în acest mod și, prin urmare, el poate să se
succedă pe sine în conformitate cu Secțiunea a doua a Edictului. Se poate spune că această regulă se aplică și cu referire la
posesia pretoriană în conformitate cu prevederile testamentului; astfel încât, dacă cel care poate succeda la succesiunea
pretoriană pe motiv de moștenire testamentară nu solicită aceasta în conformitate cu termenii testamentului, el poate totuși în
acest mod să se succeadă pe sine.
355. Un termen mai lung pentru a cere posesia pretoriană a unei moșii este acordat părinților și copiilor din cauza onoarei
legate de sânge, deoarece cei care intră, ca să spunem așa, în posesia propriilor lor bunuri, nu trebuie să fie prea strâns
îngrădiți. Prin urmare, s-a hotărât să li se acorde un an, astfel încât să li se acorde un timp rezonabil pentru a cere posesia
pretoriană a proprietății și să nu fie presați să facă acest lucru; și, pe de altă parte, pentru ca proprietatea să nu rămână prea
mult timp fără proprietar. Este adevărat că, uneori, atunci când sunt interogați în instanță de creditori nerăbdători, trebuie să
precizeze dacă vor cere sau nu posesia pretoriană; astfel încât, dacă spun că intenționează să o respingă, creditorii să știe ce
vor trebui să facă. Dacă spun că încă mai deliberează, nu trebuie să fie grăbiți.
356. Când cineva este înlocuit de tatăl său cu fratele său, care nu a împlinit vârsta pubertății, trebuie să ceară posesia
pretoriană a averii sale, nu în termen de un an, ci în termen de o sută de zile.
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357. Această favoare este acordată părinților și copiilor, nu numai atunci când ei înșiși sunt direct în linia succesorală, ci și
atunci când un sclav al unuia dintre copii sau părinți este desemnat moștenitor; căci în acest caz, posesia pretoriană poate fi
cerută în termen de un an. Căci persoana care cere posesia este cea care are dreptul la acest beneficiu.
358. Dacă, totuși, tatăl unui fiu emancipat dorește să obțină posesia pretoriană a averii sale în opoziție cu dispozițiile
testamentare, este stabilit că are la dispoziție un an pentru a face acest lucru.
359. Julianus spune că, în general, posesia pretoriană poate fi cerută de părinți și de copii, în orice împrejurare, în termen de
un an.
360. Papinianus, Opinii, Cartea a VI-a.
Un cognat de grad inferior nu are dreptul la beneficiul Edictului succesoral, atunci când unul de gradul întâi a obținut posesia
pretoriană în temeiul propriei Secțiuni a Edictului. De asemenea, nu va avea nicio importanță dacă cognatul, primul în grad, a
obținut dreptul de respingere din cauza vârstei sale. Prin urmare, s-a hotărât că bunul este în mod legal eschivat la Trezorerie
ca fiind fără proprietar.

Tit. 10. Cu privire la gradele de rudenie și afinitate și la diferitele lor denumiri.

361. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VIII.
Gradele de rudenie sunt, unele dintre ele, în linie ascendentă, iar altele în linie descendentă sau în linie colaterală. Cei din
linia ascendentă directă sunt părinții; cei din linia descendentă directă sunt copiii; cei din linia colaterală sunt frații și surorile
și copiii lor.
362. Relația de rudenie în linia ascendentă și descendentă directă începe cu primul grad, dar în linia colaterală nu există
primul grad și, prin urmare, începe cu al doilea. Prin urmare, cognații din primul grad al liniei ascendente și descendente
directe pot împărți în mod egal unul cu celălalt; dar nimeni nu poate face acest lucru în linia colaterală în acest grad, dar în al
doilea și al treilea grad, precum și în cele care urmează, moștenitorii colaterali pot împărți unul cu altul, iar uneori chiar cu
cei de un grad superior.
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363. Totuși, trebuie să ne amintim, ori de câte ori luăm în considerare chestiunile legate de moștenire sau de posesia
pretoriană a unei proprietăți, că cei care aparțin aceluiași grad nu împart întotdeauna în mod egal unii cu alții.
364. Moștenitorii care sunt primii în linie ascendentă sunt tatăl și mama; cei care sunt primii în linie descendentă sunt fiul și
fiica.
365. Cei care sunt primii în al doilea grad în linie ascendentă directă sunt bunicul și bunica; cei care sunt primii în linie
descendentă directă sunt nepotul și bunicul; cei care sunt primii în linie colaterală sunt fratele și sora.
366. Primii în al treilea grad în linie ascendentă directă sunt străbunicul și străbunica; primii în linie descendentă sunt
strănepotul și strănepoata; primii în linie colaterală sunt fiul și fiica fratelui și a surorii și, în ordinea următoare, unchiul
patern și mătușa paternă, unchiul matern și mătușa maternă.
367. În al patrulea grad al liniei ascendente directe se află stră-stră-străbunicul și stră-stră-străbunica, în linia descendentă
directă stră-strănepotul și stră-strănepoata; în linia colaterală, nepotul și nepoata fratelui și a surorii și, în ordinea lor, unchiul
străbunic și mătușa străbunică paternă, adică fratele și sora bunicului; unchiul străbunic matern și mătușa străbună maternă,
adică fratele și sora bunicii; de asemenea, frații și surorile unchiului străbunic matern, adică copiii de sex masculin și feminin
care descind din doi frați; de asemenea, copiii de sex masculin și feminin născuți din două surori; și copiii de ambele sexe,
urmași ai unui frate și ai unei surori. Toți aceștia sunt cunoscuți sub denumirea comună de verișori primari.
368. În al cincilea grad pe linie ascendentă directă se află stră-stră-stră-străbunicul și stră-stră-stră-stră-bunica; pe linie
descendentă directă, stră-stră-stră-strănepotul și stră-stră-strănepoata; pe linie colaterală, strănepotul și stră-strănepoata
fratelui și a surorii; și, în aceeași ordine, stră-stră-stră-unchiul patern și stră-stră-mătușa paternă, adică fratele și sora
străbunicului, și stră-stră-unchiul paternal și stră-stră-mătușa paternă, adică fratele și sora străbunicii; de asemenea, fiul și
fiica verișorilor de sex masculin, fiul și fiica verișoarelor de sex feminin, precum și alți verișori de sex masculin și de sex
feminin și fiii și fiicele acestora din urmă din ambele părți, precum și cei de ambele sexe care sunt verișori de gradul următor;
aceștia sunt fiii și fiicele unchiului străbunic patern și ale mătușii străbunice paterne și ale unchiului străbunic matern și ale
mătușii străbunice materne:
369. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLVI.
Adică verișorii de sex masculin și feminin ai tatălui celui a cărui rudenie este în discuție, sau copiii fratelui tatălui.
370. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a VIII-a.
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În al șaselea grad, în linie ascendentă directă, se află stră-stră-stră-stră-stră-străbunicul și stră-stră-stră-stră-străbunica. În linie
descendentă directă se află stră-stră-stră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-stră-strănepoata; iar în linie colaterală, stră-străstrănepotul și stră-stră-strănepoata fratelui și a surorii; și, în ordinea lor, stră-stră-străunchiul patern și stră-stră-mătușa
paternă, adică fratele și sora stră-străbunicului; și stră-stră-străunchiul matern și stră-stră-mătușa maternă, adică fratele și sora
stră-străbunicii. De asemenea, nepotul și nepoata marelui unchi paternal și a mătușii paterne, precum și a marelui unchi
matern și a mătușii materne. De asemenea, nepotul și nepoata verișorilor primari de ambele sexe, fiul și fiica unchiului
străbunic și mătușii străbunicului patern, a unchiului străbunic și a mătușii străbunicului matern, precum și copiii verilor de
ambele părți, care se numesc în mod corespunzător urmași ai verișorilor primari.
371. Este suficient de evident, din ceea ce am spus, câte persoane pot fi de gradul al șaptelea.
372. Trebuie să ne amintim, de asemenea, că rudele în linie ascendentă și descendentă trebuie întotdeauna dublate; deoarece
înțelegem că există un bunic și o bunică atât din partea maternă, cât și din partea paternă, precum și nepoți de ambele sexe,
copii de fii și de fiice; și această ordine trebuie urmată în toate gradele atât ascendente, cât și descendente.
373. Modestinus, Pandectele, Cartea XII.
În ceea ce privește dreptul nostru, nu este ușor să trecem dincolo de gradul al șaptelea, atunci când se pune o problemă cu
referire la rudenia naturală, deoarece natura nu permite cu greu ca existența cognaților să se extindă dincolo de acest grad.
374. Termenul "cognați" se crede că provine din faptul că rudele descind dintr-un strămoș sau au o origine sau o naștere
comună.
375. Relația dintre romani este înțeleasă ca fiind dublă, deoarece unele legături derivă din dreptul civil, iar altele din dreptul
natural, iar uneori ambele coincid, astfel încât relația prin dreptul natural și cel civil este unită. Și, într-adevăr, o legătură
naturală poate fi înțeleasă ca existând fără cea civilă, iar acest lucru este valabil pentru femeia care are copii nelegitimi.
Relația civilă, însă, despre care se spune că este legală, se naște prin adopție fără Legea naturală. Relația există în temeiul
ambelor legi atunci când uniunea se face prin căsătorie legal contractată. Relația naturală este desemnată prin termenul de
cognațiune; dar relația civilă, deși poate fi desemnată foarte corect cu același nume, este mai exact numită agnațiune, care se
referă la relația derivată prin intermediul bărbaților.
376. Întrucât există anumite drepturi speciale cu referire la persoanele legate prin afinitate, nu este străin de subiect să
discutăm pe scurt această legătură. Persoanele înrudite prin afinitate sunt cognatele de soț și soție, numite astfel pentru că
două relații, diferite una de alta, sunt unite prin căsătorie, iar una se transferă celeilalte. Căci afinitatea derivă din căsătorie.
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377. Sunt termeni de afinitate socrul, soacra, soacra, ginerele, nora, tatăl vitreg, mama vitregă, fiul vitreg și fiica vitregă.
378. Nu există grade de afinitate.
379. Tatăl soțului sau al soției, se numește socru, iar mama oricăruia dintre ei se numește soacră. La greci, tatăl soțului se
numea hekuros, iar mama hekura, tatăl soției se numea penveros, iar mama penvera. Soția fiului se numește nora, iar soțul
unei fiice ginerele. A doua soție se numește mama vitregă a copiilor născuți de o fostă soție; soțul unei mame care are copii
de la un fost soț se numește tată vitreg, iar copiii născuți de oricare dintre ei se numesc fii vitregi și fiice vitrege; un socru
poate fi denumit și tatăl soției mele, iar eu sunt ginerele lui. Bunicul soției mele se numește bunicul meu vitreg, iar eu sunt
nepotul lui vitreg; pe de altă parte, tatăl meu este socrul soției mele, iar ea este nora lui, iar bunicul meu este bunicul ei vitreg,
iar ea este nepoata lui vitregă; la fel, bunica soției mele este bunica mea vitregă, iar eu sunt nepotul ei vitreg; și mama mea
este soacra soției mele, iar ea este nora ei; și bunica mea este bunica ei vitregă, iar soția mea este nepoata ei vitregă. Fiul
vitreg al soției mele este fiul fostului ei soț, iar eu sunt tatăl său vitreg; pe de altă parte, se spune că soția mea este mama
vitregă a copiilor pe care îi am de la o fostă soție, iar copiii mei sunt copiii ei vitregi. Fratele unui soț este cumnatul soției sale
și este numit de greci dayr, după cum afirmă Homer. Sora soțului este cumnata soției, numită de greci galos. Soțiile a doi frați
sunt numite cumnate, desemnate la greci prin termenul einateres, pe care îl menționează și Homer.
380. Este greșit ca astfel de persoane să contracteze reciproc căsătoria pentru motivul că, datorită afinității lor, ele au între ele
relația de părinți și copii.
381. Trebuie amintit că nici cognation, nici afinitate nu pot exista dacă căsătoria care dă naștere afinității nu este interzisă de
lege.
382. Liberii și femeile libere pot deveni legați între ei prin afinitate.
383. Un copil dat în adopție sau emancipat își păstrează toate legăturile prin cognațiune și afinitate pe care le avea anterior,
dar pierde drepturile de agnațiune. Însă, în ceea ce privește familia în care a intrat prin adopție, nimeni nu-i este cognat, cu
excepția tatălui său adoptiv și a celor față de care devine agnat. Nimeni care aparține familiei adoptive nu este înrudit cu el
prin afinitate.
384. Oricine a fost interzis de la foc și de la apă, sau și-a pierdut drepturile civile în orice mod, astfel încât și-a pierdut
libertatea și cetățenia, își pierde și toate legăturile de cognațiune și afinitate pe care le avea anterior.
385. Paulus, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
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Dacă îmi emancipez fiul natural și adopt un altul, nu vor fi frați. Arrianus spune că dacă, după moartea fiului meu, îl adopt pe
Titius, acesta va fi considerat fratele celui decedat.
386. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
386. Labeo spune că soția nepotului meu, fiul fiicei mele, este nepoata mea.
387. Persoanele logodnice sunt incluse în termenii ginere și noră, la fel și părinții acestor persoane sunt considerați a fi incluși
în termenii socru și soacră.
388. Scaevola, Reguli, Cartea a IV-a.
Copilul nelegitim al unei femei cu care mă căsătoresc ulterior este și el fiul meu vitreg, la fel cum este cazul celui a cărui
mamă a trăit anterior în concubinaj cu un bărbat oarecare, iar ulterior a fost căsătorită cu altul.
389. Pomponius, Enchiridion, Cartea I.
Servius spune, foarte corect, că termenii socru și soacră, ginere și noră, sunt de asemenea derivați din logodnă.
390. Paulus, Sentințe, Cartea a IV-a.
Linia directă de rudenie este împărțită în două părți, dintre care una este ascendentă și cealaltă descendentă. Din linia
ascendentă derivă și liniile colaterale, precum și din cea de gradul al doilea. Am explicat mai pe larg într-o Carte specială tot
ceea ce se referă la toate acestea.
391. Aceeași, Despre grade și afinități și diferitele lor denumiri.
O persoană învățată în drept ar trebui să cunoască gradele de rudenie și afinitate, deoarece, conform legilor, se obișnuiește ca
moștenirile și tutelile să treacă la rudele cele mai apropiate. Cu toate acestea, pretorul, prin Edictul său, acordă posesia unei
proprietăți celui mai apropiat afin. În plus, în conformitate cu o lege referitoare la procesele penale, nu putem fi obligați,
împotriva voinței noastre, să depunem mărturie împotriva persoanelor legate de noi prin afinitate și a rudelor.
392. Termenul de cognațiune pare să provină dintr-un cuvânt grecesc, căci grecii desemnau drept suggneis persoanele pe care
noi le numim cognați.
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393. Sunt cognați cei pe care Legea celor douăsprezece table îi numește agnați, dar aceștia din urmă sunt în realitate astfel de
persoane din aceeași familie prin tată. Cei cu care suntem înrudiți prin intermediul femeilor, sunt desemnați doar cognați.
394. Rudele cele mai apropiate dintre agnați sunt numite "proprii".
395. Între agnați și cognați există aceeași diferență ca și între gen și specie. Un agnate este și un cognat, dar un cognat nu este
un agnat; căci una dintre acestea este o desemnare civilă, iar cealaltă o desemnare naturală.
396. Noi folosim acest termen, adică cognați, chiar și cu referire la sclavi. De aceea, vorbim de părinții, de copiii și de frații
sclavilor; dar cognatul nu este recunoscut de legile servile.
397. Originea cognațiunii provine numai de la femei, căci este frate cel care s-a născut numai din aceeași mamă; dar atunci
când persoanele au același tată, dar mame diferite, sunt agnați.
398. Ascendenții, până la stră-stră-stră-stră-străbunic, sunt indicați la romani prin nume speciale, rudele de dincolo de acest
grad, care nu au o denumire specială sunt numite strămoși. De asemenea, copiii până la stră-stră-stră-stră-strănepot au nume
speciale, iar cei care sunt dincolo de acest grad sunt numiți posteritate.
399. Există, de asemenea, cognate în grad colateral, ca frați și surori și urmașii lor, precum și mătuși paterne și materne.
400. Ori de câte ori apare o întrebare cu privire la gradul de rudenie existent între o persoană și alta, trebuie să începem cu cel
a cărui rudenie este în discuție; și dacă este în grad superior sau inferior în linie directă ascendentă sau descendentă, putem
constata cu ușurință rudenia urmând linia ascendentă sau descendentă, dacă enumerăm pe fiecare dintre cei care sunt rude
apropiate prin diferitele grade. Căci oricine este rudă apropiată a unei persoane care este în gradul următor mie este în gradul
al doilea față de mine; și, în mod similar, numărul crește cu fiecare persoană în plus. Același curs ar trebui urmat în ceea ce
privește gradele din linia colaterală. Prin urmare, un frate este de gradul al doilea, deoarece tatăl și mama din care provine
relația sa sunt numărați primii.
401. Gradele sunt numite astfel din cauza asemănării lor cu scările sau cu locurile care sunt înclinate, astfel încât urcăm
trecând de la una la alta, adică mergem spre cineva care, ca să spunem așa, provine din altul.
402. Să considerăm acum fiecare grad în parte.
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403. În primul grad de rudenie, în linie ascendentă, sunt două persoane, tatăl și mama; în linie descendentă directă sunt tot
două, fiul și fiica, care pot fi mai multe la număr.
404. În cel de-al doilea grad, sunt incluse douăsprezece persoane, și anume bunicul, adică tatăl tatălui și al mamei, și bunica,
atât paternă, cât și maternă. Fratele se înțelege, de asemenea, că aparține unuia sau altuia dintre părinți, fie numai mamei, fie
tatălui, fie amândurora. Acest lucru nu mărește însă numărul, deoarece nu există nicio diferență între cel care are aceiași
părinți și cel care are doar același tată, cu excepția faptului că primul are aceleași cognate paterne și materne. Prin urmare,
rezultatul, în ceea ce-i privește pe cei născuți din părinți diferiți, este că fratele fratelui meu nu poate fi cognatul meu. Să
presupunem că eu am un frate doar de la același tată, iar el are unul de la aceeași mamă, cei doi sunt frați, dar celălalt nu este
cognatul meu. Relația de soră se calculează în același mod ca și cea de frate. Relația de nepot se înțelege, de asemenea, în
două moduri, pentru că el este fiul unui fiu sau fiul unei fiice.
405. Treizeci și două de persoane sunt incluse în gradul al treilea. Termenul de străbunic este înțeles în patru moduri diferite,
deoarece este tatăl bunicului patern sau al bunicului matern, al bunicii paterne sau al bunicii materne, al bunicii paterne sau al
bunicii materne; termenul de străbunică include, de asemenea, patru persoane diferite, deoarece este mama bunicului matern
sau a bunicii paterne, sau mama bunicului matern sau a bunicii materne.
Termenul de unchi paternal (adică fratele tatălui) trebuie înțeles și el în dublu sens, adică indiferent dacă a avut același tată
sau aceeași mamă. Bunica mea paternă s-a căsătorit cu tatăl tău și te-a născut pe tine; sau bunica ta paternă s-a căsătorit cu
tatăl meu și m-a născut pe mine; prin urmare, eu sunt unchiul tău patern, iar tu ești al meu. Acest lucru se întâmplă atunci
când două femei se căsătoresc cu fiul uneia dintre ele, căci copiii de sex masculin care se nasc din ele sunt unchiul patern al
uneia dintre ele, iar copiii de sex feminin sunt mătușile materne ale uneia dintre ele. Dacă un bărbat își dă fiul în căsătorie
unei femei cu a cărei fiică s-a căsătorit el însuși, copiii de sex masculin născuți de tatăl tânărului îi vor numi nepoți pe cei
născuți de mama fetei, iar aceștia din urmă îi vor numi pe ceilalți unchiul lor patern și mătușa lor paternă. Unchiul matern
este un frate al mamei și se poate spune despre ea același lucru pe care l-am afirmat cu referire la unchiul patern; căci dacă
doi bărbați se căsătoresc cu fiicele celuilalt, bărbații născuți de ei vor fi reciproc unchi materni, iar femeile vor fi reciproc
mătuși materne. Și, conform aceleiași reguli, dacă bărbații se nasc dintr-o căsătorie și femeile din alta, bărbații vor fi unchii
materni ai femeilor, iar femeile vor fi mătușile materne ale bărbaților. Mătușa paternă este sora tatălui, iar ceea ce a fost
menționat mai sus se va aplica și în cazul ei. Mătușa maternă este sora mamei și, de asemenea, ceea ce a fost menționat
anterior i se va aplica și ei.
Trebuie reținut faptul că, în timp ce frații și surorile tatălui și ale mamei sunt numiți unchi și mătuși paterni și unchi și
mătuși materni, fiii și fiicele fraților și surorilor nu au un nume special pentru a desemna relația lor, ci sunt pur și simplu
numiți fii și fiice de frați și surori. În cele ce urmează se va arăta că acest lucru este valabil și pentru descendenții lor.
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Termenii strănepot și strănepoată sunt, de asemenea, înțeleși în patru moduri diferite, deoarece ei descind fie dintr-un nepot
de la fiul său, fie dintr-un nepot de la fiica sa; fie dintr-o nepoată de la fiul său, fie dintr-o nepoată de la fiica sa.
406. Optzeci de persoane sunt incluse în cel de-al patrulea grad. Stră-stră-străbunicul este un termen care se extinde la opt
persoane, deoarece el este fie tatăl străbunicului patern, fie al străbunicului matern, despre care am afirmat că trebuie înțeles
fiecare în dublu sens; fie este tatăl străbunicii paterne, fie al străbunicii materne, nume pe care le înțelegem, de asemenea, cu
dublă semnificație. Termenul de stră-străbunică include, de asemenea, opt persoane, căci ea este mama străbunicului patern
sau a străbunicului matern; sau mama străbunicii paterne sau a străbunicii materne. Unchiul străbunic patern este fratele
bunicului și poate fi înțeles ca fiind bunic și frate în două moduri, de aceea acest termen include patru persoane, deoarece el
poate fi fratele bunicului patern sau al bunicului matern, adică poate fi descendent din același tată, și anume străbunicul, sau
numai din aceeași mamă, și anume străbunica. În plus, cel care este străbunicul meu este unchiul tatălui sau al mamei mele.
Mătușa mea paternă este sora bunicului meu, iar termenul de bunic, ca și cel de soră (așa cum am precizat mai sus) este
interpretat în două moduri diferite și, prin urmare, în acest caz, înțelegem că termenul de mătușă se referă la patru persoane
diferite. În mod similar, cea care este mătușa paternă a tatălui meu sau a mamei mele va fi stră-mătușa mea paternă. Unchiul
străbun matern este fratele bunicii și, conform aceleiași reguli, există patru persoane cuprinse în această denumire, iar unchiul
meu matern este unchiul matern al tatălui meu sau al mamei mele. Mătușa străbună maternă este sora bunicii și, conform
aceleiași reguli, acest termen trebuie înțeles în patru feluri diferite; căci cea care este mătușa maternă a tatălui meu sau a
mamei mele este mătușa mea străbună maternă. În acest grad se află și copiii fraților și surorilor sau verii primari de ambele
sexe. Sunt copiii născuți din frați sau surori, pe care anumite autorități îi disting în felul următor: cei născuți din frați sunt
numiți veri primari paterni, iar cei născuți dintr-un frate sau dintr-o soră sunt numiți amitini și amitinse, iar copiii de ambele
sexe născuți din două surori sunt numiți verișori din cauza descendenței lor. Potrivit lui Trebatius, multe autorități numesc
toți acești copii verișori. Șaisprezece persoane diferite sunt incluse în această denumire; și anume, fiul și fiica unui unchi
patern sunt desemnați în mod dublu, așa cum s-a spus mai sus; pentru că fratele tatălui meu poate, împreună cu el, să fie
descendent doar dintr-un tată comun sau dintr-o mamă comună. Fiul și fiica unei mătuși paterne, precum și fiul și fiica unui
unchi matern, este fiul și fiica unui unchi matern și fiul și fiica unei mătuși materne, precum și termenii mătușă paternă, unchi
matern și mătușă maternă trebuie înțeleși ca având o dublă semnificație în conformitate cu această regulă. Nepotul și nepoata
unui frate și a unei surori aparțin, de asemenea, acestui grad. Dar cum termenii frate, soră, nepot și nepoată trebuie înțeleși cu
dublu sens, aici sunt incluse șaisprezece persoane, și anume nepotul născut din fiul și nepotul născut din fiica unui frate, de
același tată; nepotul născut de fiu și nepotul născut de fiica unui frate de aceeași mamă, dar de un alt tată; nepoata născută de
fiu și nepoata născută de fiica unui frate de același tată și nepoata născută de fiu sau de fiica unui frate de aceeași mamă, dar
de un alt tată. În conformitate cu această regulă, există opt persoane, la care se vor adăuga alte opt dacă numărăm nepoții și
nepoatele născute de soră. În plus, nepotul și nepoata fratelui și surorii mele mă numesc străbunicul lor. Nepoții fraților și
surorilor mele și ai mei își spun verișori. Un stră-strănepot și o stră-strănepoată sunt fiul și fiica unui strănepot sau a unei
strănepoate; nepotul sau nepoata unui nepot sau a unei nepoate, strănepotul și strănepoata unui nepot sau a unei nepoate,
strănepotul și strănepoata nepotului unui fiu sau a unei fiice; înțelegându-se că nepotul este astfel pentru că este fiul fiului sau
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fiicei mele, iar nepoata este astfel pentru că este fiica fiului sau fiicei mele; astfel încât să coborâm cu un grad la fiecare
persoană după cum urmează: fiul, nepotul, strănepotul, stră-strănepotul; fiul, nepotul, strănepotul, stră-strănepoata, străstrănepoata; fiul, nepotul, strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepoata; fiul, nepotul, strănepoata, stră-strănepoata, stră-străstrănepoata; fiul, nepotul, strănepoata, stră-strănepoata; fiul, nepoata, strănepotul, stră-strănepoata; fiul, nepoata, strănepotul,
stră-strănepoata, stră-strănepoata; fiul, nepoata, strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepoata; fiul, nepoata, strănepoata și
stră-strănepoata. La calcularea descendenței de la fiică se enumeră aceleași persoane, iar în acest fel ajung la șaisprezece.
407. O sută optzeci și patru de persoane sunt incluse în al cincilea grad, după cum urmează: stră-stră-stră-străbunicul și străstră-stră-bunica. Stră-stră-stră-stră-străbunicul este tatăl stră-străbunicului sau al stră-străbunicii; bunicul străbunicului sau al
străbunicii; stră-străbunicul tatălui sau al mamei. Această denumire cuprinde șaisprezece persoane, enumerarea fiind făcută
atât pe bărbați, cât și pe femei, pentru a putea ajunge la fiecare dintre cei astfel desemnați, și anume: tatăl, bunicul,
străbunicul, stră-străbunicul, stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul; tatăl, bunicul, străbunicul, stră-străbunicul, străstrăbunicul, stră-stră-străbunicul; tatăl, bunicul, străbunicul, stră-străbunicul, stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul, stră-străstrăbunicul ; tatăl, bunicul, străbunicul, stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul, stră-stră-stră-străbunicul ; tatăl, bunica,
străbunicul, stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul; tatăl, bunica, străbunicul, străstrăbunicul, stră-stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul; tatăl, bunica, stră-străbunicul, stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul,
stră-stră-străbunicul; tatăl, bunica, străbunicul, stră-străbunicul, stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul,
stră-stră-străbunicul. Enumerarea se face în mod similar din partea mamei. Termenul de stră-stră-stră-străbunică, conform
aceleiași reguli, include același număr de persoane, adică șaisprezece. Unchiul stră-stră-străbunic-paternal este fratele
străbunicului sau unchiul străbunic paternal al tatălui sau al mamei. Sub acest nume sunt incluse opt persoane enumerate
astfel: tatăl, bunicul, străbunicul, stră-străbunicul, stră-străbunicul, fratele străbunicului; tatăl, bunicul, străbunicul,
străbunicul, stră-străbunicul, stră-străbunicul, fratele străbunicului ; tatăl, bunica, străbunicul, străbunicul, stră-străbunicul,
fratele străbunicului; tatăl, bunica, străbunicul, stră-străbunicul, stră-străbunicul, fratele străbunicului.
Există același număr de persoane în efectuarea calculului de la mamă până la străbunicul ei. Totuși, înainte de a-l menționa
pe fratele străbunicului, îl punem înaintea lui pe stră-străbunicul, pentru motivul (așa cum am precizat mai sus) că nu putem
ajunge la cel a cărui rudenie este în discuție, decât dacă trecem prin cei din care a descins, stră-stră-străunchiul matern, adică
fratele străbunicii, străbunicul matern al tatălui sau al mamei. Prin aceeași metodă de calcul, calculăm și în acest caz opt
persoane, cu excepția faptului că, doar că, doar cu această modificare, este introdus fratele străbunicii.
Stră-stră-străbunicul patern este sora străbunicului și străbunicul tatălui sau al mamei. În acest caz, se fac aceleași
enumerări de persoane ca și înainte, cu excepția faptului că sora străbunicului este introdusă ultima. Stră-stră-străbunicul
matern este sora străbunicii și străbunicul matern al tatălui sau al mamei. În acest caz, numărul de persoane este același, cu
excepția faptului că sora străbunicii este introdusă ultima. Anumite autorități îi desemnează pe toți cei pe care i-am menționat
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ca fiind descendenții străbunicului patern după cum urmează: unchiul patern, unchiul matern, mătușa paternă, mătușa
maternă; cei pe care îi desemnez ca atare mă numesc strănepotul fratelui sau al surorii lor.
În acest grad sunt incluși și fiul și fiica străbunicului patern, care sunt fiul și fiica fratelui bunicului, nepotul și nepoata
străbunicului sau strănepoatei prin fiii sau fiicele lor, precum și vărul primar al tatălui sau al mamei. Și în acest caz, calculăm
opt persoane; pentru că bunicul și fratele (așa cum s-a spus deja) pot exista în această calitate în două moduri și, prin urmare,
caracterul de fiu sau fiică a unei străbunici paterne aparține la patru persoane; fiul și fiica străbunicii paterne sunt fiul și fiica
surorii bunicului, iar nepotul sau nepoata sunt fiica străbunicului sau a străbunicii, precum și verișoarele tatălui sau ale
mamei; numărul persoanelor este același cu cel menționat mai sus. Fiul și fiica străbunicului matern sunt fiul și fiica fratelui
bunicii, sau nepotul și nepoata de către fiul acesteia, precum și verișorii și verișoarele tatălui sau mamei; numărul acestora
este același cu cel menționat mai sus. Fiul și fiica mătușii străbunicii materne, adică copiii unei surori a bunicii, nepotul și
nepoata de către fiica străbunicului sau străbunicii, precum și verii tatălui sau ai mamei, conform aceluiași calcul.
Persoanele pe care tocmai le-am enumerat de la fiul străbunicului patern, cu privire la a căror rudenie se poate ridica o
întrebare, sunt desemnate în mod corect verișori, deoarece, după cum spune Massurius, o persoană pe care oricine o numește
următoarea în grad a vărului său, care este văr al tatălui sau al mamei sale, este desemnată de acesta ca fiind fiul sau fiica
vărului. Nepotul și nepoata unchiului patern sunt strănepotul și strănepoata bunicului patern sau a bunicii paterne, care
descind dintr-un nepot sau dintr-o nepoată de la un fiu, și sunt copii de veri.
Aceștia includ opt persoane, adică patru nepoți și patru nepoate, pentru că termenul de unchi paternal este înțeles ca fiind
unul cu dublu sens, iar nepotul sau nepoata sunt dublate, în ceea ce privește cele două tipuri de unchi. Nepotul sau nepoata
mătușii paterne sunt strănepotul și strănepoata născuți de un nepot sau o nepoată a bunicului sau bunicii paterne și sunt fiii și
fiicele verișorilor, iar numărul acestora este același. Nepotul și nepoata unchiului matern sunt strănepotul și strănepoata
bunicului sau bunicii materne. Restul sunt aceiași, ca și în cazul nepotului sau nepoatei unchiului patern (nepotul și nepoata
mătușii materne, adică strănepotul strănepoatei, de către un nepot sau o nepoată a bunicului sau bunicii materne; și numărul
de persoane este același).
Toți cei pe care tocmai i-am menționat de la nepotul unchiului patern, în cazul în care este vorba de rudenie, sunt
considerați următorii în linie dreaptă ai vărului, deoarece acesta este vărul tatălui sau al mamei. Strănepotul și strănepoata
unui frate: în acest grad sunt incluse șaisprezece persoane, termenul de frate fiind înțeles în două feluri, iar strănepotul și
strănepoata fiind înțeleși fiecare în patru feluri (așa cum am menționat anterior). Gradul de strănepot și strănepoată a unei
surori include, de asemenea, șaisprezece persoane. Stră-stră-strănepotul și stră-stră-strănepoata sunt copiii stră-strănepotului
și stră-strănepoatei, nepotul și nepoata strănepotului sau strănepoatei, strănepotul și strănepoata nepotului sau nepoatei; străstrănepoții fiului sau fiicei. Treizeci și două de persoane sunt incluse sub această denumire, deoarece stră-stră-strănepotul
include șaisprezece persoane, iar stră-stră-strănepoata, același număr.
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408. Patru sute patruzeci și opt de persoane sunt incluse în cel de-al șaselea grad, după cum urmează: stră-stră-stră-stră-străstrăbunicul, stră-stră-stră-stră-străbunicul tatălui sau al mamei, stră-stră-stră-străbunicul, bunicul sau bunica, stră-străbunicul
străbunicului sau străbunicii, bunicul străbunicului sau al străbunicii, bunicul străbunicului sau al străbunicii și tatăl
străbunicului sau al străbunicii și tatăl stră-străbunicului sau al stră-străbunicii. El se numește bunicul de gradul al treilea.
Treizeci și două de persoane sunt incluse în această clasă. Pentru că numărul celor din care face parte stră-stră-străstrăbunicul trebuie dublat, făcându-se o schimbare cu referire la fiecare persoană, în ceea ce privește relația de stră-străstrăbunic; astfel încât există șaisprezece moduri de a fi tatăl stră-stră-străbunicului și tot atâtea de a fi tatăl stră-străstrăbunicii.
Termenul de stră-stră-stră-stră-stră-străbunică include, de asemenea, treizeci și două de persoane, stră-străunchiul patern,
adică fratele stră-străbunicului, fiul stră-străbunicului și al mamei, stră-stră-străbunicul patern al tatălui sau al mamei. Cele
șaisprezece persoane menționate ca fiind incluse în acest termen sunt următoarele: tatăl, bunicul, străbunicul, stră-străbunicul,
stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul, fratele străbunicului; tatăl, bunicul, străbunicul, stră-străbunicul, stră-străbunicul, străstrăbunicul, stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul, fratele stră-străbunicului ; tatăl, bunicul, străbunicul, stră-străbunicul, străstrăbunicul, stră-stră-străbunicul, fratele stră-străbunicului; tatăl, bunicul, străbunicul, stră-străbunicul, stră-străbunicul, străstrăbunicul, stră-stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul, fratele stră-străbunicului; tatăl, bunica, străbunicul, stră-străbunicul,
stră-străbunicul, stră-stră-stră-străbunicul, fratele stră-străbunicului; tatăl, bunica, străbunicul, stră-străbunicul, străstrăbunicul, stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul, stră-stră-stră-străbunicul, fratele stră-străbunicului; tatăl, bunica,
străbunica, stră-străbunicul, stră-străbunicul, stră-stră-stră-străbunicul, fratele stră-străbunicului; tatăl, bunica, străbunica,
stră-străbunicul, stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul, stră-stră-străbunicul, fratele stră-străbunicului.
Același număr este inclus și din partea mamei. Stră-străbunicul matern, adică fratele stră-străbunicii, și străbunicul matern
al tatălui sau al mamei. Numărul de persoane în ordinea persoanelor este același cu cel menționat mai sus; singura modificare
constă în introducerea fratelui stră-străbunicii în locul fratelui stră-străbunicului. Stră-stră-străbunicul patern este sora străstrăbunicului, iar stră-stră-străbunicul matern este sora mamei; celelalte persoane procedează în ordinea obișnuită, ca și în
cazul stră-străbunicului patern, cu excepția faptului că sora stră-străbunicului este înlocuită cu sora stră-străbunicului în locul
fratelui stră-străbunicului. Stră-stră-stră-străbunica maternă este sora stră-străbunicii și stră-străbunica tatălui sau a mamei, iar
celelalte grade procedează la fel ca mai sus, cu excepția faptului că, la ultimul, sora stră-străbunicii este introdusă în locul
fratelui stră-străbunicii.
Anumite autorități îi desemnează prin următoarele nume specifice pe toți cei pe care i-am urmărit de la stră-străstrăunchiul patern, stră-stră-străunchiul matern, stră-stră-străunchiul patern, stră-stră-străbunicul patern și stră-străstrăbunicul matern; prin urmare, noi folosim acești termeni în mod nediscriminatoriu. Cei pe care îi desemnez cu aceste nume
mă numesc stră-strănepotul fratelui sau al surorii lor. Fiul și fiica stră-străbunicului patern sunt fiul și fiica fratelui
străbunicului, iar nepotul și nepoata stră-străbunicului sau stră-străbunicii, prin străbunicul prin fiul său. În această clasă sunt
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șaisprezece persoane, enumerarea fiind făcută în același mod în care s-a făcut la gradul al cincilea, când am explicat relația de
rudenie cu stră-stră-stră-străunchiul patern; adăugând doar un fiu sau o fiică în plus, deoarece este necesar să includem în
această clasă tot atâtea persoane ca și în cea a stră-stră-stră-străbunicului patern, adică opt. În ceea ce privește persoana fiicei,
numărul calculat este același cu cel menționat mai sus; fiul și fiica stră-străbunicului patern sunt copiii surorii străbunicului,
iar nepotul și nepoata prin stră-străbunicul sau stră-străbunica prin străbunicul printr-o fiică. În acest caz, calculăm persoanele
conform aceleiași reguli. Fiul și fiica stră-stră-străbunicului matern sunt copiii străbunicului și ai străbunicii și nepoții străstrăbunicului și ai stră-stră-străbunicii prin stră-străbunică prin fiu. În acest caz, enumerarea trebuie făcută la fel ca și în cazul
fiului și fiicei străbunicului patern. Fiul și fiica stră-străbunicii materne sunt fiul și fiica surorii străbunicii, precum și nepotul
și nepoata străbunicului și a stră-străbunicii prin străbunica prin fiică, numărul și definițiile persoanelor fiind aceleași ca mai
sus.
Toți cei pe care i-am menționat ca fiind descendenți din fiul stră-stră-stră-străunchiului patern sunt verișori ai bunicului și
bunicii, precum și ai străbunicilor și mătușilor străbunicilor persoanei a cărei relație este în discuție; ei sunt, de asemenea,
veri îndepărtați ai fraților și surorilor tatălui sau mamei din ambele părți. Nepotul și nepoata unui unchi străbunic patern și a
unei mătuși străbunice paterne, a unui unchi străbunic matern și a unei mătuși străbunice materne, fiecare dintre aceste clase
incluzând șaizeci și patru de persoane. Căci, întrucât persoana unchiului străbun are patru semnificații diferite, iar cea a
nepotului are două, numărul se dublează atunci când vorbim de nepot, iar cel care este dublat este și el cvadruplu.
În cazul nepoatei, numărul este de asemenea dublat; și vom menționa una dintre aceste enumerări, cu titlu de exemplu.
Tatăl, bunicul, străbunicul, fratele bunicului, care este străbunicul patern, fiul său, și nepotul său, prin fiu, dar și nepoata sa;
tatăl, bunicul, străbunicul, fratele bunicului, care este străbunicul patern, fiul său, nepotul său, prin fiu, și nepoata sa; tatăl,
bunicul, străbunicul, tatăl bunicului, tatăl bunicului care este străbunicul patern al fiicei sale, și nepotul său de către fiica sa,
de asemenea, nepoata sa; tatăl, bunicul, străbunicul, fratele bunicului, care este străbunicul patern, fiica sa, nepotul său de
către fiica sa, de asemenea, nepoata sa. Conform aceleiași reguli, există tot atâtea, începând cu mama, adică dacă se
calculează nepoții și nepoatele fratelui bunicului matern. Acest lucru se aplică și în cazul străbunicii paterne, adică atunci
când enumerăm nepoții surorii bunicului. Aceeași regulă se aplică și în cazul unchiului străbun matern, adică fratele bunicii.
Conform aceleiași reguli, calculul se face cu referire la stră-mătușa maternă, adică sora bunicii, de la care provine întregul
număr de șaizeci și patru de descendenți. Toți aceștia sunt strănepoții sau strănepoatele străbunicului sau străbunicii persoanei
a cărei rudenie este în cauză, nepoții sau nepoatele fratelui sau surorii aceluiași bunic sau bunică.
Și, pe de altă parte, bunicul și bunica, unchiul străbunic patern și mătușa străbună paternă, unchiul străbunic matern și
mătușa străbună maternă a aceleiași persoane. În plus, există tatăl și mama aceleiași persoane, precum și frații și surorile
acestora în gradul de verișori, iar el este vărul lor, iar ei sunt verișorii lui.
Strănepotul unchiului patern și nepoata acestuia cuprind opt persoane, deoarece sunt șaisprezece de ambele sexe, și anume:
tatăl, bunicul, unchiul patern, fiul acestuia din urmă, nepotul său prin intermediul unui fiu, strănepotul său prin intermediul
fiului său prin intermediul unui nepot și strănepoata sa; tatăl, bunica, unchiul patern, fiul unchiului patern, nepotul său prin
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fiul său, strănepotul său prin nepot prin fiul său și strănepoata sa; tatăl, bunicul, unchiul patern, fiica acestuia din urmă,
nepotul său prin fiica sa, strănepotul său prin nepotul său prin fiul fiicei sale și strănepoata sa; tatăl, bunica, unchiul patern,
fiica unchiului patern, nepotul său prin fiica sa, strănepotul său prin fiica sa, strănepotul său născut din nepotul său prin fiica
sa și strănepoata sa; tatăl, bunicul, unchiul patern, fiul unchiului patern, nepoata prin fiul fiicei sale, strănepotul născut din
fiul fiicei sale și strănepoata sa; tatăl, bunica, unchiul mare, fiul unchiului mare, nepoata sa prin fiul său, strănepotul său
născut din fiul său prin nepoata sa, precum și strănepoata sa; tatăl, bunicul, străbunicul, fiica străbunicului, nepoata sa prin
fiica sa, strănepotul său născut din nepoata sa prin fiica sa, precum și strănepoata sa; tatăl, bunica, unchiul patern, fiica
unchiului patern, nepoata sa născută de fiica sa, strănepotul său născut de nepoata sa prin fiica sa și nepoata sa, strănepotul și
strănepoata mătușii paterne. Conform aceleiași reguli, această clasă conține același număr de persoane prin înlocuirea
unchiului patern cu mătușa paternă. Acest lucru este valabil și pentru strănepotul și strănepoata unchiului matern, acesta din
urmă fiind introdus în locul unchiului patern. Strănepotul și strănepoata mătușii paterne și, în acest caz, mătușa maternă este
înlocuită cu unchiul patern și se obține același număr de persoane. Toate acestea sunt nepoții sau nepoatele verișorilor celui a
cărui relație este în discuție.
Stră-strănepotul și stră-strănepoata fratelui și surorii dau naștere la șaizeci și patru de persoane, după cum reiese din cele
menționate mai sus. Stră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-strănepoata, stră-strănepotul sau stră-strănepoata fiului fiicei, străstrănepotul și stră-strănepoata stră-strănepotului și stră-strănepoata stră-strănepotului, precum și stră-strănepoata străstrănepotului și stră-strănepoata stră-strănepotului, sau strănepoata strănepotului sau strănepoatei, sau nepotul și nepoata străstrănepotului sau stră-strănepoatei, sau fiul fiicei stră-strănepotului sau stră-strănepoatei străbunicului sau stră-strănepoatei.
Aceste apelative includ șaizeci și patru de persoane, deoarece nepotul de gradul trei dă naștere la treizeci și două, iar nepoata
de gradul trei la același număr. De la stră-strănepot, numărul se cvadruplează, ajungând la treizeci și două, deoarece termenul
de nepot însemnează în sine două persoane, strănepotul patru, stră-strănepotul opt, stră-strănepotul șaisprezece. La acestea se
adaugă nepotul și nepoata de gradul trei, dintre care unul se naște din stră-stră-strănepot, iar celălalt din stră-stră-strănepoată.
Mai mult, aceeași dublare se face în fiecare grad în parte, căci la bărbați se adaugă femeile, din care fiecare derivă în ordine
regulată, și care sunt enumerate după cum urmează: fiul, nepotul, strănepotul, stră-strănepotul, stră-strănepotul, străstrănepotul, stră-strănepotul și stră-strănepoata; fiica, nepotul, strănepotul, stră-strănepotul, stră-strănepotul, stră-strănepotul,
stră-strănepotul, stră-strănepotul și stră-strănepoata ; fiica, nepotul, strănepotul, stră-strănepotul, stră-stră-stră-strănepotul,
stră-stră-stră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-stră-strănepoata; fiul, nepoata, strănepotul, stră-strănepotul, stră-strănepotul,
stră-stră-strănepotul, stră-stră-stră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-strănepoata; fiica, nepoata, strănepotul, stră-străstrănepotul, stră-stră-strănepotul, stră-stră-stră-strănepotul, stră-stră-stră-stră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-stră-strănepoata;
fiul, nepotul, strănepotul, stră-strănepotul, stră-strănepotul, stră-stră-strănepotul, stră-stră-stră-strănepotul și stră-stră-străstrănepoata; fiica, nepotul, strănepoata, stră-strănepotul, stră-strănepotul, stră-stră-strănepotul, stră-stră-strănepotul, stră-străstră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-strănepoata; fiul, nepoata, strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepotul, stră-strănepotul,
stră-strănepotul, stră-strănepotul și stră-strănepoata; fiica, nepoata, strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepotul, străstrănepotul, stră-strănepotul, stră-strănepotul, stră-stră-strănepotul și stră-stră-strănepoata; fiul, nepotul, strănepotul, stră2412

strănepoata, stră-strănepoata, stră-stră-strănepotul, stră-stră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-strănepoata; fiica, nepotul,
strănepotul, stră-strănepoata, stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepotul, stră-stră-stră-strănepotul și stră-străstră-strănepoata; fiul, nepotul, strănepotul, strănepoata, stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepotul, stră-străstră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-stră-stră-strănepoata; fiica, nepotul, strănepoata, stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata,
stră-stră-strănepotul, stră-stră-stră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-stră-strănepoata; fiul, nepoata, strănepotul, străstrănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepotul, stră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-strănepoata; fiica, nepoata, strănepotul,
stră-strănepoata, stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepotul, stră-stră-strănepotul, stră-stră-stră-strănepotul și
stră-stră-stră-strănepoata; fiul, nepoata, strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepotul, stră-strănepotul, străstrănepotul și stră-strănepoata; fiica, nepoata, strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepoata, străstrănepotul, stră-strănepotul, stră-stră-strănepotul și stră-stră-strănepoata ; fiul, nepotul, strănepotul, stră-strănepotul, străstrănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepoata și stră-strănepoata; fiica, nepotul, strănepotul, stră-strănepotul, stră-strănepoata,
stră-strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata și stră-strănepoata; fiica, nepotul, strănepotul, străstrănepotul, stră-strănepoata și stră-strănepoata; fiul, nepoata, strănepotul, stră-strănepotul, stră-strănepotul, stră-străstrănepoata, stră-stră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-stră-strănepoata; fiul, nepoata, strănepotul, stră-strănepotul, străstrănepoata, stră-stră-stră-strănepoata, stră-stră-stră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-stră-stră-strănepoata; fiica, nepoata,
strănepotul, stră-strănepotul, stră-stră-strănepotul, stră-stră-stră-strănepoata, stră-stră-stră-strănepoata, stră-stră-stră-străstrănepoata și stră-stră-stră-stră-strănepoata ; fiul, nepotul, strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepotul, stră-strănepoata,
stră-strănepoata, stră-strănepoata și stră-strănepoata; fiica, nepotul, strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepotul, străstrănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepoata și stră-strănepoata; fiul, nepoata, strănepoata, stră-strănepoata,
stră-strănepotul, stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata și stră-stră-stră-strănepoata; fiica, nepoata,
strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepotul, stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-stră-strănepoata, stră-străstră-strănepoata și stră-stră-stră-strănepoata; fiul, nepotul, strănepotul, stră-strănepoata, stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata,
stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata și stră-stră-strănepoata; fiica, nepotul, strănepotul, stră-strănepoata, străstrănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata și stră-stră-strănepoata;
fiul, nepotul, strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepotul și stră-stră-străstrănepoata; fiica, nepotul, strănepoata, stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-stră-strănepoata, stră-stră-străstrănepotul și stră-stră-stră-stră-strănepoata; fiul, nepoata, strănepotul, stră-strănepoata, stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata,
stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-strănepoata; fiica, nepoata, strănepotul, stră-strănepoata, străstrănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-stră-strănepoata și stră-stră-străstrănepoata; fiul, nepoata, strănepoata, stră-strănepoata, stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-străstrănepotul și stră-stră-stră-strănepoata; fiica, nepoata, strănepoata, stră-strănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-străstrănepoata, stră-stră-strănepoata, stră-stră-stră-strănepoata, stră-stră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-strănepoata.
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409. O sută douăzeci și patru de persoane sunt incluse în gradul al șaptelea, începând cu tatăl și mama stră-stră-stră-străstrăbunicului și a stră-stră-stră-stră-străbunicii. Acestea constituie în total o sută douăzeci și opt de persoane, deoarece există
tot atâția tați și mame ai stră-stră-stră-străbunicului cât și ai stră-stră-stră-străbunicii, iar aceștia fac șaizeci și patru. Fratele și
sora stră-stră-stră-străbunicului și a stră-stră-străbunicii sunt fiul și fiica stră-stră-stră-străbunicului, unchiul patern și matern
și mătușa paternă și maternă a stră-stră-străbunicului și a stră-stră-străbunicii; unchiul străbunic patern și unchiul străbunic
matern, mătușa străbună paternă și mătușa străbună maternă a străbunicului și a străbunicii ; stră-stră-stră-străunchiul patern,
stră-stră-stră-stră-străunchiul matern, stră-stră-mătușa paternă și stră-stră-mătușa maternă a bunicului sau a bunicii; stră-străstră-străunchiul patern, stră-stră-stră-stră-străunchiul matern, stră-stră-mătușa paternă și stră-stră-mătușa maternă a tatălui sau
a mamei.
Persoanele legate de fratele stră-stră-străbunicului sunt în număr de treizeci și două, deoarece există șaisprezece persoane
derivate din stră-stră-stră-străbunic, la care se adaugă în mod necesar tot atâtea alte persoane din cauza duplicării persoanei
fratelui. Pentru că șaisprezece frați ai stră-stră-stră-străbunicului sunt calculați ca fiind descendenți din tatăl său, precum și
șaisprezece din mama sa. În mod similar, surorile stră-stră-stră-străbunicului sunt în număr de treizeci și două. În total, sunt
șaizeci și patru, iar frații și surorile stră-stră-străbunicii trebuie numărați în număr egal. Fiul și fiica stră-stră-străbunicului
patern sunt nepotul stră-străbunicului și nepoata fiului acestuia, fiul și fiica fratelui stră-străbunicului. Fiul și fiica străstrăbunicii paterne sunt nepotul stră-străbunicului și nepoata fiicei acestuia, fiul și fiica surorii stră-străbunicului. Fiul și fiica
stră-străbunicului matern sunt nepotul stră-stră-străbunicului și nepoata fiului acestuia, fiul și fiica fratelui străbunicii. Fiul și
fiica stră-străbunicii materne sunt nepotul și nepoata stră-străbunicului, prin nepoata acestuia, prin fiica, fiul și fiica surorii
stră-străbunicii.
Toate aceste persoane pe care le-am menționat ca fiind descendente din fiul stră-străbunicului patern sunt verișorii
străbunicului și străbunicii a căror rudenie este în discuție, cu un grad mai sus decât verii bunicului și bunicii sale. Fiecare
dintre aceste nume include șaisprezece persoane, deoarece, dacă stră-stră-stră-străunchiul patern dă naștere la șaisprezece,
fiul și fiica sa dau naștere la tot atâtea alte nume; iar din toate cele pe care le putem urmări până la fiul stră-stră-stră-străstrăunchiului patern înmulțind opt cu șaisprezece, obținem o sută douăzeci și opt.
Termenul de nepot al străbunicului patern include șaisprezece persoane. Pentru că el este strănepotul stră-străbunicului și
al stră-străbunicii și, cum stră-străbunicul este numărat de opt ori, nepoții, numărați de două ori de opt ori, alcătuiesc numărul
menționat mai sus. Aceeași regulă se aplică și în cazul nepoatei străbunicului patern.
Conform aceleiași reguli, nepotul și nepoata stră-stră-stră-străbunicului matern includ treizeci și două de persoane. Nepotul
și nepoata străbunicii paterne, conform acestei clasificări, includ același număr. Acest lucru este valabil și pentru nepotul și
nepoata străbunicii materne și, prin urmare, pentru toate acestea, se obțin o sută douăzeci și opt de persoane. Bunicul și
bunica persoanei a cărei relație de rudenie este în discuție sunt rude în gradul de rudenie mai mare decât verișorii cu
persoanele menționate anterior, și anume, tatăl, mama și verii de sex masculin și feminin. Cel al cărui grad de rudenie este în
discuție este vărul lor, dar într-un grad inferior și, după cum spune Trebatius, acest lucru este făcut pentru a indica faptul că
sunt rude; și el dă ca motiv pentru aceasta faptul că ultimele grade de rudenie sunt cele de verișori. Prin urmare, fiul vărului
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meu este numit foarte corect rudă apropiată; și mai este numit și fiul vărului meu. De aceea, cei născuți din verișori se
numesc unii pe alții rude apropiate, deoarece nu au un nume special cu care să fie desemnați.
Strănepotul și strănepoata străbunicului patern, strănepotul și strănepoata străbunicului matern, strănepotul și strănepoata
străbunicului matern, strănepotul și nepoata mătușii paterne, strănepotul și strănepoata mătușii materne: din toate acestea
rezultă o sută douăzeci și opt de persoane, pentru că fiecare dintre aceste apelative cuprinde șaisprezece. De exemplu,
termenul de străbunic patern este înțeles în patru moduri diferite, persoanele fiecărui străbunic patern fiind cvadruplate;
strănepotul și strănepoata includ treizeci și două de persoane; iar acest număr înmulțit cu patru face întregul număr menționat
mai sus. Tații și mamele acestora sunt verișorii celui al cărui grad de rudenie este în discuție, iar el este vărul lor.
Stră-strănepotul și stră-strănepoata unchiului patern, stră-strănepotul și stră-strănepoata unchiului matern, stră-strănepotul și
stră-strănepoata mătușii paterne, stră-strănepotul și stră-strănepoata mătușii paterne, stră-strănepotul și stră-strănepoata
mătușii materne: fiecare dintre acești termeni include șaisprezece persoane; de exemplu, stră-stră-strănepotul unchiului patern
este enumerat astfel încât strănepotul și strănepoata acestuia vor fi numărați în număr de patru, iar copiii lor vor fi
șaisprezece. Aceeași regulă se aplică și în cazul fiicei, ca și în cazul celorlalte, și în acest fel se ajunge la un număr total de o
sută douăzeci și opt. Aceștia sunt strănepotul și strănepoata verișorilor celui al cărui grad de rudenie este în discuție; fiii și
fiicele străbunicului patern, ale străbunicului matern, ale străbunicului patern și ale străbunicului matern, ale străbunicii
paterne și ale străbunicii materne, ale celor al căror grad de rudenie este în discuție.
Aceeași regulă se aplică vărului străbunicului și străbunicii. Stră-stră-stră-strănepotul și stră-stră-stră-stră-strănepoata
fratelui sau surorii includ o sută douăzeci și opt de persoane. Fiul și fiica stră-stră-stră-stră-stră-strănepotului, precum și fiul și
fiica stră-stră-stră-strănepoatei: și aceștia constituie o sută douăzeci și opt de persoane, deoarece, deoarece, așa cum stră-străstră-strănepotul și stră-stră-stră-stră-strănepoata cuprind șaizeci și patru de persoane (după cum am precizat anterior), fiul și
fiica lor, în cadrul aceleiași enumerări, vor cuprinde tot atâtea persoane în plus.

Tit. 11. Cu privire la posesiunea pretoriană cu referire la soț și soție.

410. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLVII.
Pentru ca posesia pretoriană a unei proprietăți să poată fi cerută în caz de ab intestat fie al soțului, fie al soției, trebuie să
existe o căsătorie legală. Pe de altă parte, în cazul în care căsătoria este ilegală, nu se poate cere posesia pretoriană a averii. În
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mod similar, nu se poate intra în moștenire în temeiul testamentului și nici nu se poate pretinde posesia pretoriană, în
conformitate cu termenii testamentului, deoarece nimic nu poate fi dobândit în cazul în care căsătoria este ilegală.
411. Pentru ca o astfel de posesie pretoriană să poată fi obținută, femeia trebuie să fie soția soțului ei la momentul morții
acestuia. Dacă a avut loc un divorț, chiar dacă căsătoria există în continuare conform legii, această succesiune nu va avea loc.
Acest lucru se poate întâmpla în anumite cazuri; de exemplu, atunci când o libertă este divorțată fără consimțământul
patronului său; deoarece Lex Julia referitoare la căsătoriile diferitelor ordine păstrează încă femeia în condiția matrimonială
și îi interzice să se căsătorească cu un altul împotriva consimțământului patronului său. Lex Julia cu referire la adulter face ca
divorțul să fie nul dacă nu este obținut într-un anumit mod.

Tit. 12. Cu privire la succesiunea veteranilor și a soldaților.

412. Macer, Despre afacerile militare, Cartea a II-a.
Paulus și Menander spun că un soldat care merită să sufere pedeapsa cu moartea ar trebui să i se permită să facă un testament;
iar dacă moare intestat, după ce a fost pedepsit, bunurile sale vor aparține rudelor sale cele mai apropiate; cu condiția să fie
pedepsit pentru o infracțiune militară, și nu pentru o crimă obișnuită.
413. Ulpianus, Opinii, Cartea a XVI-a.
Proprietatea castrensiană a unui soldat care a murit intestat nu poate fi revendicată de Trezorerie, dacă a lăsat un moștenitor
legitim, care se află în gradul al șaselea; sau dacă o rudă apropiată în același grad cere posesia pretoriană în termenul
prevăzut.

Tit. 13. Cu privire la cei care nu au dreptul la posesiunea pretoriană a unei moșii.
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414. Julianus, Digest, cartea XXVIII.
Dacă sclavul meu a fost numit moștenitor, iar eu l-am împiedicat în mod fraudulos pe testator să-și schimbe testamentul și,
ulterior, am manuntit sclavul, se pune întrebarea dacă acțiunile de recuperare a moștenirii ar trebui să îi fie refuzate. Am
răspuns că acest caz nu este inclus în termenii Edictului; este, totuși, just, dacă stăpânul s-a făcut vinovat de fraudă, pentru a
împiedica schimbarea testamentului prin care un sclav a fost numit moștenitor; iar el, chiar dacă a fost manumit, ar trebui să
accepte moștenirea, acțiunile ar trebui să îi fie refuzate, așa cum o acțiune este refuzată unui fiu emancipat, în cazul în care
tatăl său a comis fraudă pentru a împiedica testatorul să își schimbe testamentul.

Tit. 14. Cu privire la posesia pretoriană a bunurilor acordate prin legi speciale sau decrete ale Senatului.

415. Ulpianus, Despre edict, Cartea a XLIX-a.
Pretorul spune: "Voi acorda posesia bunurilor, ori de câte ori aceasta trebuie acordată în temeiul unei legi sau al unui decret
al Senatului".
416. Posesia pretoriană a proprietății, deși obținută în temeiul unei alte Secțiuni a Edictului, nu interferează cu posesia de
acest tip.
417. În cazul în care cineva are dreptul la o proprietate în temeiul Legii celor douăsprezece table, nu o poate cere în temeiul
acestei părți a Edictului, ci în temeiul unei alte Secțiuni referitoare la moștenitorii necesari; deoarece, în temeiul acestei
Secțiuni, posesia pretoriană nu este acordată decât dacă o lege specială o prevede.

Tit. 15. Ce ordine trebuie să se respecte în acordarea posesiei pretoriene.
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418. Modestinus, Pandectele, Cartea a VI-a.
Iată care sunt gradele de posesiune pretoriană pe motiv de moștenire ab intestat: primul, cel al moștenitorilor proprii; al
doilea, cel al moștenitorilor de drept; al treilea, cel al rudelor apropiate; în sfârșit, cel al soților.
419. Posesia pretoriană pe motiv de moștenire ab intestat se acordă în cazul în care nu există testament sau în cazul în care
există unul și nu se face nicio cerere de punere în posesie a bunurilor, fie în conformitate cu dispozițiile testamentare, fie în
opoziție cu acestea.
420. Posesia pretoriană a bunurilor unui tată care moare intestat este acordată copiilor săi; nu numai celor care se aflau sub
controlul său la momentul decesului, ci și celor care au fost emancipați.
421. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLIX.
Timpul pentru a pretinde posesia pretoriană a averii este unul disponibil. Este desemnat disponibil, deoarece toate zilele din
care este compus pot fi valorificate, adică sunt incluse toate zilele în care cel care avea dreptul la succesiune a avut cunoștință
și ar fi putut să o accepte. Cu toate acestea, nu există niciun dubiu că nu sunt incluse zilele în care nu a avut cunoștință de
succesiune sau nu ar fi putut să o ceară. Cu toate acestea, se poate întâmpla ca, atunci când persoana interesată a avut
cunoștință de fapte sau ar fi putut pretinde posesia de la început, să fie ulterior informată greșit sau să creadă că nu avea
dreptul de a dobândi posesia; de exemplu, dacă a știut de la început că proprietarul bunului a murit ab intestat și ulterior s-a
îndoit dacă acesta a fost cazul, dacă a murit testamentar sau dacă mai trăiește, deoarece un zvon de acest fel a circulat
ulterior. Pe de altă parte, se poate întâmpla, de asemenea, ca o persoană care la început nu știa că are un drept la succesiune
să constate ulterior că are dreptul la aceasta.
422. Este clar că, în timp ce zilele prevăzute pentru a cere posesia pretoriană a unei moșii sunt cele disponibile, cele în care se
desfășoară ședința de judecată nu sunt incluse, cu condiția ca posesia pretoriană să fie de o asemenea natură încât să poată fi
cerută fără ceremonie. Dar ce se întâmplă dacă posesia este de așa natură încât necesită o anchetă a unui tribunal sau un
decret al pretorului ? În acest caz, trebuie calculate zilele de sesiune a tribunalului în timpul cărora pretorul a luat o decizie și
în care acesta nu a făcut nimic pentru a împiedica punerea în posesie a proprietății.
423. În ceea ce privește posesia pretoriană a unei proprietăți care este acordată în instanță, se cercetează dacă pretorul a
prezidat în tribunalul său și nu a acordat posesia părților care o cereau; căci trebuie spus că timpul pentru obținerea posesiei
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nu începe să curgă atât timp cât magistratul care prezidează este ocupat cu alte chestiuni, fie că este vorba de afaceri militare,
fie că este vorba de custodia prizonierilor sau de anchete speciale.
424. Dacă guvernatorul provinciei se afla în orașul vecin, timpul necesar pentru a face călătoria trebuie adăugat la cel
prevăzut de lege, adică prin adăugarea a douăzeci de mii de pași la o zi; și nici nu trebuie să ne așteptăm ca guvernatorul
provinciei să vină la domiciliul celui care pretinde posesia moșiei.
425. Atunci când un copil nenăscut este pus în posesie, nu există nici o îndoială că timpul prescris pentru a o cere nu trebuie
să curgă împotriva celor din gradul următor, nu numai în timpul celor o sută de zile, ci și pentru timpul în care copilul se
poate naște; căci trebuie să ne amintim că, chiar dacă se va naște înainte de acest timp, i se va acorda posesia pretoriană.
426. Pomponius spune că cunoștințele necesare nu sunt cele care se cer de la persoane învățate în drept, ci cele pe care
oricine le poate dobândi, fie prin el însuși, fie prin intermediul altora, adică urmând sfaturile unor persoane învățate în drept,
așa cum ar trebui să facă un cap de familie sârguincios.
3. Paulus, Despre Edict, Cartea XLIV.
Cunoașterea tatălui cu referire la posesiunea pretoriană nu va prejudicia drepturile fiului în așa fel încât să facă să curgă
împotriva lui timpul prescris, dacă acesta nu este informat.
427. Julianus, Digest, Cartea XXVIII.
Dacă ai fost substituit în locul co-moștenitorului tău și obții posesia unei proprietăți, iar co-moștenitorul tău se hotărăște să nu
ceară posesia acesteia, se va înțelege că întreaga posesie îți este dată ție, iar co-moștenitorul tău nu va avea nici măcar puterea
de a pretinde ulterior posesia.
428. Un fiu are dreptul la termenul de un an în care să ceară [posesia, nu numai atunci când o face ca fiu, ci și atunci când o
cere în calitate de agnate sau de cognat; la fel ca atunci când un tată își manumitează fiul și, deși acesta poate cere posesia
proprietății, ca fiind manumit, totuși, va avea dreptul la un termen de un an pentru a o face.
429. Marcellus, Digest, Cartea IX.
În cazul în care posesia pretoriană a unei proprietăți este acordată unui fiu aflat sub control paternal, zilele în care acesta nu
poate să-și anunțe tatăl, pentru ca acesta din urmă să îi dea indicații să accepte posesia sau să ratifice posesia care a avut deja
loc, nu vor curge împotriva lui. Să presupunem că, în prima zi în care a știut că are dreptul la posesia pretoriană a proprietății,
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a acceptat-o și nu a putut să-și anunțe tatăl pentru ca acesta să aprobe ceea ce a făcut, cele o sută de zile nu vor curge
împotriva sa. Ele vor începe totuși să curgă de la data la care tatăl său ar fi putut fi informat, dar, după ce cele o sută de zile sau scurs, ratificarea va fi nulă.
430. Se poate pune întrebarea dacă, atunci când un fiu a putut cere posesia pretoriană a unei proprietăți, tatăl său a fost absent
astfel încât nu l-a putut notifica; sau dacă a fost nebun, iar fiul a neglijat să ceară posesia, dacă a putut face acest lucru
ulterior. Dar cum ar putea să aducă atingere drepturilor sale, dacă posesia proprietății nu a fost cerută, când, dacă acest lucru
ar fi fost făcut, nu ar fi putut fi obținută decât dacă tatăl ar fi ratificat actul?
431. Dacă un sclav aparținând altuia este numit moștenitor, iar apoi este vândut de stăpânul său, se pune întrebarea dacă
zilele prescrise pentru a cere posesia pretoriană trebuie considerate ca fiind considerate a curge împotriva noului stăpân. Este
stabilit că timpul la care avea dreptul fostul stăpân va curge împotriva acestuia.

Tit. 16. Cu privire la moștenitorii proprii și moștenitorii de drept.

432. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XII.
Se numesc propriu-zis ab intestat cei care, având capacitate testamentară, nu au exercitat-o. Mai mult, atunci când un om a
făcut un testament și nu a intrat în posesia bunurilor sale, sau dacă testamentul său este rupt, sau nul, nu se spune în mod
necorespunzător că a murit intestat. Este clar că oricine care nu poate face un testament nu este corect numit intestat, ca, de
exemplu, un minor sub vârsta pubertății, un nebun sau cineva căruia îi este interzis să se ocupe de bunurile sale; totuși, ar
trebui să înțelegem că și astfel de persoane sunt intestate. De asemenea, este considerat intestat cel care a fost capturat de
inamic, deoarece, conform legii corneștene, succesiunea sa trece la cei cărora le-ar fi revenit dacă ar fi murit în țara sa; pentru
că se consideră că averea sa se transmite moștenitorilor săi.
433. Se poate întreba dacă un copil conceput și născut de o sclavă care a suferit din cauza întârzierii în executarea unui trust
care îi acordă libertatea va fi moștenitorul propriu-zis al tatălui său. Și, din moment ce s-a stabilit că acesta s-a născut liber, în
conformitate cu un Rescript al Divinului Marcus și Verus și al Împăratului nostru Antoninus Augustus, de ce nu ar trebui ca
respectiva sclavă să fie considerată ca fiind absolut manumisa, astfel încât, după ce s-a căsătorit, să poată aduce pe lume un
moștenitor corespunzător? Nu este ciudat că se poate naște liber un copil a cărui mamă este o femeie sclavă, așa cum s-a
afirmat într-un rescript că un copil născut de o femeie captivă este născut liber. De aceea, îndrăznesc să spun că, dacă tatăl
copilului ar fi de aceeași condiție ca și mama, adică dacă ar suferi din cauza întârzierii moștenitorului de a-și acorda libertatea
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în temeiul unei încredințări, copilul născut de tată ar fi moștenitorul său, la fel ca în cazul în care părinții săi sunt captivi și el
se întoarce cu ei. Prin urmare, dacă tatăl îl va mancipa, ulterior întârzierii, îl va primi sub controlul său. Sau dacă ar muri
înainte de a fi manumit, copilul se va naște moștenitor propriu-zis.
434. Înțelegem prin moștenitori adecvați copiii de ambele sexe și copiii naturali sau adoptați.
435. Uneori, un fiu care este moștenitor propriu-zis este exclus de la moștenirea tatălui său, iar Trezoreria îi este preferată; de
exemplu, dacă tatăl său ar fi condamnat după moartea sa pentru trădare, ce trebuie făcut în acest caz? În acest caz, fiul ar fi
lipsit de drepturile de sepultura.
436. Atunci când un fiu încetează să mai fie moștenitor propriu-zis, toți nepoții și nepoatele născuți de el vor succeda la
partea sa de moștenire, acolo unde se află sub controlul său. Această regulă se bazează pe principiile echității naturale. Din
nou, un fiu încetează să mai fie moștenitor propriu-zis dacă, prin pierderea totală sau parțială a drepturilor civile, el părăsește
controlul tatălui său. Dar dacă fiul se află în mâinile dușmanului, nepoții nu-i vor succeda atâta timp cât trăiește. Prin urmare,
dacă este răscumpărat din captivitate, ei nu îi vor succeda până când nu va rambursa persoana care l-a răscumpărat. Dacă,
totuși, între timp, el moare, deoarece este stabilit că la momentul morții sale și-a recăpătat starea anterioară, el va fi un
obstacol în calea succesiunii nepoților săi.
437. Dacă un copil nu încetează să fie sub controlul tatălui său, deoarece nu a început niciodată să fie sub controlul acestuia,
ca de exemplu, dacă fiul meu ar fi luat prizonier de către dușman în timpul vieții tatălui meu și ar muri în captivitate după ce
eu am devenit propriul meu stăpân, nepotul meu va avea dreptul la succesiune în locul lui.
438. Nepoatele, la fel ca și nepoții, succed în locul părinților lor.
439. Uneori, deși un tată nu încetează să se afle sub control patern și, de fapt, nu a început niciodată să se afle sub un astfel de
control, noi spunem totuși că copiii săi îi succed ca moștenitori proprii; de exemplu, în cazul în care am arogat un om al cărui
fiu a fost capturat de inamic și al cărui nepot se afla acasă, iar fiul arogat a murit, iar captivul care se afla în mâinile
inamicului a murit și el, strănepotul acestuia din urmă va deveni moștenitorul meu propriu-zis.
440. Trebuie totuși amintit că nepoții și succesorii lor, deși părinții lor îi preced în momentul morții, pot fi uneori moștenitori
proprii, deși succesiunea nu există între moștenitorii proprii. Acest lucru se poate întâmpla atunci când capul unei gospodării,
după ce a făcut un testament, moare după ce și-a dezmoștenit fiul și, în timp ce moștenitorul desemnat deliberează dacă va
accepta sau nu moștenirea, fiul moare, iar moștenitorul desemnat refuză ulterior moștenirea. Nepotul poate fi atunci
moștenitorul propriu-zis, așa cum spune și Marcellus, în Cartea a X-a, din moment ce moștenirea nu a trecut niciodată la fiu.
Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care fiul este numit moștenitor al întregii proprietăți, sub o condiție pe care era în
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puterea sa să o respecte; sau un nepot este numit sub orice fel de condiție, iar amândoi mor înainte de a o respecta. Pentru că
trebuie să se considere că aceștia pot succeda ca moștenitori corespunzători, cu condiția să se fi născut sau chiar să fi fost
concepuți la momentul morții testatorului. Această opinie este adoptată și de Julianus și Marcellus.
441. După moștenitorii propriu-ziși, sunt chemați la succesiune moștenitorii înrudiți prin sânge.
442. Cassius definește ca moștenitori prin sânge pe cei care sunt uniți între ei prin legătura de consangvinitate. Este adevărat
că aceștia sunt moștenitori prin sânge, chiar dacă nu sunt moștenitorii propriu-ziși ai tatălui lor; ca, de exemplu, în cazul în
care au fost dezmoșteniți. Dar, chiar dacă tatăl lor a fost alungat, ei vor fi totuși înrudiți prin sânge, chiar dacă nu sunt
moștenitorii proprii ai tatălui lor. De asemenea, cei care nu au fost niciodată sub controlul paternal vor fi înrudiți între ei prin
sânge, cum ar fi, de exemplu, cei care s-au născut după captivitatea sau moartea tatălui lor.
443. Mai mult, nu numai copiii naturali, ci și cei care au fost adoptați, se vor bucura și ei de drepturile de consangvinitate cu
cei care aparțin familiei lor, chiar dacă nu s-au născut încă sau s-au născut după moartea tatălui lor.
444. Același, Despre Sabinus, cartea XIII.
După rudele de sânge, sunt admiși agnații, în cazul în care nu există rude de sânge. Acest lucru este rezonabil, deoarece acolo
unde există rude de sânge, moștenirea nu trece la moștenitorii de drept, chiar dacă cei dintâi nu acceptă moștenirea. Acest
lucru ar trebui înțeles ca fiind cazul în care nu se preconizează că vor exista rude de sânge. Mai mult, dacă un rudă de sânge
se poate naște sau se poate întoarce din captivitate, agnații sunt împiedicați să revendice succesiunea.
445. Din nou, agnații sunt cognații de sex masculin, care descind din aceeași persoană. Căci, după moștenitorii mei proprii și
rudele mele de sânge, fiul rudei mele de sânge îmi este rudă apropiată, așa cum sunt eu pentru el. Aceeași regulă se aplică și
fratelui tatălui meu, care se numește unchiul meu patern, precum și celorlalți în succesiune și tuturor celor care descind din
aceeași sursă, la infinit.
446. Această moștenire trece la agnate care este ruda cea mai apropiată, adică la cel pe care nimeni nu-l precede, iar acolo
unde sunt mai mulți în același grad, la toți; adică per capita. De exemplu, dacă aș avea doi frați, sau doi unchi paterni, și unul
dintre ei ar lăsa un fiu, iar celălalt doi, averea mea s-ar împărți în trei părți.
447. Totuși, nu contează prea mult dacă agnate-ul la care se face referire a dobândit acest caracter prin naștere sau prin
adopție, deoarece cel care este adoptat devine agnate al acelorași persoane față de care tatăl său adoptiv întreține aceeași
relație și va avea dreptul la moștenirea lor prin lege, așa cum ei vor avea dreptul la moștenirea lui.
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448. O moștenire trece prin lege numai la agnatul următor. Nu contează nici dacă este unul singur, sau mai mulți dintre care
unul este primul, sau când sunt doi sau mai mulți de același grad care îi preced pe ceilalți, sau sunt singuri; pentru că este
următorul în succesiune cel pe care nimeni nu-l precede, și este ultimul pe care nimeni nu-l urmează; și uneori același este și
primul și ultimul, pentru că se întâmplă să fie singurul.
449. Uneori, admitem la succesiune un agnate care este de un grad mai îndepărtat; ca, de exemplu, atunci când cineva, care
are un unchi patern, iar acel unchi un fiu, face un testament și, în timp ce moștenitorul desemnat deliberează dacă va accepta
sau nu moștenirea, unchiul moare, după care moștenitorul desemnat refuză moștenirea, atunci fiul unchiului patern va fi
admis la succesiune. Prin urmare, acesta poate solicita, de asemenea, posesia pretoriană a bunurilor.
450. Nu îl considerăm rudă apropiată pe cel care era astfel în momentul în care a murit capul de familie, ci pe cel care era
astfel în momentul în care este sigur că a murit intestat. Conform acestui lucru, chiar dacă cel care avea dreptul la întâietate
era moștenitorul propriu-zis sau o rudă de sânge și niciunul dintre ei nu mai trăia la momentul în care moștenirea a fost
respinsă, îl considerăm ca fiind moștenitorul cel mai apropiat care era primul în succesiune la momentul în care moștenirea a
fost respinsă. Prin urmare, se poate pune întrebarea foarte corectă dacă mai putem acorda succesiunea, chiar și după
respingerea succesiunii. Să presupunem că moștenitorului desemnat i s-a cerut să transfere moștenirea și a respins-o; așa cum
a afirmat Divinul Pius într-un Rescript, el ar putea, totuși, să fie obligat să accepte și să transfere moștenirea. Să presupunem,
de exemplu, că el a trăit peste cele o sută de zile prevăzute de lege și că, între timp, următorul moștenitor a murit, iar apoi, tot
el, căruia i s-a cerut să transfere moștenirea, a murit. Trebuie spus că moștenitorul de gradul următor ar trebui să fie admis la
succesiune cu sarcina de a executa fiducia.
451. Același, Despre Sabinus, cartea XIV.
Atunci când un libert moare fără să facă testament, este cert că averea sa trece mai întâi la moștenitorii săi de drept și, dacă
nu există niciunul dintre aceștia, apoi la patronul său.
452. Trebuie să înțelegem prin libert cel pe care orice persoană l-a ridicat din servitute la demnitatea de cetățean roman, fie
de bunăvoie, fie din necesitate, fiind însărcinată să-l mantuiască, căci și patronul său va fi admis la succesiunea legală a
libertului.
453. Dacă cineva va mantui un sclav dotal, va fi considerat patronul său și va avea dreptul la moștenirea lui ca moștenitor de
drept.
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454. Este clar că cel pe care l-am cumpărat cu condiția de a-l mantui, chiar dacă își poate obține libertatea prin Constituția
Divinului Marcus, totuși (așa cum se spune în aceeași Constituție) va deveni libertul meu, iar averea lui îmi va trece mie ca
moștenitor de drept.
455. În cazul în care un sclav și-a meritat libertatea în temeiul Decretului Senatului, pentru depistarea asasinării stăpânului
său, iar pretorul l-a atribuit cuiva pentru a deveni libertul său, el va deveni, fără îndoială, astfel, iar averea sa va aparține
patronului său ca moștenitor de drept; dar dacă pretorul nu l-a încredințat nimănui, el va deveni într-adevăr un cetățean
Eoman, dar va fi libertul celui al cărui sclav a fost recent, iar primul va fi admis la succesiunea sa ca moștenitor de drept, cu
excepția cazului în care va fi exclus de la moștenirea sa ca fiind nedemn să o primească.
456. Oricine își obligă femeia eliberată să jure că nu se va căsători în mod ilegal nu intră sub incidența Lex Aelia Sentia.
Dacă, însă, el o obligă pe liberta sa să jure că nu se va căsători într-un anumit interval de timp, sau că se va căsători cu cineva
fără consimțământul patronului ei, sau al colegei sale liberte, sau al unei rude de sex feminin a patronului său, trebuie spus că
el va fi răspunzător în temeiul Lex Aelia Sentia, și nu poate fi admis, ca moștenitor de drept, la averea libertei.
457. În cazul în care magistrații municipali ar manumi un sclav de ambele sexe, iar acesta ar muri apoi intestat, el sau ea va fi
admis la succesiune ca moștenitor de drept.
458. Un soldat, prin manumiterea unui sclav care face parte din peculium, îl va face libertul său și va putea fi admis la
succesiune ca moștenitor de drept.
459. Este perfect evident că împăratul poate fi admis la succesiunea succesorală a averilor liberților săi.
460. De asemenea, este de asemenea sigur că un copil nenăscut va fi admis, ca moștenitor de drept, la o moștenire printr-o
dispoziție a celor Douăsprezece Table, dacă se va naște ulterior; și de aceea agnații care îi urmează în succesiune și față de
care are preferință trebuie să aștepte, în cazul în care se va naște. Prin urmare, el împarte cu cei care sunt în același grad; de
exemplu, în cazul în care există un frate al defunctului și copilul nenăscut; sau un fiu al unchiului patern și copilul care nu s-a
născut încă.
461. În plus, s-a pus problema în ce mod trebuie făcută împărțirea în acest caz, pentru motivul că la o singură naștere se pot
naște mai mulți copii. S-a hotărât că, dacă este absolut sigur că femeia care pretindea că este însărcinată nu se afla în această
stare, copilul care s-a născut deja ar fi moștenitor al întregii moșteniri, deoarece acesta devine moștenitor fără știrea sa. Prin
urmare, dacă între timp el moare, va transmite moștenirea nestingherit propriului moștenitor.
462. Copilul născut după zece luni nu este admis la succesiune ca moștenitor de drept.
2424

463. Hipocrate spune, iar Divinul Pius a afirmat și el într-un Rescript adresat Pontifilor, că un copil era considerat ca fiind
născut în termenul prevăzut de lege și nu putea fi considerat ca fiind conceput în sclavie, dacă mama sa a fost mandata în
manutanță înainte de a o sută optzeci și doua zi înainte de naștere.
464. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Copiii, a căror stare civilă a tatălui a fost modificată, își păstrează dreptul de moștenire, atât în raport cu alte persoane, cât și
între ei, și viceversa.
465. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLVI.
În cazul în care cineva, având un frate și un unchi patern, moare după ce a făcut un testament, iar fratele moare apoi intestat
în timp ce o condiție impusă moștenitorului desemnat este încă în curs de executare, iar condiția nu ar trebui să fie respectată
ulterior, este stabilit că unchiul patern poate intra pe moștenirea ambilor frați decedați.
466. Julianus, Digest, Cartea LIX.
Titius, după ce și-a dezmoștenit fiul, a numit un moștenitor străin cu o condiție. S-a pus întrebarea dacă, după moartea tatălui
și în timp ce condiția era în curs de îndeplinire, fiul s-ar căsători cu o soție și ar avea un copil, iar apoi ar muri, iar condiția
impusă moștenitorului desemnat nu ar fi respectată ulterior, dacă moștenirea ar aparține, conform legii, nepotului postum sau
bunicului. Răspunsul a fost că un copil conceput după moartea bunicului său nu poate, în calitate de moștenitor propriu-zis,
să obțină moștenirea acestuia sau, în calitate de cognat al său, să dobândească posesia pretoriană a acestuia, pentru motivul că
Legea celor douăsprezece table îl cheamă la succesiune pe cel care exista la momentul morții persoanei a cărei dispunere este
în discuție.
467. Celsus, Digest, Cartea XXVIII.
Sau, dacă ar fi fost conceput în timpul vieții sale, deoarece un copil care a fost conceput este, într-o anumită măsură,
considerat ca fiind în existență.
468. Julianus, Digest, Cartea LIX.
Pretorul, prin Edictul său, de asemenea, pe motiv că sunt rude apropiate, promite posesiunea unei moșii celor care erau
cognate ale defunctului în momentul morții sale. Căci, deși se obișnuiește să se numească nepoți pe acei cognați care au fost
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concepuți după moartea bunicului lor, această denumire nu este adecvată, ci susceptibilă de abuz, deoarece se bazează pe
analogie.
469. Dacă cineva își lasă soția însărcinată, o mamă și o soră, iar mama moare în timpul vieții soției sale, iar soția sa are apoi
un copil mort, moștenirea va trece numai la soră, ca moștenitor de drept, deoarece este sigur că mama a murit într-un moment
în care nu putea dobândi în mod legal moștenirea.
470. Marcianus, Institutes, Cartea a V-a.
În cazul în care unii dintre mai mulți moștenitori de drept, fiind împiedicați de moarte sau din alte cauze, nu acceptă
moștenirea, părțile lor vor reveni celorlalți care o acceptă; și chiar dacă aceștia din urmă mor înainte ca acest lucru să aibă
loc, dreptul va trece totuși la moștenitorii lor. Cazul unui moștenitor desemnat este diferit în cazul în care co-moștenitorul său
a fost substituit, deoarece, în virtutea substituirii, bunurile vor trece la celălalt, dacă acesta este în viață; dar dacă acesta
moare, nu vor coborî la moștenitorul său.
471. Modestinus, Diferențe, Cartea a VI-a.
Dacă bunurile unui fiu ab intestat trec la tatăl său, care l-a mandatatat, ca moștenitor de drept, sau, dacă, nefiind mandatatat,
ar avea dreptul la posesia pretoriană a acestora, mama defunctului va fi exclusă.
472. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a X-a.
Drepturile succesorale de drept se sting prin decăderea din drepturile civile, atunci când acestea derivă din cele douăsprezece
table, iar decăderea are loc în timpul vieții oricui are dreptul la moștenire sau înainte ca ea să intre în posesia ei, întrucât nu
mai poate fi numit în mod corect nici moștenitor propriu-zis, nici agnate. Această regulă, însă, nu se aplică nicidecum
succesiunilor reglementate prin legi noi, sau prin decrete ale Senatului.
473. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea XXX.
Fiul este cel mai apropiat agnate al tatălui său.
474. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a X-a.
Nici o femeie nu are moștenitori adecvați și nici nu poate înceta să-i aibă, din cauza pierderii drepturilor civile.
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475. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XIII.
Acceptarea formală nu este necesară pentru moștenitorii proprii, deoarece ei devin imediat moștenitori prin efectul legii.
476. Papinianus, Întrebări, Cartea XXIX.
Atunci când un tată moare în mâinile dușmanului, considerăm că fiul său, care a murit deja în țara sa, era capul gospodăriei în
momentul morții sale; deși, atâta timp cât a trăit, el nu a fost complet eliberat de autoritatea paternă. Prin urmare, acest fiu
poate avea un moștenitor, dacă tatăl său nu se întoarce din captivitate. Dacă, totuși, tatăl său se va întoarce după moartea
fiului său, el va avea dreptul, conform legii postliminium, la orice proprietate pe care primul a dobândit-o între timp; și nu
este nimic extraordinar în faptul că, în acest caz, peculium-ul fiului decedat va trece la tată, deoarece primul a fost
întotdeauna sub controlul său prin constituția care stabilește că dreptul a fost doar în suspensie.
477. Același, Opinii, cartea XII.
Un tată a inserat în contractul dotal încheiat cu ocazia căsătoriei fiicei sale că aceasta trebuie să primească o zestre, cu
mențiunea că nu trebuie să aștepte nimic mai mult de la averea tatălui său. S-a hotărât că această clauză nu a schimbat dreptul
de succesiune, deoarece contractele unor persoane particulare nu sunt considerate ca înlocuind autoritatea legilor.
Tit. 17. Cu privire la decretele Tertulian și Orfitian ale Senatului.

478. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XII.
Conform Decretului Orfitian al Senatului, copiii pot fi admiși la succesiunea mamei lor, indiferent dacă aceasta este născută
liberă sau mancurtizată.
479. Atunci când există vreun dubiu cu privire la condiția mamei, și anume dacă este independentă sau supusă controlului
paternal (ca de exemplu, atunci când tatăl ei este captiv în mâinile dușmanului), ori de câte ori se stabilește în mod pozitiv că
era propria stăpână când a murit, copiii ei vor avea dreptul la moștenirea ei. Prin urmare, s-a pus întrebarea dacă, în timpul
perioadei intermediare și în timp ce starea ei era în suspans, ar trebui sau nu să fie acordată scutire copiilor de către pretor, de
teamă că, dacă ar muri între timp, nu ar putea transmite nimic moștenitorilor lor. Cea mai bună opinie este că ar trebui să li se
acorde scutire, așa cum s-a decis în multe cazuri.
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480. Copiii nelegitimi sunt, de asemenea, admiși la succesiunea mamei lor ca moștenitori de drept.
481. O moștenire este uneori acordată unui fiu născut în sclavie, ca moștenitor de drept; de exemplu, atunci când s-a născut
dintr-o sclavă, în timp ce moștenitorul era în întârziere pentru că nu i-a acordat mamei sale libertatea în conformitate cu
termenii unui trust. Este cert că, dacă el s-a născut după manumisiunea mamei sale, va avea dreptul la averea ei ca moștenitor
de drept, chiar dacă a fost conceput în sclavie; și chiar dacă a fost conceput în timp ce mama sa era în mâinile dușmanului,
dar s-a născut în captivitate și s-a întors împreună cu mama sa, el va avea dreptul la averea ei ca moștenitor de drept, la fel ca
un copil nelegitim; conform unui Rescript al Împăratului nostru și al Divinului său Părinte adresat lui Ovinius Tertullus.
482. Moștenirea unei mame nu este transmisă fiului ei ca moștenitor de drept, care, în momentul morții ei, era cetățean roman
și înainte ca moștenirea să fie înscrisă a fost redus la sclavie; nici chiar dacă el ar deveni ulterior liber, cu excepția cazului în
care a fost făcut sclav penal și a fost ulterior restabilit în drepturile sale civile prin indulgența împăratului.
483. Dacă, totuși, fiul s-a născut după ce mamei sale i s-a făcut o operație chirurgicală în acest scop, cea mai bună opinie este
că el va avea dreptul la averea ei ca moștenitor de drept. Căci el poate cere posesiunea pretoriană, fie că a fost numit
moștenitor, fie că mama sa a murit intestat, ca aparținând clasei de cognați și, cu atât mai mult, ca unul dintre moștenitorii de
drept. Dovada este că un copil nenăscut este admis la posesia pretoriană a moștenirii în temeiul fiecărei secțiuni a Edictului.
484. Oricine își închiriază serviciile în scopul luptei cu fiarele sălbatice sau care a fost condamnat pentru o crimă capitală și
nu a fost repus în drepturile sale civile, nu are dreptul la moștenirea mamei sale în temeiul Decretului orfitan al Senatului;
dar, pe motiv de umanitate, s-a considerat că o poate obține. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care fiul se află sub
controlul celui care se află în condiția menționată mai sus, deoarece el poate fi admis la succesiunea mamei sale în temeiul
Decretului orfitan al Senatului.
485. Dacă o mamă, având mai mulți copii, face un testament și îl numește pe unul dintre ei moștenitor sub condiție, iar
copilul cere posesia pretoriană a moștenirii în timp ce condiția este încă în curs, iar după aceea, condiția nu se îndeplinește,
nu este decât just ca ceilalți copii să nu fie privați de moștenire ca moștenitori de drept. Acest lucru l-a afirmat și Papinianus
în Cartea a șaisprezecea a întrebărilor.
486. Decăderea din drepturile civile care are loc în cazul copiilor, fără a le afecta poziția lor juridică, nu îi prejudiciază în nici
un fel ca moștenitori de drept; pentru că numai vechiul drept de moștenire care trece prin Legea celor douăsprezece table se
stinge prin decăderea din starea civilă, dar acele noi drepturi care sunt stabilite prin tauri speciale sau prin decretele Senatului
nu sunt pierdute în astfel de circumstanțe. Prin urmare, indiferent dacă drepturile civile ale unui copil au fost pierdute înainte
sau după ce a fost îndreptățit la moștenirea mamei sale, el va fi totuși admis la succesiune ca moștenitor de drept, cu excepția
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cazului în care a avut loc diminuarea mai mare a drepturilor civile, care privează o persoană de cetățenie, ca de exemplu,
atunci când este deportată.
487. "Să se respecte legea veche, atunci când niciunul dintre copii sau niciunul dintre cei care au dreptul la succesiune ca
moștenitor de drept nu dorește să obțină succesiunea." Această clauză a fost promulgată pentru ca legea veche să nu se aplice
atâta timp cât exista un singur copil care dorea să obțină moștenirea mamei sale ca moștenitor de drept. Prin urmare, dacă
unul dintre cei doi copii ar accepta succesiunea, iar celălalt ar refuza-o, partea celui din urmă va reveni primului. Iar dacă
mama ar lăsa un fiu și un patron, iar fiul ar respinge moștenirea, aceasta va trece la patron.
488. Dacă cineva, după ce a intrat în patrimoniul mamei sale, îl respinge apoi și obține restituirea completă, trebuie să se
respecte legea veche? Termenii legii admit că acest lucru poate fi făcut, deoarece se spune: "Dorește să obțină moștenirea",
pentru că, în acest caz, el nu are această dorință, deși a avut-o inițial; prin urmare, consider că legea veche va fi aplicabilă.
489. Mai mult, succesiunea va trece la cel care era la momentul respectiv moștenitor de drept, sau va merge la cel care era
moștenitor de drept atunci când moștenirea a trecut la fiu ? Să presupunem, de exemplu, că a existat o rudă de sânge a
defunctei, precum și fiul acesteia, și că respectiva rudă de sânge a murit în timp ce fiul delibera dacă va accepta sau nu
succesiunea mamei sale, iar acesta ar trebui să respingă apoi succesiunea; poate fi admis la succesiune fiul rudei de sânge a
acesteia? Julianus consideră în mod corect că, prin decretul senatului lui Tertulian, există un motiv pentru admiterea celui
mai apropiat agnate.
490. Decretul Senatului spune: "Tot ceea ce a fost hotărât pe cale judecătorească este definitiv stabilit și încheiat și va fi
valabil", trebuie înțeles ca o hotărâre pronunțată de cineva care avea dreptul să o facă, fie că se face referire la o tranzacție
făcută cu bună credință, pentru a o face valabilă; fie că s-a încheiat prin consimțământ, fie că a fost liniștită printr-o lungă
tăcere.
491. Același, Despre Sabinus, cartea XIII.
O mamă are dreptul să beneficieze de decretul senatului lui Tertulian, fie că este născută liberă, fie că a fost manumită.
492. Ar trebui să înțelegem că legea care se referă la fiu sau la fiică se aplică fie celor care sunt născuți legal, fie celor
ilegitimi. Julianus, în Cartea a cincisprezecea a Digestului, adoptă această opinie cu referire la copiii legitimi.
493. Dacă fiul sau fiica a fost manuntit, mama nu poate pretinde moștenirea lui sau a ei ca moștenitor de drept, deoarece ea a
încetat să mai fie mama copiilor de acest fel. Aceasta a fost opinia lui Julianus și a fost decisă și de împăratul nostru.
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494. Totuși, în cazul în care o femeie a conceput un copil în timp ce era în sclavie, iar acesta s-a născut după ce a fost
manumisa, acesta va avea dreptul la averea ei ca moștenitor de drept. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care sclava a
conceput în timp ce își ispășea pedeapsa, iar copilul s-a născut după ce a fost repusă în drepturile ei. Acest lucru este valabil
și în cazul în care sclava era liberă în momentul în care a conceput, dar își ispășea pedeapsa când s-a născut copilul, iar
ulterior a fost repusă în drepturi. Cu toate acestea, dacă era liberă în momentul conceperii, iar copilul s-a născut după ce a fost
redusă la sclavie și a fost ulterior eliberată, copilul va fi admis la succesiune ca moștenitor de drept. De asemenea, trebuie
spus că ea va avea dreptul la beneficiul legii, dacă a fost manolizată în timp ce era însărcinată. Mama va moșteni averea
copilului născut în sclavie, ca moștenitor de drept al acestuia; de exemplu, dacă s-a născut după ce moștenitorul nu i-a
acordat libertatea, în conformitate cu un contract de încredere; sau dacă s-a născut în timp ce se afla în mâinile dușmanului și
s-a întors cu ea din captivitate; sau dacă s-a născut după ce a fost răscumpărată.
495. Atunci când o femeie are o reputație infamă, ea va avea totuși dreptul la moștenirea copilului ei ca moștenitor de drept.
496. Un minor sub vârsta pubertății, pentru care tatăl său a făcut o substituție pupilară, moare cu siguranță ab intestat atunci
când substituții săi resping moștenirea. Prin urmare, dacă minorul ar fi arogat, trebuie spus că mama sa are dreptul la bunurile
pe care le-ar fi lăsat dacă ar fi murit intestat.
497. Copiii defunctului, fie că sunt de sex masculin sau feminin, fie că sunt naturali sau adoptați, dacă sunt moștenitori
proprii, se opun mamei lor și o exclud de la succesiunea ca moștenitor de drept; iar cei care au dreptul la posesia bunurilor în
temeiul Edictului pretorian o exclud și pe mama lor, chiar dacă nu sunt moștenitori proprii, cu condiția să fie copii naturali.
Copiii adoptați sunt, de asemenea, admiși la succesiune, după emanciparea lor, dacă fac parte din numărul copiilor naturali;
ca de exemplu, un nepot natural adoptat de bunicul său; căci, chiar dacă este emancipat, dacă obține posesia pretoriană, el va
avea întâietate față de mama sa.
498. Totuși, în cazul în care un fiu se află în mâinile dușmanului sau nu s-a născut încă, dreptul mamei rămâne în suspensie
până când se întoarce din captivitate sau se naște.
499. Atunci când există moștenitori proprii, care însă nu au dreptul la moștenire, să vedem dacă mama poate fi admisă la
succesiune ; de exemplu, atunci când aceștia resping moștenirea. Africanus și Publicius îndrăznesc să susțină că mama va fi
admisă dacă copiii nu acceptă succesiunea, și că va avea întâietate față de ea ori de câte ori vor avea dreptul la bunuri, pentru
ca simplul nume de moștenitor propriu-zis să nu prejudicieze dreptul mamei; această opinie este cea mai echitabilă.
500. În cazul în care cineva moare, lăsând o fiică pe care o dăduse legal în adopție și pe mama ei, Divinul Pius a decis că
decretul Tertulian al Senatului nu se aplică unui astfel de caz; și că mama și fiica, ca rude apropiate, ar trebui să aibă dreptul
la posesia pretoriană a proprietății. Julianus, cu toate acestea, spune că mama nu poate fi admisă la succesiune conform
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Decretului Senatului, dacă fiica nu ar reuși să ceară posesia conform Edictului Pretorian; dar acest lucru nu este adevărat,
deoarece ea îi succede fiicei sale, și de aceea trebuie să se considere că cealaltă nu poate obține posesia pretoriană a
proprietății atâta timp cât fiica are dreptul să o ceară, deoarece ea are așteptarea de a succeda ca moștenitoare de drept.
501. Dacă un fiu emancipat, după ce a dobândit posesia pretoriană a moștenirii, se abține să o ia, pentru a obține o restituire
completă, este adevărat că se va aplica decretul Senatului. Dacă, totuși, el se amestecă din nou în moștenire, mama trebuie, a
doua oară, să se abțină de la a o solicita.
502. În cazul în care unul dintre copiii defunctului, încă nenăscut, este pus în posesia moștenirii, iar după aceea se naște și
moare înainte de a obține posesia pretoriană efectivă, să vedem dacă drepturile mamei defunctului vor fi prejudiciate în
calitate de posesor pretorian al moștenirii. Cred că drepturile ei nu vor fi afectate, cu condiția ca copilul să nu se fi născut ca
moștenitor propriu-zis al tatălui său; pentru că dacă nu este suficient ca el să fie pus formal în posesie, dacă, după naștere, nu
a obținut posesia pretoriană efectivă. Prin urmare, dacă posesia este acordată unui nebun printr-un decret al pretorului, iar
acesta moare înainte de a-și recăpăta simțurile și înainte de a dobândi efectiv posesia pretoriană, el nu va interveni astfel încât
să o excludă pe mama sa.
503. În cazul în care un copil, a cărui stare este în controversă, a obținut doar posesia carboniană, pretoriană, se pune
întrebarea dacă această posesie va prejudicia drepturile mamei. În aceste circumstanțe, întrucât posesia de acest tip încetează
după o perioadă prescrisă, trebuie spus că, după trecerea acestei perioade, drepturile mamei nu vor fi prejudiciate; sau dacă
copilul moare sub vârsta pubertății, mama va avea dreptul la moștenire.
504. Când, totuși, posesia a fost cerută pentru un copil de către tutorele său, chiar dacă acesta ar putea muri imediat, trebuie
spus că mama sa va fi exclusă, deoarece acest caz nu este asemănător cu cel în care posesia pretoriană este dată unui nebun.
505. Mai mult, mama este exclusă de la beneficiul Decretului Senatului doar în cazul în care fiul ei intră în posesia moștenirii
ca moștenitor de drept, dar dacă nu reușește să facă acest lucru, mama sa va fi admisă la moștenire în temeiul Decretului
tertulian. În cazul în care, totuși, acest fiu nu este singurul moștenitor de drept, dar există și alții care pot fi admiși împreună
cu el, mama nu va fi chemată la succesiunea părților lor prin Decretul Senatului.
506. Tatăl are întâietate față de mamă în succesiunea fie a unui fiu, fie a unei fiice, fie că apare ca moștenitor, fie că are
dreptul la posesia pretoriană a bunurilor. Cu toate acestea, nici bunicul și nici tatăl nu o exclud pe mamă, conform Decretului
Senatului lui Tertulian, chiar dacă pot fi însărcinați cu o încredere. Numai tatăl natural, și nu cel adoptiv, are prioritate față de
mamă, deoarece, după părerea cea mai bună, atunci când tatăl adoptiv încetează să mai fie astfel, el va fi exclus de mamă;
deoarece nu are dreptul la posesia pretoriană a moștenirii, contrar dispozițiilor testamentare, pentru că nu mai este tatăl.
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507. Oricum, indiferent în ce mod ar fi obținut tatăl natural posesia pretoriană, fie că este vorba de o moștenire ab intestat, fie
că se opune prevederilor testamentare, în orice caz, el o exclude pe mamă.
508. Dacă un agnat al defunctului și mama sa îi supraviețuiesc, iar tatăl său natural aparține unei familii adoptive, admitem la
succesiune pe mama, deoarece agnatul îl exclude pe tată.
509. Dacă îi supraviețuiește o soră înrudită prin sânge cu defunctul, precum și mama sa, tatăl său fiind fie adoptat, fie
emancipat, și dacă sora sa dorește să obțină succesiunea, se stabilește prin Decretul Senatului că mama poate fi admisă
împreună cu sora, iar tatăl va fi exclus. În cazul în care sora refuză succesiunea, mama nu poate fi admisă în conformitate cu
Decretul Senatului, din cauza tatălui. Deși, în alte circumstanțe, mama nu este obligată să aștepte până când sora decide dacă
va accepta sau nu succesiunea; totuși, în acest caz, ar trebui să aștepte, pentru că sora este cea care îl exclude pe tată. Prin
urmare, în cazul în care sora respinge succesiunea, mama va avea dreptul la posesia pretoriană a acesteia, împreună cu tatăl,
în calitate de cognați. În acest caz, ea trebuie să sufere întârzierea și nu poate obține posesia pretoriană a moștenirii înainte ca
tatăl însuși să o ceară; deoarece, dacă acesta nu face acest lucru, ea poate succeda atunci în temeiul Decretului Senatului.
510. Dar dacă mama însăși este sora de sânge a defunctului (de exemplu, în cazul în care tatăl mamei a adoptat un nepot de
către fiică) și există și un tată natural; mama care are dreptul la succesiune ca soră îl va exclude pe tată; dacă însă ea respinge
dreptul derivat de la sora sa sau îl pierde prin modificarea stării sale civile, nu poate fi admisă la succesiune în temeiul
Decretului Senatului, din cauza tatălui, dar dacă acesta refuză succesiunea, ea poate fi totuși admisă în temeiul Decretului
Senatului.
511. Dacă mama unui fiu sau a unei fiice nu intră în succesiune în temeiul Decretului tertulian al Senatului, trebuie să se
respecte legea veche cu referire la moștenirea bunurilor lor; deoarece legea veche devine operațională atunci când preferința
acordată mamei nu mai există, așa cum va fi cazul, dacă ea neglijează să profite de Decretul Senatului.
512. Dacă mama va respinge posesia pretoriană și va delibera dacă va intra în moștenire în conformitate cu dispozițiile legii
civile, trebuie spus că agnatul nu va reuși, deoarece încă nu s-a anunțat că mama nu va accepta moștenirea.
513. Noi, după ce am spus că legea veche trebuie respectată dacă mama nu acceptă succesiunea, trebuie să ne gândim cui va
trece aceasta, dacă rudelor apropiate la momentul respectiv sau persoanei care era rudă apropiată atunci când era sigur că fiul
a murit ab intestat. De exemplu, dacă un unchi patern trăia în momentul decesului ab intestat și un fiu al unchiului patern
trăia în momentul în care mama a respins succesiunea, moștenirea nu va trece încă la unchi și, prin urmare, dacă acesta din
urmă moare în timp ce mama deliberează, fiul său va fi chemat la succesiune.
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514. Dacă mama nu a cerut tutori solvabili pentru copiii săi, sau dacă cei dintâi fiind scuzați sau respinși, nu a prezentat
imediat numele altora, ea nu va avea dreptul să revendice pentru sine bunurile copiilor săi ab intestat. Și, într-adevăr, dacă nu
va solicita tutori, ea va fi pasibilă de sancțiunea prevăzută de constituție, deoarece aceasta spune: "Sau nu cere". Dar de la
cine trebuie să se facă această cerere? Constituția, într-adevăr, îl menționează pe pretor, dar cred că se va aplica și în
provincie, dacă ea nu recurge la magistrații municipali, deoarece necesitatea de a face numirea le impune o obligație.
515. Dar dacă ea ar face cererea, numai după ce a fost înștiințată să facă acest lucru de către libertul ei sau de către rudele
sale, ar fi pasibilă de sancțiunea prevăzută de Decretul Senatului? Cred că ar fi, dacă s-ar lăsa constrânsă să facă acest lucru;
dar nu și dacă, după ce a fost notificată, nu ar întârzia să facă cererea.
516. Ce curs ar trebui urmat dacă tatăl lor le-ar interzice copiilor să ceară un tutore, deoarece dorește ca bunurile lor să fie
administrate de mama lor? Ea va fi pasibilă de pedeapsă, dacă nu face cererea și nu administrează tutela în mod
corespunzător.
517. Ea ar putea fi scuzată dacă nu cere tutori pentru copiii ei, atunci când aceștia sunt extrem de săraci.
518. Dacă, în timpul absenței sale, ea a fost anticipată de liberții săi sau de alte persoane, trebuie spus că nu va fi exclusă, cu
excepția cazului în care acest lucru s-a întâmplat după ce ea a refuzat să facă cererea.
519. Ea va fi pedepsită pentru că nu a cerut un tutore pentru copiii ei; dar ce se întâmplă dacă nu cere unul pentru nepoții ei?
Dacă nu cere unul pentru ei, va fi și ea pedepsită.
520. Ce se întâmplă dacă ea nu va cere curatori pentru copiii ei? Rescriptul nu spune nimic în această privință, dar trebuie
spus că, dacă ea nu cere curatori pentru aceia dintre ei care nu au împlinit vârsta pubertății, se va aplica aceeași regulă; dar
acest lucru nu se va întâmpla în cazul în care toți au ajuns la vârsta pubertății.
521. Dar ce se întâmplă dacă o femeie, care este însărcinată, nu cere un curator pentru bunurile copilului ei nenăscut? Eu
spun că ea va fi pasibilă de pedeapsă și, de asemenea, în cazul în care are un copil sub vârsta pubertății, care se află în
mâinile dușmanului.
522. Ce se întâmplă dacă ea nu va cere un tutore sau un curator pentru fiul ei nebun? Cea mai bună opinie este că ea va fi
răspunzătoare.
523. Nu numai cea care nu face cererea, ci și cea care a făcut-o fără să folosească grija corespunzătoare, este pasibilă de
pedeapsă (așa cum este stabilit în rescript), de exemplu, atunci când se cere un tutore care este scutit din cauza unor
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privilegii; sau care este deja acuzat de trei tutelări; dar într-un astfel de caz ea va fi pasibilă de pedeapsă numai atunci când a
acționat în mod intenționat.
524. Ce trebuie făcut dacă ea a cerut persoane de acest fel, iar acestea, cu toate acestea, au acceptat sau au fost reținute?
Mama va fi scuzată.
525. Dar ce se întâmplă dacă ea ar cere, ca tutori, persoane care sunt incompetente, adică nu sunt calificate pentru tutelă, fiind
perfect conștientă că pretorul nu le va numi? Și ce trebuie făcut dacă pretorul le-ar numi, în conformitate cu cererea mamei ?
În acest caz, pretorul este vinovat de infracțiune; dar pedepsim și intenția mamei.
526. Prin urmare, dacă acești tutori sunt fie scuzați, fie respinși, mama trebuie să ceară fără întârziere numirea altora.
527. Prin urmare, ea va fi pedepsită dacă nu solicită deloc tutori sau dacă nu solicită pe aceia care sunt potriviți, chiar dacă,
din vina pretorului, ar trebui să fie numite persoane care sunt incompetente.
528. Poate fi o problemă de îndoială dacă, prin tutori adecvați, se înțelege că ea trebuie să ceară pe cei solvabili sau persoane
de bune moravuri. Cred că ea poate fi ușor de scuzat dacă solicită numirea celor care sunt bogați.
529. De asemenea, mama este pedepsită dacă, atunci când primii tutori solicitați au fost fie scuzați, fie respinși, ea nu prezintă
imediat numele altora.
530. Dar dacă toți aceștia nu ar fi nici scuzați, nici respinși; căci trebuie să ne gândim dacă ea ar fi vinovată pentru că nu a
cerut numirea altuia, în locul unuia care a fost scuzat ? Eu cred că ar fi de vină că nu a făcut-o.
531. Ce se întâmplă dacă unul dintre tutori ar muri ? Cred că, deși legea nu prevede nimic în acest sens, se va aplica spiritul
constituției.
532. Când am spus "Respinși", trebuie să înțelegem că aceasta se referă la cei care nu au fost numiți de pretor; sau la cei care
au fost îndepărtați, pe motiv că sunt suspecți; sau la cei care au fost excluși din cauza neglijenței sau ignoranței? Este foarte
corect să se considere că aceștia din urmă sunt incluși printre cei respinși. Oare cei care se ascund o vor face responsabilă?
Acest lucru este dificil de decis, deoarece ea nu este vinovată pentru că nu i-a denunțat ca fiind suspecți. Pe de altă parte,
dacă aceștia se ascund, ea poate, în conformitate cu Edictul, să se adreseze pretorului pentru a le ordona să se prezinte, iar
dacă nu o fac, să îi îndepărteze ca fiind suspecți.
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533. Ce trebuie făcut dacă ea nu îi obligă să administreze tutela? Întrucât cerem ca mama să se achite de întreaga sa
îndatorire, ea trebuie să aibă grijă să o facă, ca nu cumva să apară ceva care să o excludă de la moștenire.
534. Expresia "Fără întârziere" trebuie înțeleasă ca însemnând cât mai curând posibil, adică de îndată ce ea are posibilitatea
de a se prezenta în fața pretorului care are jurisdicție în această chestiune; cu excepția cazului în care ar fi împiedicată de
boală sau pentru orice alt motiv întemeiat, care ar împiedica-o să trimită pe cineva să ceară numirea tutorilor, cu condiția să
nu depășească termenul de un an în acest sens. Dacă, totuși, ar fi împiedicată de moartea fiului său, nu va fi deloc
responsabilă.
535. Următorul punct poate fi foarte bine discutat; și anume, atunci când o moștenire mare este lăsată unui minor cu condiția
ca el să nu aibă tutori; și, din acest motiv, mama sa nu cere niciunul pentru el, pentru ca condiția să nu lipsească de la
îndeplinirea ei; va fi condiția aplicabilă într-un astfel de caz? Eu cred că nu, dacă pierderea este mai mică decât valoarea
moștenirii. Această chestiune este tratată de Tertulianus cu referire la magistrații municipali, și el crede că ar trebui să se
acorde o acțiune împotriva lor în măsura în care valoarea pierderii depășește valoarea moștenirii, cu excepția cazului în care
cineva poate crede că această condiție este, ca să spunem așa, opusă bunăstării publice; și ar trebui să fie remisă, așa cum
multe alte condiții sunt în circumstanțe diferite; sau, chibzuind cu referire la cuvintele folosite, el poate cenzura mama pentru
că nu a solicitat numirea de tutori. Să presupunem, totuși, că această condiție a fost exprimată mai clar, ar trebui ca mama să
fie scuzată? Sau ar trebui ea să fie considerată responsabilă pentru că nu a cerut împăratului să ridice condiția? Eu cred că nu
ar trebui să fie considerată responsabilă.
536. Cred, de asemenea, că mama ar trebui să fie scuzată atunci când nu solicită un tutore pentru fiul ei insolvabil, întrucât ea
consultă interesul acestuia, deoarece, nefiind apărat, el va fi supus la mai puține supărări.
537. Dacă cineva își numește moștenitoare pe soția sa, care este mama fiului lor comun, și cere ca ea să nu fie obligată să dea
garanții pentru a-i transmite averea atunci când va ajunge la vârsta pubertății și ca mama sa să nu fie obligată să ceară să i se
numească tutori pentru el, trebuie să se considere că nu se va aplica constituția, deoarece ea a îndeplinit intenția tatălui și nu a
cerut tutori pentru fiul ei, care nu avea bunuri. Dacă, totuși, ea nu a fost scutită de a da garanții, se va aplica regula contrară,
deoarece, din acest motiv, el ar trebui să aibă tutori. Dar dacă un minor sub vârsta pubertății ar fi arogat după ce mama sa nu
a cerut numirea de tutori și ar fi murit, trebuie spus că ea nu va avea dreptul la o acțiune în temeiul stipulației, împotriva
arogatorului fiului său.
538. Atunci când mamei i se interzice să-și revendice dreptul în temeiul Decretului Senatului, trebuie să ne gândim dacă vom
admite celelalte rude, ca și cum nu ar exista mama; sau dacă putem spune că ea însăși poate deveni moștenitoare, sau să
adoptăm orice alt mijloc, pentru a obține succesiunea. Cu toate acestea, noi îi refuzăm orice acțiune în astfel de circumstanțe,
și aflăm dintr-un Rescript al împăratului nostru Antoninus Augustus și al Divinului său Părinte, adresat lui Mammia
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Maximina, și datat cu o zi înainte de Idile lui aprilie, în timpul celui de-al doilea termen al Consulatului lui Plautianus, că
dacă mama este exclusă, celelalte rude vor fi admise la succesiune la fel ca și cum nu ar fi existat mama. Prin urmare, atât
agnații, cât și celelalte rude vor succeda; sau, dacă nu există niciuna, moștenirea va fi fără proprietate.
539. Modestinus, Reguli, Cartea a VIII-a.
Majoritatea autorităților sunt de părere că un tată adoptiv nu exclude mama.
540. Același, Reguli, Cartea a IX-a.
Este o regulă de drept că bunurile unei mame care moare ab intestat aparțin tuturor copiilor, chiar dacă aceștia provin din
căsătorii diferite.
541. Paulus, Cu privire la decretul senatului lui Tertulian.
Se consideră că este perfect corect ca toți copiii defunctei să fie preferați mamei, chiar dacă aceștia ar fi membri ai unei alte
familii prin adopție.
542. Un nepot, născut de un fiu adoptat, o va exclude pe mama sa de la succesiune, în conformitate cu prevederile Decretului
Senatului.
543. Dacă bunicul își mantuiește nepotul prin fiul său, iar primul moare lăsând în urma sa pe tatăl său, pe bunicul său și pe
mama sa, se poate întreba care dintre aceștia are dreptul la preferință? Căci dacă mama îl exclude pe bunicul, care a fost
emancipatorul și care are întâietate față de tată, atunci tatăl defunctului va fi admis la succesiune, prin Edictul pretorului. În
acest caz, Decretul Senatului nu se va mai aplica, iar bunicul va fi din nou chemat la succesiune. Prin urmare, va fi mai
echitabil să se păstreze dreptul bunicului, care, în mod normal, are dreptul la posesia pretoriană a unei proprietăți chiar și
împotriva moștenitorului desemnat.
544. Același, Cu privire la decretul orfitan al Senatului.
Conform acestui decret, mama fiului are dreptul la moștenirea acestuia, chiar dacă se află sub controlul altuia.
545. Să vedem dacă un fiu care a declarat că nu dorește să accepte moștenirea mamei sale, poate, în virtutea acestor cuvinte:
"Dacă nici unul dintre ei nu dorește să accepte moștenirea", să intre în ea după ce s-a răzgândit, înainte ca o rudă de sânge sau
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un agnat să facă acest lucru; deoarece acești termeni au un sens mai larg. Și, deoarece au un sens larg, ar trebui să i se acorde
un an pentru a se răzgândi, așa cum are un an pentru a accepta posesia pretoriană a moșiei.
546. Același, Cu privire la decretele Tertulian și Orphitian ale Senatului.
Atuci când cineva moare intestat, lăsând o mamă și un frate sau o soră înrudiți prin sânge, deși sunt astfel de arierate, se vor
păstra aceleași drepturi, în ceea ce privește persoana mamei, ca și în cazul în care supraviețuiesc copii naturali.
547. Gaius, Cu privire la decretul Senatului lui Tertulian.
Dreptul mamei va rămâne în suspensie, dacă fiul emancipat al defunctului va delibera dacă va cere sau nu posesia pretoriană
a averii.
548. Același, Cu privire la Decretul orfitan al Senatului.
Se prevede printr-un Decret al Prea Sfințitului nostru Împărat că averea unei mame, care moare ab intestat, aparține copiilor
ei, chiar dacă aceștia se află sub stăpânirea altei persoane.
549. Pomponius, Decrete ale Senatului, Cartea a II-a.
Dacă un fiu aflat sub controlul paternal, care este soldat, nu face un testament prin care să dispună de bunurile pe care le-a
dobândit în timpul serviciului, să vedem dacă acestea vor aparține mamei sale. Nu cred că da, deoarece privilegiul de a
dispune de bunuri de acest tip este, de fapt, acordat de legea militară; și, în astfel de circumstanțe, fiii nu sunt, în niciun caz,
considerați șefi de familie, în ceea ce privește aceste bunuri.
550. În timp ce dreptul unei mame rămâne în suspensie, pentru a se stabili dacă anumite persoane o pot exclude sau nu din
succesiune, iar rezultatul este că nu pot face acest lucru, dreptul la care ea a avut dreptul în timpul perioadei intermediare va
fi nealterat; de exemplu, dacă un fiu moare ab intestat și i s-ar fi putut naște un copil postum, dar fie nu s-a născut, fie a murit
la naștere; sau atunci când un fiu, care a fost în mâinile inamicului, nu s-a întors, pentru a profita de legea postliminium.
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Cartea XXXIX
1. Cu privire la notificarea unei noi structuri.
2. Cu privire la amenințarea de prejudiciu și la împingerile și proeminențele unei case vecine.
3. Referitor la dreptul de a obliga un vecin să ia tort de apă și apă de ploaie.
4. Cu privire la fermierii din veniturile publice, la arendarea terenurilor publice și la confiscări.
5. Cu privire la donații.
6. Cu privire la donații și alte achiziții mortis causa.

Tit. 1. Cu privire la notificarea unei noi structuri.
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1. Ulpianus, Despre edict, cartea LII.
Prin această secțiune a Edictului se promite că, atunci când o lucrare este întreprinsă în mod corect sau greșit, ea poate fi
interzisă printr-o notificare; iar interdicția poate fi înlăturată atunci când persoana care a interzis continuarea lucrării nu avea
dreptul să facă acest lucru.
(1) Mai mult, acest Edict și remediul avizului acordat în contul unei noi construcții se aplică tuturor celor care pot fi
întreprinse în viitor, dar nu se aplică celor care au fost deja finalizate; cu alte cuvinte, le poate împiedica pe cele care nu au
fost încă începute. Pentru că atunci când o structură pe care persoana nu avea dreptul să o ridice a fost terminată, Edictul
referitor la notificarea de oprire a acesteia nu se aplică și, în scopul obținerii restituirii, trebuie să se recurgă la interdictul
quod vi et clam; și atunci când s-a construit ceva într-un loc sacru sau religios, sau într-un râu public, sau pe malul acestuia,
restituirea poate fi obținută în temeiul acestui Edict, dacă a fost făcută contrar legii.
(2) Notificarea în temeiul prezentului Edict nu necesită o cerere prealabilă adresată pretorului, deoarece oricine poate notifica
o astfel de notificare fără a se prezenta în fața acestuia.
(3) Putem, de asemenea, să notificăm o notificare de acest tip în nume propriu, precum și în cel al altei persoane.
(4) O astfel de notificare poate fi notificată în orice zi.
(5) Această notificare operează și împotriva persoanelor care sunt absente; împotriva celor care nu sunt dispuse să o accepte;
și împotriva celor care nu știu că a fost întreprinsă o nouă lucrare.
(6) În plus, în cazul notificării cu referire la o lucrare nouă, adversarul trebuie să fie în posesie.
(7) În cazul în care cel asupra căruia a fost notificată notificarea privind o lucrare nouă a început să o construiască înainte de
a obține permisiunea, iar ulterior încearcă să dovedească faptul că avea dreptul să facă acest lucru, pretorul ar trebui să refuze
să îi acorde orice acțiune și ar trebui să permită un interdict împotriva lui, pentru a-l obliga să restabilească proprietatea în
starea sa anterioară.
(8) Din nou, oricine poate notifica o astfel de notificare, chiar dacă nu știe ce fel de lucrare urmează să fie construită.
(9) După notificarea de suspendare a operațiunilor, părțile se supun jurisdicției pretorului.
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(10) De aceea, Celsus se întreabă, în Cartea a douăsprezecea a Digestului, dacă ar trebui să se acorde o excepție, bazată pe un
acord, dacă ai făcut un compromis cu adversarul tău, după ce a fost notificat pentru a împiedica ridicarea clădirii. Iar Celsus
spune că ar trebui să fie acordată, deoarece nu există niciun motiv pentru care un contract încheiat de persoane particulare ar
trebui să aibă întâietate față de un ordin al pretorului; căci ce altă datorie are pretorul decât să facă acest lucru și să rezolve
astfel de controverse? În cazul în care părțile își rezolvă în mod voluntar disputa, el ar trebui să le ratifice acțiunea.
(11) Se consideră că întreprinde o lucrare nouă cel care, fie că construiește, fie că îndepărtează ceva, schimbă forma inițială a
proprietății.
(12) Totuși, acest Edict nu se referă la toate tipurile de operațiuni de construcție, ci doar la cele care sunt atașate de sol și a
căror construcție sau demolare este considerată ca incluzând o anumită lucrare nouă. Prin urmare, s-a considerat că, atunci
când cineva strânge o recoltă, taie un copac sau taie o vie, deși face, muncă, aceasta nu va intra sub incidența Edictului,
deoarece acesta se referă doar la acele lucrări care intervin asupra solului.
(13) Dacă cineva amenajează o clădire veche, să vedem dacă putem să îl notificăm să renunțe. Cea mai bună opinie este că
nu poate face acest lucru; deoarece el nu ridică o nouă structură, ci doar oferă un remediu prin sprijinirea uneia vechi.
(14) Înștiințarea notificată în temeiul prezentului edict se aplică oricăror structuri noi ridicate în interiorul sau în afara
zidurilor orașelor sau la țară, indiferent dacă lucrarea este efectuată pe terenuri private sau publice.
(15) Să vedem acum pentru ce motive poate fi notificat un astfel de aviz, cine îl poate notifica, cui poate fi notificat, în ce
locuri se poate face acest lucru și care este efectul avizului.
(16) Notificarea se notifică fie în scopul de a ne proteja drepturile pentru a evita o amenințare de prejudiciu, fie pentru a
menține bunăstarea publică.
(17) Mai mult, notificăm acest aviz pentru că avem dreptul de a împiedica lucrarea, fie pentru a ne proteja de un pericol
iminent prin acțiunea cuiva care este pe cale să ridice o construcție într-un loc public sau privat, fie în cazul în care s-a făcut
ceva ?făcut contrar legilor și Edictelor împăraților, promulgate cu referire la modul de construire a clădirilor, fie că acest
lucru se face într-un loc sacru, religios sau public, fie pe malul unui curs de apă; și în cazuri de acest fel se acordă, de
asemenea, interdicții.
(18) Dar dacă cineva construiește o clădire în mare sau pe malul acesteia, deși nu o construiește pe terenul său, el o face a sa
prin Legea Națiunilor. Prin urmare, dacă cineva dorește să îi interzică să o construiască într-un astfel de loc, nu va avea
dreptul să o facă și nici nu poate să îl notifice să nu ridice o nouă construcție, cu excepția cazului în care este în măsură să
ceară să i se ofere o garanție împotriva amenințării de prejudiciu.
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(19) Persoana căreia îi aparține bunul are dreptul de a notifica notificarea de a suspenda orice întreprindere, în scopul de a-și
păstra drepturile sau de a preveni amenințarea de prejudiciu.
(20) Uzufructuarul, însă, nu poate notifica o astfel de notificare în nume propriu, dar o poate face în calitate de mandatar al
proprietarului; sau poate revendica uzufructul său de la cel care construiește noua lucrare, iar această revendicare îi va obține
o sumă egală cu interesul său de a nu o face să fie construită.

2. Julianus, Digest, cartea XLIX.
Dacă, însă, uzufructuarul va notifica notificarea chiar proprietarului terenului, notificarea va fi nulă, deoarece el nu poate
intenta o acțiune împotriva proprietarului, așa cum poate face împotriva vecinului, pretinzând că acesta nu și-a construit casa
mai sus împotriva consimțământului uzufructuarului. Dar dacă uzufructul a ajuns să fie diminuat în valoare prin construirea
noii clădiri, el poate revendica uzufructul său.
3. Ulpianus, Despre edict, cartea LII.
În cazul în care se construiește ceva pe un teren dintr-o provincie se poate face o notificare de suspendare a exploatării.
(1) Atunci când se face ceva de acest fel pe un teren deținut în comun, se poate notifica o notificare împotriva unui vecin.
Este clar că, dacă unul dintre noi ridică o nouă construcție pe un teren deținut în comun, nu pot, în calitate de coproprietar, săi notific celuilalt să nu procedeze; dar îi pot interzice prin intermediul unei acțiuni de partajare a bunurilor deținute în comun
sau pot face acest lucru adresându-mă pretorului.
(2) În cazul în care un coproprietar împreună cu mine face o adăugire la o casă deținută în comun, iar eu am o casă alăturată,
care va fi prejudiciată prin această acțiune, pot să îl notific să oprească lucrările? Labeo consideră că nu pot face acest lucru,
deoarece pot să-i interzic să construiască prin alte mijloace, adică prin adresarea la pretor sau prin introducerea unei acțiuni
de partajare a bunurilor deținute în comun. Această opinie este corectă.
(3) Dacă am doar un drept asupra suprafeței terenului, iar o nouă clădire este ridicată de un vecin, pot să îl notific să renunțe?
În acest caz, există o dificultate; deoarece eu sunt, ca să spunem așa, doar un chiriaș. Cu toate acestea, pretorul îmi va acorda
o acțiune in rem și, prin urmare, aș avea și eu dreptul la o acțiune pe motiv de servitute; prin urmare, ar trebui să mi se acorde
dreptul de a notifica notificarea de suspendare a operațiunilor.
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(4) În cazul în care o nouă lucrare este începută într-un loc public, orice cetățean are dreptul de a notifica notificarea de
suspendare a acesteia. 4. Paulus, Despre edict, cartea XLVIII.
Pentru că este în interesul statului să fie permisă protejarea bunurilor sale de către un număr cât mai mare de persoane.
0. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LII.
Întrebarea a fost ridicată cu referire la o secție. Julianus, în Cartea a douăsprezecea a Digestului, spune că permisiunea de a
da un preaviz pentru a suspenda ridicarea unei noi lucrări nu ar trebui acordată unui ward, cu excepția cazului în care aceasta
interferează cu confortul său privat; ca, de exemplu, atunci când îi taie lumina sau îi obstrucționează vederea. În plus, o
notificare transmisă de un tutore nu va fi valabilă decât dacă este făcută cu autoritatea tutorelui său.
5. Notificarea de suspendare a operațiunilor poate fi, de asemenea, notificată unui sclav, dar el însuși nu poate notifica o
astfel de notificare și, dacă este notificată de el, nu va avea niciun efect.
6. Din nou, trebuie amintit faptul că notificarea unei astfel de notificări trebuie să fie făcută pe proprietatea însăși; adică în
locul în care se desfășoară lucrările, indiferent dacă cineva construiește deja sau a făcut pregătiri pentru a construi acolo.
7. Nu este necesar ca notificarea să fie făcută proprietarului însuși, fiind suficient ca aceasta să fie făcută la fața locului și
oricărei persoane care se întâmplă să fie prezentă, iar acest lucru poate fi făcut chiar și asupra muncitorilor sau artizanilor
care execută lucrarea. Și, în general, notificarea de suspendare a activității poate fi notificată tuturor celor care sunt prezenți
în numele patronului sau chiar muncitorilor. Nici nu contează cine este sau care poate fi rangul persoanei prezente în acel
moment, căci dacă notificarea este făcută unui sclav, unei femei, unui băiat sau unei fete, ea va fi valabilă, deoarece este
suficient ca notificarea să fie făcută la fața locului în așa fel încât proprietarul să poată fi informat despre ea.
8. În cazul în care cineva ar trebui să notifice proprietarul unei proprietăți aflate într-un loc public, este perfect clar că o astfel
de notificare nu va avea nicio forță sau efect, deoarece trebuie să fie notificată pe teren și aș spune aproape în clădirea însăși;
și acest lucru a fost decis pentru ca prin intermediul unei notificări să se poată suspenda imediat lucrările. Dacă, cu toate
acestea, notificarea este servită în altă parte, rezultatul va fi că se va produce același inconvenient ca și în cazul în care orice
structură ar fi fost ridicată prin ignoranță în timpul necesar pentru a ajunge la locul în care aceasta a fost făcută contrar
Edictului Pretorului.
9. În cazul în care proprietatea pe care se află în curs de construcție o clădire nouă aparține mai multor persoane, iar
notificarea este făcută uneia dintre ele, notificarea este făcută în mod corect și se consideră că toți proprietarii au fost
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notificați. Dacă, totuși, unul dintre ei continuă să construiască după ce a fost notificat să se oprească, cei care nu au continuat
nu vor fi răspunzători, deoarece fapta altuia nu trebuie să prejudicieze pe cel care nu a făcut nimic.
10. În cazul în care noua construcție ar aduce prejudicii unor bunuri aparținând mai multor proprietari, este suficientă o
notificare transmisă de unul dintre coproprietari sau trebuie să o transmită toți? Cea mai bună opinie este că notificarea de
către unul dintre ei nu este suficientă pentru toți, ci fiecare dintre ei trebuie să o notifice individual, deoarece s-ar putea
întâmpla ca unul dintre ei să aibă dreptul de a notifica notificarea pentru a interzice construirea lucrării, iar ceilalți să nu aibă
un astfel de drept.
11. În cazul în care cineva dorește să notifice însuși pretorul cu privire la ridicarea unei noi clădiri, el trebuie, între timp, să
arate că nu poate notifica cealaltă parte; iar dacă ar face acest lucru ulterior, tot ceea ce a fost construit după ce l-a notificat pe
pretor trebuie distrus, la fel ca și cum două notificări ar fi fost notificate în momente diferite.
12. Dar dacă cineva ar introduce grinzi în casa mea sau ar construi pe terenul meu, este corect ca eu să-mi protejez drepturile
printr-o notificare care să oprească ridicarea clădirii.
13. Sextus Pedius remarcă foarte corect că există trei motive care dau naștere unei notificări pentru a împiedica ridicarea unei
noi construcții, și anume, un motiv natural, un motiv public sau un motiv care rezultă din impunerea unei servituți. Un motiv
natural există atunci când cineva a introdus grinzi în clădirea mea sau a ridicat o structură pe terenul meu. Un motiv public
există atunci când, prin notificarea de suspendare a unei noi lucrări, protejăm executarea legilor, a decretelor Senatului sau a
Constituțiilor imperiale. Un motiv care rezultă din impunerea unei servituți există atunci când cineva, după ce și-a diminuat
propriul drept, îl sporește pe cel al altuia; adică, după ce a impus o servitute pe propriul teren, el face un act împotriva
dreptului celui care avea dreptul la servitute.
14. În plus, trebuie reținut că, atunci când cineva dorește să ridice o clădire pe terenul nostru, să introducă grinzi în casele
noastre sau să proiecteze o structură deasupra proprietății noastre, este mai bine să fie împiedicat să facă acest lucru, fie de
către pretor, fie de către propria mână, adică prin aruncarea unei pietre, decât prin notificarea de a renunța la construirea unei
noi lucrări; deoarece, prin notificarea unei astfel de notificări, noi îl constituim pe cel căruia i se notifică drept posesor al
proprietății. Cu toate acestea, dacă acesta ar face ceva pe terenul său care ne-ar putea aduce prejudicii, atunci va fi necesară
notificarea de suspendare a operațiunilor. Iar dacă cineva va continua să construiască pe terenul nostru, va fi perfect corect să
ne folosim de interdicția Quod vi aut clam, sau Uti possidetis împotriva lui.
15. În cazul în care cineva dorește să repare sau să curețe cursurile de apă sau canalizările care îi aparțin, nu i se poate aplica
un aviz de suspendare a operațiunilor; și acest lucru este rezonabil, deoarece este în interesul sănătății și securității publice ca
canalizările și cursurile de apă să fie curățate.
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16. Mai mult, în general, pretorul exceptează și alte lucrări, atunci când întârzierea în construirea lor este însoțită de pericol.
Căci, cu referire la acestea, el consideră că o notificare de suspendare a lor nu ar trebui să fie ascultată. Căci cine se poate
îndoi de faptul că nu ar trebui să nu se asculte notificarea de suspendare a unei noi lucrări, mai degrabă decât de împiedicarea
construirii unor clădiri necesare? Această secțiune a Edictului se aplică ori de câte ori întârzierea este susceptibilă de a
provoca un prejudiciu.
17. Prin urmare, în cazul în care cineva, într-un caz în care pericolul poate fi cauzat de întârziere, servește o notificare pentru
a opri o lucrare nouă, de exemplu, atunci când se fac reparații la canalul unui canal de canalizare sau la pereții acestuia; noi
considerăm că ar trebui să se facă o investigație în instanță dacă lucrarea este de așa natură încât o notificare de suspendare a
operațiunilor ar trebui să nu fie luată în considerare. În cazul în care ar trebui să fie evident că un pericol va rezulta din
întârzierea reparației unui canal, a unui curs de apă sau a oricărui alt lucru de acest fel, trebuie spus că nu ar trebui să se
considere că notificarea va cauza vreun prejudiciu.
18. Cel care notifică oprirea unei lucrări noi trebuie să jure că nu o face cu scopul de a deranja. Acest jurământ este depus
prin autoritatea pretorului; prin urmare, nu se cere ca cel care cere jurământul să fie mai întâi jurat.
19. Persoana care notifică trebuie să arate în ce loc se află noua construcție la care se referă notificarea; pentru ca cel care
este notificat să știe unde poate construi și unde trebuie să se abțină de la a construi. Această desemnare trebuie să fie făcută
ori de câte ori notificarea a fost făcută cu referire la o parte a construcției. Cu toate acestea, în cazul în care notificarea se
referă la întreaga clădire, nu este necesar să se arate acest lucru, ci doar să se menționeze acest lucru.
20. În cazul în care lucrările reclamate se efectuează în mai multe locuri, este suficientă o singură notificare sau sunt necesare
mai multe? Julianus, în Cartea a patruzeci și nouă a Digestului, spune că, deoarece notificarea trebuie să fie făcută pe terenul
însuși, sunt necesare mai multe notificări, precum și mai multe retrageri.
21. Dacă cel care a fost notificat să suspende operațiunile dă o garanție sau promite să despăgubească cealaltă parte, sau dacă
nu a fost vina lui că nu a dat o garanție sau nu a promis o despăgubire, conform judecății unui bun cetățean; este la fel ca și
cum notificarea nu ar fi fost notificată. Acest remediu este unul convenabil, deoarece evită deranjul de a se prezenta în fața
pretorului și de a depune o cerere de eliberare a notificării.
22. În cazul în care notificarea sau comunicarea notificării este făcută de un agent, iar acesta nu dă garanții că principalul său
va ratifica actul său, notificarea va fi lipsită de efect, chiar dacă agentul a fost numit în mod regulat.
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23. În cazul în care cineva, în numele unei persoane absente, solicită o retragere, indiferent dacă aceasta se referă la un drept
privat sau public, el va fi obligat să furnizeze o garanție, deoarece ia rolul unui pârât. Această garanție nu se referă însă la
ratificarea de către comitent, ci doar la notificarea de suspendare a construcției noii lucrări.
24. 24. Din nou, dacă un mandatar mă notifică să opresc o nouă lucrare și acceptă o garanție din partea mea, iar eu, ulterior,
mă folosesc de o interdicție împotriva lui pentru a-l împiedica să folosească forța împotriva mea pentru a mă împiedica să
construiesc, el va fi obligat să îmi dea o garanție pentru a executa hotărârea, deoarece ia partea unui pârât.
(1) Julianus, Digest, Cartea XLI.
Prin urmare, excepțiile bazate pe mandat nu trebuie să fie opuse împotriva lui și nici nu trebuie să fie obligat să furnizeze
garanții că principalul său va ratifica actul său.
6. (6) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LII.
Dacă el nu ar trebui să dea garanții, i se poate interzice construirea noii lucrări, iar orice acțiune pe care ar încerca să o
introducă în numele comitentului trebuie să îi fie refuzată.
2. Un tutore și un curator pot da o notificare pentru a opri construcția unei noi clădiri. 8. Paulus, Despre edict, cartea XLVIII.
3. Nu pot notifica nu numai pe cel mai apropiat vecin pentru a suspenda operațiunile, ci și pe cel care se află imediat după el;
căci servituțile pot exista între două terenuri care sunt separate de alte proprietăți publice sau private.
3. Oricine notifică pentru a suspenda operațiunile acolo unde s-a făcut deja ceva, trebuie să precizeze acest lucru în cererea
sa, pentru ca ceea ce s-a făcut după aceea să fie evident.
4. În cazul în care nu vă pot împiedica în mod legal să faceți ceva și ar trebui să vă notific să suspendați operațiunile pentru o
nouă structură, nu veți avea dreptul de a continua construcția decât dacă îmi dați o garanție.
5. Dacă v-aș notifica să ridicați o clădire interzisă de legi într-un loc public, trebuie să vă obligați printr-o promisiune,
deoarece eu vă contest dreptul de a o construi nu în numele meu, ci în cel al altuia, și cum eu susțin dreptul altuia, ar trebui să
mă mulțumesc cu o simplă promisiune.
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6. Trebuie reținut că, în cazul în care a fost notificată o notificare de suspendare a unei noi lucrări, persoana notificată trebuie
să renunțe până când furnizează o garanție sau până la retragerea unei notificări; pentru că atunci, dacă are dreptul de a
construi, poate continua în mod corespunzător să o facă.
7. Pentru a dovedi că o construcție a fost făcută după ce a fost notificată, partea care a notificat-o trebuie să măsoare
construcția; iar pretorul decretează în mod obișnuit ca măsurarea să fie făcută și să fie prezentată.
8. Notificarea se stinge prin moartea celui care a notificat-o sau prin înstrăinarea proprietății; pentru că în aceste moduri se
pierde dreptul de a împiedica construirea lucrării.
9. Dacă persoana căreia i s-a notificat notificarea de a întrerupe o nouă lucrare moare sau vinde casa, efectul notificării nu se
va stinge. Dovada acestui fapt reiese din faptul că se face mențiune în cuprinsul acesteia despre moștenitor, în cazul în care se
încheie o stipulație cu referire la această chestiune.
10. Gaius, Despre edictul urban, sub titlul: Despre înștiințarea de suspendare a unei lucrări noi.
Un creditor, de către care o suprafață de teren este deținută în gaj, poate în mod legal să notifice o notificare pentru a
suspenda o lucrare nouă (adică atunci când este vorba de o servitute), pentru că i se acordă dreptul de a intenta o acțiune în
justiție pentru recuperarea servituții.
11. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLV.
Notificarea de încetare a unei lucrări noi este o procedură in rem și nu in personam. Prin urmare, poate fi notificată unei
persoane nebune sau unui copil, iar autoritatea tutorelui său nu este necesară.
12. Paulus, Despre Sabinus, Cartea XI.
Notificarea comunicată oricărei persoane cu o inteligență obișnuită, de exemplu unui muncitor, va obliga un copil sau un
nebun.
13. Același, Despre Sabinus, Cartea XIII.
Dacă se constituie o garanție cu referire la o notificare de întrerupere a unei noi lucrări, stipulația devine operațională în
conformitate cu hotărârea pronunțată.
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14. Julianus, Digest, Cartea XLI.
Atunci când un mandatar notifică pentru întreruperea unei opere noi și oferă o garanție că mandantul său va ratifica actul său,
retragerea este acordată și în numele proprietarului.
15. În cazul în care proprietarul notifică încetarea unei opere noi într-un anumit termen, care este inclus în stipulația făcută cu
privire la notificare, aceasta va deveni operațională; dacă notificarea este făcută după expirarea termenului, aceasta nu va
deveni operațională. Într-adevăr, după ce proprietarul a notificat o dată, nu i se permite să o facă a doua oară, atâta timp cât
clauza încheiată cu privire la notificarea de a întrerupe noua lucrare este valabilă.
16. În cazul în care apare un mandatar cu referire la retragere, din partea celui care a notificat notificarea de încetare a unei
opere noi, pretorul trebuie să facă o anchetă pentru a împiedica ca un mandatar fals să prejudicieze drepturile părții absente,
deoarece ar fi intolerabil ca beneficiul acordat de pretor să fie pierdut prin intervenția oricui altcuiva.
17. Același, Digest, Cartea a XLIX-a.
Dacă o persoană care are dreptul de trecere notifică pe cineva care a construit o casă acolo unde are dreptul de trecere, actul
său va fi nul; dar nu va fi împiedicată să intenteze o acțiune pentru a recupera servitutea la care are dreptul.
18. Africanus, Întrebări, Cartea a XIX-a.
Atunci când este intentată o acțiune pentru a împiedica ridicarea unei case la o înălțime mai mare de către un vecin, înainte de
a se fi executat vreo lucrare, iar cauza nu este apărată de către respectivul vecin, s-a considerat că este de datoria
judecătorului să nu se mai facă nimic înainte ca partea, împotriva căreia a fost intentată acțiunea, să fie obligată să dea
garanții că nu va continua să construiască, înainte de a-și stabili dreptul de a o ridica mai sus. Pe de altă parte, aceeași regulă
se va aplica atunci când cineva introduce o acțiune, pretinzând că are dreptul de a-și construi casa mai sus împotriva
consimțământului adversarului său și, în mod similar, nu se face nicio apărare, deoarece se consideră că este de datoria
judecătorului să ordone adversarului să dea garanții că nu îl va notifica să întrerupă noua lucrare și nici nu va folosi violența
împotriva lui pentru a-l împiedica să construiască. În acest caz, de asemenea, cel care nu se apără este pedepsit prin obligarea
lui de a-și dovedi dreptul, căci aceasta înseamnă, de fapt, a lua partea reclamantului.
19. Ulpianus, Despre edict, cartea XIII.
Dacă pretorul ar ordona să se notifice încetarea unei noi opere, iar apoi ar interzice-o; o acțiune întemeiată pe prima notificare
nu va fi admisă, deoarece aceasta ar fi contrară hotărârii pretorului.
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20. Paulus, Despre Edict, Cartea LVII.
În cazul în care un agent împiedică construirea unei noi lucrări, proprietarul va avea dreptul la interdicție Quod vi aut clam.
21. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
În cazul în care notificarea de a întrerupe construcția unei noi clădiri este comunicată unuia dintre mai mulți coproprietari,
dacă lucrarea este realizată cu acordul tuturor, notificarea îi va obliga pe toți. Dacă, totuși, unii dintre ei nu sunt la curent cu
construirea noii clădiri, cel care a acționat cu încălcarea Edictului pretorian va fi responsabil individual în întregime.
22. Nici nu contează cui aparține terenul pe care se află în curs de construcție, căci numai el este considerat cel care se află în
posesia proprietății, cu condiția ca lucrările să fie efectuate în numele său.
23. Paulus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Trebuie reținut că, atunci când urmărirea unei noi lucrări a fost refuzată de pretor, partea interesată poate recurge în
continuare la acțiunile sale legitime, deoarece dreptul la acestea continuă să existe în toate acele cazuri în care pretorul, la
început, refuză să permită notificarea pentru întreruperea ridicării unei noi construcții.
24. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XVII-a.
Pretorul spune: "În cazul în care cineva a fost înștiințat pe teren să întrerupă construcția unei noi lucrări, al cărei drept de a
continua este în litigiu, și el persistă în a face acest lucru, în același loc, înainte de a i se acorda retragerea; sau în cazul în care
circumstanțele sunt de așa natură încât retragerea ar trebui să fie acordată, el trebuie să restabilească proprietatea în starea
inițială."
25. Interdicția se acordă în următoarele cazuri. Se precizează în Edict că nicio lucrare nu va fi efectuată, după notificarea,
înainte ca retragerea să fie acordată sau, în locul acesteia, a fost furnizată o garanție pentru a restabili proprietatea în starea sa
inițială. Prin urmare, cel care continuă lucrările, chiar dacă are dreptul de a face acest lucru, este, totuși, considerat că a
încălcat interdicția pretorului și va fi obligat să demoleze structura.
26. Există temei pentru acest interdict, indiferent dacă notificarea a fost făcută pe un teren care este liber, sau pe care s-a
construit.
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27. Pretorul spune: "El trebuie să readucă proprietatea la starea sa inițială". El ordonă ca ceea ce a fost făcut să fie restaurat și
nu contează dacă a fost făcut în conformitate cu legea sau nu, prin urmare, interdicția va fi aplicabilă indiferent dacă actul a
fost legal sau ilegal.
28. Din nou, orice a fost făcut înainte de retragerea cu preaviz, sau înainte de a se întâmpla ceva care se consideră că ține loc
de retragere, se consideră că nu a fost făcut în mod legal.
29. Dacă cel care a ridicat clădirea ar fi dispus să dea o garanție, iar reclamantul refuză să încheie o stipulație, acest lucru ar
trebui considerat ca fiind o retragere; deoarece, întrucât aceasta este vina reclamantului, este evident că circumstanțele sunt
de așa natură încât ar trebui să se facă retragerea.
30. Acest interdict este acordat perpetuu și va fi în favoarea moștenitorului și a altor succesori.
31. Interdicția va fi întemeiată împotriva persoanei înseși care a construit lucrarea, sau împotriva celui care a ratificat-o după
ce a fost terminată.
32. Este clar că acest interdict va fi îndreptat împotriva moștenitorului celui care a construit lucrarea; și în cazul în care se
ridică această problemă, trebuie remarcat faptul că Labeo a fost de părere că ar trebui să fie acordat împotriva moștenitorului
numai în cazul în care acesta a obținut un anumit beneficiu de pe urma construcției sau în cazul în care s-a împiedicat, printrun comportament fraudulos din partea sa, să obțină vreun beneficiu de pe urma acesteia. Unele autorități susțin că o acțiune
in factum ar trebui să fie acordată în plus față de interdict; această opinie este corectă.
33. Pretorul spune în continuare: "În cazul în care cineva a fost înștiințat, în incintă, să nu procedeze la noua lucrare, și dacă a
fost dată o garanție, sau este vina ta că nu a fost dată, interzic ca forța să fie folosită pentru a împiedica cealaltă parte să
continue lucrarea în acel loc".
34. Această interdicție este prohibitivă, deoarece interzice intervenția asupra oricui, care dă garanții, de a continua lucrarea
sa, deoarece ornamentarea orașelor este implicată în a nu permite ca clădirile să fie abandonate.
35. Nici nu contează dacă persoana în cauză are sau nu dreptul prin lege să construiască, deoarece cel care l-a notificat să
renunțe la noua lucrare este în siguranță după ce i-a fost oferită o garanție.
36. Această interdicție va fi de asemenea în favoarea persoanei căreia i s-a dat garanția.
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37. Pretorul adaugă: "Sau dacă este vina ta că nu s-a dat garanția". Prin urmare, nu va exista un motiv pentru interdict dacă nu
este furnizată o garanție, ci doar este făcută o promisiune pentru despăgubire; pentru că nu ar trebui să se permită ca o clădire
să fie ridicată într-un loc public, înainte de a se verifica prin ce autoritate se face acest lucru.
38. 38. Dacă se oferă o garanție, dar nu ar trebui să continue să existe, interdictul va înceta să mai fie aplicabil.
39. În cazul în care a fost vina persoanei care a notificat notificarea că nu a fost constituită o garanție pentru o anumită
perioadă de timp, dar nu mai este vina sa, interdictul va înceta să se aplice.
40. Acest interdict este aplicabil și după trecerea unui an și va fi valabil în favoarea moștenitorului și a altor succesori.
41. Același, Despre Edict, Cartea LXXX.
O stipulație este de obicei încheiată cu referire la înștiințarea de a întrerupe construcția unei noi lucrări, ori de câte ori un
vecin spune că are dreptul de a-l împiedica pe altul să o construiască împotriva consimțământului său.
42. Mai mult, în cazul în care cineva dorește să procedeze cu impunitate și să continue să construiască după ce a fost notificat
să se oprească, el trebuie să ofere o garanție persoanei care i-a comunicat notificarea. Dacă face acest lucru, va fi în avantajul
ambelor părți; al celui care a notificat notificarea, deoarece are garanția de a readuce clădirea la starea anterioară; și al celui
căruia i-a fost notificată notificarea, deoarece construcția sa nu este împiedicată. Pentru că, dacă acesta construiește înainte de
a furniza garanția, el poate fi obligat, prin intermediul unei interdicții restitutorii, să demoleze ceea ce a ridicat.
43. Din nou, această stipulație este dependentă de o condiție și devine operațională numai după ce a fost pronunțată
hotărârea, cu excepția cazului în care s-a întâmplat ceva înainte ca acest lucru să se întâmple, iar cauza să nu fi fost apărată ;
și se adaugă și clauza cu referire la rea-credință.
44. Considerăm că o construcție a fost finalizată, nu atunci când au fost așezate unul sau două rânduri de piatră, ci atunci
când lucrarea a căpătat o anumită formă și are aspectul unei clădiri.
45. Stipulația devine operantă, iar proprietatea trebuie să fie repusă în starea sa anterioară, în conformitate cu judecata unui
bun cetățean, indiferent dacă s-a pronunțat o hotărâre în cauză sau dacă nu se face nicio apărare. În cazul în care bunul nu
este readus la starea sa anterioară, pârâtul trebuie să plătească o sumă de bani proporțională cu prejudiciul suferit, dacă
reclamantul va consimți la acest lucru.
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46. În cazul în care mai mulți coproprietari construiesc o clădire, se pune problema dacă toți trebuie să constituie o garanție.
Labeo spune că unul singur trebuie să o facă, deoarece refacerea imobilului nu poate fi făcută parțial.
47. De asemenea, el spune că, chiar dacă mai mulți proprietari notifică, trebuie să se aibă grijă ca garanția să fie dată unuia
dintre ei, dacă toți sunt de acord cu acest lucru; pentru că este evident că, dacă unul dintre ei nu consimte, garanția trebuie
dată fiecăruia dintre ei.
48. De asemenea, el spune că trebuie adăugat în stipulație că trebuie plătită o sumă egală cu dobânda fiecăruia; dacă părțile
doresc acest lucru. Dacă, totuși, garanția este furnizată la valoarea bunurilor, el spune că va apărea o îndoială dacă aceste
cuvinte se referă la valoarea întregii proprietăți sau doar la cea a interesului părții care intră în stipulație. Cred că, dacă
garanția pentru valoarea proprietății este furnizată uneia dintre părți, se poate susține că stipulația va fi suficientă pentru toate
părțile, deoarece aceasta se referă la valoarea prejudiciului cauzat de lucrare.
49. Marcellus, Digest, cartea XV.
Persoana căreia i s-a comunicat notificarea a decedat înainte de a obține retragerea notificării. Moștenitorul său trebuie să
permită adversarului său să demoleze construcția, deoarece într-o restaurare de acest fel sancțiunea trebuie să fie plătită de cel
care a încălcat Edictul; dar moștenitorul nu succede la sancțiune.
50. Javolenus, Epistole, Cartea a VII-a.
Un anumit om care fusese notificat să întrerupă construcția unei noi clădiri a vândut terenul, iar cumpărătorul a continuat
lucrările; credeți că fie cumpărătorul, fie vânzătorul este răspunzător pentru că a încălcat Edictul? Răspunsul a fost că, dacă,
după ce a fost notificată, construcția clădirii a fost continuată, cumpărătorul, adică proprietarul terenului, ar fi răspunzător;
deoarece o notificare de întrerupere nu este personală și este răspunzător doar cel care este în posesia proprietății asupra
căreia a fost notificată notificarea de întrerupere a lucrărilor.

Tit. 2. Cu privire la amenințarea de prejudiciu și la împingerile și proeminențele unei case vecine.
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51. Ulpianus, Despre edict, Cartea I.
În cazul în care iminența unei amenințări de prejudiciu cere celeritate, iar întârzierea i se pare pretorului periculoasă și, din
acest motiv, își rezervă competența, el va acționa foarte corect dacă își va delega autoritatea magistraților municipali din
district.
52. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXVIII.
53. Prejudiciul amenințat este cel care nu a avut loc încă, dar de care ne temem că ar putea fi cauzat în viitor.
53. 53. Paulus, Despre Edict, Cartea XLVII.
Termenii damnum și damnatio se referă la luarea și, ca să spunem așa, la diminuarea unei proprietăți.
54. Ulpianus, Despre Edict, Cartea I.
În cazul în care timpul pentru furnizarea de garanții a expirat, este de datoria pretorului sau a guvernatorului, după o audiere,
fie să considere partea responsabilă, fie să o elibereze; și, dacă aceasta din urmă necesită o anchetă locală, să trimită cazul
magistraților municipali pentru a lua o decizie.
55. Dacă garanția nu este furnizată în termenul stabilit de pretor, reclamantul trebuie pus în posesia bunurilor, iar prin
termenul "bunuri" se înțelege fie toate bunurile, fie o parte din ele.
56. Dacă cealaltă parte nu este dispusă să permită vecinului său să intre în posesie, poate fi obligată de către magistrat să
furnizeze garanții? Nu cred că poate; dar el va fi pasibil de o acțiune in factum, deoarece dacă nu i se permite să intre în
posesie după ce a fost trimis de pretor, ar trebui să recurgă la acțiunea menționată mai sus.
57. Prin urmare, pretorul sau guvernatorul le ordonă magistraților municipali să facă două lucruri, și anume să ceară garanții
și să acorde posesia; celelalte chestiuni le rezervă pentru jurisdicția sa proprie.
58. Dacă există o întârziere în acordarea garanției, nu duumviri, ci pretorul sau guvernatorul ar trebui să acorde permisiunea
de a intra în posesie (ceea ce se face de obicei atunci când se prezintă un motiv întemeiat), iar aceeași regulă se aplică și
atunci când, după ce s-a prezentat un motiv întemeiat, se renunță la posesie.
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59. Pretorul spune: "În cazul în care partea căreia trebuie să i se notifice notificarea este absentă, ordon ca notificarea să fie
lăsată la reședința sa." Este considerat absent cel care nu se prezintă la tribunal; opinie pe care Pomponius o aprobă. Mai
mult, pretorul ordonă ca notificarea să fie făcută fără grosolănie, și nu ca pârâtul să fie scos cu forța din casa sa. Cu toate
acestea, prin cuvintele: "Notificarea trebuie lăsată la casa în care locuiește", trebuie să înțelegem că trebuie să i se înmâneze
acolo, chiar dacă locuiește într-o casă care aparține altcuiva. Atunci când nu are un domiciliu, notificarea trebuie să fie
transmisă la fața locului, fie agentului său, fie chiriașului.
60. Ori de câte ori pretorul cere ca notificarea să fie făcută, aceasta înseamnă dacă există cineva căruia i se poate face
notificarea. Cu toate acestea, dacă nu se poate găsi o astfel de persoană, de exemplu, pentru că locuința aparține unei moșii
care nu a fost încă intrată, sau dacă nu există niciun moștenitor, iar casa nu este locuită, această secțiune a Edictului nu se va
aplica. Cu toate acestea, planul cel mai sigur este de a atașa o notificare scrisă la casa însăși, deoarece se poate întâmpla ca în
acest fel cineva, după ce a fost notificat, să apară pentru apărare.
61. Dacă judecătorul va neglija oricare dintre aspectele menționate mai sus, se va judeca împotriva sa pentru valoarea
prejudiciului suferit prin faptul că nu a cerut să se constituie o garanție împotriva amenințării de prejudiciu. Aceasta nu se
referă la suma care ar fi putut fi recuperată, ci doar la interesul pe care reclamantul l-a avut în obținerea garanției și este
impusă în beneficiul acestuia din urmă, și nu ca o sancțiune.
62. Din nou, această acțiune este dependentă de o anumită condiție, și anume dacă s-a făcut o cerere către judecător, dar
acolo unde acest lucru nu s-a făcut, acțiunea nu poate fi introdusă împotriva acestuia. Spunem că cererea de garanție este
corect făcută atunci când cererea este făcută în instanță, și nu în altă parte.
63. Atunci când localitatea în care se face cererea este atât de aproape de orașul Roma, încât, dacă nu intervine magistratul, se
poate face cerere la pretor sau la guvernator, se poate spune că această acțiune nu se va îndrepta împotriva magistratului, căci
este ca și cum reclamantul nu ar avea nici un interes, deoarece era în puterea lui să ceară să fie pus în posesie fie de pretor, fie
de guvernator.
64. În plus, această secțiune, care are ca obiect urmărirea proprietății, este acordată atât în favoarea cât și împotriva unui
moștenitor și este una perpetuă.
65. Paulus, Despre Edict, Cartea I.
66. Este de datoria pretorului, în cazul în care reclamantul este pus în posesie, să îi permită să dobândească proprietatea
asupra bunului, după ce l-a deținut o perioadă lungă de timp.
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66. În cazul în care există mai mulți coproprietari care ar trebui să furnizeze garanții, iar unul dintre ei nu o face, reclamantul
va fi pus în posesia părții sale. Și, pe de altă parte, atunci când există mai multe persoane care doresc să li se furnizeze o
garanție, iar unii au case mai valoroase decât ceilalți, sau atunci când toți sunt proprietari de părți inegale din aceeași casă,
toți, totuși, vor fi puși în posesie pe picior de egalitate, și nu în funcție de întinderea proprietății lor respective.
67. Dacă atât proprietarul bunului, cât și uzufructuarul cer o garanție împotriva amenințării de prejudiciu, trebuie să fie
ascultați amândoi; căci promitentul nu suferă nici un prejudiciu, deoarece va fi obligat să plătească fiecăruia doar în proporție
cu valoarea interesului său.
68. Gaius, Despre edictul provincial, cartea I.
Se întâmplă uneori ca, în cazul în care s-a produs un prejudiciu, să nu avem dreptul la nici o acțiune, dacă nu s-a dat anterior
o garanție; de exemplu, atunci când casa vecinului meu, care este într-o stare ruinătoare, cade peste clădirea mea. Această
regulă este aplicabilă într-o asemenea măsură încât numeroase autorități au considerat că cel vinovat nu poate fi obligat nici
măcar să îndepărteze gunoiul, cu condiția să aibă intenția de a abandona totul pe pământ.
69. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIII.
Pretorul spune: "În caz de amenințare de prejudiciu, ordon ca fiecare dintre cei care se prezintă în nume propriu să promită
despăgubiri, iar toți ceilalți să dea garanții celeilalte părți, care este dispusă să jure că nici el, nici persoana pentru care
acționează nu face cererea cu scopul de a provoca neplăceri; și că cererea poate fi făcută până în ziua pe care o voi stabili
pentru a avea cazul. În cazul în care se contestă faptul că partea care trebuie să depună garanția este sau nu proprietarul
bunului, dispun ca garanția să fie depusă cu titlu provizoriu. În cazul în care o construcție este ridicată într-un curs de apă
public sau pe malul acestuia, ordon ca garanția să fie constituită pentru zece ani. În plus, ordon părții căreia i se constituie
garanția să intre în posesia proprietății, în numele celui care a solicitat garanția; și, dacă se dovedește că există un motiv
întemeiat, îi ordon să obțină posesia efectivă a acesteia. Voi acorda o acțiune împotriva celui care refuză să dea o garanție sau
care nu permite celeilalte părți să rămână în posesie sau să o dobândească, pentru ca acesta să plătească atât cât ar fi fost
obligat să plătească dacă s-ar fi constituit o garanție cu privire la proprietatea respectivă, în conformitate cu hotărârea mea
sau cu cea a unui judecător care are jurisdicție asupra acestei proprietăți, care se află, de asemenea, în jurisdicția mea. În
cazul în care cel căruia i-am acordat posesia în numele altuia nu oferă o garanție împotriva amenințării de prejudiciu, voi
dispune ca cel căruia nu i s-a furnizat garanția să fie pus imediat în posesia efectivă a proprietății menționate."
70. Acest Edict se referă la prejudiciul care nu a fost încă comis, în timp ce alte acțiuni care se referă la prejudicii se referă la
reparații, precum cea din Legea Aquilian și altele. În cadrul acestui Edict nu este prevăzut nimic cu referire la prejudiciul deja
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comis, deoarece atunci când animalele au cauzat daune, nu este obișnuit să ne facă responsabili, decât pentru a ne obliga să le
predăm cu titlu de reparație; și există cu mult mai multe motive pentru ca aceeași regulă să fie aplicabilă atunci când este
luată în considerare proprietatea lipsită de viață, deoarece nu ar trebui să fim responsabili pentru o sumă mai mare; mai ales
atunci când animalele care au comis daunele sunt încă în existență; dar casa care a cauzat ruina prin cădere a încetat să mai
existe.
71. Prin urmare, în cazul în care casa cade înainte de a se fi dat o garanție, iar proprietarul nu dorește să îndepărteze gunoiul
și îl abandonează, se pune întrebarea dacă se poate intenta o acțiune împotriva lui. Julianus, într-un caz în care o casă ruinată
a căzut, înainte de a se fi încheiat o stipulație cu referire la prejudiciul amenințat, fiind consultat cu privire la ce ar trebui să
facă cel pe a cărui proprietate au căzut gunoaiele pentru a obține despăgubiri, a răspuns că, dacă proprietarul casei care a
căzut dorește să îndepărteze gunoaiele, nu ar trebui să i se permită să facă acest lucru, decât dacă îndepărtează totul, adică
chiar și ceea ce nu are valoare, și ar trebui, de asemenea, să dea o garanție, nu numai cu referire la prejudiciul viitor, ci și cu
referire la cel care a fost deja suferit. În cazul în care proprietarul casei care s-a răsturnat nu face nimic, ar trebui să i se
acorde o interdicție celui pe a cărui proprietate au căzut gunoaiele, prin care vecinul său să fie obligat fie să îndepărteze
gunoaiele, fie să abandoneze întreaga casă care a fost distrusă.
72. Gaius, Despre edictul pretorului urban: Titlu, Cu privire la amenințarea cu vătămarea.
Se poate spune atunci, foarte corect, că aceste proceduri nu ar trebui să fie întreprinse atunci când proprietarul casei ruinate
nu a reușit să asigure securitatea, nu din neglijență din partea sa, ci din cauza unui obstacol care l-a împiedicat să facă acest
lucru.
73. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIII.
Julianus mai spune că se poate considera că, în acest caz, proprietarul casei poate fi obligat să ofere garanție pentru daunele
care au avut deja loc; deoarece, întrucât protecția poate fi asigurată cât timp clădirea este încă intactă, nu este inechitabil ca ea
să fie oferită după ce a căzut în ruină. Cu toate acestea, în timp ce era intactă, oricine poate fi obligat fie să dea o garanție
împotriva amenințării de prejudiciu, fie să abandoneze casa pe care nu este dispus să o repare. În cele din urmă, el spune că,
dacă cineva, din cauza scurtimii timpului necesar sau din cauza absenței sale pentru afaceri pentru stat, nu poate încheia o
stipulație împotriva amenințării de prejudiciu, nu este nedrept ca pretorul să prevadă că proprietarul casei ruinate trebuie fie
să repare paguba, fie să o abandoneze. Rațiunea aprobă opinia lui Julianus.
74. Se pune întrebarea dacă un interdict poate fi acordat cu referire la lucrurile care au fost transportate de curentul unui râu.
Trebatius spune că, atunci când Tibrul se umflă și transportă proprietatea unor persoane pe terenurile altora, un interdict este

2455

acordat de pretor pentru a împiedica folosirea violenței împotriva proprietarilor respectivelor bunuri pentru a-i împiedica să
scoată ceea ce le aparține; cu condiția ca aceștia să promită despăgubiri împotriva amenințărilor de prejudiciu.
75. Alfenus spune că, dacă o porțiune din pământul tău cade pe al meu și tu o revendici, se va acorda o acțiune împotriva ta
pentru prejudiciul deja comis. Această opinie este aprobată de Labeo; pentru că prejudiciul pe care l-am suferit deja nu poate
fi lăsat la decizia judecătorului în fața căruia se cere recuperarea pământului care a căzut; și nici nu ar trebui să se acorde o
acțiune dacă tot ceea ce a căzut nu este îndepărtat. Alfenus spune, de asemenea, că pământul care a căzut poate fi revendicat
doar acolo unde nu s-a unit cu, și constituie o parte a terenului meu. Nici un copac care, după ce a fost dus pe câmpul meu și
a prins rădăcini în pământul meu, nu poate fi revendicat de tine. De asemenea, nu pot intenta o acțiune împotriva ta pe motiv
că nu aveai niciun drept asupra părții tale de pământ depuse pe al meu, dacă aceasta era deja unită cu a mea, pentru motivul
că atunci devine proprietatea mea.
76. Neratius spune însă că, dacă barca dumneavoastră este purtată pe terenul meu de forța curentului, nu o puteți îndepărta
decât dacă îmi furnizați o garanție pentru orice prejudiciu pe care l-aș fi suferit.
77. S-a pus problema, atunci când terenul aparține unei persoane, iar suprafața lui unei alte persoane, dacă aceasta din urmă
ar trebui să promită o despăgubire pentru prejudiciul amenințat sau ar trebui să dea o garanție. Julianus spune că ori de câte
ori o casă care se află pe terenul altuia este ruinată, proprietarul trebuie să promită despăgubiri, nu numai cu referire la starea
defectuoasă a terenului, ci și cu referire la cea a clădirii; sau că cel căruia îi aparține suprafața trebuie să ofere garanții atât cu
privire la teren, cât și la casă; iar dacă unul dintre ei nu reușește să facă acest lucru, vecinul trebuie să fie pus în posesia
proprietății.
78. Celsus susține foarte corect că, dacă uzufructul casei tale aparține lui Titia, tu, ca proprietar, trebuie să promiți o
despăgubire împotriva amenințărilor de prejudiciu, sau Titia trebuie să dea o garanție. Dacă cel căruia ar trebui să i se ofere o
garanție împotriva amenințării de prejudiciu este pus în posesia proprietății, el va împiedica folosirea și bucuria acesteia de
către Titia. De asemenea, el spune că un uzufructuar care nu repară proprietatea ar trebui să fie împiedicat de proprietar să se
bucure de ea; și, prin urmare, dacă uzufructuarul nu oferă garanție împotriva amenințării cu prejudiciul, iar proprietarul este
obligat să promită despăgubiri, uzufructuarul ar trebui să fie împiedicat să se bucure de proprietate.
79. Paulus, Despre edict, cartea XLVIII.
Cassius spune că, chiar dacă uzufructul este separat de proprietate, proprietarul trebuie să promită o despăgubire pentru
prejudiciile viitoare. Cu excepția cazului în care proprietarul promite o despăgubire integrală sau uzufructuarul oferă o
garanție, persoana căreia nu i se oferă o garanție trebuie să fie pusă în posesia proprietății; dar dacă uzufructuarul nu oferă o
garanție proprietarului, căruia i s-a promis o despăgubire, Julianus spune că acesta nu va avea dreptul la o acțiune pentru a-și
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recupera uzufructul. Dacă, totuși, uzufructuarul ar trebui să plătească ceva din cauza vreunui defect al terenului, dreptul de
proprietate ar trebui să îi fie transferat.
80. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIII.
Ce trebuie să spunem cu referire la un creditor care a primit o casă cu titlu de gaj? Trebuie să promită o despăgubire în caz de
amenințare de prejudiciu, pentru ca drepturile sale să fie protejate; sau trebuie să dea o garanție pentru că nu este proprietarul
bunului? Marcellus tratează acest aspect într-un sens opus, deoarece el se întreabă dacă creditorului care deține o casă cu titlu
de gaj ar trebui să i se ofere o garanție împotriva amenințărilor de prejudiciu. Marcellus spune că nu este necesar ca acesta să
dea o garanție și adaugă că aceeași regulă se va aplica și unei persoane care nu a cumpărat casa de la proprietar, pentru că
stipulația nu ar avea nicio forță în ceea ce îl privește pe acesta din urmă. Cu toate acestea, cred că ar fi perfect corect ca
interesul creditorului să fie luat în considerare, adică să fie garantat prin intermediul unei stipulații.
81. Paulus, Despre Edict, Cartea XLVIII.
Condiția unei persoane căreia nu i s-a oferit o garanție împotriva amenințării de prejudiciu este preferabilă celei a creditorilor
care au acceptat bunuri în gaj, dacă i se permite să intre în posesia acestora și să le dobândească prin uzucapiune, după
trecerea unei perioade lungi de timp.
82. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIII.
Să vedem dacă un cumpărător de bună-credință, care a obținut o proprietate de la cineva care nu era proprietarul ei, ar trebui
să promită despăgubiri împotriva amenințării cu prejudiciul sau ar trebui să dea o garanție. Această din urmă opinie este
adoptată de anumite autorități; totuși, este rezonabil ca cumpărătorul să promită mai degrabă o despăgubire decât să dea o
garanție, din moment ce face acest lucru în nume propriu.
83. În cazul în care se pune problema dacă proprietarul terenului sau cel care are un drept asupra acestuia (ca, de exemplu, o
servitute) ar trebui să ofere o garanție în caz de amenințare de prejudiciu, cred că ar trebui să promită despăgubiri, și nu să
ofere garanții, deoarece acționează în nume propriu și nu în cel al altcuiva.
84. În cazul în care o altă casă, care este în bună stare, se află între a mea și a ta care este ruinată, să vedem dacă numai tu ar
trebui să-mi dai o garanție, sau dacă el, a cărui casă este în bună stare, ar trebui să obțină singur o garanție; sau dacă pot să o
cer de la amândoi. Opinia cea mai bună este că amândoi ar trebui să ofere garanție, deoarece este posibil ca casa ruinată să o
afecteze pe a mea prin căderea peste cea care este în stare bună, deși se poate spune că acest lucru nu a avut loc din cauza
vreunui defect al clădirii, care era în stare bună, dacă cealaltă, prin căderea peste ea, îmi provoacă daune. Dar, cum
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proprietarul casei intermediare ar fi putut să se protejeze prin obținerea unei garanții împotriva amenințării de prejudiciu, nu
este decât rezonabil ca el să fie răspunzător de o acțiune.
85. În cazul în care cineva cere să i se dea o garanție împotriva amenințărilor de prejudiciu, trebuie, în primul rând, să jure că
nu o face în scopul de a deranja. Prin urmare, oricui este dispus să depună un jurământ în acest sens i se va permite să încheie
o stipulație și nu se va face nicio anchetă dacă are sau nu vreun interes în proprietate sau dacă are sau nu o casă adiacentă;
pentru că întreaga chestiune trebuie să fie supusă deciziei pretorului, care va stabili cui trebuie să i se dea garanția și cine nu
are dreptul la ea.
86. Dar nu trebuie să se dea garanție nimănui care are dreptul să treacă peste pământul meu, sau să se spele pe el, sau să se
cazeze în casa mea.
87. Labeo spune că este clar că garanția trebuie dată de proprietarul unei clădiri, care nu este în stare bună, nu numai
vecinilor, chiriașilor și soțiilor lor, ci și celor care locuiesc cu ei.
88. Se pune întrebarea dacă proprietarul casei ar trebui să dea garanție locatarilor săi. Sabinus spune că nu ar trebui să se dea
garanții chiriașilor, deoarece fie au închiriat casa care era ruinătoare la început, și este vina lor că au făcut acest lucru, fie casa
a devenit ulterior ruinătoare și ei pot intenta o acțiune în temeiul contractului de închiriere. Această opinie este cea mai
corectă.
89. În cazul în care cineva construiește o casă în apropierea unui monument sau permite ca un monument să fie ridicat în
apropierea casei sale, nu trebuie să i se acorde ulterior o garanție împotriva amenințării de prejudiciu, deoarece a permis să se
comită un act ilegal. În alte cazuri, însă, când o construcție lezează un monument, iar persoana căreia îi aparține dreptul
asupra monumentului nu este vinovată, trebuie să i se ofere acesteia din urmă o garanție.
90. În prezent, este stabilit că persoanele care au dreptul de superficie și de uzufruct asupra unui teren pot încheia o stipulație
care să prevadă o clauză de protecție împotriva amenințării de prejudiciu.
91. Marcellus spune însă că cel care, cu bună-credință, cumpără un bun de la cineva care nu este proprietarul acestuia, nu
poate încheia o stipulație cu referire la amenințarea de prejudiciu.
92. În cazul în care cineva notifică întreruperea unei noi lucrări, Julianus discută problema dacă ar trebui, totuși, să i se
furnizeze o garanție împotriva amenințării de prejudiciu; și înclină să creadă că acest lucru ar trebui făcut. Julianus spune, de
asemenea, că ar trebui să se ofere o garanție unei persoane care are dreptul la interdicția Quod vi et clam împotriva
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adversarului său; deoarece garanția nu se referă la niciun defect al unei clădiri sau la niciun prejudiciu care ar putea rezulta
din lucrare.
93. În cazul în care cineva este pus în posesia unei case pe motiv că nu i s-a dat o garanție, iar ulterior persoana căreia îi
aparținea casa, care are alte clădiri adiacente celei dintâi, cere ca garanția împotriva amenințării de prejudiciu din cauza casei
ruinate să îi fie furnizată de reclamantul care a fost pus în posesia acesteia; să vedem dacă acesta din urmă ar trebui să fie
obligat să furnizeze garanția sau dacă cealaltă parte ar trebui să fie ascultată. Julianus consideră că cel care a predat casa
ruinată și a păstrat cele care erau în stare bună acționează foarte dezonorant cerând o garanție de la cel care tocmai a intrat în
posesia celei în stare proastă, când el însuși a pierdut posesia acesteia pentru că a refuzat să furnizeze o garanție împotriva
amenințării de prejudiciu. Și, într-adevăr, nu este prea corect să ceară o garanție pentru a se proteja pe el însuși în legătură cu
o clădire pentru care a neglijat să furnizeze o garanție. Această opinie este corectă.
94. În cazul în care cineva, pe punctul de a încheia o stipulație, a fost jurat, dar nu a reușit să încheie acordul, să vedem dacă
ar trebui să fie din nou jurat dacă ulterior dorește să o încheie. Eu cred că ar trebui să fie jurat a doua oară, pentru că este
posibil ca fie la început, fie în prezent, să fi intenționat să provoace neplăceri.
95. Dacă cer să mi se furnizeze o garanție împotriva amenințărilor de prejudiciu, în numele altei persoane, trebuie să jur că
cel în numele căruia cer garanția nu face acest lucru cu scopul de a provoca neplăceri.
96. Dacă, totuși, fac cererea în numele unei persoane care, dacă ar face acest lucru în persoana sa, nu ar fi obligată să depună
jurământ, cum ar fi, de exemplu, un patron sau un părinte, trebuie să se considere că nu există niciun motiv de jurământ; ca și
în cazul în care principalul nu are nevoie să depună jurământ, cel care acționează în numele său nu ar trebui "să depună
jurământ într-o stipulație de acest fel".
97. În această stipulație ar trebui să se prevadă un anumit termen, în cadrul căruia cauțiunea va deveni operantă în cazul în
care se produce un prejudiciu, deoarece persoana care dă garanția nu ar trebui să fie perpetuu răspunzătoare în temeiul
stipulației. Prin urmare, pretorul însuși prescrie termenul stipulației, fiind luate în considerare circumstanțele cazului, precum
și natura prejudiciului care se apreciază că ar putea rezulta.
98. Paulus, Despre Edict, Cartea XIV.
În investigarea circumstanțelor cazului, trebuie să se ia în considerare distanța care separă cele două bunuri, precum și
dimensiunile structurii,
99. 99. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a III-a.
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Dacă a trecut timpul prescris de obligație, o nouă garanție poate fi furnizată printr-un decret al pretorului.
100. Atunci când o stipulație este încheiată fără a fixa un termen, sau când, prin acordul părților, stipulația trebuia să devină
operațională atunci când prejudiciul a fost făcut; sau dacă omisiunea a fost făcută din greșeală și a expirat timpul pe care se
obișnuiește să-l prescrie în astfel de cazuri; partea care a furnizat garanția poate cere pretorului să fie eliberată.
101. Pretorul spune în continuare: "Cu referire la orice structură ridicată într-un curs de apă public sau pe malul acestuia, voi
ordona ca garanția să fie dată pentru zece ani". O garanție este necesară în acest caz, și trebuie să fie prescris un timp pentru
expirarea stipulației; și acest lucru este făcut deoarece structura este ridicată într-un loc public. Mai mult, în cazul în care
aceasta este făcută pe proprietatea altuia, pretorul cere ca o garanție să fie furnizată.
102. Trebuie reținut că garanția este dată nu numai din cauza defectelor solului, ci și cu referire la structura în sine; și, chiar
dacă aceasta din urmă este ridicată pe un teren privat, garanția se aplică atât solului, cât și clădirii în sine. Cu toate acestea, în
cazul în care terenul este proprietate publică, nu este necesar ca garanția împotriva amenințării de prejudiciu să fie constituită
cu referire la altceva decât la defectele construcției clădirii.
103. Prin urmare, orice prejudiciu care poate apărea în termen de zece ani este inclus în această stipulație.
104. Acolo unde pretorul spune: "Cu referire la orice lucrare", trebuie să înțelegem că aceasta se referă la orice prejudiciu
care rezultă dintr-o construcție ridicată pe un teren public.
105. Atunci când se construiește ceva pe un drum public, trebuie să se dea o garanție pentru motivul că este ridicat pe terenul
altuia.
106. Cu toate acestea, pretorul, după investigație, va stabili timpul în conformitate cu natura lucrării.
107. În cazul în care cineva execută lucrări pentru a proteja o autostradă sau face orice altă lucrare cu referire la aceasta,
trebuie să se constituie o garanție pentru a preveni daunele suferite de persoane private.
108. Nimic nu este prevăzut în mod expres cu referire la alte locuri publice, dar, din cauza clauzei generale care se referă la
structurile ridicate pe proprietățile altora, ar trebui furnizată o garanție împotriva amenințărilor de prejudiciu.
109. În cazul în care un loc public este reparat prin muncă publică; Labeo consideră în mod foarte corect că regula conform
căreia nu trebuie să se ofere garanție împotriva amenințărilor de prejudiciu se aplică, în cazul în care orice prejudiciu poate
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rezulta fie dintr-un defect al terenului, fie din lucrare; dar lucrarea trebuie să fie efectuată astfel încât să nu se producă niciun
prejudiciu sau pagubă pentru vecini.
110. În conformitate cu termenii acestui Edict, dacă nu se oferă garanție, reclamantul este pus de pretor în posesia acelei părți
a clădirii care pare a fi într-o stare ruinătoare.
111. Să vedem dacă el ar trebui să fie pus în posesia întregii case. Există o opinie a lui Sabinus care spune că el ar trebui să
fie pus în posesia completă; în caz contrar, el spune că dacă se tem de daune doar din cauza clădirii, Edictul nu poate fi pus în
aplicare și nici nu îi va fi de folos să fie pus în posesia pe care nu o poate deține în mod legal sau care nu îi va aduce niciun
avantaj. Această opinie a lui Sabinus este cea mai bună.
112. În cazul în care o clădire este împărțită în mai multe părți, să vedem dacă reclamantul ar trebui să fie pus în posesia unei
porțiuni din aceasta sau a întregii clădiri. Dacă este atât de mare încât există spații între partea care este ruinată și cea care
este în stare bună, trebuie spus că reclamantul ar trebui să fie pus în posesia doar a părții ruinate; dar dacă întreaga clădire
este strâns unită, el ar trebui să fie pus în posesia completă a acesteia. Prin urmare, în cazul caselor de mare întindere, cea mai
bună opinie este că reclamantul ar trebui să fie pus în posesia părții care este învecinată cu cea care este în stare ruinătoare.
Cu toate acestea, dacă doar o foarte mică parte dintr-o casă de mare întindere se află în stare de ruină, cum se poate considera
că persoana căreia nu i s-a dat o garanție împotriva amenințării de prejudiciu ar trebui să fie obligată să intre în posesia
întregii clădiri, în condițiile în care aceasta este de dimensiuni atât de mari.
113. Din nou, ce vom spune dacă o anexă la casă este în stare de ruină? Ar trebui ca reclamantul să fie pus în posesia anexei
sau a întregii clădiri? Cea mai bună opinie este că nu ar trebui să fie pus în posesia întregii clădiri, ci doar în posesia adăugării
la aceasta.
114. În cazul în care mai multe persoane cer ca garanția să le fie acordată, se obișnuiește ca toate acestea să fie puse în
posesie. Labeo adoptă această opinie, atunci când unul a fost deja pus în posesie, iar altul dorește să se facă acest lucru;
pentru că nu vom lua în considerare ordinea în care apar, ci amândoi vor avea dreptul la posesie. În schimb, atunci când unul
a fost deja îndrumat să intre în posesie, iar altul cere să fie furnizată o garanție împotriva amenințării de prejudiciu; atunci,
dacă nu se face acest lucru, cel de-al doilea va fi pus în posesie.
115. Julianus spune că atunci când cineva este pus în posesie din cauza amenințării de prejudiciu, el nu poate dobândi titlul
de proprietate prin trecerea timpului, decât dacă este făcut proprietar printr-un al doilea decret al pretorului.
116. Dacă o altă persoană a fost de asemenea pusă în posesie înainte de emiterea acestui decret, ambele părți vor deveni
coproprietari ai casei, adică dacă li s-a ordonat să intre în posesia acesteia. Dacă, totuși, cel care a fost pus primul în posesie a
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devenit proprietar, iar Titius va cere să i se dea o garanție împotriva amenințărilor de prejudiciu, iar primul va refuza să o
furnizeze, numai Titius va rămâne în posesie.
117. În cazul în care mai multe persoane sunt puse în posesie, toate sunt puse pe picior de egalitate și nu se ia în considerare
valoarea prejudiciului care poate afecta pe fiecare dintre ele; și acest lucru este rezonabil, deoarece atunci când o persoană
este pusă în posesie, acest lucru nu se face în funcție de proporția de prejudiciu pe care o poate aprecia, ci se face în
beneficiul tuturor. Prin urmare, atunci când mai mulți sunt puși în posesie, toți obțin în mod egal o posesie completă, iar
părțile lor sunt reglementate prin contribuție.
118. Dacă, totuși, cineva care este pus în posesie ar trebui să suporte cheltuieli și, ulterior, ar fi obligat să intre în posesie
printr-o a doua hotărâre, poate recupera cheltuielile și, dacă poate, prin ce procedură? Este stabilit că el poate recupera
cheltuiala pe care a efectuat-o printr-o acțiune în partaj.
119. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană este pusă în posesie, dar nu a fost încă obligată să intre complet în posesie
printr-o a doua hotărâre, să vedem dacă proprietarul bunului este obligat să renunțe la posesie. Labeo spune că este obligat să
o facă, așa cum este cazul în care nici creditorii, nici legatarii nu sunt puși în posesie. Această opinie este corectă.
120. Atunci când pretorul pune pe cineva în posesia unei proprietăți, el nu îi acordă imediat posesia completă, ci numai după
ce se prezintă un motiv întemeiat. Prin urmare, trebuie să treacă un anumit interval de timp, pentru a arăta că proprietarul,
printr-o tăcere îndelungată, consideră casa ca fiind abandonată, sau în cazul în care o persoană a fost pusă în posesie și, după
ce a rămas acolo pentru o anumită perioadă de timp, nimeni nu oferă garanții.
121. În cazul în care proprietarul se întâmplă să fie absent în interes de serviciu pentru stat sau pentru orice alt motiv
întemeiat, sau dacă are o vârstă care îi dă dreptul la scutire, ar trebui adoptată regula conform căreia pretorul nu ar trebui să se
grăbească nejustificat în promulgarea decretului pentru a pune partea în posesia completă a proprietății. Și chiar dacă el ar
trebui să emită un astfel de decret, nu există nicio îndoială că părții interesate i se va acorda o restituire completă.
122. În cazul în care se dispune punerea în posesie completă a cuiva, proprietarul ar trebui să fie obligat să renunțe la
aceasta.
123. Atunci când vreun drept se cuvine părților care au fost în măsură să ofere garanții împotriva amenințării de prejudiciu,
revendicarea acestor drepturi nu poate fi făcută împotriva persoanei care a fost pusă în posesie. Labeo aprobă această opinie.

2462

124. În cazul unui creditor care deține în gaj o casă ruinată, se pune problema dacă poate să-și valorifice drepturile asupra
gajului împotriva oricărei persoane care a fost obligată să ia în întregime posesia în virtutea celui de-al doilea decret al
pretorului. Cea mai bună opinie este că i se va refuza dreptul de a-și revendica gajul, dacă debitorul nu promite o despăgubire
sau dacă creditorul nu oferă o garanție. Celsus consideră în mod foarte corect că această regulă se aplică și în cazul unui
uzufructuar.
125. În cazul în care o casă este deținută în baza unui contract de închiriere perpetuă, suntem de părere că o persoană poate fi
pusă în posesie, dar nu poate fi autorizată să obțină posesia completă printr-un al doilea decret al pretorului; pentru că
proprietatea proprietății nu poate fi niciodată dobândită prin posesie. Cu toate acestea, ar trebui să se emită un decret prin
care chiriașul să se afle în aceeași situație ca și cel care a refuzat să dea garanția, după care decret poate să se folosească de
acțiunea adecvată în acest scop în temeiul contractului său de închiriere.
126. Cu referire la terenurile închiriate de o municipalitate, totuși, dacă autoritățile nu dau garanții, trebuie spus că
proprietatea poate fi dobândită prin trecerea timpului.
127. În cazul în care prejudiciul apreciat se produce în timp ce pretorul deliberează cu privire la acordarea sau nu a stipulației,
a apărut următoarea întrebare frumoasă, și anume dacă reclamantul poate fi despăgubit. Și, într-adevăr, punerea în posesie nu
va deveni operantă. Cu toate acestea, pretorul ar trebui să decreteze că orice pagubă care s-ar fi produs va fi inclusă și ea în
cea acoperită de cauțiune; sau dacă el consideră că ar fi potrivit să acorde o acțiune, poate emite un decret în acest sens.
128. În cazul în care un tutore nu are un tutore prin a cărui autoritate să poată promite o despăgubire pentru prejudiciul
amenințat, reclamantul poate fi pus în posesie, la fel ca în cazul în care nu s-a făcut nicio apărare.
129. În cazul în care cineva este pus în posesie din cauza unei amenințări de prejudiciu, unele autorități consideră că acesta
trebuie să sprijine și să repare clădirea în cauză și că este responsabil pentru neglijență, ca și în cazul unei persoane care
primește un gaj. Noi, însă, ne folosim de o altă regulă; deoarece el este doar pus în posesie în loc să primească o garanție, el
nu va fi vinovat dacă nu face reparații.
130. În cazul în care i se oferă o garanție după ce a fost pus în posesie, să vedem dacă ar trebui să fie obligat să elibereze
spațiile, cu excepția cazului în care i se oferă și o garanție pentru orice daune care ar fi putut fi comise după ce a fost pus în
posesie. Această opinie este, într-adevăr, cea mai bună. Prin urmare, în promisiunea de despăgubire ar trebui să se precizeze
de două ori termenul prescris și, în plus, trebuie să i se ofere o garanție pentru orice cheltuială pe care ar fi putut-o face.
131. Se pune întrebarea de la ce dată trebuie să fie estimată socoteala daunelor, dacă de la momentul în care reclamantul a
obținut posesia, sau de la momentul în care pretorul a decretat că el trebuie să intre în posesie. Labeo spune că ar trebui să fie
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din momentul în care a fost emis decretul; iar Sabinus susține că ar trebui să dateze din momentul în care reclamantul a
obținut posesia. Cred că adoptarea uneia sau alteia dintre aceste opinii depinde de circumstanțele cazului; pentru că se
obișnuiește să se vină în ajutorul celui căruia i s-a ordonat să intre în posesie și, din anumite motive, nu a făcut acest lucru sau
care a obținut posesia prea târziu.
132. Cu toate acestea, după ce cineva a fost ordonat de pretor să ia în întregime posesia prin dreptul de proprietate, nu există
niciun motiv pentru constituirea unei garanții. Labeo adoptă această opinie, căci spune că, altfel, cazul nu s-ar fi încheiat
niciodată. Acest lucru este perfect corect, cu excepția cazului în care părțile au dreptul la scutire, fie din cauza vârstei lor, fie
pentru un alt motiv întemeiat.
133. În cazul în care o casă s-a dărâmat deja, să vedem dacă persoana căreia nu i s-a dat o garanție ar trebui să fie pusă în
continuare în posesia ruinelor sau a terenului. Cea mai bună opinie este că acest lucru ar trebui făcut. Labeo este de acord cu
aceasta, dar adaugă că ar trebui să fie adoptată numai în cazul în care casa a căzut după ce pretorul a emis un decret prin care
îl pune pe reclamant în posesie. Cred că opinia lui Labeo este corectă. Prin urmare, în cazul în care reclamantul face reparații,
ar trebui să se considere că nu este obligat să plece înainte de a fi plătit pentru acestea și de a se constitui o garanție pentru
daunele suferite anterior. Cu toate acestea, el poate recupera ceea ce a cheltuit printr-o acțiune in factum, dar nu poate
recupera mai mult decât ar fi trebuit să cheltuiască în conformitate cu judecata unui bun cetățean. Aceeași regulă se aplică în
cazul în care altcineva a efectuat o cheltuială la ordinul sau la cererea mea, fără intenție frauduloasă, iar o decizie a fost
pronunțată împotriva mea în acest sens sau am plătit suma cu bună credință.
134. În cazul în care cineva renunță la posesia unei case de teama că aceasta va cădea, și face acest lucru când nu poate
împiedica acest lucru, Labeo spune că dreptul său va rămâne nealterat, la fel ca și cum ar fi continuat în posesie; deoarece,
dacă a preferat să abandoneze casa atunci când starea ei putea fi remediată, va pierde beneficiul deciziei pretorului și nu ar
trebui să fie ascultat dacă ulterior va solicita ajutor. Cassius, însă, spune că dacă s-a retras de teamă că se va prăbuși casa, și
nu cu intenția de a o abandona, ar trebui să fie repus în posesie. De asemenea, el spune că, în cazul în care persoana pusă în
posesie nu se prezintă, iar clădirea se prăbușește, va pierde beneficiul decretului pretorului. Acest lucru ar trebui să fie înțeles
în cazul în care a neglijat să intre în posesie, și nu atunci când casa s-a prăbușit după ce a venit cu intenția de a intra în
posesia ei.
135. În cazul în care cineva a fost trimis de pretor să ia în posesie în temeiul acestui Edict și nu i se permite să facă acest
lucru, el poate să se folosească de o acțiune in factum și să ceară să i se plătească atât cât ar fi fost necesar să fie plătit dacă ar
fi fost furnizată o garanție cu referire la proprietate. Această acțiune se extinde până la momentul în care a fost comisă
paguba.
136. Paulus, Despre Edict, Booh LX.
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Înainte de producerea pagubei, fapta celui care a refuzat să promită despăgubirea sau să permită reclamantului să intre în
posesia bunurilor va rămâne nepedepsită, cu condiția ca, înainte de producerea pagubei, el să fi dat o garanție sau să fi
renunțat la posesia bunurilor.
137. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIII.
În cazul în care cineva, care se află sub controlul altuia, refuză să admită persoana care a fost pusă în posesie, multe autorități
consideră că o acțiune noxală pe acest motiv va fi admisă.
138. Ce cale trebuie urmată în cazul în care un agent îl împiedică pe acesta să intre în posesie? Trebuie să acordăm o acțiune
împotriva lui sau împotriva mandantului său? Cea mai bună opinie este aceea că acțiunea ar trebui să fie acordată împotriva
agentului.
139. Aceeași regulă se va aplica agentului unei municipalități, unui tutore și celor care se prezintă pentru alții.
140. Această acțiune, care este in factum, este acordată perpetuu și se transmite atât către și împotriva moștenitorului, cât și
către și împotriva altor persoane.
141. Judecătorul care este competent într-un caz de amenințare de prejudiciu și, de asemenea, atunci când un teren a fost
înstrăinat de către partea împotriva căreia a fost intentată acțiunea, face de obicei o estimare a întregului prejudiciu care a fost
suferit înainte de a se pronunța.
142. Paulus, Despre Edict, Cartea XLVIII.
Stipulația cu referire la prejudiciul amenințat poate fi dată nu numai persoanei care deține proprietatea, ci și celui care este
responsabil pentru aceasta.
143. În cazul în care, totuși, promitentul a obținut, prin efectuarea unor lucrări, proprietatea asupra bunului prin uzucapiune,
Pomponius spune că nu va fi răspunzător din acest motiv, pentru că nu a dobândit proprietatea prin vreun viciu al terenului
sau din cauza lucrărilor, ci prin efectul dreptului public.
144. Nu este necesar să se dea o garanție celui care are uzufructul unei case care este în stare proastă, chiar dacă este
proprietar al altor imobile alăturate, pentru că el poate face reparații; căci cel care trebuie să folosească proprietatea așa cum
devine capul grijuliu al unei gospodării are și puterea de a o repara. Prin urmare, proprietarul casei nu trebuie să fie ascultat
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dacă dorește ca uzufructuarul să-i dea o garanție pentru protecția altor case care se află în apropierea celei supuse
uzufructului, deoarece el are dreptul de a acționa împotriva uzufructuarului pentru a-l obliga să se bucure de proprietate așa
cum trebuie să facă un bun cetățean.
145. Totuși, trebuie să dau o garanție împotriva amenințării de prejudiciu pentru chiriașul meu, dacă acesta are case în
apropierea celei pe care o ocupă și care este în stare proastă.
146. Proprietarul terenului nu este obligat să ofere garanții cu referire la orice prejudiciu care ar putea fi cauzat de starea
terenului unui om care și-a ridicat o casă pe terenul respectiv, după ce l-a închiriat; și, pe de altă parte, acesta din urmă nu
este obligat să ofere garanții proprietarului, deoarece fiecare dintre ei are dreptul la acțiuni în temeiul contractului de
închiriere, iar în aceste acțiuni nu se ia în considerare decât neglijența. Cu toate acestea, o stipulație care se referă la
amenințarea de prejudiciu include mai mult, deoarece, în acest caz, se spune că este implicată proasta reparare a proprietății.
147. În cazul în care o persoană care are o casă încheie o stipulație, iar apoi cumpără o altă casă vecină, se pune întrebarea
dacă promitentul va fi obligat cu referire la casa pe care a cumpărat-o după încheierea stipulației. Julianus spune că ar trebui
să se ia în considerare dacă cel care a dat garanția este răspunzător doar pentru starea casei cu referire la care a fost încheiat
contractul între el și promitent, în primul rând. Rezultatul pare a fi că, în cazul în care doi coproprietari încheie o convenție
privind o casă deținută în comun, garanția ar trebui să fie dată doar pentru orice prejudiciu care ar putea fi suferit de oricare
dintre coproprietarii menționați, în ceea ce privește partea sa din clădire. Prin urmare, fie că unul dintre ei a cumpărat partea
celuilalt, fie că casa i-a fost adjudecată de către instanță, obligația promisiunii nu este sporită. Pomponius, raportând această
opinie a lui Julianus, spune că o aprobă.
148. Dacă, totuși, stipulantul a adus un bun personal în casă după încheierea stipulației, iar respectivul bun personal a fost
distrus prin ruinarea clădirii vecine, el poate intenta o acțiune în temeiul stipulației, chiar dacă în momentul în care a fost
încheiată, respectivul bun nu se afla în casă.
149. În cazul în care cumpărătorul unui teren a încheiat o stipulație înainte de livrare, el va fi garantat împotriva oricărui
prejudiciu care ar putea avea loc după ce proprietatea a fost transferată.
150. Vânzătorul unei case trebuie însă să stipuleze înainte de a da în posesie, deoarece el oferă o garanție pentru orice
deteriorare a bunului din neglijență.
151. Dar ce trebuie făcut, atunci când vânzătorul nu a putut să stipuleze garanția, fără să aibă vreo vină, iar cumpărătorul
însuși a stipulat-o? Nu trebuie oare cumpărătorul să sufere prejudiciul? Cum acest prejudiciu s-a produs asupra unui bun care
aparține altcuiva, nu ar trebui să cadă în sarcina cumpărătorului, deoarece acesta nu are un drept de acțiune întemeiat pe
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vânzare? O astfel de stipulație nu prezintă niciun beneficiu, cu excepția cazului în care prejudiciul a survenit după transferul
bunului; deoarece, atâta timp cât vânzătorul este însărcinat cu custodia acestuia, el ar trebui să stipuleze că va fi responsabil
față de cumpărător pentru exercitarea celei mai mari diligențe; iar ceea ce cumpărătorul poate obține prin intermediul unei
alte acțiuni nu ar trebui, în niciun caz, să fie inclus în stipulația care prevede amenințarea de prejudiciu.
152. În cazul în care vânzătorul ar trebui să facă această stipulație, orice prejudiciu care ar putea surveni după livrarea
bunului către cumpărător va fi inclus în aceasta. Aristo spune că acest lucru este extrem de nedrept, deoarece, dacă
cumpărătorul ar fi stipulat el însuși cu referire la amenințarea de prejudiciu, promitentul ar fi răspunzător față de două
persoane pentru același motiv, cu excepția cazului în care, poate, s-ar putea întâmpla contrariul; deoarece, în acest caz,
stipularea a fost făcută cu referire la interesul stipulantului, astfel încât s-ar putea considera că vânzătorul nu mai are niciun
interes, după ce stipularea cu referire la amenințarea de prejudiciu a fost încheiată.
153. Este corectă opinia lui Sabinus, care a considerat că, dacă, în timp ce construiesc o casă, o clădire vecină ar trebui, în
termenul stabilit prin stipulație, să cadă peste zidul meu și să-l deterioreze, și chiar dacă ar cădea după ce a trecut timpul
stabilit prin stipulație, pot totuși să intentez o acțiune, deoarece am suferit prejudiciul în momentul în care zidul era în stare
proastă; De asemenea, nu există nimic care să împiedice intentarea unei acțiuni chiar înainte de căderea zidului; și dacă
acesta este atât de zdruncinat încât nu poate fi reparat și, prin urmare, trebuie dărâmat, estimarea prejudiciului în instanță nu
ar trebui să fie mai mică decât în cazul în care zidul ar fi căzut.
154. 154. Dacă noi doi avem case învecinate și dorim să ne asigurăm reciproc securitatea împotriva amenințărilor de
prejudiciu, nu există niciun motiv pentru care eu să nu fiu pus în posesia casei dumneavoastră, iar dumneavoastră în posesia
casei mele.
155. În cazul în care un tutore împiedică pe cineva să intre în posesie din cauza unei amenințări de prejudiciu, se consideră că
o acțiune in factum poate fi imediat introdusă împotriva lui.
156. Dacă o altă persoană, acționând sub conducerea mea, împiedică o persoană să intre în posesie, această acțiune poate fi
introdusă împotriva mea.
157. Pretorul pedepsește nu numai persoana care se afla în posesie la momentul emiterii primului decret, ci și pe cel care nu
va permite obținerea posesiei în temeiul celui de-al doilea decret; deoarece, în caz contrar, cel care a început să obțină posesia
în temeiul celui de-al doilea decret și să dobândească proprietatea prin intermediul posesiei sale, fie că nu i se permite să intre
în imobil, fie că este expulzat, va avea dreptul la un interdict pe motiv de violență, sau la Acțiunea Publiciană. Dacă, totuși, el
ar introduce o acțiune in factum, nu se poate prevala de cealaltă, deoarece pretorul permite acest lucru pentru a împiedica
reclamantul să provoace un prejudiciu de care ar putea profita.
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158. Atunci când agentul meu încheie o stipulație cu referire la amenințarea unui prejudiciu, voi avea dreptul la o acțiune
bazată pe această stipulație, dacă se demonstrează o cauză corespunzătoare.
159. Gams, Despre edictul pretorului urban: Titlu, Referitor la amenințarea cu prejudiciul.
Într-o stipulație de despăgubire împotriva amenințării de prejudiciu, drepturile celor care sunt absenți cu bună-credință nu
sunt prejudiciate; dacă, după întoarcerea lor, li se acordă puterea de a da o garanție care este doar justă, indiferent dacă sunt
proprietarii bunului sau dacă au vreun drept asupra acestuia, fie ca creditori, uzufructuari sau locatari de teren.
160. În cazul în care se teme de vreo pagubă din cauza stării proaste a unei case sau a oricărei alte construcții, ceea ce se
poate întâmpla cu referire la o clădire situată fie în oraș, fie la țară, fie într-un loc privat sau public, pretorul trebuie să
vegheze ca o garanție să fie oferită persoanei care se teme că se va produce o astfel de pagubă.
161. Același, Despre edictul provincial, cartea XIX.
Securitatea împotriva amenințării de prejudiciu are loc între uzufructuar și proprietarul proprietății când uzufructuarul cere să
i se dea din cauza stării proaste a terenului, iar proprietarul proprietății din cauza vreunui viciu al lucrării, când uzufructuarul
construiește ceva, căci nici unul dintre ei nu poate cere securitate de la celălalt din cauza unei case care era în pericol de a
cădea; uzufructuarul, pentru că nu este responsabil de repararea casei, și proprietarul, pentru că de obicei se încheie între ei o
stipulație prin care uzufructuarul dă o garanție pentru repararea proprietății, prevedere care se aplică în acest caz.
162. Paulus, Despre Plautius, cartea VIII.
În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal este chiriaș, să vedem dacă poate fi pus în posesia unei case vecine din
cauza amenințării de prejudiciu; căci se pune întrebarea dacă nu se consideră că un fiu aflat sub controlul paternal poate
suferi un prejudiciu, atunci când proprietatea sa constă în peculium, iar tatăl său poate încheia o stipulație pentru a asigura
împotriva oricărui prejudiciu pe care l-ar putea suferi. Se stabilește că amândoi ar trebui să fie puși în posesie, cu excepția
cazului în care fiul, atunci când a închiriat casa, a fost de acord ca aceasta să fie pe riscul său; pentru că atunci, întrucât numai
el este răspunzător în temeiul contractului de închiriere, se consideră în mod foarte corect că el însuși ar trebui să fie pus în
posesie, dacă nu i se oferă o garanție.
163. Același, Despre Plautius, Cartea X.
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Dacă proprietarul bunului promite o despăgubire împotriva amenințării de prejudiciu, sau a plătit ceva în acest sens; sau, pe
de altă parte, uzufructuarul a plătit ceva, este just ca unul dintre ei să se bucure de folosința casei, sau ca celălalt să păstreze
proprietatea acesteia fără nici un risc. În cazul în care proprietarul a plătit ceva în acest sens, uzufructuarul nu ar trebui să fie
autorizat să folosească proprietatea decât dacă contribuie cu partea sa. Acest lucru se aplică și uzufructuarului, iar
proprietarul va fi obligat să contribuie cu partea sa. Prin urmare, dacă casa se prăbușește, uzufructuarul poate ține pământul
până când i se va rambursa paguba, astfel încât ceea ce i-ar fi revenit vecinului, dacă ar fi fost pus în posesie, ar trebui să aibă
uzufructuarul, care i-a rambursat paguba. Aceeași regulă se aplică atunci când se plătește chiar și o sumă foarte mică pentru
daunele suferite.
164. Plautius: Cer o garanție de la o persoană pe care o neg ca fiind proprietar al unui anumit bun, cu excepția: "Dacă nu ar fi
proprietar", și spun că un altul, pe care îl consider proprietar, trebuie pur și simplu să-mi promită o despăgubire. S-a stabilit
că nu pot obține ambele cereri, ci că trebuie să aleg pe care dintre părți o prefer pentru a-mi oferi o garanție.
165. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIII.
Într-o stipulație referitoare la o garanție împotriva amenințării de prejudiciu, încheiată în contul unei case, reclamantul va fi
pus în posesie, dacă garanția nu acoperă totul.
166. Același, Despre Edict, Cartea LXXXI.
Folosirea cursurilor de apă publice este comună, la fel ca și cea a drumurilor publice și a țărmului mării; prin urmare, oricine
poate construi în astfel de locuri și poate dărâma ceea ce a construit, cu condiția ca acest lucru să poată fi făcut fără a cauza
altora neplăceri. Din acest motiv, o cauțiune cu garanții este dată doar cu referire la construcția în sine, și nu se prevede nimic
pentru starea proastă a terenului; cu alte cuvinte, regula se aplică doar la lucrarea pe care oricine o execută. Cu toate acestea,
dacă există vreo temere de amenințare de prejudiciu din cauza stării proaste a terenului, nu se poate spune, în niciun caz, că
este necesar să se încheie o stipulație cu referire la amenințarea de prejudiciu, deoarece cine se poate îndoi că nu există
nimeni de la care să se poată obține această stipulație; deoarece, dacă nimeni nu ar construi nimic, să presupunem că locul
public menționat mai sus cauzează un anumit prejudiciu din cauza naturii sale. Prin urmare, stipulația se referă doar la acele
construcții care sunt construite de persoane private. Ce regulă se va aplica, atunci, dacă se construiește o lucrare publică și la
ce concluzie vom ajunge cu privire la orice defect de construcție? Este clar că trebuie să se recurgă la împărat; sau, dacă
structura a fost ridicată în provincie, la guvernatorul acesteia din urmă. Cu toate acestea, ceea ce s-a spus cu referire la viciile
în ridicarea unei clădiri trebuie să fie înțeles ca referindu-se nu numai la momentul în care lucrarea a fost făcută, ci și la un
caz în care orice pagubă rezultă ulterior; căci ce se întâmplă dacă casa ar cădea pentru că a fost construită în mod
necorespunzător?
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167. Numele moștenitorilor sau succesorilor, precum și ale tuturor celorlalte persoane care au un interes în proprietate, sunt
incluse în această stipulație; iar termenul "succesori" nu se referă doar la cei care succed la întreaga proprietate, ci și la cei
care succed doar la o anumită parte din aceasta.
168. Orice pagubă care ar putea rezulta pentru casă, teren sau lucrare, din cauza stării proaste sau a construcției defectuoase a
acesteia, este prevăzută printr-o stipulație fără garanție, iar aceasta se referă nu numai la întreaga casă, ci și la o parte a
acesteia. Labeo spune că starea proastă a casei sau a terenului include tot ceea ce, provenind dintr-o sursă externă, le face mai
puțin durabile. Cu toate acestea, nimeni nu poate spune că o stipulație va deveni operantă în ipoteza în care terenul este în
stare proastă, atunci când este mlăștinos sau nisipos; deoarece acestea sunt defecte naturale și, prin urmare, stipulația nu se
aplică într-un astfel de caz și, chiar dacă a fost încheiată, ea nu va deveni operantă din acest motiv.
169. Se pune întrebarea dacă această stipulație se referă numai la daunele rezultate din vătămări sau dacă include și toate
daunele care provin dintr-o sursă exterioară. Labeo spune că nu se poate introduce o acțiune în justiție în cazul în care s-a
produs un prejudiciu, dacă acesta s-a produs în urma unui cutremur, a unei inundații sau a oricărui alt caz fortuit.
170. Servius, de asemenea, spune că, în cazul în care țiglele, smulse de vânt, au căzut din casa promitentului peste cea a
vecinului său, primul va fi răspunzător doar dacă acest lucru s-a produs printr-un defect al clădirii sale și nu a fost cauzat doar
de violența furtunii sau de orice altă catastrofă datorată unei agenții divine. Labeo dă ca motiv pentru aceasta faptul că s-ar
face o nedreptate dacă această regulă nu ar fi adoptată; pentru că unde ar putea fi găsită o casă suficient de puternică pentru a
susține forța unui râu, a mării, a unei furtuni, a unei ruine, a unui incendiu sau a unui cutremur?
171. Servius consideră, de asemenea, că dacă violența unui curs de apă ar copleși o insulă, iar clădirile stipulantului ar cădea,
acesta nu poate recupera nimic în baza stipulației, deoarece evenimentul nu poate fi atribuit vreunui defect al clădirilor sau
stării proaste a solului. Cu toate acestea, dacă apa ar submina fundația unei clădiri și aceasta ar fi ruinată în consecință, el
spune că stipulația ar deveni operațională; pentru că este o mare diferență între o structură construită în mod substanțial care
este răsturnată instantaneu de forța râului și o structură care s-a degradat în prealabil și care cade ulterior. Labeo, de
asemenea, aprobă această opinie, pentru că acest caz nu seamănă nicidecum cu cel prevăzut de legea Aquilian, în care cineva
ucide un sclav sănătos sau unul care a devenit infirm.
172. Mai mult, deși stipulația devine operantă atunci când prejudiciul rezultă din vreun viciu de construcție, totuși, dacă
lucrarea ar fi fost făcută de cineva asupra căruia promitentul nu putea interveni, stipulația nu va deveni operantă. Este clar că
va deveni operantă, dacă ar fi putut să-l împiedice să construiască. Cu toate acestea, în cazul în care cineva construiește
edificiul în numele promitentului, sau în numele celui în beneficiul căruia a fost promisă o despăgubire, sau al oricărei alte
persoane care poate fi împiedicată să facă lucrarea, această stipulație va deveni efectivă.
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173. În cazul în care ar fi fost constituită o garanție pentru a se asigura împotriva prejudiciilor rezultate din construcția unui
cuptor, iar prejudiciul ar rezulta din neglijența persoanei care se ocupă de acesta, numeroase autorități consideră că acest caz
nu va intra sub incidența acestei stipulații.
174. 174. Cassius, de asemenea, spune că, în cazul în care prejudiciul a rezultat dintr-o cauză împotriva căreia nu existau
mijloace de prevedere, stipulația nu se va aplica.
175. Următorul caz este menționat de Vivianus. Dacă copacii care se află pe terenul vecinului meu sunt rupți de forța unei
furtuni și cad pe câmpul meu, iar vița de vie sau recolta mea sunt rănite prin aceasta, sau dacă îmi dărâmă clădirile, o
stipulație care conținea clauza: "În cazul în care orice pagubă ar rezulta din starea proastă a copacilor", nu va avea niciun
efect; deoarece paguba nu a rezultat din vreun defect al copacilor, ci a fost cauzată de forța vântului. Este clar că, în cazul în
care daunele au fost cauzate de vârsta copacilor, putem spune că accidentul s-a produs din cauza defectului acestora.
176. De asemenea, el spune că, dacă v-aș promite o despăgubire pentru amenințarea de prejudiciu cauzată de casa mea, iar
aceasta ar fi fost aruncată peste clădirea dvs. de forța unei furtuni și ar fi distrus-o, nu va fi nimic de plătit în temeiul
stipulației, deoarece nu ați suferit nicio pagubă prin vreun defect al casei mele, cu excepția cazului în care aceasta ar fi fost
atât de prost reparată încât ar fi căzut sub forța chiar și a celei mai mici furtuni. Toate acestea sunt adevărate.
177. Ceea ce crede Labeo este, de asemenea, adevărat, pentru că este o diferență dacă o clădire este răsturnată de creșterea
unui râu sau dacă se prăbușește după ce a fost slăbită treptat.
178. Să vedem acum când ar trebui să se considere că prejudiciul este suferit; căci stipulația se referă la prejudiciul cauzat de
viciile clădirii, ale terenului sau ale construcției. De exemplu, eu sap un puț în localul meu și, prin aceasta, interceptez sursele
puțului dumneavoastră; voi fi răspunzător? Trebatius spune că nu voi fi răspunzător pe motiv de amenințare de prejudiciu,
deoarece nu exista niciun motiv să se creadă că v-am cauzat un prejudiciu prin vreun defect al lucrării mele, în condițiile în
care eu doar făceam uz de un drept la care eram îndreptățit. Cu toate acestea, dacă aș face o săpătură pe terenul meu atât de
adâncă încât zidul dumneavoastră să nu poată rezista, clauza de despăgubire pentru amenințare de prejudiciu va deveni
operațională.
179. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXVIII.
Trebatius spune că suferă pagube și cel căruia i se taie luminile casei sale.
180. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXXI.
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180. Proculus spune că atunci când cineva ridică o clădire pe terenul său, pe care are dreptul să o ridice acolo, chiar dacă a
promis despăgubiri pentru prejudiciul amenințat vecinului său, el tot nu va fi răspunzător în temeiul acestei stipulații; de
exemplu, dacă ai o clădire adiacentă cu a mea și o ridici mai sus decât ai dreptul; sau dacă transformi cursul meu de apă în
câmpul tău prin intermediul unui canal sau al unui șanț. Căci, deși, în acest caz, îmi deturnezi apa și, în primul caz, îmi
interceptezi lumina, totuși, nu te voi putea da în judecată în temeiul stipulației, deoarece nu trebuie considerat că a comis un
prejudiciu cel care împiedică pe altul să se bucure de un beneficiu, de care, până atunci, era obișnuit să se bucure; și este
foarte important dacă cineva provoacă un prejudiciu sau dacă împiedică pe altul să se bucure de un beneficiu de care era
obișnuit să se bucure până atunci. Opinia lui Proculus mi se pare corectă.
181. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXVIII.
Coproprietarii aceleiași case ar trebui să stipuleze fiecare o despăgubire, fără a menționa partea sa individuală în proprietate,
pentru că fiecare stipulează cu referire la prejudiciul pe care el însuși îl poate suferi. Mai mult, dacă se face mențiunea
fiecărei părți, ar fi ca și cum fiecare ar stipula doar pentru jumătate. Pe de altă parte, în cazul în care există mai mulți
proprietari ai unei case care se află în stare proastă, fiecare trebuie să promită o despăgubire cu referire la partea sa din
aceasta, pentru a evita ca fiecare să fie răspunzător individual pentru întreaga sumă.
182. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXXI.
În această stipulație este inclusă și valoarea dobânzii celui care o cere. De aceea, Cassius spune că, dacă cel care a stipulat o
despăgubire împotriva amenințării cu un prejudiciu ar trebui să sprijine clădirea în contul căreia a obținut garanția, deoarece
se temea că aceasta va cădea, el poate recupera cheltuielile efectuate în cadrul stipulației. Aceeași regulă de drept se aplică în
cazul în care cel care a obținut o garanție pentru amenințare de prejudiciu din cauza defectelor unui zid de protecție își
sprijină propria clădire cu scopul de a diminua povara suportată de zid. Prejudiciul suferit din cauza îndepărtării chiriașilor
influențați de teama unui accident este inclus în aceeași categorie. De altfel, Aristo adaugă în mod corect (așa cum cere
Cassius în acest caz) că, dacă existau motive întemeiate pentru teama care i-a determinat pe chiriași să plece, Cassius ar fi
trebuit să adauge, de asemenea, cu referire la persoana care a sprijinit clădirea, că a fost obligată să facă acest lucru din cauza
unei temeri rezonabile că aceasta se va prăbuși.
183. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXVIII.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care nimeni nu este dispus să închirieze casa din cauza faptului că aceasta nu este în
stare de funcționare.
184. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXXI.
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Stipulația de despăgubire împotriva amenințării de prejudiciu este de asemenea aplicabilă, atunci când eu sufăr vreo pagubă
din cauza unui defect în lucrarea făcută de vecinul meu pe terenul meu în scopul conducerii apei pe terenul său. Căci este
obișnuit ca o lucrare să fie executată de oricine pe terenul altuia, când se face în virtutea unui drept de servitute în favoarea
sa, de care este încărcat terenul acestuia din urmă.
185. Într-un caz de acest fel, să vedem dacă o persoană trebuie să promită doar o indemnizație sau trebuie să dea o garanție.
Apare o dificultate, deoarece el face lucrarea pe terenul altuia și oricine dă garanție pentru o lucrare executată în astfel de
circumstanțe trebuie să furnizeze garanții; dar în cazul în care face lucrarea pe terenul său, el promite doar o simplă
despăgubire. Prin urmare, Labeo consideră că cel care efectuează lucrări pe terenul vecinului său, care se referă la cursuri de
apă sau canale, trebuie să ofere garanții, deoarece lucrarea este efectuată pe terenul altuia. În cazul în care, totuși, se cere o
stipulație cu privire la ceva care este deja construit, rezultă că o promisiune de despăgubire va fi suficientă, deoarece, în acest
caz, persoana, într-o anumită măsură, oferă o garanție cu privire la propria proprietate.
186. Ceea ce s-a spus cu referire la conducerea apei a fost enunțat doar cu titlu de exemplu, dar această stipulație este
aplicabilă la toate tipurile de muncă.
187. Paulus, Despre Edict, cartea LXXVIII.
Cei care repară drumurile publice trebuie să o facă fără a provoca daune vecinilor lor.
188. În cazul în care ar apărea o dispută dacă persoana căreia i se cere o garanție este sau nu proprietarul bunului, aceasta
trebuie să furnizeze o garanție cu rezervarea drepturilor sale.
189. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXVIII.
În cazul în care o casă care ne aparține mie și ție în comun se învecinează cu o alta, care este proprietatea mea, se pune
întrebarea dacă, dacă casa deținută în comun amenință să-mi provoace vreun prejudiciu, tu trebuie să-mi dai o garanție pentru
prejudiciul pe care l-ar putea suferi clădirea mea, adică pentru acea parte din casa respectivă a cărei proprietate o ai tu.
Această opinie este adoptată de mai multe autorități. Cu toate acestea, văd o dificultate, deoarece eu însumi îmi pot repara
propria casă și pot recupera, într-o acțiune în parteneriat sau în partaj, orice cheltuieli suportate pentru o parte a acesteia.
Pentru că, dacă am o clădire în comun cu dumneavoastră, care este în stare proastă, iar dumneavoastră nu ați reparat-o,
instructorii noștri neagă faptul că ar trebui să fiți obligat să dați o garanție, deoarece eu însumi pot face reparațiile și voi avea
dreptul să recuperez printr-o acțiune în parteneriat sau în partaj o parte proporțională din cheltuielile pe care le-am făcut; și,
prin urmare, acordarea unei garanții nu ar fi de niciun folos, deoarece pot fi rambursat pentru orice pierdere în alt mod. Este
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clar că opinia instructorilor noștri a fost aceea că ar trebui să considerăm că o stipulație prevăzută pentru despăgubire în caz
de amenințare de prejudiciu este inutilă, în cazul în care cineva poate fi despăgubit pentru pierderea sa printr-o altă acțiune;
această regulă este înțeleasă ca fiind aplicabilă în cazul menționat mai sus.
190. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLII.
O acțiune în temeiul unei obligațiuni de despăgubire pentru amenințare de prejudiciu nu este acordată unui chiriaș, deoarece
acesta poate proceda în temeiul contractului său de închiriere, dacă proprietarul imobilului îl împiedică să plece;
191. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Cu condiția ca întotdeauna să fie gata să dea o garanție pentru orice chirie care s-ar fi acumulat; altfel, proprietarul ar putea,
pe bună dreptate, să-și rețină proprietatea cu titlu de gaj. Dar chiar dacă ar reține-o cu titlu de gaj, iar aceasta ar fi distrusă de
căderea unei case vecine, se poate spune că proprietarul ar fi răspunzător față de chiriaș într-o acțiune pe gaj, dacă ar fi putut
depozita proprietatea într-un loc mai sigur.
192. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLII.
În cazul demolării unui perete despărțitor, trebuie să se cerceteze dacă acesta era sau nu apt să suporte greutatea pusă pe el.
193. 193. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Mai multe autorități consideră că un perete despărțitor, pentru a fi potrivit, trebuie să poată susține greutatea ambelor case
care pot fi așezate legal pe el.
194. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLII.
Căci, dacă nu era capabil să susțină aceste greutăți, trebuia demolat. Cel care îl demolează nu ar trebui să fie răspunzător,
dacă din acest motiv rezultă vreo pagubă, decât dacă construiește un zid nou care fie este prea scump, fie nu este suficient de
bun pentru acest scop. În cazul în care zidul care a fost demolat era unul adecvat, reclamantul va avea dreptul la o acțiune în
temeiul stipulației de despăgubire, în limita interesului său de a păstra zidul. Acest lucru este rezonabil, deoarece, dacă nu ar
fi trebuit să fie demolat, el va trebui să îl reconstruiască pe cheltuiala sa. Mai mult, Sabinus spune că, dacă cineva a pierdut
vreun venit din cauza demolării zidului, acesta ar trebui să îi fie restituit. Dacă locatarii părăsesc casa sau nu pot fi cazați atât
de convenabil, constructorul noului zid va fi responsabil.
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195. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Cumpărătorul unei case nu poate stipula în mod corect o despăgubire înainte de a-i fi fost înmânată posesia; pentru motivul
că vânzătorul este obligat să dea dovadă de o diligență strictă cu privire la proprietate, în ceea ce privește drepturile
cumpărătorului. Este cert că o astfel de stipulație poate fi făcută atunci când vânzătorul nu are nicio vină; de exemplu, dacă
acesta a permis cumpărătorului să rămână în casă cu un titlu precar, iar când a fost pe punctul de a pleca, i-a încredințat
acestuia custodia acesteia.
196. În cazul în care nu se constituie o garanție în ceea ce privește un teren, reclamantul trebuie pus în posesia acelei părți din
el în care este de așteptat să se producă un prejudiciu. Motivul pentru aceasta este că, în cazul clădirilor, părțile care sunt în
stare bună pot fi dărâmate de cele care sunt ruinate, ceea ce nu este valabil pentru terenurile libere. Cu toate acestea, trebuie
spus că, în ceea ce privește casele foarte mari, pretorul ar trebui să stabilească uneori, după investigații, în ce parte a clădirii
ar trebui să fie pusă în posesie persoana căreia nu i s-a dat o garanție.
197. În cazul în care se ridică un zid nou, cheltuiala ar trebui calculată după ce s-a dedus costul celui vechi pentru a se stabili
dacă există vreun surplus; sau, dacă o parte din zidul vechi a fost folosită la construirea celui nou, valoarea acestuia ar trebui
să fie dedusă la întocmirea estimării.
198. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXI.
În cazul în care există un perete despărțitor între două case, se obișnuiește să se stipuleze împotriva amenințării de prejudiciu
cu referire la casa care aparține fiecărui proprietar în parte; dar garanția nu este necesară, cu excepția cazului în care unul
dintre ei construiește singur și se teme o pagubă din cauza lucrării, sau dacă unul dintre ei are o casă mai valoroasă decât
celălalt și va suferi o pagubă mai mare dacă zidul se va prăbuși. În caz contrar, atunci când riscul este egal de ambele părți,
aceeași garanție dată de unul dintre ei vecinului său ar trebui să fie cerută și de la primul.
199. În cazul în care titlul de proprietate asupra unei clădiri este în litigiu, sarcina de a furniza o garanție împotriva
amenințării de prejudiciu revine părții care este în posesie, deoarece aceasta poate recupera de la proprietarul terenului tot
ceea ce ar putea fi obligată să plătească în acest scop. Cu toate acestea, în cazul în care acesta nu furnizează garanția, posesia
va fi dată reclamantului care a cerut garanția împotriva amenințării de prejudiciu, deoarece ar fi nedrept ca stipulantul să fie
obligat să abandoneze terenul, care se teme că ar putea fi deteriorat, pentru a căuta proprietarul.
200. Stipulația cu referire la amenințarea de prejudiciu are o aplicare foarte largă. Prin urmare, această stipulație este
avantajoasă pentru cel a cărui casă, construită pe terenul altuia, este deteriorată. Este, de asemenea, avantajoasă pentru
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proprietarul terenului, în cazul în care acesta din urmă este prejudiciat în așa fel încât întreaga suprafață este îndepărtată,
pentru că atunci va pierde venitul pe care l-ar fi primit altfel.
201. Este licit să se stipuleze în numele altuia că orice prejudiciu care poate fi suferit de proprietar va fi inclus. Totuși, cel
care stipulează trebuie să dea garanții că proprietarul va ratifica tranzacția, iar excepția care se referă la mandatar trebuie să
fie inserată în stipulație, ca în cazul celor referitoare la moșteniri. În cazul în care nu i se oferă garanții, agentul trebuie, prin
toate mijloacele, să fie pus în posesie, astfel încât excepția referitoare la mandatar să nu-i aducă atingere.
202. La întocmirea devizului pentru noul zid, trebuie să se țină seama de cheltuieli, care nu trebuie să depășească o sumă
rezonabilă; și trebuie să se țină seama de ornamentarea zidului vechi, cu condiția ca prin aceasta să nu se mărească prea mult
cheltuielile.
203. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLIII.
La încheierea unei stipulații de despăgubire împotriva amenințării de prejudiciu, nu trebuie făcută o evaluare nedefinită sau
extravagantă, ca, de exemplu, pentru stucaturi sau picturi murale; căci, chiar dacă s-au făcut cheltuieli mari pentru aceste
lucruri, totuși, trebuie făcută o estimare moderată în stipulația care prevede o amenințare de prejudiciu, deoarece trebuie
respectat un just mijloc și nu trebuie încurajat luxul extravagant al nimănui.
204. Ori de câte ori un prejudiciu rezultă dintr-un defect al unui perete despărțitor, unul dintre coproprietari nu va fi
răspunzător pentru orice prejudiciu suferit de celălalt, pe motiv că acesta a fost cauzat de un bun defect deținut în comun.
Dacă, totuși, prejudiciul a rezultat din cauza faptului că unul dintre ei a pus o greutate prea mare pe ea sau pe ea, trebuie spus
că numai el va fi răspunzător pentru prejudiciul care a fost cauzat de o încercare de a se avantaja pe sine. Dacă zidul se
prăbușește din cauza unei greutăți prea mari care i-a fost impusă de ambele părți, Sabinus spune foarte corect că amândouă
vor fi răspunzătoare. Dar dacă unul dintre ei pierde un bun mai mare sau un bun de o valoare mai mare decât celălalt, cel mai
bine este să se considere că niciunul dintre ei nu va avea dreptul la o acțiune împotriva celuilalt, deoarece amândoi au pus
aceeași povară pe zidul-partidă.
205. Ori de câte ori mai multe persoane deschid o acțiune în temeiul unei cauțiuni date pentru a asigura împotriva amenințării
de prejudiciu, pentru motivul că au suferit un prejudiciu cu referire la același bun, de exemplu, o casă, fiecare dintre ele nu
trebuie să acționeze în justiție pentru întreaga sumă, ci proporțional cu partea sa, deoarece prejudiciul pe care toți au dreptul
să-l recupereze nu a fost suferit de fiecare în întregime, ci doar pentru o parte; de aceea Julianus spune că o acțiune doar
pentru o parte va fi în favoarea fiecăruia dintre ei.
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206. De asemenea, dacă o casă care este în stare proastă și amenință să cadă aparține mai multor persoane, poate fi intentată o
acțiune împotriva fiecăruia dintre ei pentru întreaga sumă sau doar pentru o parte? Julianus spune, iar Sabinus îi aprobă
opinia, că ar trebui să fie acționat în judecată pentru interesul pe care îl are fiecare în proprietate.
207. În cazul în care mai mulți proprietari ai unei case cer o garanție împotriva amenințării de prejudiciu și nimeni nu o
furnizează, toți ar trebui să fie puși în posesie pe aceeași bază; deși ar putea avea părți diferite în proprietatea proprietății.
Acest lucru este afirmat și de Pomponius.
208. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXI.
În cazul în care un perete despărțitor trebuie reparat, ar trebui să aibă posibilitatea de a face lucrarea acel proprietar care o
poate executa în modul cel mai potrivit. Trebuie spus, de asemenea, că această regulă se va aplica atunci când același drum
sau curs de apă trebuie reparat de două sau mai multe persoane.
209. Julianus, Digest, cartea LVIII.
Dacă un sclav deținut în comun încheie o stipulație care să prevadă o amenințare de vătămare, aceasta este considerată la fel
ca și cum stăpânul său ar fi stipulat verbal cu referire la părțile lor respective.
210. Alfenus Varus, Digest, Cartea a II-a.
Un anumit om a promis o despăgubire împotriva amenințării de vătămare a vecinului său. Țiglele din clădirea sa au fost
aruncate de vânt peste cele ale vecinului său și le-au spart. S-a pus problema dacă trebuiau plătite daune. Răspunsul a fost că
acest lucru trebuia făcut dacă accidentul rezulta din vreun defect sau slăbiciune a clădirii, dar dacă forța vântului era de așa
natură încât ar fi putut chiar să dărâme clădiri care erau puternic construite, nu se putea percepe nicio despăgubire. Și chiar
dacă în stipulație se prevedea că despăgubirile vor fi plătite chiar dacă ar fi căzut ceva, nu s-ar fi considerat că a căzut nimic,
în cazul în care ceva a fost aruncat în jos fie de violența vântului, fie de orice altă forță exterioară, ci doar ceea ce a căzut de
la sine.
211. Un om care dorea să reconstruiască un zid de petrecere pe care îl deținea în comun cu vecinul său, înainte de a-l demola,
i-a dat acestuia o garanție împotriva amenințării de prejudiciu și a obținut același lucru de la el. După ce zidul a fost demolat,
locatarii din camerele vecinului au plecat, iar acesta din urmă a încercat să recupereze de la celălalt coproprietar al zidului
chiria pe care locatarii nu o plătiseră. S-a pus întrebarea dacă acesta putea în mod legal să facă o astfel de cerere. Răspunsul a
fost că, întrucât zidul era în curs de reconstrucție, nu era necesar ca coproprietarii acestuia să își dea garanții unul altuia și
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nici nu puteau, în nici un caz, să fie obligați de celălalt să facă acest lucru; dar, dacă dădeau garanții, nu puteau totuși să dea
mai mult decât jumătatea deținută de fiecare, deoarece niciunul dintre ei nu ar fi trebuit să dea garanții, chiar și unui străin,
pentru mai mult decât atât, atunci când intenționa să reconstruiască zidul. Cum, totuși, amândoi au dat garanție pentru
întreaga sumă, cel care a construit zidul trebuie să fie responsabil pentru orice prejudiciu suferit de vecinul său din cauza
pierderii chiriei sale.
212. Același vecin a solicitat un sfat pentru a afla dacă nu ar putea recupera ceea ce a plătit în acest sens, pe motiv că vecinul
său a fost de acord ca acesta să îi ramburseze orice pierdere pe care ar fi putut-o suferi din cauza a ceea ce a construit, iar el a
pierdut banii pe care i-a plătit în contul lucrărilor pe care le-a efectuat. Răspunsul a fost că nu putea face acest lucru, deoarece
pierderea suferită nu se datora unui viciu de construcție, ci în virtutea clauzei.
213. Africanus, Întrebări, Cartea a IX-a.
Am cerut să-mi dați o garanție de despăgubire împotriva amenințărilor de prejudiciu și ați refuzat să o faceți. Înainte de a mă
adresa pretorului, clădirea dumneavoastră s-a prăbușit și mi-a provocat daune. S-a. considerat că pretorul nu trebuia să dea
nicio decizie în acest caz și că am suferit paguba din vina mea, deoarece am început să intentez procedurile prea târziu. Cu
toate acestea, dacă pretorul a decis că ar trebui să-mi furnizați o garanție, dar nu ați făcut acest lucru, iar apoi mi-a ordonat să
intru în posesia clădirii, iar clădirea dvs. s-a prăbușit înainte ca eu să ajung, s-a considerat că ar trebui să se respecte aceeași
regulă ca și cum prejudiciul ar fi fost suferit după ce am intrat în posesia proprietății.
214. După ce am fost pus în posesia unui bun pe motiv de amenințare de prejudiciu, am obținut proprietatea acestuia prin
punerea în posesie în temeiul celui de-al doilea decret al pretorului. Ulterior, un creditor a dorit să își urmărească creanța
asupra casei care îi fusese ipotecată. S-a considerat, și nu fără motiv, că, dacă eu am efectuat unele cheltuieli pentru repararea
casei, iar creditorul nu era dispus să mi le ramburseze, nu i s-ar fi permis să mă acționeze în justiție. Atunci de ce nu ar trebui
ca acest drept să fie acordat și unui cumpărător, în cazul în care a cumpărat o casă care a fost ipotecată? Aceste două cazuri
nu pot fi comparate pe bună dreptate, deoarece cel care a cumpărat casa a încheiat tranzacția de bunăvoie și, prin urmare, ar fi
putut și ar fi trebuit să fie mai diligent și ar fi trebuit să oblige vânzătorul să îi ofere o garanție, dar acest lucru nu se poate
spune despre cel care nu a oferit o despăgubire împotriva amenințării cu prejudiciul.
215. Scaevola, Întrebări, cartea XII.
Ați construit o casă, iar eu vă acționez în judecată pe motiv că nu aveți niciun titlu de proprietate asupra acesteia.
Dumneavoastră nu opuneți nicio apărare. Ar trebui să mi se acorde posesia, dar nu pentru ca casa să fie demolată imediat,
pentru că ar fi nedrept ca acest lucru să aibă loc imediat, ci ar trebui să se facă într-un anumit termen, cu excepția cazului în
care dovediți că aveați dreptul de a o construi.
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216. Paulus, Sentințe, Cartea I.
Este de datoria agentului unei municipalități să vegheze ca locuințele care au căzut în ruină să fie reconstruite de către
proprietari.
217. În cazul în care o casă a fost reconstruită pe cheltuiala publică, iar proprietarul acesteia refuză să plătească banii
deblocați în acest scop, cu dobândă până la o anumită dată, municipalitatea poate vinde casa în mod legal.
218. Neratius, Pergamente, Cartea a VI-a.
Dacă proprietarul a două case restricționează folosirea unui pasaj, care fusese comun ambelor, numai uneia dintre ele, acesta
va aparține numai casei la a cărei folosință a fost restricționat, nu numai atunci când bârnele pe care este susținut fac parte din
el, ci chiar și atunci când toate se sprijină pe pereții unei alte clădiri. Mai mult, Labeo, în Ultimele sale lucrări, spune că, în
cazul în care proprietarul a două case a construit un portic atașat la amândouă și a făcut o deschidere către una dintre case de
la acest portic, iar apoi a vândut cealaltă casă, după ce i-a impus acesteia servitutea de a susține porticul, întregul portic va
aparține casei pe care a păstrat-o vânzătorul, chiar dacă se întinde pe toată lungimea ambelor case și este traversat de bârne
susținute pe ambele părți de pereții casei care a fost vândută. Cu toate acestea, el spune că această regulă nu se aplică atunci
când partea superioară a clădirii, care nu este legată de portic și nu are altă intrare, aparține unei alte case decât cea pe care
este susținut porticul.
219. Marcianus, Despre informatori.
În cazul în care se dovedește că cineva a vândut o casă sau o parte a acesteia cu scopul de a o demola și de a vinde
materialele, s-a hotărât ca cumpărătorul și vânzătorul să fie răspunzători fiecare pentru suma pentru care a fost vândută casa.
Cu toate acestea, dacă acesta ar trebui să dispună de marmura sau de coloanele casei sale pentru a fi folosite în cadrul unei
lucrări publice, poate face acest lucru în mod legal.

Tit. 3. Cu privire la dreptul de a constrânge pe vecin să ia tort de apă și apă de ploaie.

220. Ulpianus, Despre edict, cartea XLIII.

2479

În cazul în care apa de ploaie provoacă cuiva o pagubă, acesta va avea dreptul la o acțiune pentru a-l obliga pe vecinul său să
o abată de la locul său. Prin apă de ploaie înțelegem cea care cade din ceruri și care crește după o ploaie puternică, fie că face
pagubă de la sine, fie că, așa cum spune Tubero, este amestecată cu alte ape.
221. Această acțiune poate fi intentată înainte de producerea pagubei și după ce a fost construită vreo clădire, din cauza
căreia se preîntâmpină paguba. Ea va exista ori de câte ori apa va produce probabil un prejudiciu prin acțiunea omului, adică
ori de câte ori cineva face ceva care va face ca apa să curgă altfel decât este obișnuită în mod natural, adică dacă, lăsând-o să
curgă, face ca volumul să devină mai mare, sau curentul să devină mai rapid, sau mai puternic, sau dacă, limitând-o, o face să
se reverse. Cu toate acestea, dacă apa, prin natura sa, provoacă daune, nu poate da naștere la o acțiune.
222. Neratius spune că un anumit om a construit un dig pentru a exclude apa care curgea în mod normal dintr-o mlaștină pe
teren; dacă mlaștina se umple cu apă de ploaie și aceasta, fiind deviată de digul pe care l-a construit, dăunează câmpului
vecinului său, el poate fi obligat să o îndepărteze printr-o acțiune intentată în acest scop.
223. Quintus Mucius spune că această acțiune nu se va exercita cu referire la munca efectuată cu plugul, în scopul cultivării
terenului. De altfel, Trebatius admite această excepție doar în cazul în care munca efectuată cu plugul este efectuată doar în
scopul obținerii unei recolte mai bune de cereale, și nu doar în beneficiul pământului.
224. În cazul în care se sapă șanțuri în scopul drenării câmpurilor, Mucius spune că acest lucru se face în scopul cultivării,
dar nu trebuie să facă ca apa să curgă într-un singur flux; căci omul are dreptul să-și îmbunătățească pământul, dar nu trebuie
să facă acest lucru prin deteriorarea celui al vecinului său.
225. Mai mult, dacă cineva poate ara și semăna câmpurile sale fără să facă brazde pentru drenaj, el va fi răspunzător dacă
face vreuna, chiar dacă se poate considera că a făcut-o în scopul cultivării pământului său. Dar dacă nu ar putea să semene
fără să deschidă șanțuri pentru evacuarea apei, nu va fi răspunzător. Ofilius, însă, spune că o persoană are dreptul să sape
șanțuri în scopul cultivării terenului său, cu condiția ca toate să urmeze același curs.
226. Autorii despre Servius spun că, dacă cineva a plantat sălcii, iar curgerea apei este oprită de acestea și dăunează unui
vecin, acesta din urmă poate intenta o acțiune în acest sens.
227. 227. Labeo, de asemenea, spune că această acțiune nu se aplică la tot ceea ce se face în scopul de a culege grâne și
fructe, și nu contează ce fel de recolte se vor culege prin intermediul lucrării efectuate.
228. Atât Sabinus, cât și Cassius susțin că această acțiune se aplică oricărei lucrări efectuate de mâna omului, cu excepția
cazului în care este făcută în scopul cultivării solului.
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229. De asemenea, ei spun că o parte va fi pasibilă de această acțiune dacă face pe terenul său orice curs de apă pe care grecii
îl numesc helikes.
230. Aceleași autorități spun că o acțiune pentru controlul apei de ploaie nu se va afla acolo unde apa curge în mod natural,
dar dacă, prin intermediul unei lucrări, aceasta este întoarsă înapoi sau cade pe terenul de dedesubt, acțiunea poate fi
intentată.
231. Ei mai spun că oricine are dreptul de a reține apa de ploaie pe terenul său sau de a folosi în folosul său cea care curge de
pe terenul vecinului său, cu condiția să nu execute nici o lucrare pe terenul altuia; căci nimănui nu-i este interzis să profite de
ceva, atâta timp cât nu prejudiciază pe altcineva, și nimeni nu poate fi tras la răspundere din acest motiv.
232. În concluzie, Marcellus spune că atunci când cineva, în timp ce face săpături pe terenul său, deviază un filon de apă care
aparține vecinului său, nu i se poate intenta nicio acțiune, nici măcar una pe motiv de răutate. Și este evident că el nu ar trebui
să aibă un astfel de drept la acțiune, atunci când vecinul său nu a intenționat să îl prejudicieze, ci a făcut lucrarea în scopul
îmbunătățirii propriei sale proprietăți.
233. Trebuie reținut că această acțiune poate fi intentată de către un proprietar de teren situat deasupra împotriva unui
proprietar de teren situat dedesubt, pentru a împiedica apa care curge în mod natural să se scurgă peste câmpurile sale ca
urmare a unor lucrări care au fost construite, iar de către proprietarul terenului de dedesubt pentru a-l împiedica pe acesta să
devieze apa de la cursul său natural.
234. De asemenea, trebuie remarcat faptul că această acțiune nu va fi niciodată întemeiată atunci când natura terenului
cauzează daunele. Căci (propriu-zis), nu apa, ci natura terenului este cea care o provoacă.
235. Pe scurt, cred că această acțiune nu va exista decât atunci când apa de ploaie însăși cauzează daunele sau atunci când,
după ce a fost lăsată să se adune, este sursa prejudiciului, iar acest lucru nu se întâmplă în mod natural, ci prin intervenția
omului; cu excepția cazului în care lucrările sunt efectuate în scopul cultivării solului.
236. Se spune că apa este mărită de ploaie, atunci când își schimbă culoarea sau când cantitatea este mult mărită.
237. Trebuie amintit, de asemenea, că această acțiune nu se poate intenta decât atunci când apa cauzează un prejudiciu
terenului, deoarece nu poate fi intentată dacă aceasta prejudiciază o clădire sau o casă dintr-un oraș; deoarece, în acest din
urmă caz, acțiunea poate fi intentată pe motiv că vecinul nu are dreptul de a lăsa apa să picure sau să curgă pe terenul nostru.
Prin urmare, Labeo și Cascellius spun că o acțiune de acest tip este una specială, iar cea care se referă la canale și la picurarea
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apei este una de aplicare generală și poate fi introdusă peste tot. Prin urmare, atunci când apa dăunează unui teren, partea
responsabilă poate fi acționată în justiție pentru a o obliga să rețină apa în canalul său corespunzător.
238. Nu ne întrebăm din ce sursă provine apa; căci dacă aceasta își are originea într-un loc public sau sacru și trece pe terenul
unui vecin, iar acesta, prin anumite mijloace, o deviază pe terenul meu, Labeo spune că va fi răspunzător de această acțiune.
239. Cassius mai spune că dacă apa dintr-o clădire dintr-un oraș dăunează fie unui teren, fie unei clădiri de la țară, o acțiune
trebuie intentată în temeiul legii care se referă la canale și la scurgerea apei.
240. Mai mult, găsesc afirmat de Labeo că, dacă apa care curge de pe câmpul meu dăunează unui teren situat între două
clădiri, nu se poate intenta o acțiune împotriva mea pentru a mă obliga să mă ocup de apa de ploaie. Această acțiune, însă,
poate fi intentată atunci când apa curge dintr-un astfel de loc pe terenul meu și îl deteriorează.
241. Mai mult, ca și în cazul în care orice lucrare care este executată în așa fel încât apa de ploaie îmi provoacă un prejudiciu,
această acțiune poate fi intentată; pe de altă parte, se pune întrebarea dacă o acțiune de acest fel va fi intentată în cazul în care
vecinul meu ar trebui să facă o lucrare care să împiedice apa să curgă pe terenul meu și care este un beneficiu pentru el.
Ofilius și Labeo susțin că nu poate fi intentată, chiar dacă ar fi în interesul meu să am acces la apă, pentru că aceasta nu poate
fi intentată decât în cazul în care apa de ploaie cauzează daune, și nu în cazul în care este un beneficiu.
242. În cazul în care un vecin ar îndepărta construcția pe care a ridicat-o și, după îndepărtarea acesteia, apa care își urmează
cursul natural ar dăuna câmpului aparținând proprietarului de dedesubt, Labeo consideră că această acțiune nu poate fi
introdusă; deoarece este o servitute perpetuă de care se bucură terenul situat dedesubt să primească apa care își urmează
cursul natural. Cu toate acestea, Labeo recunoaște că este evident că, dacă, din cauza îndepărtării lucrărilor, apa ar curge mai
repede sau s-ar aduna în canalul său, o acțiune de acest tip poate fi introdusă.
243. În cele din urmă, el spune că anumite legi au fost adoptate cu referire la diferitele condiții ale terenurilor; astfel încât,
dacă pe anumite terenuri există acumulări mari de apă, mi se poate permite să construiesc diguri sau să sap șanțuri pe terenul
dumneavoastră, pentru propria mea protecție. Acolo unde, totuși, nu există nicio condiție menționată cu referire la terenuri,
trebuie păstrată condiția naturală a acestora, iar terenul inferior va fi întotdeauna supus celui superior; iar acest inconvenient
trebuie să fie în mod natural suportat de cel situat mai jos, în beneficiul terenului superior, și trebuie compensat prin alte
avantaje; deoarece, așa cum tot solul fertil al terenului superior este transportat pe cel inferior, tot așa trebuie tolerat și
inconvenientul apei care curge pe el. Dar dacă nu se găsește nicio lege specială referitoare la terenul în cauză, se consideră că
obiceiul străvechi ține loc de lege. Căci, într-adevăr, în ceea ce privește servituțile, noi urmăm această regulă conform căreia,
atunci când nu se constată că o servitute a fost impusă, iar una a fost exercitată timp îndelungat fără forță, sau printr-un titlu
precar, sau în mod clandestin, servitutea este considerată ca fiind creată de un obicei vechi sau de o lege. Prin urmare, nu
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putem obliga un vecin să construiască diguri, dar putem noi înșine să le construim pe terenul său, iar pentru a obține
beneficiul acestei specii de servitute avem dreptul fie la o acțiune pretoriană, fie la un interdict.
244. Paulus, Despre edict, Cartea a XLIX-a.
Pe scurt, există trei cauze prin care un teren inferior poate fi supus unui teren superior; și anume o lege, natura terenului și
obiceiul străvechi, care este întotdeauna considerat drept lege, adică pentru a pune capăt litigiilor.
245. Următorul caz a fost sugerat de Labeo. Exista un șanț vechi pentru drenarea anumitor câmpuri și nimeni nu-și amintea
când a fost făcut. Vecinul de dedesubt nu l-a curățat și, din acest motiv, apa, fiind obstrucționată în cursul ei, a prejudiciat
terenul nostru. De aceea, Labeo spune că se poate intenta o acțiune împotriva persoanei care deține terenul de dedesubt,
pentru a-l obliga să curețe el însuși șanțul, sau pentru a vă permite să îl readuceți la starea sa anterioară.
246. Din nou, dacă șanțul se află pe linia de hotar, iar vecinul nu permite ca partea care se află de partea dumneavoastră să fie
curățată, Labeo spune că puteți intenta această acțiune împotriva lui.
247. Cassius afirmă că, dacă orice lucrare este construită de către autoritatea publică în scopul conducerii apei, această
acțiune nu va putea fi intentată; și că lucrurile vor fi în aceeași stare ca și acolo unde uzul antic transcende memoria omului.
248. Cu toate acestea, Ateius afirmă că vecinul de deasupra poate fi obligat să curețe un șanț prin care apa curge pe terenul
vecinului de dedesubt, indiferent dacă memoria construcției sale supraviețuiește sau nu. Eu însumi cred că această opinie
trebuie aprobată.
249. Varus spune că forța curentului a rupt digul de pe terenul unui vecin, iar rezultatul este că apa de ploaie îmi provoacă
pagube. El susține că, dacă digul a fost unul natural, atunci nu pot intenta această acțiune împotriva lui pentru a-l obliga să
repare digul sau să permită repararea lui. De asemenea, el susține că, dacă digul a fost construit prin intervenția omului și se
amintește când a fost făcut, vecinul va fi răspunzător în această acțiune. Labeo, de asemenea, spune că, dacă digul a fost
construit de mâna omului, acțiunea poate fi introdusă pentru a-l obliga să fie reparat, chiar dacă nu ar trebui să fie amintit
când a fost construit; pentru că nimeni nu poate fi obligat prin această procedură să facă ceva în beneficiul vecinului său, ci
doar pentru a-l împiedica să îl rănească sau pentru a-l forța să ne permită să facem ceea ce poate fi făcut prin lege. Deși
acțiunea pentru a-l obliga să aibă grijă de apa de ploaie nu poate fi introdusă, totuși sunt de părere că voi avea dreptul la o
acțiune pretoriană sau la un interdict împotriva vecinului meu, dacă doresc ca digul să fie reconstruit pe terenul său, ceea ce,
dacă se va face, va fi în avantajul meu și, în același timp, nu-i va cauza niciun prejudiciu. Această cale este sugerată de
echitate, deși nu avem nicio lege care să o autorizeze.

2483

250. Se spune de către Namusa că, dacă apa care se scurge prin canalul său regulat este obstrucționată de un depozit de
pământ și, din cauza faptului că este oprită, prejudiciază un teren situat deasupra, o acțiune poate fi intentată împotriva
proprietarului terenului de dedesubt, pentru a-l constrânge să permită curățarea canalului; căci această acțiune nu este
disponibilă numai în cazul lucrărilor executate de către agenția umană, ci se referă și la toate obstacolele care nu-și datorează
existența voinței noastre. Labeo nu este de acord cu Namusa, deoarece el spune că natura terenului poate fi schimbată de la
sine; și, prin urmare, atunci când natura unui câmp este schimbată în acest mod, ambele părți ar trebui să suporte acest lucru
cu seninătate, indiferent dacă starea lor este îmbunătățită sau înrăutățită. Prin urmare, dacă natura terenului este schimbată de
un cutremur sau de forța unei furtuni, nimeni nu poate fi obligat să permită ca terenul să fie readus la starea sa anterioară.
Adoptăm, de asemenea, principiile echității într-un caz de acest gen.
251. Labeo adaugă că, dacă acumularea de apă sapă o groapă pe terenul dumneavoastră, o acțiune de deviere a apei nu poate
fi introdusă împotriva dumneavoastră de către vecinul dumneavoastră. Cu toate acestea, este clar că, dacă un canal a fost
săpat în conformitate cu legea, sau dacă dreptul la el a fost stabilit prin obiceiuri dincolo de memoria omului, o acțiune de
acest fel poate fi introdusă împotriva dumneavoastră pentru a vă obliga să faceți reparații.
252. Labeo mai spune că, atunci când se face o anchetă pentru a se stabili dacă lucrarea a fost construită în memoria omului,
nu trebuie să se ceară data exactă și Consulatul, ci va fi suficient dacă oricine știe când a fost construită lucrarea, adică dacă
nu există nici un dubiu în această privință; nu este necesar nici ca persoanele care și-au amintit să fie în viață, ci numai ca alții
să fi auzit pe cei care și-au amintit de construcția ei să declare acest fapt.
253. Labeo mai spune că, dacă un vecin abate un torent pentru a împiedica apa să ajungă la el și, prin aceasta, vecinul său
este prejudiciat, o acțiune nu poate fi intentată împotriva lui pentru deturnarea apei de la cursul său; deoarece, pentru a o
deturna, trebuie să fie împiedicat să curgă pe terenul său. Această opinie este perfect adevărată, cu condiția ca el să nu fi
acționat cu intenția de a vă prejudicia, ci pentru a preveni un prejudiciu pentru el însuși.
254. Cred, de asemenea, că opinia lui Ofilius este corectă, și anume, dacă terenul tău datorează celui al vecinului tău o
servitute, în contul căreia primește apa, această acțiune nu va fi întemeiată decât dacă prejudiciul suferit este excesiv. Rezultă
de aici, și coincide cu opinia lui Labeo, că, dacă cineva transferă vecinului său dreptul de a lăsa apa să curgă pe terenul său,
nu poate intenta o acțiune de acest fel împotriva acestuia.
255. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIII.
Trebatius povestește că o anumită persoană, pe terenul căreia se afla un izvor, a înființat o afacere de bătător lângă
respectivul izvor și a permis ca apa, după ce a fost folosită în acest fel, să curgă pe terenul vecinului său. El spune că el nu ar
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fi răspunzător de o acțiune de acest fel intentată de vecinul său, dar multe autorități susțin că, dacă el limitează apa la un canal
sau aruncă orice murdărie în ea, poate fi împiedicat să facă acest lucru.
256. Trebatius crede, de asemenea, că, în cazul în care cineva este prejudiciat de un flux de apă caldă, el poate intenta o
acțiune de acest fel împotriva vecinului său, dar acest lucru nu este adevărat, pentru că apa caldă nu este apă de ploaie.
257. Dacă un vecin care obișnuia să irige un câmp într-un anumit anotimp al anului face din el o pajiște și, prin irigarea
constantă, îi provoacă vecinului său un prejudiciu, Ofilius spune că el nu va fi pasibil de o acțiune pe motiv de amenințare de
prejudiciu sau pentru deturnarea apei de ploaie, decât dacă a nivelat terenul astfel încât, în acest fel, apa să fie transportată
mai repede pe terenul vecinului său.
258. S-a stabilit, și noi adoptăm regula, că o persoană nu este răspunzătoare pentru această acțiune, decât atunci când face
lucrările care cauzează daunele pe terenul său. Prin urmare, dacă cineva execută orice lucrare pe un teren public, această
acțiune nu va fi admisă; iar cel care nu s-a asigurat împotriva amenințării de prejudiciu prin obținerea executării unei cauțiuni
nu are pe nimeni de învinuit decât pe el însuși. Cu toate acestea, dacă lucrarea este executată atât pe terenuri private, cât și pe
terenuri publice, Labeo spune că o astfel de acțiune poate fi introdusă pentru orice.
259. Uzufructuarul nu poate intenta această acțiune și nici nu poate fi intentată împotriva lui.
260. Același, Despre edict, cartea LIII.
259. Mai mult, deși această acțiune nu poate fi intentată decât împotriva proprietarului lucrării, totuși Labeo spune că, dacă
cineva construiește un mormânt, iar apa care iese din el dăunează unui vecin, este preferabil să se adopte regula că
proprietarul va fi răspunzător de această acțiune, chiar dacă a încetat să mai fie astfel din cauza faptului că terenul a devenit
religios, deoarece el era proprietar în momentul în care a fost ridicată construcția. Dacă el ar fi obligat prin ordin judecătoresc
să readucă lucrarea la starea sa anterioară, acțiunea pentru încălcarea mormântului nu va fi admisă.
261. Julianus a mai spus că, dacă, după ce a fost inițiată o procedură pentru a-l obliga să se ocupe de apa de ploaie, și cel
împotriva căruia a fost intentat un proces pentru daunele suferite anterior și pentru restabilirea proprietății în starea sa inițială,
ar înstrăina terenul, judecătorul trebuie să dea aceeași decizie pe care ar fi dat-o dacă nu ar fi avut loc nicio înstrăinare;
deoarece, după ce terenul a fost înstrăinat, cazul rămâne același, iar socoteala daunelor trebuie să includă orice daune suferite
după ce a avut loc înstrăinarea.
262. Julianus mai spune că această acțiune nu poate fi intentată împotriva nimănui decât împotriva proprietarului proprietății
și, prin urmare, dacă un chiriaș ar ridica o construcție fără ca proprietarul terenului să fie la curent cu aceasta, acesta din urmă
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nu este obligat să facă nimic, cu excepția faptului de a suferi distrugerea construcției. Cu toate acestea, chiriașul poate fi
obligat, prin interdicția Quod vi OMt clam, să readucă proprietatea în starea sa anterioară și să plătească daunele care au fost
suferite. Cu toate acestea, dacă proprietarul ar dori să obțină o garanție împotriva amenințării de prejudiciu din partea
proprietarului terenului, ar fi perfect corect ca aceasta să îi fie acordată.
263. Dacă, totuși, nu eu am construit o astfel de lucrare, ci agentul meu a făcut-o, iar vecinul meu este prejudiciat de apă,
acțiunea poate fi intentată împotriva mea, la fel cum poate fi intentată împotriva chiriașului. Agentul poate însă, conform
opiniei lui Iulianus, să aibă o acțiune împotriva sa în temeiul interdicției Quod vi aut clam, chiar și după ce proprietatea a fost
readusă la starea sa anterioară.
264. Paulus, Despre edict, Cartea a XLIX-a.
Dacă un chiriaș, fără știrea proprietarului, ar construi o lucrare prin care apa să dăuneze unui vecin, Labeo dă ca părere că
chiriașul va fi răspunzător în temeiul interdictului Quod
265. aut clam, și că acțiunea referitoare la îngrijirea apelor pluviale poate fi intentată împotriva proprietarului terenului,
deoarece el singur poate readuce proprietatea la starea sa inițială; dar, în acest caz, el nu poate fi obligat să permită refacerea
ei decât în cazul în care, printr-o stipulație, s-a obținut o obligație de despăgubire care să asigure împotriva amenințării de
prejudiciu. În cazul în care ar trebui să suporte orice cheltuială pentru a readuce proprietatea la starea sa inițială, el o poate
recupera de la chiriaș în cadrul unei acțiuni de închiriere, cu excepția cazului în care cineva decide că nu poate face acest
lucru, deoarece nu era necesar să o restaureze. Cu toate acestea, dacă a acționat la îndemnul proprietarului terenului, acesta
din urmă va fi, de asemenea, pasibil de interdicție.
266. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIII.
Dacă vecinul de deasupra celui care se învecinează cu mine construiește o lucrare prin care apa, curgând pe terenul celui mai
apropiat vecin, îmi provoacă o pagubă, Sabinus spune că pot să intentez o acțiune fie împotriva celui imediat deasupra mea,
fie împotriva celui de deasupra lui, dacă primul nu face acest lucru. Această opinie este corectă.
267. Dacă apa care curge de pe un teren care aparține mai multor persoane cauzează un prejudiciu, sau dacă ea aduce un
prejudiciu unui teren care aparține mai multor persoane, s-a hotărât, și noi adoptăm aceeași regulă, că atunci când apa
aparține mai multor proprietari, acțiunea poate fi intentată de fiecare în funcție de interesul său, iar judecata poate fi
pronunțată proporțional; sau dacă acțiunea este intentată împotriva mai multor persoane, judecata va fi pronunțată împotriva
lor în mod individual, proporțional cu părțile lor respective.
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268. Prin urmare, se pune întrebarea, dacă apa de pe terenul dvs. ar cauza daune unui câmp deținut în comun de dvs. și de
mine, dacă această acțiune poate fi intentată. Cred că se poate, în așa fel, însă, încât doar o parte din daune să fie plătită de
partea care pierde procesul.
269. Pe de altă parte, în cazul în care apa dintr-un câmp deținut de coproprietari dăunează unui teren deținut de unul dintre ei,
o astfel de acțiune poate fi introdusă, dar partea care o introduce nu poate obține despăgubiri decât proporțional cu partea sa.
270. Dacă cineva, înainte de a intenta o acțiune, transferă proprietatea terenului către altul, el nu mai are dreptul de a intenta
această acțiune, iar aceasta va trece la cel căruia îi aparține câmpul, deoarece acțiunea se referă la un prejudiciu care poate, în
viitor, să fie suferit de proprietar; deși lucrarea poate să fi fost făcută când terenul aparținea fostului proprietar.
271. Trebuie reținut că această acțiune nu este una reală, ci una personală.
272. Este de datoria judecătorului, într-un caz de acest fel, în care orice lucrare a fost făcută de un vecin, să îl oblige pe acesta
să readucă proprietatea în starea sa anterioară și să plătească toate daunele suferite după ce problema a fost conexată. Cu toate
acestea, în cazul în care daunele au fost cauzate înainte de a se introduce problema, judecătorul ar trebui să îl oblige doar să
readucă proprietatea la starea inițială, fără a plăti daune-interese.
273. Celsus spune că, dacă eu construiesc ceva prin care apa de ploaie vă poate cauza vreun prejudiciu, pot fi obligat să îl
îndepărtez pe cheltuiala mea. Dacă altcineva, asupra căruia nu am nici o autoritate, ar face acest lucru, va fi suficient dacă vă
voi permite să îndepărtați construcția. Dar dacă sclavul meu, sau oricine al cărui moștenitor sunt, ar trebui să facă lucrarea,
voi fi obligat să predau sclavul drept reparație; dar dacă persoana al cărei moștenitor sunt a făcut-o, este la fel ca și cum eu
însumi aș fi ridicat clădirea.
274. Judecătorul trebuie să estimeze prejudiciul în conformitate cu adevărul, adică în funcție de valoarea prejudiciului care
pare să fi fost suferit.
275. Paulus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Cel împotriva căruia este intentată o acțiune pentru a-l obliga să se îngrijească de apele pluviale și care a executat lucrarea*
care îl face pasibil de o astfel de acțiune, va fi obligat să se alăture cauzei, chiar dacă este gata să renunțe la ea, întrucât este
acționat personal în nume propriu pentru a-l obliga să înlăture construcția.
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276. Cazul este diferit în cazul unui cumpărător de bună-credință, deoarece el poate fi obligat doar să permită distrugerea
lucrării; și, prin urmare, dacă abandonează proprietatea, el ar trebui să fie audiat, deoarece se oferă să facă mai mult decât i se
cere.
277. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIII.
În acordarea dreptului de a conduce apa, trebuie obținut consimțământul nu numai al celor pe al căror teren se află sursa apei,
ci și al celor care au folosința acesteia, adică consimțământul persoanelor cărora li se datorează servitutea acestei ape. Acest
lucru nu este nerezonabil, deoarece dreptul lor este diminuat și, prin urmare, consimțământul lor este necesar. În general, se
consideră că trebuie să se obțină consimțământul tuturor celor care au un drept asupra apei în sine sau un interes în terenul pe
care curge sau pe care este situată sursa ei.
278. Paulus, Despre edict, cartea XLIX.
În cazul vânzării condiționate a unui teren, trebuie obținut consimțământul atât al cumpărătorului, cât și al vânzătorului; astfel
încât să fie sigur că transferul dreptului asupra apei se face cu permisiunea proprietarului, fie că proprietatea rămâne în
mâinile cumpărătorului, fie că se întoarce la vânzător.
279. Prin urmare, consimțământul este necesar pentru a împiedica ca proprietarul să fie prejudiciat fără știrea sa, căci cel care
și-a dat odată consimțământul nu poate fi considerat ca având vreun prejudiciu.
280. În transferul dreptului de folosință a apei, este necesar consimțământul nu numai al celui căruia îi aparține dreptul la apă,
ci și al proprietarului terenului, chiar dacă acesta din urmă nu poate folosi în prezent apa, deoarece dreptul de a face acest
lucru îi poate reveni ulterior în mod absolut.
281. Ulpianus, Despre edict, cartea LIII.
Atunci când există mai mulți proprietari ai aceluiași teren în care își are izvorul un curs de apă, nu există nici o îndoială că
trebuie obținut consimțământul tuturor; căci ar fi nedrept ca consimțământul unuia care este proprietarul unei părți, poate
foarte mici, să prejudicieze drepturile celorlalți coproprietari.
282. Să vedem dacă se poate obține un consimțământ ulterior. Este stabilit că nu are nici o importanță dacă consimțământul
precede sau urmează conducerii apei, deoarece pretorul trebuie să ia în considerare și consimțământul dat ulterior.
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283. Labeo spune că, dacă un râu este navigabil, pretorul nu trebuie să acorde permisiunea ca din el să se ia suficientă apă
pentru a-l face mai puțin navigabil. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care un alt râu este făcut navigabil cu ajutorul apei
celui în cauză.
284. Paulus, Despre Edict, Cartea a XLIX-a.
Un apeduct nu poate fi construit în mod legal astfel încât să interfereze cu un drept de trecere. De asemenea, o persoană care
are un drept de trecere nu poate construi în mod legal un pod pentru a se bucura de dreptul său. Dar dacă, în acest scop, el ar
trebui să conducă apa prin intermediul unui canal acoperit, și nu deschis, apa se va deteriora, pentru că rămâne sub pământ,
iar pârâul se va usca.
285. Cassius spune că, dacă apa care curge de pe un teren deținut în comun, sau pe unul deținut în comun, cauzează vreo
pagubă, unul dintre coproprietari poate intenta o acțiune împotriva unuia dintre proprietarii celuilalt teren, sau poate să-i dea
în judecată pe fiecare dintre ei în parte; sau, pe de altă parte, fiecare dintre ei poate da în judecată pe unul dintre ei, sau se pot
da cu toții în judecată individual. Dacă unul dintre ei introduce o acțiune în justiție, iar prejudiciul este estimat și plătit în
instanță, dreptul la acțiune al celorlalți se stinge. De asemenea, în cazul în care unul dintre ei este dat în judecată și face plata,
ceilalți vor fi exonerați de răspundere, iar ceea ce a fost plătit de el în beneficiul coproprietarilor săi poate fi recuperat printr-o
acțiune în partaj. Cu toate acestea, acțiunea nu poate fi introdusă de cel care a efectuat lucrarea împotriva coproprietarilor săi,
deoarece cel care a fost responsabil pentru aceasta trebuie să restituie toate daunele suferite.
286. Proculus spune că se afirmă de către Ferox că, dacă o acțiune de acest fel este introdusă împotriva unuia dintre mai mulți
coproprietari, care nu a făcut el însuși lucrările, trebuie să i se ramburseze cheltuielile, deoarece are dreptul la o acțiune în
partaj. Cu toate acestea, el susține că acest coproprietar poate fi obligat doar să permită ca terenul să fie readus la starea sa
anterioară, deoarece a fost vina reclamantului că nu a dat în judecată persoana care a efectuat lucrările și este nedrept ca cel
care nu le-a efectuat să fie obligat să readucă terenul la starea sa anterioară, deoarece are dreptul de a introduce o acțiune în
partaj. Dar ce cale trebuie urmată în cazul în care coproprietarul său nu este solvabil?
287. Julianus spune că are îndoieli cu privire la calea pe care trebuie să o urmeze judecătorul, în cazul în care structura căreia
i se atribuie prejudiciul aparține la doi coproprietari, iar terenul afectat de apă aparține doar unuia dintre ei. Dacă terenul pe
care a fost făcută lucrarea aparține mai multor persoane, iar procesul este intentat împotriva unuia dintre ei, trebuie
pronunțată o hotărâre împotriva tuturor pentru orice prejudiciu suferit după ce problema a fost conexată și s-a refuzat
restaurarea proprietății la starea inițială; la fel ca în cazul unui sclav deținut în comun, unde o acțiune noxală este intentată
împotriva unuia dintre proprietari și hotărârea este pronunțată împotriva ambilor, deoarece orice a plătit unul dintre ei poate fi
recuperat de la colegul său coproprietar? Sau să spunem că proprietarul care este acționat în justiție pentru partea sa și
împotriva căruia se pronunță o hotărâre judecătorească pentru daunele suferite și pentru că nu a reușit să readucă terenul la
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starea sa inițială, așa cum se procedează în cazul unei acțiuni pentru amenințare de prejudiciu, în care mai multe persoane
sunt proprietarii terenului despre care se teme că va fi afectat, iar numai una dintre ele este acționată în justiție, chiar dacă
lucrarea de la care se preîntâmpină prejudiciul este indivizibilă și nici clădirea în sine, nici solul nu pot cauza parțial daune,
proprietarul împotriva căruia se introduce acțiunea poate, totuși, să fie condamnat proporțional cu partea sa de proprietate?
Julianus consideră că ar trebui să se urmeze aceeași cale în cazul unei acțiuni pentru a obliga pe cineva să se îngrijească de
apa de ploaie, ca și în cazul unei acțiuni pentru a se asigura împotriva unei amenințări de prejudiciu; deoarece, în ambele
cazuri, procedurile sunt inițiate nu în legătură cu daunele care au fost deja suferite, ci în legătură cu cele care sunt prevăzute.
288. Dacă terenul lezat de apa de ploaie aparține mai multor persoane, fiecare dintre ele poate intenta o acțiune împotriva
vecinului său; dar nu poate, după ce problema a fost conexată, să obțină despăgubiri pentru prejudiciul suferit pentru o sumă
mai mare decât partea sa. În plus, dacă terenul nu este repus în starea sa anterioară, nu trebuie să se pronunțe o hotărâre
împotriva fiecăruia dintre coproprietari pentru o sumă mai mare decât valoarea interesului său în proprietate.
289. Ofilius spune că un coproprietar poate intenta o acțiune împotriva altui coproprietar, atunci când apa este transportată de
pe terenul privat al unuia dintre ei pe un teren aparținând amândurora în comun.
290. Trebatius consideră că, dacă acțiunea este intentată pe seama unei lucrări datorate unei acțiuni umane, terenul trebuie să
fie prin
toate mijloacele să fie readus la starea sa1 inițială de către partea împotriva căreia s-a intentat acțiunea. Dacă, totuși, terenul
este afectat de forța apei sau dacă șanțurile sunt umplute cu pietriș sau pământ, atunci proprietarul terenului va fi obligat doar
să permită înlăturarea acestora.
291. Același, Despre Sabinus, cartea XVI.
Cumpărătorul, precum și ceilalți succesori (cu excepția cazului în care vânzarea este fictivă), trebuie fie să readucă
proprietatea în starea inițială, dacă sunt dispuși să facă acest lucru, fie să permită acest lucru; pentru că este clar că
reclamantul va fi prejudiciat de întârziere. Coproprietarul persoanei care a efectuat lucrarea se află în aceeași situație dacă el
însuși nu a avut nimic de-a face cu aceasta. Aceeași regulă se aplică, de asemenea, atunci când terenul este dobândit prin
donație sau moștenire.
292. Gaius, Despre edictul pretorului urban; titlu, Acțiunea având ca obiect îngrijirea apei de ploaie.
Vânzătorul, sau donatorul, va fi însă răspunzător pentru daunele suferite, precum și pentru cheltuielile făcute de reclamant
prin interdict Quod vi aut clam.
2490

293. Paulus, Despre edict, Cartea a XLIX-a.
Ateius spune că dacă cineva, după ce a construit o lucrare care provoacă daune, vinde terenul unei persoane mai puternice
pentru a înceta să mai fie proprietarul acestuia, se poate iniția o acțiune împotriva sa în temeiul interdictului Quod vi aut
clam, iar după expirarea unui an, o acțiune bazată pe fraudă poate fi acordată împotriva sa.
294. Atunci când o acțiune este introdusă pentru a obliga pe altul să se îngrijească de apa de ploaie, se pune problema dacă
prejudiciul rezultă sau nu dintr-un act deja efectuat; și, prin urmare, dacă printr-un defect al solului o parte din acesta s-a
așezat, chiar dacă din această cauză se poate produce un prejudiciu prin apa de ploaie unui vecin de jos, acțiunea nu va fi
admisă. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care pe teren se depune ceva care poate fi atribuit unei acțiuni umane.
295. În această acțiune, precum și în cea referitoare la amenințarea de prejudiciu, prejudiciul anticipat este luat în
considerare; în timp ce în aproape toate celelalte se plătește pentru daunele deja suferite.
296. În ceea ce privește daunele cauzate înainte de intentarea acțiunii, ar trebui să se inițieze o procedură în temeiul
interdicției Quod vi aut clam; iar în ceea ce privește cele care pot apărea după pronunțarea hotărârii, trebuie să se furnizeze o
garanție împotriva amenințării de prejudiciu, sau proprietatea trebuie să fie plasată într-o astfel de stare încât să nu mai existe
niciun pericol de prejudiciu.
297. O nouă acțiune trebuie să fie introdusă atunci când o lucrare a fost construită după ce problema a fost conexată în cauză.
298. Același, Despre Sabinus, cartea XVI.
Uneori se înlătură lucrarea care a fost construită după ce a fost alăturată problema, atunci când cea care a fost construită
înainte nu poate fi înlăturată fără a distruge cealaltă.
299. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XX.
După vânzarea și transferul unui teren care a fost prejudiciat, înainte de pronunțarea unei hotărâri într-o acțiune de acest fel,
vânzătorul poate obține încă daune-interese în temeiul hotărârii; nu pentru că a suferit vreun prejudiciu, ci pentru că bunul a
fost deteriorat și trebuie să plătească cumpărătorului tot ceea ce poate recupera. Cu toate acestea, în cazul în care partea care a
fost acționată în justiție vinde terenul înainte de a se produce vreun prejudiciu, trebuie să fie intentată o acțiune în justiție fie
imediat împotriva cumpărătorului, fie în termen de un an împotriva persoanei care a vândut terenul, dacă a făcut acest lucru
în scopul de a evita o hotărâre judecătorească.
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300. Paulus, Despre Plautius, cartea XV.
Dacă mi se acordă servitutea de a trage apă noaptea, iar ulterior, printr-un alt transfer, obțin și privilegiul de a trage apă ziua,
iar în timpul prevăzut de lege, mă folosesc de privilegiul meu numai noaptea, voi pierde servitutea de a trage apă ziua, pentru
că în acest caz există două servituți derivate din cauze diferite.
301. S-a decis foarte corect că apa nu poate fi condusă prin intermediul unor apeducte de piatră, cu excepția cazului în care
acest lucru a fost inclus în acordarea servituții, deoarece nu este obișnuit ca o persoană care are apă să o conducă printr-un
canal din piatră. Cu toate acestea, se poate face ceea ce se obișnuiește în cazuri de acest fel, de exemplu, apa poate fi condusă
prin conducte, chiar dacă în constituirea servituții nu s-a menționat nimic în acest sens, cu condiția ca prin aceasta să nu se
cauzeze niciun prejudiciu proprietarului terenului.
302. S-a decis că servitutea de a trage apa poate fi acordată atunci când există o cale publică între două terenuri; și acest lucru
este adevărat. Acest lucru nu este valabil numai în cazul în care există un drum public între cele două terenuri, ci și în cazul
în care acestea sunt împărțite de un curs de apă public, în cazul în care servitutea de a conduce sau de a trece poate fi stabilită,
în ciuda faptului că cursul de apă public împarte cele două terenuri, adică atunci când lățimea cursului de apă nu împiedică
trecerea acestuia.
303. Regula este aceeași în cazul în care vecinul meu datorează o servitute de trecere pe terenul meu, care nu se unește cu al
său, ci se unește cu un altul care îmi aparține, deoarece pot intenta o acțiune împotriva lui și îmi pot menține dreptul de a
trece prin terenul său până la terenul meu de dincolo, chiar dacă nu am o servitute atașată la terenul meu intermediar; la fel ca
și în cazul în care un drum public sau un râu care poate fi traversat prin vad, se află între două terenuri separate. Totuși,
niciuna dintre aceste servituți nu poate fi impusă în cazul în care terenul intermediar este sacru, religios sau sfânt și nu poate
fi folosit.
304. Dacă între terenul dumneavoastră și al meu există o porțiune intermediară care aparține unui terț, eu pot impune
servitutea de captare a apei de pe terenul dumneavoastră dacă proprietarul porțiunii intermediare îmi acordă dreptul de trecere
prin terenul său; la fel cum, atunci când doresc să obțin dreptul perpetuu de a lua apă dintr-un curs de apă public care
formează limita terenului dumneavoastră, îmi puteți acorda un drept de trecere până la acest curs de apă.
305. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a X-a.
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Dacă lucrarea care cauzează daune prin apa de ploaie este ridicată într-un loc public, acțiunea nu poate fi introdusă; dar dacă
cele două terenuri sunt separate de un loc public, ea poate fi introdusă. Motivul este că numai proprietarul este răspunzător în
cadrul acestei acțiuni.
306. Apa nu poate fi condusă peste un drum public fără consimțământul împăratului.
19. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XIV.
Labeo spune că dacă eu construiesc o lucrare și vecinul meu nu se opune, iar în consecință el suferă pagube din cauza apei de
ploaie, eu nu voi fi răspunzător de o astfel de acțiune.
307. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXIV.
Acest lucru este însă valabil numai în cazul în care nu este înșelat din greșeală sau ignoranță, căci cine greșește nu își dă
consimțământul.
308. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea XXXII.
Dacă o apă care își are izvorul pe terenul tău se revarsă cu mare putere pe al meu, iar tu îi interceptezi cursul, astfel încât să
înceteze să mai curgă pe terenul meu, nu se va considera că ai acționat cu violență, dacă eu nu aveam dreptul la nici o
servitute pentru folosirea apei; nici nu vei fi pasibil de interdicție Quod vi aut clam.
309. Același, diverse pasaje, Cartea a X-a.
Dacă uzufructul unui teren este lăsat moștenire, acțiunea pentru a obliga la îngrijirea apei de ploaie va fi atât pentru, cât și
împotriva moștenitorului celui căruia i-a aparținut proprietatea. În cazul în care uzufructuarul ar suferi neplăceri din cauza
unor lucrări care au fost efectuate, el poate uneori să se folosească de interdicția Quod vi aut clam. În cazul în care acțiunea
nu poate fi introdusă de uzufructuar, se pune problema dacă trebuie să i se acorde o acțiune în echitate, în calitate de
proprietar, pentru a obliga la îngrijirea apei; sau dacă poate susține, de asemenea, că are dreptul de a se bucura de bun. Cu
toate acestea, cea mai bună opinie este că ar trebui să se acorde o acțiune în echitate pentru a obliga la îngrijirea apei de
ploaie.
310. Cel care construiește o nouă lucrare nu va fi considerat că a readus proprietatea la starea sa anterioară, decât dacă
interceptează cursul apei de care se face plângere.
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311. Dar chiar dacă uzufructuarul ar construi o lucrare prin care apa de ploaie ar putea cauza pagube cuiva, acțiunea în
justiție împotriva proprietarului imobilului va fi admisă; dar se pune întrebarea dacă nu ar trebui să se acorde împotriva
uzufructuarului o acțiune în echitate pentru a obliga la luarea în grijă a apei. Cea mai bună opinie este că ar trebui să fie
acordată.
312. Paulus, Despre Sabinus, cartea XVI.
Orice lucrare care este executată din ordinul împăratului sau al Senatului, sau de către acele persoane care au făcut mai întâi
terenul apt pentru cultivare, nu este inclusă în această acțiune.
313. Această acțiune poate fi exercitată și cu referire la terenurile deținute și închiriate de stat.
314. Digurile făcute pe terenurile private de-a lungul malurilor cursurilor de apă fac, de asemenea, obiectul acestei acțiuni,
chiar dacă ele cauzează pagube pe cealaltă parte a cursului de apă, cu condiția ca ele să fi fost construite în memoria omului
și să nu fi existat un drept de a le face.
315. Alfenus, Epitomele Digestului de Paulus, Cartea a IV-a.
Un om care deținea un câmp situat deasupra celui al altuia l-a arat în așa fel încât apa a fost purtată de către brazde și creste
pe pământul vecinului său de jos. S-a pus întrebarea dacă acesta putea fi obligat, printr-o acțiune prin care i se cerea să aibă
grijă de apa de ploaie, să ară într-o direcție diferită, astfel încât brazdele să nu fie îndreptate spre terenul vecinului. Răspunsul
a fost că nu putea face nimic care să împiedice vecinul său să ară în direcția dorită de acesta din urmă.
316. Cu toate acestea, dacă cineva ară peste un curs de apă și, prin intermediul brazdelor, apa ar fi deviată pe terenul unui
vecin, astfel încât să obstrucționeze cursul de apă, acesta poate fi obligat să îl deschidă prin intermediul acestei acțiuni.
317. Dar dacă el ar săpa șanțuri prin care apa de ploaie ar putea dăuna unui vecin, el poate fi obligat de către instanță să le
umple, dacă se pare că apa de ploaie ar putea ulterior să provoace pagube, și o hotărâre ar putea fi pronunțată împotriva lui,
dacă nu face acest lucru; chiar dacă, înainte de pronunțarea unei hotărâri, apa nu a început încă să curgă prin șanțuri.
318. Când lacurile fie cresc, fie scad, vecinii nu au dreptul să facă nimic care să afecteze creșterea sau scăderea apei.
319. Julianus, Despre Minicius, Cartea a V-a.
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318. Atunci când un drept de trecere este impus pe terenul cuiva, persoana îndreptățită la el poate intenta o acțiune pentru a
obliga să se aibă grijă de apele pluviale în folosul terenului, deoarece, prin deteriorarea dreptului de trecere, va fi afectat și
terenul.
320. Scaevola, Opinii, Cartea a IV-a.
Scaevola dădea ca părere că cei care au dreptul de a da hotărâri judecătorești obișnuiesc să autorizeze continuarea
apeductelor, a căror folosință a fost confirmată de timp, deși nu se poate stabili dreptul legal prin care ele există.

Tit. 4. Despre fermierii din veniturile publice, despre arendarea terenurilor publice și despre confiscări.

321. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LV.
Pretorul spune: "Dacă un fermier al venitului public sau cineva care aparține familiei unui fermier al venitului public ia ceva
cu forța în numele său și nu este restituit proprietarului, voi acorda o acțiune pentru dublul valorii sale, iar dacă procesul este
intentat după ce a trecut un an, voi acorda una pentru valoarea sa simplă. Mai mult, voi acorda o acțiune, dacă s-a produs
vreun prejudiciu sau dacă se spune că s-a comis vreun furt. Dacă părțile implicate în această chestiune nu sunt prezentate, voi
acorda o acțiune împotriva stăpânilor, fără privilegiul de a preda sclavii lor cu titlu de reparație."
322. Acest titlu se referă la fermierii din veniturile publice. Sunt fermieri ai veniturilor cei care se ocupă de fondurile publice
și poartă acest nume fie că plătesc un anumit procent la Trezorerie, fie că percep tribut. De asemenea, cei care închiriază
bunuri de la Trezorerie sunt numiți în mod corespunzător fermieri ai veniturilor.
323. Cineva ar putea întreba, cu ce folos este Edictul în cauză, ca și cum pretorul nu ar fi prevăzut în altă parte furturile,
vătămările și tâlhăriile cu violență. Cu toate acestea, pretorul a considerat că, în aceste condiții, era mai bine să emită un Edict
special împotriva agricultorilor de venituri.
324. Pedeapsa aplicată prin acest Edict este, în unele privințe, mai puțin severă, deoarece se acordă daune-interese pentru o
sumă dublă, în timp ce în cazul jafului cu violență, acestea sunt cvadruplate, așa cum sunt și în cazul furtului manifest.
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325. Mai mult, fermierului de venituri i se acordă puterea de a restitui bunurile luate cu violență, iar dacă face acest lucru, el
va fi eliberat de orice responsabilitate și nu va fi pasibil de o acțiune penală în temeiul acestei secțiuni a Edictului. Prin
urmare, se pune întrebarea: dacă cineva dorește să introducă o acțiune împotriva unui agricultor, nu în temeiul acestui decret,
ci în temeiul legislației generale referitoare la luarea de bunuri prin violență, daune ilegale sau furt, poate face acest lucru? Sa stabilit că poate, iar Pomponius are și el aceeași părere, deoarece ar fi absurd ca situația juridică a unui fermier al veniturilor
publice să fie considerată mai bună decât cea a altor persoane.
326. Termenul "familie", menționat în Edict, nu se referă numai la sclavii fermierilor de venituri, ci și la toți cei incluși în
gospodăriile lor. Prin urmare, indiferent dacă propriii lor copii sau sclavii altora sunt angajați în colectarea impozitelor, ei vor
fi incluși în acest Edict. Prin urmare, dacă sclavul unui fermier de rentă comite jaf cu violență, dar nu se numără printre cei
care sunt angajați în colectarea taxelor, acest Edict nu se va aplica.
327. Ceea ce spune pretorul în ultimul loc, și anume: "Dacă nu sunt prezentați, voi acorda o acțiune împotriva stăpânilor lor,
fără privilegiul de a-i preda cu titlu de reparație", este o prevedere specială a acestui Edict, deoarece dacă sclavii nu sunt
prezentați, se va acorda o acțiune fără privilegiul de a-i preda cu titlu de reparație, indiferent dacă stăpânii îi au în puterea lor
sau nu; și indiferent dacă îi pot prezenta sau nu.
328. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXI.
Unui stăpân nu i se va permite să își apere sclavul absent.
329. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LV.
Dacă sclavul nu va fi prezentat de stăpân, acțiunea noxală va fi introdusă împotriva acestuia. Prin urmare, ceea ce face atât de
grea condiția fermierilor de rentă este faptul că ei trebuie să aleagă sclavi buni pentru această muncă.
330. Acolo unde pretorul spune: "Împotriva stăpânilor", trebuie să înțelegem că aceasta înseamnă împotriva asociaților
perceptorilor de impozite, deși aceștia nu sunt stăpânii lor.
331. Reclamantul trebuie să menționeze în prealabil persoana sau persoanele pe care dorește să fie prezentate, astfel încât,
dacă acest lucru nu se face, el va avea dreptul la acțiune. Chiar dacă el ar spune: "Prezentați toate părțile, pentru ca eu să pot
recunoaște pe cel vinovat", cred că trebuie să fie ascultat.
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332. Atunci când mai mulți sclavi au comis furtul sau paguba, ar trebui să se respecte regula conform căreia, dacă fermierul
de rentă plătește o sumă la fel de mare ca și cum ar fi comis infracțiunea un om liber, el ar trebui să fie exonerat de
răspundere.
333. Paulus, Despre Edict, Cartea LII.
În cazul în care un fermier de venit, care a îndepărtat proprietatea cu forța, ar muri, Labeo spune că acțiunea ar trebui să fie
acordată împotriva moștenitorului său care a profitat de acest act.
334. Divinul Hadrian, într-un Rescript adresat guvernatorilor din Galia, a declarat, cu referire la bunurile pe care guvernatorii
obișnuiau să le transporte pentru uzul lor, că atunci când cineva trimite cu scopul de a face cumpărături în beneficiul celor
care comandă armatele sau guvernează provinciile, sau pentru cel al agenților lor, el trebuie să semneze un ordin cu mâna sa
și să îl trimită fermierului de venituri, astfel încât, dacă acesta din urmă ar transfera ceva mai mult decât i s-a ordonat, trebuie
să facă o reparație.
335. În colectarea tuturor veniturilor, se ține seama de obicei de obiceiul din vecinătate; și acest lucru este prevăzut de
Constituțiile imperiale.
336. Gaius, Despre edictul pretorului urban, Titlul: "Edictul pretorului urban": Fermierii de venituri.
Este prevăzut de acest Edict că, dacă proprietatea va fi restituită înainte de a se fi alăturat problema, dreptul la acțiune se va
stinge; totuși, după aceasta, se poate intenta o acțiune pentru pedeapsă. Cu toate acestea, dacă fermierul de venituri este
dispus să restituie chiar și după ce problema a fost conexată, el ar trebui să fie eliberat de răspundere.
337. Ne putem întreba dacă plata dublei despăgubiri prevăzute de Edict este în întregime o penalitate, iar ulterior poate fi
intentat un proces pentru recuperarea proprietății; sau dacă recuperarea proprietății este inclusă în dubla despăgubire, astfel
încât penalitatea este doar simplă. Părerea generală este că proprietatea este inclusă în daunele duble.
338. Modestinus, Despre penalități, Cartea a II-a.
În cazul în care mai mulți fermieri ai venitului au pretins ceva în mod ilegal, acțiunea de recuperare a daunelor duble nu se
multiplică, ci toți trebuie să plătească partea lor, iar ceea ce nu poate fi plătit de unul va fi colectat de la altul, după cum au
afirmat Divinii Severus și Antoninus într-un Rescript; deoarece ei au considerat că există o mare diferență între persoanele
care au comis o crimă și cele care au participat la comiterea unei fraude.
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339. Papirius Justus, Despre constituții, Cartea a II-a.
Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un Rescript că, în cazul impozitelor pe terenurile publice, terenurile în sine, și nu
persoanele care le dețin, ar trebui să facă obiectul acțiunii și, prin urmare, că posesorii trebuie să plătească orice impozit
datorat, chiar și pentru timpul care a trecut înainte de a obține posesia; și că, într-un caz de acest fel, dacă nu erau conștienți
de faptul că se datorează vreun impozit, ei ar avea dreptul la o acțiune.
340. De asemenea, în Rescript se preciza că un tutore va fi eliberat de obligația de a plăti pedeapsa de confiscare, dacă va
plăti impozitul în termen de treizeci de zile.
341. Papinianus, Opinii, Cartea a XIII-a.
Infracțiunea de sustragere de la impozit prin fraudă se transmite moștenitorului celui care a comis frauda, în măsura în care
provoacă confiscarea bunurilor.
342. Atunci când unul dintre mai mulți moștenitori, în scopul de a se sustrage de la impozit, înstrăinează o parte din bunurile
deținute în comun, ceilalți nu vor fi privați de părțile lor.
343. Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
342. Dacă focul competiției îl determină pe un ofertant care dorește să obțină agricultura veniturilor publice să își ridice
oferta peste suma obișnuită, aceasta trebuie acceptată, dacă cel care face oferta cea mai mare este gata să ofere garanții
suficiente.
344. Nimeni nu poate fi constrâns, împotriva consimțământului său, să închirieze colectarea impozitelor; și, prin urmare,
când timpul de închiriere a expirat, trebuie încheiat un nou contract.
345. Fermierii de rentă, care nu au făcut o decontare pentru impozitele colectate de ei și care doresc să încheie un nou
contract, nu vor fi autorizați să o facă înainte de a plăti ceea ce este datorat în temeiul celui anterior.
346. Datornicilor fiscului, ca și celor ai unui oraș, le este interzis să încheie contracte de încasare a impozitelor, pentru ca
responsabilitățile lor să nu se mărească din altă cauză, dacă nu oferă garanții care să fie în stare să-și satisfacă obligațiile.
347. Atunci când partenerii de colectare a veniturilor își administrează separat oficiul, unul dintre ei poate cere în mod legal
să i se transfere partea altuia care este mai puțin potrivit pentru acest loc.
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348. Atunci când ceva a fost pretins ilegal, fie de la public, fie de la particulari, se va plăti dublul sumei celor care au suferit
prejudiciul; însă tot ce a fost extorcat prin violență va fi restituit împreună cu o pedeapsă triplă și, pe lângă aceasta, vor fi
pasibili de urmărire extraordinară; căci, în primul rând, dreptul particularilor, iar în al doilea rând, interesul public o cere.
349. Impozitele pe bunurile pentru care nu s-a plătit niciodată nici un impozit nu pot fi încasate. Dacă indulgența
agricultorului de venituri ar trebui să elibereze de impozit un bun asupra căruia s-a obișnuit să se plătească, nu este interzis
altuia să facă încasarea.
350. S-a stabilit că bunurile aflate în folosința armatei nu sunt supuse impozitului.
351. Trezoreria este scutită de plata oricărui impozit. Cu toate acestea, comercianții care obișnuiesc să tranzacționeze bunuri
cumpărate cu fonduri aparținând Trezoreriei nu se pot bucura de imunitate la plata impozitelor.
352. Hermogenianus, Epitome, Cartea a V-a.
Nici guvernatorii provinciilor, nici agenții municipalităților, nici adunările poporului nu au voie să impună impozite sau să le
modifice, să le adauge sau să le diminueze pe cele deja impuse, fără autoritatea împăratului.
353. Atunci când fermierii de rentă nu au plătit ceea ce datorează Trezoreriei, ei nu pot fi eliberați, chiar dacă termenele
contractelor lor de arendă au expirat; dar se pot percepe dobânzi de la ei atunci când sunt în întârziere.
354. Paulus, Opinii, Cartea a V-a.
Nu este permis, sub pedeapsa cu moartea, să se vândă dușmanilor cremene folosite pentru a bate focul, fier, grâu sau sare.
355. Terenurile publice, care sunt deținute în baza unui contract de arendă perpetuă, nu pot fi luate de la locatar de către un
agent al guvernului fără autoritatea împăratului.
356. În cazul în care fie proprietarul unei nave, fie oricare dintre pasageri, ar aduce ilegal marfă la bord, atât nava cât și marfa
pot fi confiscate de către Trezorerie. Dacă se face ceva de acest fel în absența proprietarului, de către comandant, cârmaci,
pilot sau orice marinar, acesta va fi condamnat la moarte, iar marfa va fi confiscată, dar nava trebuie să fie restituită
proprietarului.
357. Urmărirea penală pentru trafic de mărfuri de contrabandă se extinde și asupra moștenitorului celui vinovat.
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358. Proprietarului unui bun care a fost confiscat nu-i este interzis să îl cumpere nici el însuși, nici prin intermediul altor
persoane pe care le-a însărcinat să o facă.
359. Persoanele care au profitat mult de pe urma agriculturii veniturilor publice sunt obligate să le ia în aceleași condiții în
care le dețineau anterior, dacă nu se poate obține aceeași sumă de la alții.
360. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Nu există nimeni care să nu fie conștient de îndrăzneala și insolența fermierilor de venituri și, de aceea, pretorul a promulgat
acest Edict cu scopul de a-i controla.
361. "Dacă cineva care aparține gospodăriei unui fermier al veniturilor este acuzat că a comis un furt sau că a provocat un
prejudiciu ilicit, iar bunul în cauză nu este prezentat, voi acorda o acțiune împotriva stăpânului, fără a avea privilegiul de a
preda sclavul cu titlu de reparație."
362. Trebuie remarcat faptul că, în acest caz, sclavii fermierului de rentă sunt înțeleși prin termenul "gospodărie". Cu toate
acestea, dacă un sclav aparținând altei persoane se află în serviciul fermierului de venituri, cu bună-credință, acesta va fi, de
asemenea, inclus. Poate că acesta ar fi cazul și în cazul în care l-ar servi cu rea-credință, deoarece sclavii rătăcitori și fugari
sunt adesea angajați în astfel de lucrări de către persoane care știu cine sunt. Prin urmare, dacă un om liber slujește cu bună
credință ca sclav, acest Edict se va aplica și lui.
363. Se mai numesc fermieri de rentă și cei care închiriază veniturile din terenurile publice.
364. Gaius, Despre Edictul provincial, cartea XIII.
Sunt incluși sub denumirea de fermieri de venit și cei care închiriază venitul din saline, cariere și mine aparținând statului.
365. Acest Edict se aplică și celui care închiriază de la stat colectarea impozitelor de la o municipalitate.
366. Cel care are angajați mai mulți sclavi seducători va fi răspunzător pentru faptele unuia dintre ei, dacă îl va vinde sau îl
va mantui, sau chiar dacă sclavul va lua calea fugii.
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367. Dar ce trebuie făcut în cazul în care sclavul ar muri? Să vedem dacă fermierul de rentă va fi responsabil, ca pentru fapta
sa. Eu cred că el ar trebui să fie exonerat de răspundere, deoarece nu a avut puterea de a produce sclavul și nu s-a făcut
vinovat de fraudă.
368. Acordăm această acțiune ca fiind perpetuă, iar ea va trece la moștenitor și la ceilalți succesori.
369. Ulpianus, Disputații, Cartea VIII.
Confiscarea proprietății pe motiv de neplată a impozitelor se extinde și asupra moștenitorului, deoarece ceea ce este confiscat
încetează imediat să mai aparțină celui care a comis infracțiunea, iar proprietatea este dobândită de Trezorerie. Prin urmare,
procedurile de confiscare pot fi inițiate împotriva moștenitorului, la fel ca împotriva oricărui posesor, oricare ar fi acesta.
370. Alfenus Varus, Digest, Cartea a VII-a.
Când împăratul a închiriat carierele din insula Creta, a introdus în contract următoarea clauză: "Nimeni, cu excepția
fermierului de venituri, nu va face săpături, nu va scoate sau nu va scoate nici măcar o singură piatră din carierele din insula
Creta, după zilele de Ieslea din martie." O navă aparținând unui anumit individ, care era încărcată cu cremene, după ce a
plecat din portul din Creta înainte de zilele de Sânziene, a fost împinsă înapoi în port de vânt și a plecat a doua oară după
Sânziene. A fost solicitat un aviz pentru a se stabili dacă silexurile ar trebui să fie considerate ca fiind scoase din port, contrar
legii, după zilele de Sânziene ale lunii martie. Răspunsul a fost că, deși porturile, care erau ele însele părți ale insulei, ar
trebui să fie considerate ca aparținând acesteia, totuși, deoarece nava, după ce a părăsit portul înainte de Sânzienele lui
martie, a fost împinsă înapoi pe insulă de o furtună și a plecat ulterior, nu ar trebui să se considere că a făcut acest lucru cu
încălcarea legii; mai ales că trebuie să se considere că cremenele au fost îndepărtate înainte de termenul prevăzut, deoarece
nava părăsise deja portul.
371. Marcianus, Despre informatori.
Uneori, un sclav, care a fost confiscat, nu ar trebui vândut, ci valoarea sa estimată ar trebui să fie plătită în schimb de către
proprietarul său. Căci Divinii Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript că, atunci când un sclav, despre care se spune
că a făcut afaceri cu stăpânul său, este confiscat, el nu ar trebui vândut, ci valoarea sa estimată ar trebui plătită în
conformitate cu judecata unui bun cetățean.
372. Aceiași împărați au afirmat în acest Rescript că, dacă sclavul nu ar fi depus un cont corespunzător și se dovedește că s-a
făcut pasibil de confiscare, sau se presupune că a corupt soția stăpânului său, sau a comis orice altă infracțiune gravă,
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adjunctul împăratului ar trebui să ia cunoștință de această chestiune, iar dacă sclavul este găsit vinovat, valoarea sa ar trebui
să fie evaluată și trebuie să fie predat stăpânului său pentru a fi pedepsit.
373. Divinii Severus și Antoninus au declarat, de asemenea, într-un Rescript, că, în cazul în care sclavii s-au făcut singuri
pasibili de confiscare, peculium-ul lor nu este inclus, cu excepția cazului în care bunurile care fac parte din el ar fi devenit ele
însele supuse confiscării.
374. Acolo unde cineva nu declară, ca fiind supuși impozitării, sclavii pe care îi transportă fie pentru a fi vânduți, fie pentru a
fi angajați, el va suporta pedeapsa confiscării; totuși, acest lucru se aplică doar sclavilor nou achiziționați, și nu celor vechi.
Sclavii vechi sunt cei care au fost în servitute timp de un an întreg, într-un oraș; cei noi, însă, sunt înțeleși ca fiind cei care nu
au fost încă în servitute timp de un an.
375. Sclavii, care sunt în fugă, nu sunt pasibili de confiscare, deoarece au plecat fără consimțământul stăpânilor lor. Acest
lucru a fost prevăzut în mod expres de Constituțiile imperiale, deoarece Divinul Pius a afirmat frecvent în Rescripte că nu era
în puterea sclavilor să scape de controlul stăpânilor lor prin luarea la fugă, dacă aceștia din urmă nu voiau sau nu erau
conștienți de acest lucru.
376. Divinul Hadrian a decis că, deși o persoană poate invoca ignoranța, ea va fi, totuși, pasibilă de pedeapsa confiscării.
377. Divinii Marcus și Commodus au declarat, de asemenea, într-un Rescript, că un agricultor al veniturilor nu este vinovat
pentru că nu i-a instruit pe cei care încălcau legea, dar că trebuie să fie atent ca cei care erau dispuși să-și declare bunurile
pentru impozitare să nu fie înșelați.
378. Mărfurile supuse la impozit sunt următoarele: scorțișoara, piperul lung, piperul alb, pentasferum, frunza de Barbaria,
costum, costamomum, nard, cassia turcească, lemnul arborelui de cassia, smirnă, amomum, ghimbir, malabathrun,
condimente indiene, chalbane, benzoin, assafoetida, aloe, lemn, onix arab, cardamon, lemn de scorțișoară, in, blănuri
babiloniene, blănuri parțiale, fildeș, fildeș, fier indian, lenjerie, toate pietrele prețioase, perle, sardonyx, cristale, hiacinturi,
smaralde, diamante, safire, berili, callaini, droguri indiene, pânză de sarmație, mătase și muselină, pânzeturi pictate, țesături
fine, produse de mătase, eunuci, lei și leoaice indiene, pantere masculi și femele, leoparzi, purpură, lână, vopsea purpurie și
păr indian.
379. Divinii Frați au declarat într-un Rescript că, dacă o încărcătură era inevitabil expusă la intemperii, nu trebuia, din acest
motiv, să fie confiscată.
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380. Divinul Pius a declarat într-un Rescript că, în cazul în care o persoană, despre care se spune că este minoră sub douăzeci
și cinci de ani, a declarat că sclavii săi sunt pentru uzul său și că a făcut o greșeală, doar în returnarea sclavilor, ar trebui să fie
scuzată.
381. Divinii Frați au mai declarat într-un Rescript că, atunci când sclavii cuiva deveneau pasibili de confiscare, nu prin
fraudă, ci prin greșeală, fermierii de venituri ar trebui să rămână mulțumiți cu dublul sumei impozitului și să restituie sclavii
proprietarului.
382. Marele Antoninus a declarat într-un Rescript că dacă un chiriaș sau proprii săi sclavi ar avea în mod ilegal o fabrică de
arme pe pământul proprietarului, fără știrea acestuia, nu ar fi pasibil de nicio pedeapsă.
383. Dacă cineva ar face o declarație către un fermier al veniturilor și nu plătește impozitul, iar acesta ar fi remis de către
fermierul veniturilor (așa cum se obișnuiește uneori), Divinii Severus și Antoninus au afirmat într-un Rescript că proprietatea
nu ar trebui confiscată; pentru că ei spun că nu există niciun motiv de confiscare după ce declarația a fost făcută, deoarece
ceea ce este datorat Trezoreriei poate fi colectat din proprietatea fermierilor veniturilor sau din cea a garanțiilor lor.
384. Penalitățile nu pot fi încasate de la moștenitori, atunci când nu a fost inițiată o procedură în timpul vieții celui care a fost
în întârziere. Această regulă, ca și în cazul altor penalități, este aplicabilă și celor referitoare la impozite.
385. Divinii Severus și Antoninus au afirmat într-un Rescript că, dacă un agricultor al veniturilor, din greșeala celui care face
plata, primește mai mult decât i se cuvine, trebuie să restituie.

Tit. 5. Cu privire la donații.

386. Iulianus, Digest, Cartea a XVII-a.
Există mai multe feluri de donații. O persoană face o donație înțelegând că bunul va aparține imediat persoanei care îl
primește și că, în niciun caz, nu va reveni la ea însăși, și nu face acest lucru din alt motiv decât pentru a-și arăta liberalitatea
și munificența. Aceasta este ceea ce se numește în mod corespunzător o donație. Altul dăruiește ceva cu înțelegerea faptului
că va deveni proprietatea persoanei care îl primește, doar dacă are loc altceva. Acest lucru nu este numit în mod
corespunzător o donație, deoarece este un dar condiționat. De asemenea, atunci când cineva dă ceva cu intenția ca acel ceva
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să devină imediat proprietatea persoanei care îl primește, dar dacă se întâmplă sau nu se întâmplă ceva, dorește ca acel ceva
să îi fie returnat; aceasta nu este numită în mod corespunzător o donație, ci este doar un dar, care depinde de o condiție; ca, de
exemplu, o donație mortis causa.
387. Prin urmare, atunci când putem spune că o donație între logodnici este valabilă, folosim termenul în sensul său corect și
înțelegem prin aceasta orice lucru dat de o persoană care îl dăruiește din liberalitate, pentru ca acesta să devină imediat
proprietatea celui care îl primește și care, în nici un caz, nu dorește să i se întoarcă. Iar atunci când spunem că un om face o
donație logodnicei sale cu înțelegerea că, în cazul în care căsătoria nu ar avea loc, darul poate fi returnat, nu contrazicem ceea
ce s-a afirmat anterior, ci vrem să spunem că o donație poate fi făcută între astfel de persoane și poate deveni nulă în anumite
condiții.
388. Același, Digest, cartea LX.
Atunci când un fiu aflat sub controlul paternal dorește să facă o donație de bani, el o promite din ordinul tatălui său, iar
donația va fi la fel de valabilă ca și cum ar fi furnizat o garanție.
389. Dacă, totuși, tatăl, fiind pe cale să doneze banii lui Titius, îi ordonă fiului său să i-i promită, se poate spune că există o
diferență dacă fiul este îndatorat tatălui său, și dacă nu este. Pentru că, în cazul în care el datorează tatălui său o sumă egală
cu ceea ce promite, donația este considerată validă, la fel ca și în cazul în care tatăl ar fi ordonat oricărui alt debitor să
promită banii.
390. Dacă, totuși, sunt pe cale să donez bani lui Titius și vă ordon vouă, care intenționați să-mi dați o sumă egală, să o
promiteți lui Titius, donația este completă, în ceea ce privește toate persoanele implicate.
391. O altă regulă de drept se va aplica dacă, prin ordinul dumneavoastră, promit să plătesc cuiva, căruia doriți să faceți o
donație, banii pe care cred că vi-i datorez, deoarece mă pot proteja printr-o excepție pe motiv de fraudă; și, în plus, pot obliga
stipulantul, prin intermediul procedurii numite incerti, să mă elibereze de obligație.
392. În mod similar, dacă eu, prin ordinul dumneavoastră, promit să plătesc o anumită sumă de bani, pe care cred că v-o
datorez, unui terț pe care îl considerați creditorul dumneavoastră, pot să îl împiedic pe cel care a făcut cererea printr-o
excepție pe motiv de fraudă; și, în plus, folosindu-mă de procedura numită incerti împotriva stipulantului, îl pot constrânge să
mă elibereze de stipulație.
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393. Dacă Titius îmi plătește o sumă de bani fără nicio stipulație, dar cu condiția ca aceasta să-mi aparțină doar atunci când
Seius va deveni consul, banii vor deveni ai mei atunci când Seius va obține consulatul, chiar dacă persoana care a făcut
donația va fi nebun sau mort la acel moment.
394. Dacă cineva, dorind să-mi facă o donație de bani, îi dă altcuiva pentru a mi-i aduce, iar acesta moare înainte de a face
acest lucru, este stabilit că proprietatea banilor nu trece la mine.
395. I-am dat lui Titius suma de zece aurei cu condiția ca el să cumpere cu ea pe Stichus. Întreb, dacă sclavul ar muri înainte
de a fi cumpărat, dacă pot recupera cele zece aurei prin vreo acțiune. Răspunsul a fost că aceasta este mai degrabă o chestiune
de fapt decât de drept, deoarece, dacă i-am dat cele zece aurei lui Titius pentru ca acesta să-l cumpere pe Stichus și nu i-aș fi
dat altfel, iar Stichus ar muri, pot recupera suma printr-o acțiune. Cu toate acestea, dacă am avut intenția de a-i da cele zece
aurei lui Titius, în orice caz, și, între timp, el a propus să îl cumpere pe Stichus, iar eu am declarat că i-am dat banii pentru ca
el să îl cumpere, ceea ce am spus ar trebui considerat mai degrabă un motiv pentru donație decât o condiție în baza căreia
banii au fost plătiți, iar dacă Stichus ar muri, banii vor rămâne în mâinile lui Titius.
396. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVII.
Și, în general, această chestiune trebuie să fie luată în considerare la efectuarea donațiilor, deoarece există o mare diferență
dacă a existat o cauză pentru a face donația și dacă a fost impusă o condiție de care aceasta depinde. Dacă a existat o cauză,
proprietatea nu poate fi recuperată; dacă a fost impusă o condiție, va exista un motiv pentru recuperarea ei.
397. Paulus, Despre Sabinus, cartea LXXII.
O donație poate fi completată chiar și de o parte care intervine.
398. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXII.
Nu sunt interzise nici donațiile onorabile, nici cele dezonorante, atunci când sunt făcute pe motiv de afecțiune. Ele sunt
onorabile atunci când sunt date prietenilor sau rudelor merituoase; dezonorante, atunci când sunt date prostituatelor.
399. Același, Despre Sabinus, Cartea XLII.
Atunci când cineva îmi permite, cu titlu de donație, să scot piatra de pe proprietatea sa, de îndată ce piatra va fi scoasă, ea va
fi a mea, și nu mă poate împiedica să o am prin interzicerea scoaterii ei, deoarece devine a mea, ca și cum ar fi prin livrare.
Este clar că dacă cineva, care a fost angajat de mine, ar extrage piatra, el o extrage pentru mine. Dacă, totuși, cineva cumpără
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piatra de la mine sau o închiriază contra cost, astfel încât să-i permit să o extragă pentru el însuși și, înainte de a face acest
lucru, mă răzgândesc, piatra va continua să-mi aparțină. Dacă mă răzgândesc ulterior, nu pot revoca actul său, deoarece se
presupune că livrarea a fost făcută atunci când a extras piatra cu acordul proprietarului. Ceea ce se aplică pietrei ar trebui să
se considere că se aplică și în cazul în care un copac este tăiat sau este scos din rădăcini, în circumstanțe similare.
400. Același, Despre Sabinus, Cartea XLIV.
Un fiu aflat sub controlul paternal nu poate face o donație chiar dacă are libera administrare a peculiumului său, căci aceasta
nu îi este acordată pentru ca el să-și piardă proprietatea.
401. Dar ce se întâmplă dacă, determinat de un motiv întemeiat, face o donație? Se poate spune că există un temei legal
pentru a o face? Aceasta din urmă este cea mai bună opinie.
402. Din nou, să vedem dacă cineva ar acorda unui fiu aflat sub control paternal administrarea liberă a peculium-ului său și ar
adăuga în mod specific că acest lucru este făcut pentru a-i permite să facă o donație; va fi donația validă? Nu mă îndoiesc că
el poate face o donație validă în astfel de circumstanțe.
403. Uneori, puterea de a face o donație poate fi dedusă din rangul persoanei; să presupunem, de exemplu, că fiul era de rang
senatorial sau că fusese promovat la o altă porțiune, de ce nu se poate spune că tatăl său, atunci când i-a dat administrarea
liberă a peculiumului său, i-a acordat și privilegiul de a face o donație din acesta, cu excepția cazului în care l-a privat în mod
expres de puterea de a face acest lucru?
404. Pentru același motiv pentru care fiului aflat sub controlul paternal îi este interzis să facă o donație inter vivos, îi este
interzis și să facă una mortis causa. Căci, deși poate face o donație mortis causa cu consimțământul tatălui său, îi este interzis
să o facă dacă nu are consimțământul acestuia.
405. Trebuie totuși amintit că, dacă cuiva i se permite să facă o donație fără să se precizeze că poate face o donație mortis
causa, el nu poate face acest lucru.
406. Toate aceste reglementări se aplică persoanelor aflate în viața civilă. În cazul în care, totuși, soldații au un peculium
castrense sau quasi castrense, ei se află într-o astfel de situație încât pot face o donație mortis causa, precum și o donație inter
vivos, deoarece au capacitate testamentară.
407. Paulus, Despre Sabinus, cartea XV.
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Banii plătiți de liberți pentru a-și obține libertatea nu sunt o donație, deoarece se dă o contraprestație pentru ei.
408. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXXIII.
Atunci când se dă permisiunea cuiva să se cazeze fără plată în casa altuia, aceasta este considerată o donație; căci cel care are
locuința este considerat că obține ca un dar chiria pe care nu o plătește. O donație poate fi valabilă și fără predarea bunului;
ca, de exemplu, atunci când, prin donație, mă înțeleg cu debitorul meu că nu voi cere plata de la el înainte de trecerea unui
anumit timp.
409. Veniturile din bunurile care fac obiectul donației nu sunt incluse în donație. Dacă, cu toate acestea, vă dau, nu
proprietatea unei suprafețe de teren, ci dreptul de a culege recolta, se va considera că aceasta constituie o donație.
410. Dacă un fiu aflat sub controlul paternal face o donație la ordinul sau cu acordul tatălui său, este același lucru ca și cum
tatăl însuși ar fi făcut-o, sau dacă tu ai face o donație lui Titius din proprietatea mea cu acordul meu în numele tău.
411. Nimeni nu poate face o donație, decât dacă ceea ce este dat devine proprietatea persoanei căreia i se face.
412. Paulus, Despre Sabinus, cartea XV.
O donație poate fi făcută în mod corect unei persoane care este absentă, fie că trimiți pe cineva să i-o ducă, fie că îi dai
indicații să păstreze ceva ce are în posesia sa. Dacă, totuși, el nu știe că bunul care se află în posesia sa îi este dăruit sau dacă,
după ce i-a fost trimis, nu ar trebui să îl accepte, nu va deveni proprietarul articolului desemnat, chiar dacă acesta i-a fost
trimis de propriul său sclav; cu excepția cazului în care i-a fost dat acestuia din urmă cu intenția ca acesta să devină
instantaneu proprietatea stăpânului său.
413. Gaius, Despre edictul pretorului Urban cu privire la moșteniri.
Atunci când apare o dispută cu referire la valoarea donației, nici copiii sclavilor de sex feminin, nici recoltele, nici chiriile,
nici salariile nu sunt considerate a fi incluse.
414. Ulpianus, Disputații, Cartea a III-a.
Oricine se obligă să facă o donație poate, conform unui Rescript al Divinului Pius, să fie acționat în judecată doar pentru o
sumă pe care o poate plăti, deoarece ceea ce datorează creditorilor săi trebuie mai întâi să fie dedus; dar ceea ce este obligat
să dea în același mod altora nu trebuie să fie dedus.
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415. Același, Disputații, Cartea a VII-a.
O anumită persoană, care dorea să-mi facă o donație, a predat bunul unui sclav deținut în comun de Titius și de mine, iar
sclavul l-a primit ca pe o achiziție pentru colegul meu coproprietar, sau a făcut acest lucru în numele amândurora. A apărut
întrebarea: ce ar trebui făcut? S-a hotărât că, deși sclavul a acceptat proprietatea cu intenția de a o achiziționa pentru
coproprietarul meu sau pentru mine și pentru el însuși, totuși, a achiziționat-o doar pentru mine. Pentru că, dacă el a predat-o
agentului meu, cu intenția ca el să o dobândească pentru mine, iar el a acceptat-o pentru a o obține pentru el însuși, acest
lucru nu va avea niciun efect în ceea ce îl privește, ci va dobândi proprietatea pentru mine.
416. Julianus, Digest, Cartea a XVII-a.
Oricine cultivă pământul altuia, prin donație, nu poate rezerva nimic în contul cheltuielilor pe care le-ar putea face, pentru că
el transferă imediat proprietarului dreptul asupra tuturor uneltelor pe care le ia pe pământ.
417. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
Potrivit unei constituții a Divinității Severus și Antoninus, donațiile făcute după ce a fost acuzat de o crimă capitală sunt
valabile, cu excepția cazului în care acuzatul este condamnat.
418. Ulpianus, Opinii, Cartea a II-a.
Prin următoarea clauză: "Moștenitorii mei să ia notă că întreaga mea garderobă și orice alte bunuri pe care le aveam în
posesia mea în momentul morții mele au fost dăruite lui Unu și Unu și Unu și Unu, liberții mei", proprietatea bunurilor va
aparține, printr-o interpretare liberală, acestor liberți.
419. Același, Despre Edict, Cartea LVIII.
În cazul în care un bun atribuit printr-o hotărâre judecătorească a fost inclus într-o nouă stipulație, iar aceasta din urmă fusese
eliberată pentru a se face o donație, trebuie spus că eliberarea va fi valabilă.
420. Același, Despre Edict, Cartea LXXI.
Aristo spune că atunci când orice altă tranzacție este amestecată cu o donație, o obligație care rezultă din prima nu este
contractată cu referire la donație. Pomponius, de asemenea, spune că are aceeași părere.
2508

421. El mai spune că Aristo crede că dacă îți livrez un sclav cu condiția ca tu să-l manunțezi după cinci ani, nu poți acționa
înainte de trecerea celor cinci ani, deoarece se consideră că o specie de donație este inclusă în tranzacție. Cu toate acestea, el
afirmă că va fi altfel dacă îți livrez sclavul pentru ca tu să îl poți manunți imediat; pentru că, în acest caz, nu există nicio
donație și, prin urmare, obligația există. Pomponius spune însă că, în primul rând, ar trebui să se verifice intenția părților,
deoarece este posibil ca termenul de cinci ani să nu fi fost prescris cu scopul de a face o donație.
422. Aristo mai spune că, dacă un sclav este predat în scopul de a face o donație cu condiția ca el să fie manuntit după
trecerea a cinci ani, iar sclavul aparține altuia, poate apărea o îndoială dacă sclavul poate fi dobândit prin uzucapiune,
deoarece în acest caz există o specie de donație. Pomponius spune că această întrebare se aplică și în cazul donațiilor mortis
causa și înclină să creadă că, dacă sclavul a fost donat cu condiția ca el să fie manuntit după cinci ani, se poate considera că
poate fi dobândit prin uzucapiune.
423. Labeo spune că, dacă cineva îmi dăruiește un bun aparținând altuia, iar eu ar trebui să fac cheltuieli considerabile din
cauza lui, iar apoi acesta ar fi evacuat, nu voi avea dreptul la nicio acțiune din acest motiv împotriva donatorului; dar este
evident că voi avea dreptul la una împotriva lui pe motiv de fraudă, dacă a acționat cu rea-credință.
424. Același, Despre Edict, Cartea LXXVI.
Practica noastră este ca atunci când, în chestiuni publice, se ridică o problemă cu referire la o donație, să verificăm doar dacă
donatorul a făcut o promisiune orașului pentru o cauză justă sau nu; deoarece dacă a făcut acest lucru în considerarea unei
funcții pe care a primit-o, va fi răspunzător; în caz contrar, nu va fi.
425. Labeo spune că o compensație pentru servicii de acest fel nu este inclusă în donații; de exemplu, dacă acestea sunt
făcute condiționat, după cum urmează: "Dacă vin în ajutorul tău; dacă dau o garanție pentru tine; dacă te folosești de
serviciile mele, sau de influența mea în tranzacție".
426. O donație nu poate fi dobândită de cineva care nu dorește să o accepte.
427. În cazul în care un om îi împrumută bani lui Titius pentru a fi plătiți lui Seius, căruia dorește să îi fie donați, iar Titius nu
îi plătește lui Seius decât după moartea donatorului; rezultatul va fi că se poate spune că banii vor aparține lui Seius,
indiferent dacă cel care i-a plătit știa că donatorul a murit sau nu era conștient de acest fapt; deoarece banii îi aparțineau în
continuare acestuia din urmă. Dacă nu știa că donatorul era mort, el va fi eliberat de obligația sa, dacă a împrumutat banii
pentru a fi plătiți lui Seius. Dacă, totuși, eu îți ordon să plătești o anumită sumă de bani lui Titius, căruia intenționez să i-o
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donez, iar tu, neștiind că am murit, o faci, vei avea dreptul la o acțiune pe mandat împotriva moștenitorilor mei; dar dacă știai
acest lucru, nu vei avea dreptul la această acțiune.
428. Dacă cineva împrumută bani unui sclav, iar sclavul, devenind ulterior liber, face o nouă promisiune de a-i plăti, aceasta
nu va fi o donație, ci recunoașterea unei datorii. Aceeași regulă se aplică și în cazul unui tutore, care devine îndatorat fără
autoritatea tutorelui său, dacă ulterior, cu acordul tutorelui său, contractează o nouă obligație.
429. Stipulațiile care sunt încheiate pentru o contraprestație valabilă nu sunt considerate donații.
430. În concluzie, Pegasus consideră că, dacă îți promit o sută de aurei, cu condiția ca tu să juri să-mi porți numele, aceasta
nu va fi o donație, deoarece promisiunea a fost făcută cu o contraprestație și a fost plătită o contraprestație.
431. Marcellus, Digest, Cartea XXII.
Dacă un mecena este desemnat moștenitor al părții de moștenire la care are dreptul legal, iar libertul său îl însărcinează să
plătească o anumită sumă de bani cuiva, iar el promite să facă acest lucru în prezența beneficiarului fiduciei, nu va fi obligat
să o plătească, de teamă că partea care i se cuvine ca mecena conform legii ar putea fi diminuată. (1) O îndoială poate apărea
cu referire la un moștenitor care, în conformitate cu voința testatorului, promite să plătească unui legatar ceea ce acesta ar
avea dreptul să rețină în conformitate cu legea falșiană, dar opinia cea mai bună este că el nu poate încălca obligația sa.
Pentru că, dacă el face plata, se va considera că a respectat întocmai dorințele testatorului și nu i se va da curs niciunei acțiuni
de recuperare; la fel cum, în cazul în care a făcut o stipulație anterioară și a acționat contrar dorințelor testatorului, pe care lea recunoscut deja, cererea sa va fi, pe bună dreptate, prescrisă.
432. Celsus, Digest, Cartea XXVIII.
Pentru a-mi face o donație, te-ai obligat față de creditorul meu, căruia te-am delegat. Actul este valabil, căci creditorul
primește ceea ce i se cuvine.
433. Dacă însă eu ordon debitorului meu să se lege de tine pentru a-ți face o donație mai mare decât cea autorizată de lege, se
pune problema dacă poți sau nu să fii împiedicat de o excepție pe motivul donației. Debitorul meu nu se poate prevala de
această excepție împotriva dumneavoastră, în cazul în care intentați o acțiune, deoarece mă aflu în aceeași situație ca și cum
v-aș fi dat suma, după ce am încasat-o de la debitorul meu, iar dumneavoastră i-ați fi împrumutat-o. În cazul în care debitorul
meu nu a plătit banii, voi avea dreptul la o acțiune împotriva lui pentru a anula tot ceea ce v-a promis peste suma autorizată
de lege, astfel încât el va rămâne răspunzător față de dumneavoastră doar pentru sold. Cu toate acestea, dacă ați încasat deja
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întreaga sumă de la debitorul meu, voi avea dreptul la o acțiune împotriva dumneavoastră pentru a recupera ceea ce depășește
ceea ce prevede legea.
434. Modestinus, Diferențe, Cartea a VIII-a.
Este perfect echitabil ca cel care a promis o sumă de bani, sau orice altceva, în scopul de a face o donație, să nu fie obligat la
plata de dobânzi pentru întârzierea plății banilor; și acest lucru se întâmplă mai ales în cazul în care donația nu este inclusă în
clasa contractelor de bună credință.
435. Același, Opinii, Cartea XV.
Modestinus dă ca fiind de părere că un creditor poate, prin simpla înțelegere, să remită sau să diminueze în întregime suma
dobânzii care va fi datorată ulterior, fără a afecta validitatea donației pe motiv că suma este ilegală.
436. Modestinus este de părere că o persoană a cărei minte este afectată nu poate face o donație.
24. Javolenus, Despre Cassius, cartea XIV.
O excepție ar trebui să fie acordată fideiusorului celui care, în scopul de a face o donație, a promis o sumă de bani mai mare
decât cea autorizată de lege, chiar și împotriva consimțământului comitentului; căci dacă acesta din urmă nu va fi solvabil,
fideiusorul va pierde banii.
437. Același, Epistole, Cartea a VI-a.
Dacă eu îți dau ceva pentru ca tu să i-l donezi lui Titius, în numele meu, iar tu i-l dai în numele tău, crezi că devine
proprietatea lui? Răspunsul a fost că, dacă îți dau ceva pentru ca tu să i-l donezi lui Titius în numele meu, iar tu i-l dai în
numele tău, în ceea ce privește tehnica legii, nu devine proprietatea celui care îl primește și vei fi răspunzător pentru furt; dar
interpretarea mai liberală este că, dacă deschid o acțiune împotriva persoanei care a primit bunul, pot fi împiedicat printr-o
excepție pe motiv de fraudă.
438. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a IV-a.
O simplă mențiune într-un cont nu transformă pe nimeni în debitor; de exemplu, dacă dorim să facem o donație unui liberprofesionist, putem face mențiunea în contul nostru că îi datorăm, dar nu se înțelege că se face nicio donație.
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439. Papinianus, Întrebări, cartea XXIX.
Un tânăr pe nume Aquilius Regulus i-a scris lui Nicostratus, profesorul său de retorică, după cum urmează: "Pentru că ai
rămas mereu alături de tatăl meu și mi-ai fost de folos prin elocvența și grija ta, îți dau și îți permit să te cazezi și să te
folosești de un astfel de apartament". Regulus murind, dreptul lui Nicostratus asupra apartamentului a fost contestat; și când
m-a consultat, i-am spus că actul lui Regulus nu putea fi susținut ca fiind o simplă donație, ci că el îl remunerase pentru
serviciile sale și îi acordase acest privilegiu ca o compensație și, prin urmare, că donația nu ar trebui să fie considerată nulă
pentru perioada de timp care a urmat morții lui Regulus. Dacă Nicostratus ar fi fost expulzat, el ar fi putut să se adreseze
instanței și să se protejeze printr-un interdict, în același mod în care ar fi putut face un uzufructuar, deoarece a obținut
utilizarea apartamentului prin faptul că i s-a dat în posesie.
440. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Un tată a donat o moșie, care îi fusese lăsată, fiicei sale, care devenise propria ei stăpână. Fiica trebuie să-i satisfacă pe
creditorii moștenirii, iar dacă nu o face, iar creditorii ar recurge la tatăl ei, ea poate fi obligată printr-o acțiune praescriptis
verbis să își apere tatăl împotriva creditorilor.
441. Același, Opinii, Cartea XII.
O donație este considerată ca fiind făcută dacă se dăruiește un bun atunci când donatorul nu este constrâns de nici o lege să o
facă.
442. O anumită persoană, fiind interogată în instanță, a răspuns că moștenitorii tutorelui său nu-i datorează nimic. Am dat ca
părere că, prin aceasta, el și-a pierdut dreptul la acțiune, deoarece, deși aceste cuvinte pot fi înțelese ca indicând nu o
tranzacție comercială, ci o donație, totuși, cel care a făcut o recunoaștere în instanță nu poate contrazice acest lucru.
443. S-a stabilit că, atunci când cineva face o donație a unei părți din averea rudelor sale apropiate, care sunt încă în viață,
aceasta este nulă. Dar s-a considerat că, dacă cel care a făcut donația a succedat ulterior la moștenire în temeiul legii
pretoriene, toate procesele care decurg din aceasta ar trebui să îi fie refuzate, deoarece faptul că a acționat cu atâta grabă este
contrar atât bunelor moravuri, cât și dreptului popoarelor.
444. Marcianus, Despre informatori.
Pentru că ar trebui să fie privat de moșie ca fiind nedemn de ea.
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445. Papinianus, Opinii, Cartea XIII.
Este stabilit că donațiile făcute unei concubine nu pot fi revocate, căci nici chiar dacă ulterior părțile ar contracta căsătoria,
ceea ce a fost valabil anterior prin lege nu va deveni lipsit de forță sau efect? Dar acolo unde s-a întrebat dacă onoarea și
afecțiunea maritală nu existau deja, am răspuns că acest lucru ar trebui să fie determinat luând în considerare caracterul
persoanelor și natura uniunii lor în viață, deoarece un simplu contract scris nu constituie căsătoria.
446. În cazul în care anumite bunuri au fost date de către o mamă soțului fiicei sale, în plus față de zestre, am dat ca opinie că
ar trebui să se considere că acestea au fost date fiicei, care a fost ea însăși prezentă și le-a predat soțului ei; și că mama, care a
fost jignită, nu avea dreptul de a recupera bunul și nici nu putea, în temeiul legii, să introducă o acțiune personală în acest
sens, deoarece soțul a prevăzut în mod expres ca bunul respectiv să îi fie dat în beneficiul fetei, în plus față de zestre;
deoarece prin această declarație, nu numai că era indicat caracterul donației și era clar că bunul nu era separat de utilizarea
acestuia, dar arăta, de asemenea, că era un peculium separat și distinct de zestre. Cu toate acestea, magistratul ar trebui să
stabilească dacă mama ar trebui să recupereze proprietatea dacă a fost ofensată pe bună dreptate de fiica sa, și trebuie să dea o
decizie ținând cont în mod corespunzător de respectul care trebuie manifestat față de o mamă și care va coincide cu judecata
unui bun cetățean.
447. Se consideră că un tată care a dat anumiți sclavi fiicei sale, care se afla sub controlul său, și care nu a privat-o de
peculium atunci când a emancipat-o, a perfecționat donația prin actul său ulterior.
448. Am dat ca părere că, în cazul în care o proprietate a fost depusă într-un templu cu condiția ca numai cel care a lăsat-o
acolo, sau Aelius Speratus, să o poată îndepărta după moartea proprietarului, aceasta nu va fi considerată ca o donație.
449. Donațiile nu pot fi valabile după ce a fost comisă crima de trădare, deoarece moștenitorul este și el răspunzător, chiar
dacă vinovatul ar muri înainte de a fi fost condamnat.
450. Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
Lucius Titius a trimis următoarea scrisoare: "Așa și așa către Așa și așa, salut. Poți să te folosești gratuit de un astfel de
apartament și de toate încăperile de deasupra lui, iar eu te anunț prin această scrisoare că poți face acest lucru cu acordul
meu". Întreb dacă moștenitorii scriitorului pot interzice utilizarea apartamentului? Răspunsul a fost că, potrivit faptelor
prezentate, moștenitorii persoanei care a scris scrisoarea pot schimba intenția acesteia.
451. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a VI-a.
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Oricine a făcut o nouă promisiune de plată, după ce a încheiat un acord de donație, poate fi acționat în justiție în cadrul unei
acțiuni bazate pe promisiune, nu pentru întreaga sumă, ci doar pentru ceea ce poate plăti; deoarece s-a stabilit că trebuie să se
țină cont de cauza și originea promisiunii de plată, și nu de autoritatea judecătorului. Cu toate acestea, cel căruia i s-a
pronunțat o hotărâre judecătorească în contul unei donații, iar o acțiune este intentată împotriva sa pentru a executa hotărârea,
poate cere în mod foarte corect să fie acționat în justiție doar în limita resurselor sale pecuniare.
452. În cazul în care banii au fost plătiți lui Titius ca donație, cu condiția ca el să-i împrumute imediat donatorului, transferul
de proprietate nu este împiedicat; și din acest motiv, atunci când aceiași bani sunt împrumutați donatorului, se dobândește o
nouă proprietate asupra lor.
453. Persoanelor care sunt mute și surde nu le este interzis să facă donații.
454. Atunci când cineva dorește să vă facă o donație, iar dumneavoastră intenționați să donați același obiect altuia, donația va
fi perfectată dacă primul promite, cu acordul dumneavoastră, să i-l dea celui de-al doilea; și pentru că primul nu i-a dat nimic
celui de-al doilea, de către care poate fi acționat în judecată, acesta poate fi judecat pentru întreaga sumă, și nu pentru atât cât
poate plăti. Aceeași regulă se observă și în cazul în care cel care trebuie să primească donația a delegat donatorul creditorului
său; pentru că, în acest caz, creditorul nu face decât să se ocupe de propria sa afacere.
455. Paulus, Decizii, Cartea a V-a.
Dacă un tată împrumută bani cu dobândă în numele fiului său emancipat, cu intenția de a-i da acestuia ca donație, iar fiul face
o stipulație cu privire la acești bani, nu există nicio îndoială că donația este perfecționată de drept.
456. Dacă cineva salvează o persoană din mâinile tâlharilor sau ale dușmanilor și primește ceva de la ea ca recompensă
pentru acest lucru, o donație de acest fel este irevocabilă și nu trebuie desemnată drept recompensă pentru un serviciu
eminent făcut; așa cum s-a decis că nu trebuie fixată nicio limită pentru un act efectuat în scopul de a salva o viață.
457. Scaevola, Digest, cartea LI.
Un om i-a scris unui sclav pe care îl mancurtizase, după cum urmează: "Titius către Stichus, libertul său, Salutare. După ce
te-am manuntit, te înștiințez prin această scrisoare, scrisă de mâna mea, că îți dau tot ceea ce ai în credite, în bunuri mobile și
în bani". De asemenea, prin testament, l-a făcut pe același libert moștenitor a două treimi din averea sa, iar pe Sempronius
moștenitor al treimii rămase; dar nu i-a lăsat lui Stichus peculium-ul său și nici nu a dispus ca acesta să aibă drepturile de
acțiune care decurg din acesta. S-a pus întrebarea dacă o acțiune ar trebui să fie acordată lui Stichus pentru întreaga sumă a
creditelor, inclusiv pentru peculium-ul său, sau dacă ar trebui să fie acordată ambilor moștenitori proporțional cu părțile lor
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respective din moștenire. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, acțiunea ar trebui să fie acordată ambilor
în proporție cu părțile lor respective din succesiune.
458. Lucius Titius i-a dat lui Maevia o suprafață de teren, cu titlu de donație, iar la câteva zile după aceea, înainte de a o
preda, a gajat terenul lui Seius, iar apoi, în termen de treizeci de zile, i-a dat Maevia în posesie terenul respectiv. Întreb dacă
donația a fost perfectată sau nu. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele declarate, a fost perfectată, dar că creditorul
era, fără îndoială, îndreptățit la dreptul său asupra terenului în temeiul gajului.
459. O bunică a împrumutat bani, în numele lui Labeo, nepotul ei, și a încasat întotdeauna dobânda, iar dovezile de îndatorare
au fost primite de Labeo și s-au regăsit ulterior printre bunurile din averea sa. Întreb dacă donația trebuie considerată ca fiind
perfectată. Răspunsul a fost că, întrucât debitorii erau răspunzători față de Labeo, donația a fost perfectată.

Tit. 6. Cu privire la donații și alte achiziții mortis causa.

460. Marcianus, Institutes, cartea IX.
O donație mortis causa este aceea în care partea dorește să păstreze ea însăși bunul în loc să îl transfere celui căruia îl
donează, dar preferă ca donatarul să îl aibă în locul moștenitorului său.
461. Telemachus face o donație de acest fel lui Pireu, în Homer. 2. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXII.
3. Julianus, în Cartea a șaptesprezecea a Digestului, spune că existau trei tipuri de donații mortis causa. Prima, în care
donatorul, care nu se teme de o moarte iminentă, face o donație doar în vederea decesului său. El spune că un alt tip de
donație mortis causa este cel în care cineva este tulburat de perspectiva imediată a morții și face o donație, astfel încât
articolul devine imediat proprietatea persoanei care îl primește. El spune că al treilea tip de donație este acela în care un om,
temător de moarte, nu dă bunul astfel încât proprietatea acestuia să revină imediat persoanei îndreptățite, ci prevede că acesta
îi va aparține după moartea donatorului.
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462. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Este licită donația mortis causa nu numai atunci când o persoană este determinată să facă acest lucru de sănătatea șubredă, ci
și din cauza pericolului unei morți iminente, fie din partea dușmanilor, fie din partea unor tâlhari, fie din cauza cruzimii sau a
urii vreunui om puternic, sau atunci când cineva urmează să întreprindă o călătorie pe mare;
463. Gaius, Chestiuni diurne sau de aur.
Sau călătoria prin locuri periculoase,
464. Ulpianus, Institutes, Cartea a II-a.
Sau acolo unde cineva este epuizat de bătrânețe, 466:
465. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Căci toate aceste condiții indică un pericol iminent.
466. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXII.
Dacă cineva condamnat pentru o crimă capitală ar face o donație mortis causa, donația va fi anulată ca fiind imperfectă; deși
alte donații făcute de el înainte de suspiciunea că era pasibil de o astfel de pedeapsă pot fi valabile.
467. Același, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
În cazul în care cineva, după ce a primit o sumă de bani, respinge o moștenire, fie că aceasta trece la un substitut, fie că un
moștenitor îi succede pe motiv de moștenire ab intestat, se consideră că a obținut banii mortis causa; căci tot ceea ce este
dobândit din cauza morții cuiva este obținut mortis causa. Julianus adoptă această opinie, iar noi ne folosim de ea. Pentru că
atunci când un sclav, care urmează să fie liber sub o anumită condiție, primește ceva în scopul respectării condiției; sau
atunci când un legatar obține ceva mortis causa; sau atunci când un tată dă ceva pentru moartea fiului său sau a unei rude,
Julianus afirmă că este dobândit mortis causa.
468. Prin urmare, el spune că o donație poate fi făcută în așa fel încât să revină donatorului, dacă bolnavul se însănătoșește.
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469. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Oricine are voie să dobândească o donație mortis causa care are dreptul de a primi o moștenire.
470. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIV.
Este stabilit că cel căruia i se face o donație mortis causa poate fi substituit în așa fel încât să poată promite bunul unei alte
persoane, dacă aceasta din urmă nu-l poate dobândi ea însăși sau nu poate face acest lucru în alte condiții.
471. Același, Despre Sabinus, cartea XIII.
Un tată poate face în mod legal o donație în contul morții fiului său, chiar și în timpul existenței căsătoriei fiului său.
472. Același, Despre Sabinus, Cartea XLIV.
În cazul în care o femeie cere în mod fraudulos să fie pusă în posesia unei proprietăți în numele copilului ei nenăscut și
primește bani în acest scop, pentru a favoriza un înlocuitor sau pentru a-l exclude pe moștenitorul desemnat, dintr-un motiv
sau altul, Julianus a afirmat frecvent că a obținut acești bani mortis causa.
473. Julianus, Digest, Cartea XVII.
Dacă dau un bun aparținând altuia ca donație mortis causa, iar acesta ar trebui ulterior să fie dobândit prin uzucapiune,
adevăratul proprietar nu-l poate recupera, dar eu pot face acest lucru, dacă îmi recapăt sănătatea.
474. Marcellus spune că pot apărea chestiuni de fapt cu referire la donațiile mortis causa, deoarece donația poate fi făcută în
așa fel încât, dacă donatorul moare de boala sa, să nu fie restituită; sau să fie restituită dacă donatorul, după ce s-a răzgândit,
dorește să i se restituie, chiar dacă moare de aceeași boală. O donație de acest tip poate fi făcută, de asemenea, cu condiția ca
aceasta să nu fie returnată decât dacă persoana care urmează să o primească moare prima. O donație mortis causa poate fi
făcută în așa fel încât bunul să nu fie restituit în niciun caz, adică nici chiar dacă donatorul își recapătă sănătatea.
475. Julianus, Digest, cartea XVIII.
În cazul în care un teren este donat mortis causa și sunt efectuate cheltuieli necesare și utile cu privire la acesta, părțile care
introduc o acțiune în justiție pentru recuperarea terenului pot fi împiedicate printr-o excepție pe motiv de fraudă, dacă nu
rambursează donatarului cheltuielile respective.
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476. The Same, Digest, cartea XXVII.
Marcellus spune că, atunci când fiii aflați sub controlul paternal, care servesc în armată, au obținut dreptul neîngrădit de a
dispune prin testament de bunurile lor către orice persoană pe care o pot alege, se poate considera că ei sunt, de asemenea,
scutiți de respectarea formalităților obișnuite cerute în cazul donațiilor mortis causa. Paulus spune, cu referire la acest lucru,
că este stabilit de Constituțiile imperiale că donațiile mortis causa pot fi revocate în același mod ca și moștenirile.
477. Julianus, Digest, Cartea XXIX.
O donație mortis causa poate fi revocată chiar și atunci când nu se știe încă dacă donatorul își poate recăpăta sau nu sănătatea.
478. Același, Digest, Cartea XLVII.
Chiar dacă un debitor poate să nu fi avut intenția de a-și frauda creditorii, donatarul său poate fi privat de bunurile care i-au
fost date mortis causa; căci, așa cum moștenirile lăsate prin testament de o persoană insolvabilă sunt absolut nule, se poate
considera că donațiile mortis causa făcute în astfel de circumstanțe ar trebui, de asemenea, să fie anulate, deoarece se
aseamănă cu moștenirile.
479. Același, Digest, cartea LX.
Obținem o donație mortis causa nu numai atunci când cineva ne-o dă în contul morții sale, ci și atunci când face ca donația să
depindă de moartea altcuiva, ca, de exemplu, dacă cineva ar da lui Maevius o donație în cazul morții fiului său, sau a fratelui
său, cu condiția ca, dacă oricare dintre ei se va însănătoși din boală, proprietatea să-i fie restituită, dar dacă unul dintre ei va
muri, aceasta va aparține lui Maevius.
480. Dacă îmi veți face o donație mortis causa, ordonând debitorului dvs. să plătească creditorului meu, voi fi considerat, în
orice caz, că am dreptul la atâția bani cât să mă elibereze de răspunderea față de creditorul meu. Cu toate acestea, în cazul în
care aș face o stipulație cu debitorul dumneavoastră, se va considera că am dreptul doar la suma pe care debitorul este în
măsură să o plătească. Căci, chiar dacă tu, în calitate de creditor, ți-ai recupera sănătatea, iar donatorul ar face același lucru,
nu poți introduce o acțiune de recuperare sau una in factum decât pentru o sumă egală cu obligația debitorului.
481. Titia, dorind să doneze datornicilor săi Septitius și Maevius biletele la ordin, le-a dat Ageriei și a rugat-o să le dea
datornicilor menționați, dacă ea, Titia, va muri, dar dacă își va recăpăta sănătatea, să i le restituie. Ea, murind, Mavia, fiica lui
Titia, a devenit moștenitoarea ei; dar Ageria a dat biletele la ordin sus-menționatei Septitius și Maevius, așa cum i se ceruse.
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Se pune întrebarea dacă Maevia, moștenitoarea, a introdus o acțiune pentru recuperarea sumei datorate pentru biletele
menționate mai sus sau o acțiune pentru recuperarea biletelor în sine, dacă aceasta ar putea fi împiedicată de o excepție.
Răspunsul a fost că Maevia ar putea fi împiedicată printr-o excepție bazată pe executarea contractului sau printr-o excepție
bazată pe fraudă.
482. În cazul în care cineva a primit un sclav cu titlu de satisfacție pentru daunele cauzate de el sau pentru o altă obligație, ca
o donație mortis causa, se înțelege că a dobândit doar atât cât poate fi vândut sclavul. Aceeași regulă trebuie respectată și în
cazul unui teren grevat de sarcini, pentru a se stabili valoarea a ceea ce este donat.
483. The Same, Digest, Cartea LXXX.
În cazul în care un bun este donat mortis causa unui fiu aflat sub controlul paternal, iar donatorul își recapătă sănătatea, acesta
poate intenta o acțiune De peculio împotriva tatălui său. Dar dacă capul familiei primește donația mortis causa și apoi se dă în
adopție, bunurile date pot fi recuperate de către donator. Acest caz nu este asemănător cu cel în care cel care primește o
donație mortis causa o dăruiește altuia, deoarece donatorul nu poate recupera de la el bunul în sine, ci doar valoarea acestuia.
484. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea I.
O suprafață de pământ este lăsată moștenire unei persoane care nu poate dobândi legal decât o parte din ea, cu condiția ca
aceasta să plătească zece aurei moștenitorului. Acesta nu este obligat să plătească întreaga sumă pentru a obține partea sa de
pământ, ci doar o sumă proporțională cu moștenirea pe care este îndreptățit să o primească.
485. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea a II-a.
Mai multe autorități, și printre ele Priscus, au considerat că o persoană care primește o sumă de bani pentru a o determina să
accepte o moștenire obține banii mortis causa.
486. Africanus, Întrebări, Cartea I.
În cazul unei donații mortis causa, în care capacitatea oricărei persoane de a primi bunurile face obiectul unei cercetări,
trebuie să se ia în considerare momentul morții, și nu cel al donației.
487. Același, Întrebări, Cartea a II-a.
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În cazul în care o donație mortis causa este făcută unui fiu aflat sub control paternal, iar acesta moare în timpul vieții
donatorului, dar tatăl său supraviețuiește, se pune întrebarea: care este regula de drept într-un caz de acest fel? Răspunsul a
fost că, prin decesul fiului, se poate intenta o acțiune de recuperare a proprietății, cu condiția ca donatorul să fi avut intenția
de a o dona fiului și nu tatălui. În caz contrar, dacă agenția fiului a fost folosită doar în beneficiul tatălui său, atunci moartea
tatălui trebuie să fie luată în considerare. Aceeași regulă se va aplica atunci când se ridică o problemă cu privire la persoana
unui sclav.
488. Același, Întrebări, Cartea a IX-a.
Atunci când se dă o dezlegare unui debitor ca donație mortis causa, iar donatorul își recapătă sănătatea, el poate să recupereze
datoria, chiar dacă debitorul a fost eliberat prin trecerea timpului; căci, prin dezlegare, creditorul a renunțat la creanța sa în
temeiul obligației anterioare, iar aceasta s-a contopit cu dreptul de a recupera donația.
489. Marcianus, Institutes, cartea IX.
O donație mortis causa poate fi făcută indiferent dacă partea execută sau nu un testament.
490. Un fiu aflat sub controlul paternal, care nu poate face un testament nici măcar cu acordul tatălui său, poate, totuși, să
facă o donație mortis causa, dacă tatăl său îi permite acest lucru.
491. Același, Reguli, Cartea a II-a.
În cazul în care două persoane fac donații reciproce, mortis causa, ale aceluiași bun și ambele mor, moștenitorul niciuneia
dintre ele nu poate recupera bunul, pentru motivul că nici una nu-i supraviețuiește celeilalte. Aceeași regulă de drept se va
aplica și în cazul în care un soț și o soție ar face donații reciproce.
492. Același, Reguli, Cartea a V-a.
Atunci când o donație mortis causa este făcută în așa fel încât nu poate fi revocată în nici o împrejurare, este mai degrabă o
donație inter vivos decât una mortis causa. Prin urmare, ea trebuie considerată ca orice altă donație inter vivos și va fi nulă
între soț și soție; iar legea falciană nu se va aplica, așa cum se întâmplă în cazul donațiilor mortis causa.
493. Marcellus, Opinii.
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Un nepot, dorind să facă o donație mortis causa unchiului său cu privire la suma pe care i-o datora, a făcut următoarea
declarație în scris: "Doresc ca toate registrele sau biletele mele, oriunde s-ar găsi, să fie nule și ca unchiul meu să nu fie
obligat să le plătească". Întreb, în cazul în care moștenitorii deschid o acțiune în justiție pentru recuperarea banilor de la
unchiul defunctului, dacă pot fi exceptați pe motiv de fraudă. Marcellus mi-a răspuns că pot fi, deoarece moștenitorii, mai
mult ca sigur, fac o cerere către unchiul contrar dorinței defunctului.
494. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVII.
În cazul în care bunurile sunt donate mortis causa, iar donatorul își recapătă sănătatea, să vedem dacă va avea dreptul la o
acțiune in rem. Dacă cineva ar face o donație cu condiția ca, în caz de moarte, bunul să aparțină persoanei căreia i-a fost dat,
nu există nicio îndoială că donatorul îl poate recupera, iar dacă acesta moare, cel căruia.i-a fost dat poate face acest lucru.
Dacă condiția era ca donatarul să aibă imediat bunul ca fiind al său, dar să îl restituie dacă donatorul își recapătă sănătatea sau
se întoarce după o bătălie sau o călătorie lungă, se poate susține că donatorul va avea dreptul la o acțiune in rem, dacă oricare
dintre aceste evenimente are loc; dar, între timp, bunul va aparține persoanei căreia i-a fost donat. Cu toate acestea, în cazul
în care cel căruia i s-a făcut donația ar deceda înaintea donatorului, se poate susține că acesta din urmă va avea dreptul la o
acțiune reală.
495. Același, Despre Edict, Cartea XXI.
Oricine face o donație mortis causa, iar ulterior se răzgândește, va fi îndreptățit fie la o acțiune de recuperare a bunurilor, fie
la o acțiune în echitate.
496. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VIII-a.
Proprietatea este dobândită mortis causa atunci când apare o ocazie de a o obține din cauza morții cuiva, cu excepția cazurilor
care au o denumire specială; pentru că este cert că oricine dobândește o proprietate prin drept ereditar, sau ca legatar sau
beneficiar al unui trust o dobândește, din cauza morții altcuiva, dar pentru că aceste metode de dobândire a proprietății sunt
desemnate prin nume specifice, ele se disting de cea în cauză.
497. Iulianus susține că, deși debitorul care a fost eliberat poate să nu fie solvabil, donația va fi totuși considerată ca fiind
făcută mortis causa.
498. Proprietatea poate fi, de asemenea, dobândită fără donație; ca, de exemplu, atunci când un sclav sau un legatar plătește o
sumă de bani în scopul îndeplinirii unei anumite condiții, indiferent dacă cel care o primește este un străin sau un moștenitor.
Cazul este similar atunci când cineva primește bani pentru a accepta sau a refuza o moștenire sau pentru a refuza un legat
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care i-a fost lăsat. Chiar și o zestre care a fost stipulată și care va aparține soțului în cazul în care soția sa va muri, este în mod
evident dobândită mortis causa, iar zestre de acest tip este desemnată ca fiind returnabilă. Din nou, tot ceea ce este donat
mortis causa, sau este dat în timp ce ne aflăm în pericol iminent de moarte sau cu așteptarea mortalității, din motivul că
înțelegem că vom muri mai devreme sau mai târziu, este inclus în această categorie.
499. Dacă, cu intenția de a face o donație mortis causa, îi ordonați debitorului dumneavoastră să facă o nouă promisiune
creditorului meu de a plăti zece aurei, se pune întrebarea: care ar fi regula de drept dacă debitorul nu s-ar dovedi solvabil?
Julianus spune că, dacă voi stipula în acest fel, se va considera că am obținut atât de mulți bani cât este capabil să plătească
debitorul tău; căci, spune el, dacă donatorul își recapătă sănătatea, va avea dreptul să obțină doar noua obligație a debitorului.
Dacă, însă, creditorul meu ar intra în această stipulație, se va considera că am primit doar atâția bani câți aș avea dreptul să
fiu scutit de plată față de creditorul meu.
500. Atunci când un debitor, care este sărac, este eliberat de datorie prin donație, se consideră că a obținut toți banii de a
căror plată a fost eliberat.
501. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXVI.
O donație făcută mortis causa nu este considerată ca fiind perfectă decât după moartea donatorului.
502. Paulus, Despre Plautius, Cartea a IV-a.
Atunci când cineva dobândește prin uzucapiune un bun aparținând altuia care a fost donat mortis causa, se consideră că nu l-a
obținut de la partea căreia îi aparține bunul, ci de la cel care i-a dat posibilitatea uzucapiunii.
503. Marcellus, Digest, cartea XXVIII.
O donație mortis causa poate fi făcută și dacă se poate dovedi că donatarul a stipulat plata în fiecare an, atâta timp cât
trăiește; adică, că încasarea trebuie să înceapă după moartea promitentului.
504. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VI-a.
Senatul a decretat că, în cazul în care donațiile mortis causa au fost făcute către cei cărora legea le interzicea să le primească,
aceștia se află în aceeași situație ca și persoanele cărora li se lasă moșteniri prin testament și cărora legea nu le permite să le
accepte. O mare varietate de întrebări au apărut în urma acestui decret al Senatului, dintre care vom menționa câteva.
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505. Cuvântul "donație" derivă din donum, care înseamnă "prezentat cu un dar". Este preluat din limba greacă, căci grecii
spun dwron kai dwreisvai, adică "un dar și a da".
506. O donație mortis causa diferă însă foarte mult de o donație autentică și absolută, care este făcută în așa fel încât nu poate
fi, în niciun caz, revocată; și în care cel care o face ar prefera ca donatarul să aibă proprietatea decât el însuși. Pe de altă parte,
cel care face o donație mortis causa se gândește la el însuși și, prin dragostea sa de viață, preferă să păstreze bunul, mai
degrabă decât să îl dea. Acesta este motivul pentru care se spune în mod obișnuit că donatorul preferă să aibă bunul decât să
permită celui căruia i-l dăruiește să îl aibă, dar că preferă ca el să îl aibă, decât ca acesta să treacă la moștenitorul său.
507. Prin urmare, cel care face o donație mortis causa, în ceea ce privește gândurile sale despre el însuși, încheie o tranzacție
comercială, adică impune condiția ca bunul să îi fie restituit dacă își va recăpăta sănătatea. Adepții lui Cassius nu se îndoiau
că bunul poate fi recuperat, ca în cazul unei tranzacții neterminate; din motivul că, atunci când se dăruiește ceva, se face fie
pentru ca tu să faci un act, fie pentru ca eu să fac unul, fie pentru ca Lucius Titius să facă acest lucru, fie în cazul în care are
loc un eveniment; și în toate aceste cazuri, bunul poate fi recuperat printr-o acțiune.
508. O donație mortis causa este făcută în mai multe moduri diferite. Uneori este făcută de un om care se simte bine și nu
anticipează o moarte imediată, care se bucură de o sănătate excelentă, dar care reflectă că omul este susceptibil să moară.
Uneori este făcută prin teama de moarte, fie din cauza unui pericol prezent sau viitor. Căci pericolul morții poate fi sesizat pe
uscat și pe mare, pe timp de pace și în război, atât acasă, cât și în armată. De asemenea, o donație poate fi făcută cu condiția
ca, dacă donatorul moare din cauza bolii sale, bunurile să nu fie, în niciun caz, restituite; sau că vor fi restituite dacă se
răzgândește și dorește să i se restituie, chiar înainte de a muri din cauza aceleiași boli. De asemenea, o donație poate fi făcută
cu condiția ca aceasta să nu fie restituită decât dacă persoana îndreptățită la ea moare înaintea donatorului. De asemenea, o
donație mortis causa poate fi făcută în așa fel încât să nu poată fi recuperată în niciun caz, adică nici măcar dacă donatorul își
recapătă sănătatea.
509. În cazul în care cineva ar forma un parteneriat cu o altă persoană în scopul de a face o donație mortis causa, trebuie spus
că parteneriatul este nul.
510. Atunci când un creditor dorește să facă o donație mortis causa către doi dintre debitorii săi, din ceea ce aceștia îi
datorează, și îl eliberează pe unul dintre ei de răspundere, iar acesta își recapătă sănătatea, el poate să dea în judecată pe
oricare dintre ei pe care îl alege.
511. Cel care stipulează plata anuală a unei sume de bani ca donație mortis causa nu se aseamănă cu cel căruia i s-a lăsat un
legat, plătibil anual; căci, deși există mai multe legate, totuși nu există decât o singură stipulație și trebuie să se țină seama
întotdeauna de calitatea celui căruia i s-a făcut promisiunea.
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512. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VIII-a.
Atunci când se dă ceva în scopul îndeplinirii unei condiții, deși nu poate proveni din averea defunctului, totuși, cel despre
care legea spune că trebuie să primească doar o anumită sumă nu poate primi o sumă mai mare decât cea stabilită de lege.
Este cert că, atunci când o sumă de bani este dată de un sclav în scopul respectării condiției, suma va fi reglementată în
conformitate cu cea pe care legatarii sunt îndreptățiți prin lege să o primească, cu condiția ca sclavul să fi avut această sumă
în peculium la momentul morții sale. Cu toate acestea, dacă suma a fost dobândită după moartea sa sau dacă o altă persoană a
dat-o pentru el, deoarece făcea parte din bunurile pe care le avea testatorul la momentul morții sale, cazul va fi același ca și în
cazul în care taxele sunt impuse legatarilor.
513. Același, Despre Lex Julia et Papia, cartea XV.
În general, trebuie reținut că donațiile mortis causa sunt comparabile cu moștenirile. Prin urmare, orice regulă de drept care
se aplică legatului trebuie să fie înțeleasă ca fiind aplicabilă și donațiilor mortis causa.
514. Julianus spune că dacă cineva, în timpul vieții donatorului, vinde un sclav care i-a fost dat ca donație mortis causa,
acesta din urmă va avea dreptul la o acțiune personală pentru a recupera prețul, dacă își va recăpăta sănătatea și va alege să
facă acest lucru; în caz contrar, donatarul va fi obligat să restituie el însuși sclavul.
515. Marcellus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
Între o donație mortis causa și alte modalități prin care cineva dobândește bunuri prin deces există următoarea diferență. O
donație mortis causa se face atunci când ambele părți sunt prezente, iar tot ceea ce nu este inclus în acest tip de donație, se
înțelege, poate fi obținut din cauza morții. Căci atunci când un testator, prin testamentul său, dispune ca sclavul său
Pamphilus să fie liber cu condiția ca el să-mi plătească zece aurei, nu se consideră că mi-a făcut o donație; și totuși, dacă
accept cele zece aurei de la sclav, se stabilește că le accept mortis causa. Același lucru se întâmplă și în cazul în care un
moștenitor este numit cu condiția să-mi plătească zece aurei; deoarece, acceptând banii de la cel care este numit moștenitor, îi
dobândesc mortis causa, în scopul respectării condiției.
516. Paulus, Despre Plautius, cartea XVII.
Dacă cel căruia i s-a donat un sclav mortis causa îl manumitează, el va fi pasibil de o acțiune în justiție pentru recuperarea
valorii sclavului, deoarece știe că poate fi acționat în justiție dacă donatorul își recapătă sănătatea.
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517. Papinianus, Întrebări, Cartea XXIX.
Dacă o donație mortis causa făcută între soț și soție produce efecte, donația este raportată la momentul în care a fost făcută.
518. Același, Opinii, Cartea a II-a.
În cazul în care un sclav, care urmează să fie liber cu condiția de a plăti o anumită sumă din peculium unuia dintre
moștenitorii moștenirii, face acest lucru, el trebuie să dea socoteală pentru această sumă atât în temeiul legii falcidiene, cât și
în cazul în care se intentează o acțiune pentru moștenire și, de asemenea, în cazul în care se face o restituire în temeiul
Decretului Trebellian al Senatului. Ceea ce sclavul a primit ca donație și a plătit, se consideră că a fost dat din peculium-ul
său, iar dacă a fost plătit de altcineva în prezența și în numele său, se înțelege că a fost plătit de el însuși.
519. Același, Opinii, Cartea XXXII.
Seia, după ce și-a transferat proprietatea sa rudei sale Titius, prin donație, și-a rezervat uzufructul acesteia pentru ea însăși; și
s-a convenit că, dacă Titius va muri înaintea ei, respectiva proprietate îi va reveni lui, iar dacă ea va muri în timpul vieții
copiilor lui Titius, atunci aceasta le va aparține. Prin urmare, în cazul în care moștenitorii lui Lucius Titius ar revendica
proprietatea, nu s-ar putea opune în mod ineficace printr-o excepție pe motiv de rea-credință. Cu toate acestea, având în
vedere că acțiunea a fost introdusă cu bună credință, s-a întrebat dacă femeia nu era obligată să promită că va da proprietatea
copiilor lui Titius la moartea acestuia. S-au ridicat unele îndoieli cu privire la faptul că donația nu ar trebui să fie extorcată, în
cazul în care titlul de proprietate nu fusese încă acordat copiilor; totuși, nu s-ar putea spune că, din cauza garanției oferite,
prima donație care a fost perfecționată prin livrarea proprietății și care, fiind efectiv dată la început, ar trebui să fie
perpetuată, și nu cea de-a doua care a fost doar promisă? Prin urmare, donația a fost făcută sub o anumită condiție și ar trebui
să fie considerată ca atare, sau a fost făcută pe motiv de moarte? Nu se poate nega că ar trebui să fie considerată ca fiind
făcută mortis causa. Rezultă că, după ce prima donație a fost anulată, cea de-a doua ar trebui să fie considerată ca fiind
extorcată, deoarece Seia i-a supraviețuit lui Titius. În cele din urmă, după moartea femeii, dacă copiii lui Titius ar fi acceptat
legământul cu acordul ei, ei ar fi fost obligați să contribuie la partea falciană proporțional cu părțile lor respective.
520. În cazul în care un tată, în momentul morții, dădea anumite bunuri fiului său emancipat, fără a-i impune condiția de a le
restitui, iar frații și coerezii săi doreau să se facă o contribuție din aceste bunuri, din cauza legii falcidiene, am dat ca părere
că trebuie respectată regula veche, deoarece noua constituție nu are nimic de-a face cu celelalte donații, care au fost făcute în
condiții pozitive, și, în caz de deces, trebuie să se facă o deducere din bunurile moștenirii, fără ca moștenitorii să aibă
speranța de a le păstra; pentru că cel care făcea donația în mod absolut o făcea la moarte, și nu ca o donație mortis causa.
521. Neratius, Opinii, Cartea I.
2525

Fulcinius: O donație mortis causa poate fi făcută între soț și soție, dacă donatorul are o temere extrem de bine întemeiată a
morții. Neratius: Este suficient ca donatorul să aibă o astfel de convingere și să creadă că va muri, și nu trebuie să se facă
nicio anchetă dacă părerea sa a fost sau nu bine întemeiată. Această regulă ar trebui să fie respectată.
522. Paulus, Manuale, Cartea I.
În cazul în care se face o donație mortis causa unui sclav, să vedem a cui moarte trebuie să fie luată în considerare, adică
moartea stăpânului sau cea a sclavului însuși, pentru ca să existe un temei pentru o acțiune personală de recuperare a
bunurilor. Cea mai bună opinie este că trebuie să se ia în considerare moartea persoanei căreia i s-a făcut donația; totuși,
donația nu urmează sclavului manuntit după moartea stăpânului său, înainte de deschiderea testamentului.
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Cartea XL
1. Cu privire la manumisiuni.
2. Cu privire la manumisiunile în fața unui magistrat.
3. Cu privire la manumisiunea sclavilor care aparțin unei comunități.
4. Cu privire la manumisiunile testamentare.
5. Cu privire la libertatea acordată în temeiul unui contract de fiducie.
6. Cu privire la privarea de libertate.
7. Cu privire la sclavii care trebuie să fie liberi sub o anumită condiție.
8. Cu privire la sclavii care își obțin libertatea fără manumisiune.
9. Care sunt sclavii care, după ce au fost manumiți, nu devin liberi, prin cine se face acest lucru (..)
10. Cu privire la dreptul de a purta un inel de aur.
11. Cu privire la restituirea drepturilor de naștere.
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12. Cu privire la acțiunile referitoare la libertate.
13. Cu privire la cei cărora nu le este permis să își ceară libertatea.
14. În cazul în care se hotărăște ca cineva să fie născut liber.
15. Nici o chestiune referitoare la condiția persoanelor decedate nu poate fi ridicată după cinci ani (..)
16. În ceea ce privește constatarea coliziunii.

Tit. 1. Cu privire la manumisiuni.

Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
S-a hotărât că oricine se naște în calendele lui ianuarie poate să-și manunțeze sclavul după ora șase a nopții care precede
calendele, ca și cum ar fi împlinit, în acel moment, al douăzecilea an. Pentru că oricine are mai mult de douăzeci de ani are
voie să manumită un sclav, dar unui minor sub această vârstă îi este interzis să facă acest lucru. Prin urmare, nu este
considerat ca fiind sub vârsta de douăzeci de ani, cel care se află în ultima zi a celui de-al douăzecilea an al său.
(1) Același, Despre Sabinus, cartea XVII.
În cazul în care un moștenitor ar mantui un sclav care a fost lăsat moștenire, în timp ce legatarul deliberează dacă îl va
accepta sau nu, este stabilit că sclavul va fi liber dacă legatarul va ajunge în cele din urmă la concluzia de a respinge legatul.
2. Paulus, Despre edict, cartea XXXIX.
În cazul în care un sclav este dat cu titlu de gaj, el nu poate fi manuntit, chiar dacă debitorul este bogat.
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0. Ulpianus, Disputații, Cartea a VI-a.
O epistolă a fraților divini, adresată lui Urbius Maximus, stabilește că un sclav cumpărat cu banii săi este în măsură să-și
ceară libertatea.
(23) În primul rând, un astfel de sclav nu poate fi considerat în mod corect ca fiind cumpărat cu banii săi, deoarece un sclav
nu poate avea bani proprii. Dar, dacă închidem ochii, trebuie să se considere că a fost cumpărat cu banii lui, întrucât nu a fost
cumpărat cu cei ai celui care l-a răscumpărat din sclavie. Prin urmare, fie că banii au provenit din peculium-ul care aparține
vânzătorului, fie din vreo achiziție norocoasă a sclavului, fie că au fost oferiți prin bunătatea sau generozitatea unui prieten,
fie că cineva i-a avansat, sau i-a promis, sau s-a făcut delegat, fie că sclavul a fost răscumpărat prin angajamentul său de a
plăti datoria, trebuie considerat că a fost cumpărat cu banii lui. Căci este suficient dacă cel care și-a împrumutat numele la
cumpărare nu a cheltuit nimic din banii săi.
(24) Dacă un sclav, cumpărat de cineva care îi este necunoscut, îi oferă ulterior prețul pentru care a fost vândut, trebuie spus
că nu trebuie să fie ascultat, căci acest lucru trebuie făcut la început pentru a se putea face o vânzare fictivă și pentru a se
încheia un acord confidențial între cumpărător și sclav.
(25) Prin urmare, dacă acest lucru nu a fost făcut în primul rând pentru a permite răscumpărarea sclavului cu banii săi, sau
dacă sclavul nu a dat banii cu această intenție, el nu va avea dreptul la libertate.
(26) Prin urmare, se poate pune întrebarea: atunci când aceasta a fost intenția de la început, iar cumpărătorul s-a grăbit să
plătească banii și ar trebui ulterior să fie rambursat, poate sclavul să se folosească de beneficiul Constituției imperiale ? Eu
cred că da, poate face acest lucru.
(27) Prin urmare, dacă cumpărătorul ar trebui să avanseze banii sclavului, iar acesta din urmă i-i rambursează, el își poate
dobândi libertatea.
(28) Indiferent dacă s-a menționat sau nu în contract (de exemplu, în cazul unei vânzări), că sclavul va fi manuntit, cea mai
bună opinie este că el va avea dreptul la libertate.
(29) Prin urmare, dacă cineva ar cumpăra un sclav cu banii acestuia din urmă, dar fără a se angaja să îl manunțeze, părerea
umană a celor care au tratat chestiunea este că sclavul ar trebui să obțină libertatea sa, deoarece cumpărătorul a fost doar
fictiv și a împrumutat folosirea numelui său și, în plus, nu a pierdut nimic.
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(30) Nu contează însă de cine este achiziționat un sclav cumpărat din banii proprii, dacă de către Trezorerie, de către o
municipalitate sau de către un particular, și nici care poate fi sexul cumpărătorului. Dacă vânzătorul are mai puțin de
douăzeci de ani, constituția se va aplica. Nici vârsta cumpărătorului nu este luată în considerare, deoarece, chiar dacă este
minor, este just ca acesta să se țină de cuvânt, deoarece, în acest fel, nu va suferi niciun prejudiciu. Aceeași regulă se aplică și
cumpărătorului care este sclav.
(31) Constituția nu se aplică în cazul sclavilor care sunt absolut incapabili de a li se acorda libertatea; ca, de exemplu, atunci
când un sclav urmează să fie trimis în afara țării, sau a fost vândut sau lăsat prin testament cu condiția ca el.să nu fie
niciodată manumit.
(32) Atunci când un sclav este răscumpărat cu banii săi, chiar dacă nu a plătit întregul preț, trebuie spus că are dreptul la
libertate dacă a contribuit cu munca sa pentru a compensa ceea ce era datorat sau dacă a obținut ulterior o proprietate prin
industria sa.
(33) Dacă el ar cumpăra o parte din el însuși cu banii săi, iar cealaltă parte îi aparținea deja, constituția nu se va aplica, la fel
cum nu se va aplica nici dacă, având proprietatea lui însuși, a cumpărat doar uzufructul acesteia.
(34) Dar dacă deținea uzufructul lui însuși, iar el a cumpărat proprietatea? În acest caz, el se află într-o astfel de situație încât
se va aplica Constituția imperială.
(35) În cazul în care două persoane cumpără un sclav, una dintre ele cu banii săi, iar cealaltă cu banii sclavului, trebuie să se
considere că nu se va aplica constituția, cu excepția cazului în care cel care l-a cumpărat cu banii săi este dispus să-l
mantuiască.
(36) În cazul în care, totuși, oricine cumpără jumătate dintr-un sclav și dobândește cealaltă jumătate printr-o tranzacție
profitabilă, trebuie spus că există motive pentru aplicarea constituției.
23. Marcianus, Institutes, Cartea a II-a.
Dacă un sclav susține că a fost cumpărat cu banii săi, el poate să se prezinte în instanță împotriva stăpânului său, a cărui
bună-credință o contestă, și să se plângă că nu a fost manuntit de către acesta; dar trebuie să facă acest lucru la Roma, în fața
prefectului urban, sau în provincie, în fața guvernatorului, în conformitate cu Constituțiile sacre ale fraților divini; sub
pedeapsa, totuși, de a fi condamnat la mină, dacă va încerca acest lucru și nu-și va dovedi cazul; cu excepția cazului în care
stăpânul său preferă să i se restituie, și atunci se va decide că nu va fi pasibil de o pedeapsă mai severă.
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23. Totuși, în cazul în care se dispune eliberarea unui sclav după ce și-a dat socotelile, se va numi un arbitru între sclav și
stăpânul său, adică moștenitorul, pentru ca socotelile să fie date în prezența acestuia.
(23) Alfenus Varus, Digest, Cartea IV.
Un sclav, după ce a fost de acord să dea o anumită sumă pentru a-și obține libertatea, a plătit-o stăpânului său, dar acesta a
murit înainte de a-l mancipa și a dispus ca el să fie liber prin testament și i-a lăsat moștenire și peculium-ul său. Sclavul a
întrebat dacă banii, pe care îi plătise stăpânului său în schimbul obținerii libertății sale, ar trebui să îi fie restituiți de către
moștenitorii patronului său sau nu? Răspunsul a fost că, dacă, după ce stăpânul a primit banii, a ținut cont de ei ca fiind ai săi,
aceștia au încetat imediat să mai facă parte din peculium-ul sclavului; dar dacă, între timp, înainte de a-l mantui, a pus banii
deoparte, ca fiind plătiți de sclav, ar trebui să fie considerați ca aparținând peculium-ului său, iar moștenitorii trebuie să îi
returneze sclavului mantuit.
23. Același, Digest, Cartea a VII-a.
Doi fii aflați sub controlul paternal aveau, ca parte a peculiumului fiecăruia, sclavi separați. Unul dintre ei, în timpul vieții
tatălui său, a manumit un sclav tânăr care aparținea peculium-ului său. Tatăl, prin testament, a lăsat moștenire fiecărui fiu
propriul său peculium, ca moștenire preferată. S-a pus întrebarea dacă sclavul sus-menționat a devenit libertul ambilor fii sau
numai al celui care l-a omorât? Răspunsul a fost că, dacă tatăl și-a făcut testamentul înainte ca fiul să îl mantuiască pe sclav,
acesta va deveni libertul doar al aceluia, deoarece se va considera că a fost lăsat moștenire împreună cu restul peculiumului.
Dacă, însă, tatăl ar fi făcut testamentul după aceea, s-ar considera că nu a intenționat să lase moștenire sclavul care a fost
manuntit; și cum nu a lăsat sclavul respectiv ca moștenire privilegiată, după moartea tatălui, acesta ar fi fost sclavul celor doi
frați.
(23) Marcianus, Institutes, cartea XIII.
Cei care sunt reduși la sclavie cu titlu de pedeapsă nu pot, fără îndoială, să manumită pe nimeni, pentru că ei înșiși sunt
sclavi.
23. Nici cei care sunt acuzați de o crimă capitală nu-și pot manumi sclavii, deoarece acest lucru a fost decretat de Senat.
24. Divinul Pius a declarat într-un Rescript adresat lui Calpurnius, că libertatea dată sclavilor de către o persoană care a fost
condamnată în conformitate cu legea corneziană sau care știa că va fi condamnată, nu va avea nicio forță sau efect.
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25. Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript că, în cazul în care sclavii au fost manumiți pentru ca stăpânul lor să fie
eliberat de răspunderea pentru crimă, ei nu aveau dreptul legal la libertate.
8. Paulus, Rules.
Când un sclav este vândut cu condiția de a nu fi manumit, sau când i se interzice prin voință să fie manumit, sau când i se
interzice să fie manumit de către un prefect al guvernatorului din cauza vreunei infracțiuni pe care a comis-o, el nu-și poate
obține libertatea.
0. Cartea a II-a din cele șase cărți ale decretelor imperiale care se referă la anchetele judiciare.
Ilianus, un datornic al Trezoreriei, după ce cu mulți ani înainte cumpărase o sclavă pe nume Evemeria cu condiția de a o
mantui, a făcut acest lucru. Întrucât agentul Trezoreriei nu a considerat că bunurile debitorului sunt suficiente pentru a-i
satisface pe creditorii săi, acesta a ridicat o întrebare cu privire la statutul lui Evemeria. S-a decis că nu exista niciun motiv
pentru exercitarea dreptului Trezoreriei, în temeiul căruia toate bunurile debitorilor sunt răspunzătoare prin legea gajului,
deoarece sclava fusese cumpărată cu condiția de a fi manuntată, iar dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat, ea ar fi avut dreptul
la libertate în temeiul Constituției Divinității Marcus.
10. Același, Despre Edict, Cartea LXIV.
Un moștenitor, prin manumiterea unui sclav care a fost lăsat moștenire sub o condiție, și face acest lucru în timp ce condiția
este în curs, nu face ca sclavul să fie liber.
11. The Same, On the Edict, Book L.
Un sclav care s-a făcut vinovat de răpire și pentru care stăpânul său a plătit pedeapsa, este interzis de legea faviană să fie
manuntit în termen de zece ani; și în acest caz nu se ia în considerare momentul în care a fost făcut testamentul, ci data morții
testatorului.
0. Pomponius, Despre Plautius, Cartea I.
Sclavul unui nebun nu poate fi manuntit de către o rudă a acestuia din urmă care a fost numită curator al său, deoarece
manumisiunea unui sclav nu este inclusă în administrarea bunurilor. Dacă, totuși, nebunul îi datorează sclavului libertatea sa
în temeiul unui contract de încredere, Octavenus spune că, pentru a elimina orice îndoială, sclavul trebuie să fie predat de
către curator persoanei căreia urmează să fie transferat pentru a fi manumit de către aceasta.
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23. Paulus, Despre Plautius, cartea XVI.
Nu putem manumi un sclav în prezența cuiva a cărui autoritate este egală cu a noastră. Cu toate acestea, un pretor poate
manumi un sclav în prezența unui consul.
23. Atunci când împăratul manumitează un sclav, nu îl atinge cu bagheta, ci sclavul care este manumit devine liber prin
simpla exprimare a voinței imperiale, în conformitate cu legea lui Augustus.
15. Marcellus, Digest, Cartea XXIII.
Nu există nicio îndoială că un sclav poate fi manumit mortis causa. Totuși, nu trebuie să înțelegeți că, dacă un sclav este
ordonat să fie liber în acest mod, el nu va deveni astfel dacă stăpânul său își va recăpăta sănătatea; pentru că, la fel ca și în
cazul în care ar fi fost manumit în mod absolut în fața pretorului, atunci când cineva crede că este pe cale să moară, iar
moartea sa este așteptată, tot astfel, în acest caz, libertatea este acordată în ultimele clipe ale celui care acordă manumisiunea,
deoarece se consideră că voința sa continuă să existe datorită condiției tacite a morții celui care manumitează sclavul. Cazul
este același ca și în cazul în care cineva ar da un bun cu condiția ca, în cazul în care moare, acesta să aparțină persoanei care
îl primește; deoarece bunul nu va fi înstrăinat dacă donatorul păstrează aceeași intenție în timpul vieții sale.
(0) Modestinus, Reguli, Cartea I.
Dacă un fiu mai mic de douăzeci de ani își manumite sclavul cu consimțământul tatălui său, el îl face libertul acestuia din
urmă; iar dovada manumisiunii nu este necesară, din cauza consimțământului tatălui.
5888. Același, Reguli, Cartea a VI-a.
Sclavii pe care un fiu aflat sub controlul paternal îi dobândește în timp ce se află în armată nu sunt incluși în proprietatea
tatălui, iar acesta din urmă nu poate manumi sclavii de acest fel.
(1) Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XII.
Vânzătorul poate manumi un sclav pe care s-a angajat să îl vândă, iar promitentul unul pe care s-a angajat să îl predea.
17. 17. Papinianus, Întrebări, Cartea XIII.
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Atunci când cineva a primit o sumă de bani de la un altul în schimbul manumirii sclavului său, libertatea acestuia poate fi
extorcată fără consimțământul său, deși se întâmplă frecvent să fie plătiți banii proprii și, mai ales, dacă fratele sau tatăl său
natural i-a furnizat; căci cazul este similar cu cel în care un sclav este răscumpărat cu banii proprii.
(0) Același, Opinii, Cartea a X-a.
Este de prisos ca un minor în vârstă de douăzeci de ani să dovedească manumisiunea unui sclav, dacă îl primește cu scopul de
a-l manumi, după promulgarea Rescriptului Divinului Marcus adresat lui Aufidius Victorinus; căci dacă nu l-ar fi
manumificat, sclavul și-ar fi obținut totuși libertatea.
23. Aceeași regulă de drept nu se aplică în cazul în care acordarea libertății este grevată de un trust; pentru că, în acest caz,
donatorul trebuie să dovedească acest fapt, deoarece sclavul manumit nu își va obține altfel libertatea.
24. Un anumit bărbat a vândut o sclavă cu condiția ca ea să fie manuntată de către cumpărător după expirarea unui an; și,
dacă acest lucru nu se făcea, s-a convenit ca vânzătorul să pună mâna pe ea, sau ca cumpărătorul să plătească zece aurei.
Contractul nefiind respectat, s-a hotărât că sclava a devenit totuși liberă în conformitate cu termenii constituției menționate
mai sus; deoarece, foarte frecvent, punerea mâinii are loc cu scopul de a acorda asistență. Prin urmare, banii nu pot fi
recuperați, deoarece beneficiul legii a fost asigurat în conformitate cu dorința vânzătorului.
25. În momentul înstrăinării unui sclav, s-a convenit că, fiind transferat cu intenția de a-i acorda libertatea, acesta va fi
manuntit după expirarea a cinci ani; și, de asemenea, că între timp va trebui să plătească o anumită sumă în fiecare lună. Miam exprimat părerea că respectivele plăți lunare nu făceau parte din condiția în care a fost eliberat din robie, ci pentru a arăta
că servitutea sa a fost doar temporară; pentru că un sclav care a fost transferat pentru a fi liber nu poate fi comparat, din toate
punctele de vedere, cu unul care urmează să fie manumit sub o anumită condiție.
23. Același, Opinii, Cartea XIII.
Un soț care este solvabil poate manumi un sclav dotal în timpul continuării căsătoriei. Dacă însă nu este solvabil, chiar dacă
nu are alte obligații, sclavul va fi împiedicat să-și obțină libertatea, deoarece se înțelege că zestrea este datorată atâta timp cât
căsătoria continuă să existe.
23. Același, Definiții, Cartea a II-a.
Un nepot poate mantui un sclav cu consimțământul bunicului, așa cum un fiu poate face cu consimțământul tatălui său; dar
sclavul mantuit va deveni libertul tatălui sau al bunicului.
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23. Același, Opinii, Cartea a XV-a.
Gaius Seius a cumpărat-o pe Pamphila cu condiția ca ea să fie manumisa în decurs de un an; și, înainte ca acest timp să se fi
scurs, Seius însuși a fost hotărât în mod judiciar să fie sclav. Întreb dacă Pamphila a avut dreptul la libertate după ce a trecut
un an, în conformitate cu condiția de vânzare. Paulus a răspuns că sclava care fusese cumpărată a fost dobândită de stăpânul
lui Seius, în aceeași condiție sub rezerva căreia fusese vândută.
23. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
Este prevăzut de Lex Junia Petronia că, în cazul în care hotărârile instanțelor sunt contradictorii, hotărârea trebuie să fie
pronunțată în favoarea libertății.
23. 24. Prin Decrete imperiale s-a stabilit frecvent că, atunci când martorii pro și contra libertății apar în număr egal,
hotărârea trebuie pronunțată în favoarea libertății.
(23) Gaius, Despre manumisiuni, Cartea I.
Legea prevede că și copiii au dreptul la libertate.
23. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea IV.
Labeo susține că un sclav care este nebun poate fi manumit și își poate obține libertatea prin toate procedurile cunoscute de
lege.

Tit. 2. Cu privire la manumisiunile în fața unui magistrat.
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23. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea I.
Este stabilit că un tutore poate, cu autoritatea tutorelui său, în prezența pretorului, să își manumită sclavul la fel de bine ca și
în fața respectivului tutore care acționează ca pretor.
23. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XVIII.
În cazul în care un minor în vârstă de douăzeci de ani este uzufructuarul unui sclav, poate el consimți la obținerea libertății
acestuia? Cred că sclavul o poate obține, dacă își dă consimțământul.
23. Același, Disputații, Cartea a IV-a.
Dacă moștenitorul manumitează un sclav care a fost lăsat moștenire, iar legatarul respinge ulterior moștenirea, acordarea
libertății are efect retroactiv. Aceeași regulă se aplică în cazul în care un sclav este lăsat moștenire în mod absolut la două
persoane, iar una dintre ele repudiază ulterior manumisiunea făcută de cealaltă; căci și în acest caz, acordarea libertății are
efect retroactiv.
(23) Julianus, Digest, Cartea XLII.
Dacă un tată îi permite fiului său să-și manunțeze sclavul și, între timp, moare intestat, iar fiul său, neștiind că tatăl său a
murit, îi acordă sclavului libertatea, sclavul va deveni liber prin favoarea acordată libertății, deoarece nu pare că stăpânul s-a
răzgândit. Dacă, totuși, tatăl, prin intermediul unui mesager, i-a interzis fiului său să elibereze sclavul, iar fiul nu a știut acest
lucru și, înainte de a constata acest lucru, ar manumi sclavul, acesta nu va deveni liber; pentru ca un sclav să-și poată obține
libertatea prin manumisiunea unui fiu, trebuie ca intenția tatălui să continue să existe; deoarece, dacă acesta s-ar răzgândi, nu
ar fi adevărat că fiul a manumificat sclavul cu acordul tatălui său.
23. Ori de câte ori un stăpân își manumitează sclavul, chiar dacă el crede că acesta aparține altuia, este totuși adevărat că
sclavul este manumit cu consimțământul stăpânului său și, prin urmare, va deveni liber. Și, pe de altă parte, dacă Stichus nu
crede că aparține celui care îl manumitează, el va obține, totuși, libertatea sa, deoarece există mai mult în faptul în sine decât
în opinie; și, în ambele cazuri, este adevărat că Stichus a fost manumit cu consimțământul stăpânului său. Aceeași regulă de
drept se va aplica și în cazul în care atât stăpânul, cât și sclavul se află în eroare și unul dintre ei crede că nu este stăpân, iar
celălalt crede că nu este sclavul său.
24. Un minor în vârstă de douăzeci de ani, care este stăpân, nu poate mantui în mod legal fără a se prezenta în fața autorității
competente. Paulus spune că dacă un minor de douăzeci de ani permite ca un sclav asupra căruia are drept de gaj să fie
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manumisit, manumisiunea este legală; pentru că nu se înțelege că el nu l-a eliberat efectiv, ci doar că nu a intervenit în
manumisiunea lui.
23. Julianus, În aceeași carte.
De multe ori s-a pus întrebarea dacă un magistrat desemnat în scopul examinării manumisiunilor poate, el însuși, să
manumită un sclav. Îmi amintesc că Javolenus, preceptorul meu, și-a manuntit sclavii în Africa și în Siria, când era membru
al consiliului magistraților; și eu i-am urmat exemplul și am eliberat unii dintre sclavii mei din tribunalul meu, atât în timp ce
eram pretor, cât și consul; și am sfătuit alți pretori și consuli să facă același lucru.
23. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea II.
Nu există nicio îndoială că un sclav deținut în comun de către minori de douăzeci de ani poate fi manuntit în fața tribunalului
potrivit; chiar dacă unul dintre proprietari nu este de acord cu procedura.
23. Gaius, Diurnal sau Chestiuni de aur, Cartea I.
Nu este absolut necesar ca manumisiunea să aibă loc la tribunal, și de aceea sclavii sunt frecvent manumiți în timpul
tranzitului, când pretorul, proconsulul, deputatul sau împăratul le conferă acest beneficiu în timp ce se află în drum spre baie,
spre tribunal sau spre jocurile publice.
23. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a V-a.
Când mă aflam la țară cu un pretor, am permis ca un sclav să fie mantuit în fața lui, deși nu era prezent niciun lictor.
23. Marcianus, Institutes, Cartea XIII.
Există o cauză justă pentru manumisiune, atunci când un sclav și-a salvat stăpânul de la pericolul de a-și pierde viața sau de
la rușine.
23. Trebuie reținut că libertatea trebuie să fie acordată după ce a fost primită odată, indiferent de motivul care ar putea fi
invocat ulterior împotriva ei. Căci Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că, acolo unde un caz a fost odată dovedit, nu poate
fi reluat, cu condiția ca persoanei să nu i se permită să manunțeze un sclav care aparține altcuiva; pentru că orice lucru care
este pretins poate fi contrazis prin dovezi, dar acolo unde a fost odată dovedit, nu poate fi reconsiderat.
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23. Același, Reguli, Cartea a III-a.
Fiul unui tată surdo-mut poate manumi un sclav prin ordinul său. Fiul unui nebun, însă, nu poate face acest lucru.
(23) Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a VI-a.
Atunci când un minor sub vârsta de douăzeci de ani manumitează un sclav, manumisiunea este în mod obișnuit acceptată, în
cazul în care persoana care manumitează este fiul sau fiica naturală, fratele sau sora sclavului;
23. Același, Despre Lex Aelia Sentia, Cartea a II-a.
Sau dacă sunt înrudiți cu el prin sânge (pentru că o astfel de relație este luată în considerare).
(385875968) Același, Despre îndatoririle proconsulului.
Sau dacă este fratele adoptiv, instructorul, învățătorul, profesorul sau infirmierul minorului, sau fiul sau fiica persoanei
menționate mai sus, sau elevul său, sau însoțitorul care îi poartă cărțile, sau dacă un sclav este manuntit pentru a deveni
agent; cu condiția ca, în acest caz, să aibă cel puțin optsprezece ani; și se cere, de asemenea, ca minorul care îl manunțează să
aibă mai mult de un sclav. De asemenea, dacă o virgină sau o femeie este manuntată în scopul căsătoriei, dacă se cere în
primul rând un jurământ de la stăpân că se va căsători în termen de șase luni, așa cum a fost decretat de Senat.
37. Marcianus, Reguli, Cartea a IV-a.
Este mai obișnuit ca femeile să își mantuiască copiii adoptivi, dar acest lucru este permis și în cazul bărbaților; și este
suficient ca unuia să i se permită să mantuiască un sclav în a cărui întreținere are un interes mai mult decât obișnuit.
38. Există unele autorități care consideră că femeile pot manunța un sclav în scopul de a se căsători cu el, dar acest lucru ar
trebui să se limiteze la cazul în care acesta a fost lăsat moștenire femeii care i-a fost tovarășă de sclavie.
39. Dacă un bărbat, care este impotent, dorește să manumită o femeie sclavă în scopul de a se căsători cu ea, el poate face
acest lucru. Această regulă, însă, nu se aplică în cazul celui care a fost castrat.
39. Paulus, Despre Lex Aelia Sentia, Cartea I.
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De asemenea, un minor în vârstă de douăzeci de ani ar trebui să i se permită să manunțeze un sclav în scopul respectării unei
condiții; de exemplu, în cazul în care cineva a fost numit moștenitor cu condiția de a elibera un sclav.
(0) Multe cauze juste pentru manumisiune pot exista cu referire la timpul trecut; de exemplu, atunci când sclavul și-a ajutat
stăpânul în luptă, l-a protejat împotriva tâlharilor, l-a vindecat când era bolnav sau a dezvăluit o trădare cu care era amenințat,
și în alte cazuri pe care ar fi prea lung să le enumerăm; așa cum există o mulțime de alte motive pentru care ar fi onorabil ca
libertatea să fie acordată printr-un decret și care ar trebui luate în considerare de magistratul în fața căruia este adusă
problema.
(1) Mai mulți sclavi pot fi mancipați în același timp în prezența unui magistrat, iar prezența sclavilor este suficientă pentru a
permite ca mai mulți să fie mancipați.
(2) Un stăpân care este absent poate expune motivul manumirii prin avocatul său.
(3) În cazul în care doi stăpâni manunțează aceeași sclavă în scopul de a se căsători cu ea, motivul nu ar trebui să fie acceptat.
(4) Acele persoane care își au domiciliul în Italia sau în altă provincie își pot mantui sclavii în fața guvernatorului unei alte
provincii, după ce au făcut o cerere la tribunalul competent.
40. Ulpianus, Despre Lex Aelia Sentia, Cartea II.
Judecătorii, atunci când ascultă motivele pentru manumisiuni, trebuie să-și amintească faptul că acestea trebuie să se bazeze
nu pe dizolvare, ci pe afecțiune; pentru că Lex Aelia Sentia este înțeleasă ca acordând libertatea legală, nu în scopul plăcerii,
ci din cauza atașamentului sincer.
41. Dacă cineva transferă un sclav unui minor în vârstă de douăzeci și unu de ani, fie în schimbul unui preț plătit, fie ca
donație, cu condiția ca el să-l elibereze, el poate oferi acest lucru ca un motiv just pentru manumisiune, precizând condiția
care a fost impusă, și poate apoi să acorde sclavului libertatea sa. Cu toate acestea, i se va cere să demonstreze că acesta a fost
acordul dintre părți, astfel încât problema să poată fi decisă în conformitate cu condiția donației sau cu afecțiunea persoanei
care a dat sclavul pentru a fi manuntit.
(0) Paulus, Despre Edict, Cartea L.
Putem mantui un sclav în prezența proconsulului după ce acesta a părăsit orașul.
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42. Putem, de asemenea, să manunțăm un sclav în prezența adjunctului său.
18. Același, Despre Plautius, Cartea XVI.
Un sclav poate fi manuntit în fața unui fiu aflat sub control paternal, care acționează ca magistrat, deși el însuși, fiind supus
autorității paterne, nu are, ca persoană particulară, dreptul de a manunți un sclav.
43. Un pretor nu poate manumi un sclav în prezența colegului său.
44. Un fiu poate, de asemenea, să manumită un sclav în prezența tatălui său, cu acordul acestuia din urmă.
19. Celsus, Digest, Cartea XXIX.
Dacă un minor în vârstă de douăzeci de ani manumitează o sclavă însărcinată, în fața tribunalului competent, în scopul de a
se căsători cu ea și, între timp, aceasta ar avea un copil, condiția copilului pe care l-a născut, adică dacă este sclav sau liber,
rămâne nedeterminată.
0. Ulpianus, Despre îndatoririle consulului, Cartea a II-a.
Dacă un minor în vârstă de douăzeci și cinci de ani este însărcinat, prin termenii unui trust, să mantuiască un sclav, ar trebui
să i se permită să facă acest lucru imediat, cu excepția cazului în care a fost însărcinat să-și mantuiască propriul sclav. Pentru
că, în acest caz, valoarea beneficiului pe care îl va obține prin testamentul persoanei care a făcut cererea trebuie comparată cu
valoarea sclavului pe care i s-a cerut să îl manunțeze.
45. În cazul în care, totuși, un sclav a fost donat minorului cu condiția ca acesta să fie manuntit, ar trebui să i se permită să-l
manunțeze, pentru a evita ca Constituția Divinității Marcus să devină aplicabilă pe durata amânării acordate de consul.
46. În cazul în care cineva dorește să manunțeze o sclavă pentru a se căsători cu ea și poate, fără dezonoare pentru rangul său,
să se căsătorească cu o femeie de acest fel, ar trebui să i se permită să facă acest lucru.
47. Marcellus spune, de asemenea, că dacă o femeie dorește să-și emancipeze fiul natural, sau oricare dintre celelalte
persoane menționate anterior, ar trebui să i se permită să facă acest lucru.
48. Un consul poate manumi un sclav înaintea sa, dacă se întâmplă ca acesta să fie un minor în vârstă de douăzeci de ani.
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46. Modestinus, Pandectele, Cartea I.
47. Pot, în conformitate cu Constituția Divinului Augustus, să manunțez un sclav în prezența prefectului Egiptului.
0. Paulus, Întrebări, Cartea a XII-a.
Un tată a trimis o scrisoare dintr-o provincie fiului său, despre care știa că se află la Roma, prin care îi permitea să elibereze
în fața unui magistrat orice sclav pe care l-ar putea alege dintre cei pe care îi avea cu el pentru serviciul său personal, iar fiul
l-a manuntit ulterior pe Stichus în prezența pretorului. Întreb dacă l-a eliberat? Răspunsul a fost: de ce să nu credem că tatăl
putea să își autorizeze fiul să manunțeze orice sclav pe care îl avea în serviciul său personal? Pentru că el i-a acordat fiului
său doar privilegiul de a face o alegere și, în rest, el însuși a manuntit sclavul.
23. Hermogenianus, Epitomele lui Laiv, Cartea I.
În prezent, se obișnuiește ca manumisiunea să se facă prin intermediul licorilor, stăpânul rămânând tăcut și, deși nu se
pronunță cuvinte solemne, se consideră că acestea sunt rostite.
23. Paulus, Despre Neratius, Cartea a II-a.
Un minor care nu mai este un copil poate manumi în mod legal un sclav în fața tribunalului potrivit. Paulus: Cu condiția ca
tutorele său să îl autorizeze să facă acest lucru și să îl elibereze în așa fel încât peculium-ul să nu urmeze sclavul.
(23) Gaius, Despre manumisiuni, Cartea I.
Dacă un minor manumitează un sclav cu scopul de a-l face tutorele său: Fufidius spune că acest lucru ar trebui să fie aprobat.
Nerva, fiul, susține opinia contrară, care este corectă. Pentru că ar fi culmea absurdității ca judecata unui minor să fie
considerată suficient de bună pentru a-i permite să-și aleagă un tutore, când în orice altă tranzacție este controlat de
autoritatea tutorelui său, deoarece judecata sa este slabă.

Tit. 3. Cu privire la manumisiunea sclavilor aparținând unei comunități.
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(1) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Marcus divin a acordat puterea de manumisiune tuturor corpurilor corporative care au dreptul de a se aduna.
51. Același, Despre Sabinus, Cartea XIV.
Din acest motiv, astfel de corpuri pot pretinde moșiile liberților lor la care au dreptul legal.
52. Papinianus, Opinii, Cartea XIV.
Un sclav aparținând unei municipalități, care a fost emancipat în mod legal, își va păstra peculium-ul, dacă nu a fost privat
anterior de el; și, prin urmare, debitorul său este eliberat de răspundere prin plata lui.

Tit. 4. Cu privire la manumisiunile testamentare.

0. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Atunci când libertatea este acordată unui sclav de mai multe ori într-un testament, va prevala acea dispoziție prin care el își
poate obține cel mai bine libertatea.
54. Același, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
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Dacă cineva ar desemna un moștenitor după cum urmează: "Titius să fie moștenitorul meu, iar dacă Titius nu va fi
moștenitorul meu, Stichus să fie moștenitorul meu; Stichus să fie liber", Aristo spune că Stichus nu va fi liber, dacă Titius
devine moștenitor. Mie mi se pare că el poate fi considerat liber, deoarece nu primește libertatea în două grade diferite, ci i se
acordă de două ori; aceasta este practica noastră.
55. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea I.
Unui minor de douăzeci de ani, care este în armată, nu i se permite să își mantuiască sclavul prin testament.
56. Același, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Dacă cineva ar face următoarea prevedere în testamentul său, și anume: "Lasă-l pe Stichus liber, iar moștenitorul meu să îi
plătească zece aurei", nu există nicio îndoială că banii i se vor datora, chiar dacă șeful de familie îl va manumi în timpul vieții
sale.
0. Aceeași regulă se va aplica și dacă testatorul va spune: "Nu, nu, nu: "Stichus să fie liber, fie imediat, fie după o anumită
perioadă de timp; iar când va fi liber, moștenitorul meu să-i plătească zece aurei".
1. S-a hotărât că, dacă un legat de libertate este lăsat astfel: "Fie ca moștenitorul meu să plătească zece aurei unui astfel de
sclav, dacă îi voi acorda libertatea în prezența magistratului", deși, strict vorbind, acest lucru este diferit de o manumisiune
testamentară, totuși, conform dictaturilor umanității, legatul va fi valabil dacă stăpânul, în timpul vieții sale, va emancipa
sclavul.
58. Același, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În cazul în care libertatea este acordată prin testament, trebuie să se ia în considerare acele dispoziții care sunt cele mai puțin
împovărătoare, iar dacă există mai multe dispoziții de acest fel, se înțelege că cea mai puțin împovărătoare este cea mai
avantajoasă pentru cel manumit. În schimb, atunci când libertatea este acordată printr-un trust, trebuie să se țină seama de
ultima clauză scrisă.
59. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVIII.
Dacă stăpânul unui sclav îl numește ca moștenitor pe uzufructuarul respectivului sclav, iar libertatea este acordată acestuia
din urmă sub condiție, deoarece între timp sclavul aparține moștenitorului, uzufructul se va stinge din cauza fuziunii care
rezultă, iar dacă condiția va fi îndeplinită, sclavul își va obține libertatea în mod absolut.
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60. Același, Despre Sabinus, cartea XIX.
Neratius spune că, atunci când libertatea este acordată unui sclav după cum urmează: "Dacă nu voi avea niciun copil în
momentul morții mele, Stichus să fie liber", acesta va fi împiedicat să-și obțină libertatea în cazul în care se va naște un copil
postum. Dar, în timp ce nașterea este anticipată, vom spune că sclavul rămâne în servitute; sau vom susține că el va deveni
liber prin efect retroactiv, dacă nu se va naște niciun copil? Cred că ar trebui adoptată cea de-a doua opinie.
61. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
În cazul în care următoarea prevedere a fost inserată într-un testament: "Lasă-l pe Stichus să fie liber dacă a făcut corect
afacerile mele", gradul de diligență manifestat de Stichus trebuie considerat în raport cu beneficiul său pentru stăpân, și nu
pentru sclav; de asemenea, el trebuie să își manifeste buna credință prin achitarea oricărui sold care ar putea rămâne în
mâinile sale.
62. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIV.
În cazul în care un sclav a fost lăsat moștenire pentru a fi manuntit și, dacă nu ar fi fost manuntit, i s-a ordonat să fie liber și i
s-a lăsat o moștenire, s-a decis frecvent că are dreptul la libertate și că moștenirea i se cuvine.
(0) Atunci când se afirmă într-o constituție că nu poate fi manumit un sclav căruia i s-a interzis prin testament să fie eliberat,
cred că acest lucru se referă numai la sclavii care aparțin testatorului sau moștenitorilor săi, deoarece nu se poate aplica unui
sclav care aparține altcuiva.
63. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
În cazul în care peculium-ul unui sclav este lăsat ca moștenire preferențială, iar un subsclav, care face parte din peculium,
este îndrumat să fie liber, se stabilește că acesta va deveni liber, deoarece există o mare diferență între gen și specie. Căci este
stabilit că specia poate fi scoasă din gen, deoarece aceasta este formată din peculium care a fost lăsat moștenire și din subsclavul care a fost manuntit.
64. Dacă un sclav care este lăsat moștenire este ordonat să fie eliberat din servitute, el va deveni liber; dar atunci când, în
primul rând, el este considerat liber, iar apoi este lăsat moștenire, dacă este evident că intenția testatorului a fost ca el să fie
privat de libertate, și cum în prezent se consideră că va fi privat de ea, cred că el va face parte din moștenire. Dacă, totuși,
chestiunea este îndoielnică, atunci opinia mai favorabilă ar trebui să prevaleze, iar el va deveni liber.
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0. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Dacă, după ce un sclav a fost lăsat moștenire, libertatea lui a fost lăsată în temeiul unui contract de încredere, moștenitorul
sau legatarului va fi obligat să-l manumită.
(23) "Dacă Stichus și Pamphilus, plătesc zece aurei, să fie liberi"; unul dintre ei poate deveni liber plătind cinci aurei, chiar
dacă celălalt poate să nu plătească nimic.
(24) În cazul în care un sclav este obligat să fie liber prin testament, el devine imediat liber de îndată ce unul dintre mai mulți
moștenitori desemnați intră pe moștenire.
23. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
(25) În cazul în care cineva lasă unui sclav libertatea sa cu condiția ca acesta să depună un jurământ, nu va exista niciun
motiv pentru aplicarea Edictului pretorian în scopul remiterii jurământului; și acest lucru este rezonabil, deoarece dacă cineva
ar remite condiția de care depinde libertatea sclavului, va împiedica libertatea însăși să aibă efect, deoarece sclavul nu o poate
obține decât prin respectarea condiției.
0. Prin urmare, dacă cineva ar lăsa unui sclav o moștenire cu libertatea sa, acesta din urmă nu va avea dreptul la moștenire,
decât dacă respectă condiția de a depune jurământul.
1. Dacă, totuși, ar trebui să primească libertatea sa în mod absolut, iar moștenirea a fost acordată cu condiția de a depune
jurământul, Julianus, în Cartea a XXXI-a a Digestului, consideră că condiția de a depune jurământul ar trebui să fie remisă.
2. Mai mult, consider că aceeași regulă se va aplica și în cazul în care condiția a fost impusă la acordarea libertății, iar
testatorul, în timpul vieții sale, a manumit sclavul; pentru că, în acest caz, condiția de care depindea legatul este remisă.
68. The Same, Disputations, Book V.
În cazul în care libertatea a fost acordată la doi sclavi cu condiția ca aceștia să construiască o casă sau să ridice o statuie,
condiția nu poate fi împărțită între ei. Îndoiala nu poate apărea decât atunci când unul dintre ei, după ce a respectat condiția,
pare să fi îndeplinit dorințele testatorului și, prin urmare, va avea dreptul la libertatea sa, ceea ce este cea mai bună opinie; cu
excepția cazului în care testatorul s-a exprimat altfel. Unul dintre sclavi, făcând ceea ce i s-a ordonat să facă, a respectat
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condiția în ceea ce îl privește pe el însuși și, deși nu a făcut acest lucru în ceea ce îl privește pe celălalt, totuși condiția nu îl va
mai lega pe acesta din urmă, deoarece nu o mai poate respecta după ce a fost îndeplinită.
69. Aceeași problemă poate apărea și în cazul în care un legat este lăsat moștenire către doi artizani sau pictori, cu condiția ca
aceștia să picteze un tablou sau să construiască o navă; căci trebuie să se țină seama de intenția testatorului, iar dacă el a
impus condiția îndeplinirii uneia dintre ele față de cealaltă, rezultatul va fi că, atunci când una dintre ele nu va face nimic,
condiția nu va fi îndeplinită, deși cealaltă poate fi gata să facă partea sa. Cu toate acestea, dacă se poate demonstra că
testatorul ar fi fost mulțumit dacă ceea ce a scris sau a declarat ar fi fost făcut doar de unul dintre ei, chestiunea va fi
rezolvată cu ușurință; deoarece unul dintre ei, prin actul său, va beneficia fie de el și de asociatul său, fie doar de el însuși,
după cum pare să fi fost intenția testatorului.
70. Această chestiune poate fi discutată și în cazul în care un testator acordă libertatea a doi sclavi, dacă aceștia își dau
socotelile. Căci Julianus se întreabă, dacă unul dintre ei este gata să-și dea socoteala, iar celălalt nu, dacă primul va fi
împiedicat de cel de-al doilea să o facă. Și el spune foarte corect că, dacă conturile lor au fost ținute separat, va fi suficient ca
cel care le va da pe ale sale să obțină libertatea; dar dacă amândoi și-au ținut conturile împreună, nu se va considera că unul
dintre ei a respectat condiția, dacă nu plătește soldul rămas în mâinile celuilalt. Trebuie să înțelegem că aceasta înseamnă că
trebuie predate și cărțile care conțin conturile.
71. Dacă, totuși, o femeie sclavă, împreună cu copiii ei, primește indicația de a fi eliberată, chiar dacă nu are copii, ea va
deveni totuși liberă; sau dacă ar avea copii, iar aceștia nu sunt capabili să-și obțină libertatea, rezultatul va fi același. Această
regulă se va aplica, de asemenea, chiar dacă sclava însăși nu poate deveni liberă, deoarece copiii ei își vor obține totuși
libertatea; deoarece clauza "împreună cu copiii ei" nu impune o condiție, cu excepția cazului în care sugerați că intenția
testatorului a fost alta; deoarece, în astfel de circumstanțe, aceste cuvinte trebuie să fie înțelese ca stabilind o condiție. Dar
faptul că ele nu impun o condiție este dovedit de Edictul Pretorului prin care se prevede următoarele: "Voi ordona ca mama
copilului nenăscut și copiii ei să fie puși în posesia averii". Căci este stabilit că, chiar dacă nu există copii, mama copilului
nenăscut trebuie totuși pusă în posesia moștenirii.
0. Același, Disputații, Cartea a VIII-a.
Atunci când unui sclav i se acordă libertatea sa în mod absolut și este numit moștenitor sub o condiție, s-a hotărât că, chiar
dacă condiția nu este respectată, el va avea dreptul la libertate.
71. Julianus, Digest, Cartea XXXIII.
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"Îl dau și îl las pe Stichus lui Sempronius; dacă Sempronius nu îl va mancipa pe Stichus în decurs de un an, să fie liber cel
menționat Stichus". S-a pus întrebarea: care este regula în acest caz? Răspunsul a fost că, în cazul în care libertatea este
acordată după cum urmează, și anume: "Dacă Sempronius nu îl va mancipa pe Stichus, Stichus să fie liber", iar Sempronius
nu îl mancipează, acesta nu va avea niciun drept asupra lui Stichus, ci va fi liber.
72. Același, Digest, cartea XXXVI.
În cazul în care următoarea dispoziție este inserată într-un testament: "Când Titius va împlini vârsta de treizeci de ani, Stichus
să devină liber, iar moștenitorul meu să-i dea o astfel de suprafață de pământ", iar Titius moare înainte de a împlini treizeci de
ani, Stichus va obține libertatea, dar nu va avea dreptul la moștenire. Pentru că numai în favoarea libertății se admite, după
moartea lui Titius, că se consideră că există un timp în timpul căruia se poate acorda libertatea; dar condiția de care depindea
moștenirea este considerată a fi eșuată.
0. Același, Digest, cartea XLII.
Libertatea care este acordată pentru a intra în vigoare în ultima clipă a vieții, ca de exemplu: "Stichus să fie liber când
moare", este considerată ca fiind lipsită de forță sau efect.
65536. Următoarea dispoziție testamentară, "Lasă-l pe Stichus să fie liber, dacă nu urcă la Capitoliu", trebuie să fie înțeleasă
ca însemnând dacă nu urcă la Capitoliu cât mai curând posibil. Așadar, Stichus își va obține libertatea în acest fel, dacă având
puterea de a urca la Capitoliu se va abține să o facă.
65537. S-a pus întrebarea dacă libertatea ar trebui să fie considerată ca fiind acordată condiționat prin următoarea prevedere
dintr-un testament: "Lăsați-l pe Pamphilus să fie liber, pentru ca el să poată da socoteală copiilor mei". Răspunsul a fost că
libertatea ar trebui să fie acordată în mod absolut și că adăugarea: "Pentru ca el să poată da socoteală" nu impune nicio
condiție la acordarea libertății; totuși, deoarece a fost exprimată dorința manifestă a testatorului, sclavul ar trebui să fie
obligat să dea socoteală.
65538. În cazul în care un sclav este ordonat pe termen nedeterminat să fie liber după mai mulți ani, el va deveni liber după
expirarea a doi ani. Favorul-concedat libertății impune acest lucru, iar cuvintele însele sunt susceptibile de o astfel de
interpretare; cu excepția cazului în care persoana care este acuzată de acordarea libertății poate dovedi prin cele mai clare
dovezi că intenția testatorului a fost alta.
131072. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea a II-a.
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În cazul în care un testator a desemnat doi moștenitori și a ordonat ca sclavul său să fie liber după moartea unuia dintre ei, iar
moștenitorul de a cărui moarte depindea libertatea sclavului a murit în timpul vieții testatorului, Sabinus a dat ca opinie că
sclavul va deveni liber.
23. Următoarea condiție, "Să fie liber când voi muri", include întreaga durată a vieții și, prin urmare, este considerată nulă.
Cu toate acestea, este mai bine ca aceste cuvinte să fie interpretate într-o manieră mai favorabilă și în așa fel încât să se
considere că testatorul a acordat libertatea sclavului său după moartea sa.
24. Ceea ce urmează dă naștere unei îndoieli mai mari: "Să fie liber peste un an", deoarece acest lucru poate fi înțeles ca
însemnând: "Să fie liber după anul morții mele", și poate fi înțeles și în felul următor: "Să fie liber după anul în care am făcut
acest testament", iar dacă se întâmplă ca testatorul să moară în decurs de un an, acordarea libertății nu va avea nicio forță sau
efect.
(1) Același, Despre Urseius Ferox, Cartea a III-a.
Un anumit om și-a însărcinat moștenitorul să-și mantuiască sclavul, iar dacă moștenitorul său nu făcea acest lucru, el a
ordonat ca acesta să fie liber și i-a lăsat o moștenire. Moștenitorul l-a manuntit pe sclav. Mai multe autorități susțin că acesta
și-a obținut libertatea prin testament, ana", deoarece acesta a fost cazul, că avea dreptul și la moștenire.
77. Africanus, Întrebări, Cartea I.
Un testator și-a lăsat prin testament sclavii săi și a făcut următoarea prevedere în testamentul său: "Vă cer să îi considerați pe
sclavii mei ca fiind demni de libertatea lor, dacă s-au comportat în mod meritoriu față de dumneavoastră". Este de datoria
pretorului să oblige la acordarea libertății sclavilor, cu excepția cazului în care aceștia au făcut ceva care îi face nedemni de
obținerea libertății, fără să li se ceară astfel de servicii care pot fi considerate necesare pentru ca ei să o merite. Persoana
căreia i s-a cerut să îi elibereze va avea în continuare dreptul de a stabili momentul în care va face acest lucru; de asemenea,
dacă nu îi va manunța în timpul vieții sale, moștenitorul său poate fi obligat să le acorde libertatea imediat după moartea sa.
78. Același, Întrebări, Cartea a IV-a.
"Lăsați-l pe Stichus, sau mai degrabă pe Pamphilus, să fie liber". S-a hotărât ca Pamphilus să fie liber, deoarece testatorul
părea să fi corectat, ca să zic așa, o greșeală. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care într-un testament s-a afirmat: "Să
fie liber Stichus, sau mai degrabă să fie liber Pamphilus".
79. Același, Întrebări, Cartea a IX-a.
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Un testator l-a numit moștenitor pe fiul său, care nu ajunsese la vârsta pubertății, și a ordonat ca Stichus să fie emancipat
după ce va da socoteală de argintul care se afla în grija sa. Acest sclav furase o parte din argintăria pe care o împărțise cu
tutorele și a dat cealaltă parte a acesteia tutorelui care a făcut un bilanț. După ce i s-a cerut sfatul dacă Stichus era liber, i s-a
răspuns că nu era liber. Dar, pe de altă parte, așa cum s-a hotărât, dacă un sclav care trebuie să fie liber sub o anumită
condiție este îndemnat să plătească o anumită sumă de bani și o plătește tutorelui, sau dacă este vina tutorelui că nu a fost
respectată condiția, el își va obține libertatea; aceasta trebuie înțeles ca însemnând că totul se face cu bună credință și fără
nicio fraudă din partea sclavului sau a tutorelui, așa cum se observă în cazul înstrăinării bunurilor unui tutore. Prin urmare,
dacă sclavul ar oferi banii, iar tutorele nu ar fi dispus să-i accepte, deoarece pupila sa va fi fraudată, sclavul nu-și poate obține
libertatea, cu excepția cazului în care nu s-a făcut vinovat de fraudă. Aceeași regulă se aplică în ceea ce privește un curator.
80. De asemenea, în cazul în care sclavului i s-a ordonat să dea socoteală de argintărie, s-a pus întrebarea în ce fel trebuie să
se înțeleagă că el a respectat condiția; adică, dacă unele vase s-au pierdut fără vina lui, iar el le-a predat pe cele rămase
moștenitorului, cu bună-credință, dacă va avea dreptul la libertate. Răspunsul a fost că ar fi avut dreptul la ea, deoarece este
suficient dacă a dat o socoteală cinstită și corectă. Pe scurt, se consideră că el a respectat condiția prin faptul că i-a dat
moștenitorului un astfel de cont, așa cum ar fi acceptat un cap de familie atent.
0. Marcianus, Institutes, Cartea I.
Un sclav, care a fost manumit prin testament, devine liber numai atunci când testamentul este valabil și se intră în posesia
bunurilor în contul acestuia; sau atunci când cineva obține posesia bunurilor pe motiv de intestație din cauza respingerii
testamentului.
(23) În cazul în care libertatea este acordată prin testament, aceasta se obține de îndată ce moștenirea este acceptată de unul
dintre moștenitori. În cazul în care este acordată după o anumită perioadă sau sub o condiție, ea va fi obținută atunci când va
sosi momentul sau când condiția este îndeplinită.
23. Gaius, Diurnal sau Chestiuni de aur, Cartea I.
Sclavii cărora li s-a ordonat să fie liberi sunt considerați ca fiind menționați în mod expres acolo unde sunt clar desemnați, fie
prin meseriile sau funcțiile lor, fie în orice alt mod, ca de exemplu: "Administratorul meu; majordomul meu; bucătarul meu;
fiul sclavului meu Pamphilus".
23. Ulpianus, Reguli, Cartea a IV-a.
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În cazul în care un sclav este obligat să fie liber prin termenii unui testament, el își va obține libertatea de îndată ce o parte a
moștenirii, oricare ar fi ea, este acceptată; cu condiția ca aceasta să fie acceptată de către cineva care aparține gradului în care
sclavul este obligat să fie liber și că a fost manumit necondiționat.
(23) Marcianus, Reguli, Cartea a IV-a.
Divinul Pius și Divinii Frați au afirmat în mod benefic într-un Rescript că, în cazul în care unui sclav, care a fost numit
substitut, i s-a lăsat o moștenire, împreună cu libertatea sa, în cazul în care nu ar fi fost moștenitor, dar legatul libertății sale
nu a fost repetat, rezultatul ar fi fost același ca și cum acest lucru ar fi fost făcut.
131072. Paulus, Despre Lex Aelia Sentia, Cartea I.
Cei care pot acorda libertatea prin cererea la un tribunal pot, de asemenea, să numească sclavii moștenitorii lor necesari; și
această necesitate însăși face ca manumisiunea să fie adecvată.
6. The Same, On the Law of Codicils.
"Lasă-l pe Stichus să fie liber, dacă eu nu-i interzic prin codicil să fie manuntit" este același lucru ca și cum un testator ar
spune: "Lasă-l pe Stichus să fie liber, dacă eu nu urc la Capitoliu", căci un moștenitor poate fi desemnat în acest mod.
7. Scaevola, Digest, Cartea XXIII.
Un bărbat și-a repudiat soția, care era însărcinată, și s-a căsătorit cu alta. Primul, după ce a avut un fiu, l-a dat în vileag, iar
acesta a fost luat și crescut de un altul și a purtat numele tatălui său; dar atât tatăl, cât și mama, în timpul vieții lor, au rămas
în necunoștință de cauză că acesta trăia. Tatăl a murit, iar testamentul său fiind citit, s-a considerat că fiul nu a fost nici
dezmoștenit, nici desemnat moștenitor prin testament, iar el, fiind recunoscut de mama sa și de bunica paternă, a obținut
moștenirea tatălui său pe motiv de moștenire ab intestat, ca moștenitor de drept. S-a pus problema dacă sclavii care și-au
obținut libertatea în temeiul testamentului erau sau nu liberi. Răspunsul a fost că fiul nu ar trebui să sufere niciun prejudiciu,
dacă tatăl său nu știa că trăiește și, prin urmare, întrucât se afla sub controlul tatălui său, care nu era conștient de acest fapt,
testamentul nu era valabil. Dar dacă sclavii manumiți rămân timp de cinci ani în stare de libertate, favoarea cu care este
privită libertatea nu permite ca, atunci când aceasta le-a fost acordată odată, să fie revocată.
(385875968) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIX.
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În cazul în care se ordonă eliberarea sclavilor care se află în mâinile dușmanului, aceștia vor obține libertatea, chiar dacă în
momentul în care a fost executat testamentul sau când testatorul a murit, ei nu aparțineau acestuia, ci se aflau în captivitate.
8. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVI.
În cazul în care se ordonă eliberarea unuia dintre mai mulți sclavi care au același nume și nu se vede care dintre ei a fost
vizat, niciunul dintre ei ?nu va obține libertatea.

9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXV.
Trebuie amintit că acordarea de libertate făcută prin testament produce efecte ori de câte ori există un moștenitor necesar,
chiar dacă acesta ar refuza moștenirea; cu condiția ca ele să nu fi fost făcute contrar Lex Aelia Sentia.
(1) Paulus, Questions, Cartea XII.
Libertatea nu poate fi acordată pentru un anumit timp.
10. 10. Același, Despre Edict, Cartea LXXIV.
Prin urmare, în cazul în care într-un testament este inserat următorul text: "Stichus să fie liber timp de zece ani", adăugarea
termenului este superfluă.
11. Același lucru, Despre Edict, Cartea L.
Servius era de părere că libertatea poate fi acordată direct sclavilor care au aparținut testatorului, atât în momentul în care a
fost făcut testamentul, cât și la moartea acestuia. Această opinie este corectă.
(1) Același, Despre Plautius, Cartea VII.
Am manuntit un sclav prin testament după cum urmează: "Să fie liber dacă va jura să plătească fiului meu, Cornelius, zece
aurei în locul serviciilor sale". Se pune întrebarea: care este legea în acest caz? Trebuie să recunoaștem că sclavul se va
conforma condiției prin depunerea jurământului, dar nu va fi obligat să plătească banii în locul serviciilor sale, deoarece nu
va fi obligat decât dacă va depune jurământul după manumisiunea sa.
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12. Același, Despre Plautius, cartea IX.
Se consideră că un sclav a fost manuntit în mod specific printr-un codicil, atunci când numele său este menționat în
testament.
(1) Același, Despre Plautius, Cartea XII.
Libertatea poate fi acordată unui sclav prin testament, după cum urmează: "Să fie liber atunci când are dreptul să fie liber prin
lege".
13. Același, Despre Plautius, Cartea XVI.
"Sclavul meu, Stichus, să fie liber, dacă moștenitorul meu îl va înstrăina". Această acordare a libertății este nulă, deoarece se
referă la momentul în care sclavul va aparține altuia. Nu poate fi ridicată nici obiecția că un sclav, care urmează să fie liber
sub o anumită condiție, își va obține libertatea în virtutea testamentului, chiar dacă va fi vândut, pentru că acolo unde
libertatea este acordată legal, ea nu poate fi anulată prin actul moștenitorului. Dar ce se întâmplă dacă o moștenire este lăsată
în acest mod? Nu există niciun motiv pentru a susține o opinie diferită în astfel de circumstanțe, deoarece nu există nicio
diferență între o acordare de libertate și un legat, în ceea ce privește această chestiune. Prin urmare, libertatea nu este acordată
în mod direct prin următoarea clauză: "Sclavul meu să fie liber, dacă încetează să mai aparțină moștenitorului meu", deoarece
nu există niciun caz în care o astfel de concesie va fi disponibilă.
(1) Pomponius, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Julianus spune că, în cazul în care același sclav primește o sumă de bani în temeiul unui trust și se dispune, de asemenea, să
fie liber, moștenitorul trebuie să îi acorde libertatea; pentru că el spune că, în virtutea trustului, nu este obligat să plătească
valoarea sclavului, deoarece îi acordă libertatea la care are dreptul.
14. Dar atunci când libertatea este acordată unui sclav sub condiție, în temeiul unui trust, iar sclavul însuși este dat la
momentul respectiv, moștenitorul nu va fi obligat să îl predea, decât dacă beneficiarul trustului oferă garanții că, dacă
condiția este îndeplinită, va elibera sclavul; căci în aproape toate cazurile libertatea acordată în virtutea unui trust este
considerată ca fiind acordată direct. Cu toate acestea, Ofilius spune că, dacă un testator a acordat libertatea prin intermediul
unui trust, cu intenția de a priva sclavul de o moștenire, această opinie este corectă. Dar dacă legatarul poate dovedi că
moștenitorul a fost însărcinat de către testator, acesta va fi totuși obligat să plătească valoarea sclavului către legatar.
15. Același, Despre Plautius, cartea VII.
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Atunci când libertatea este acordată astfel: "Stichus să fie liber în al doisprezecelea an după moartea mea", este probabil că el
va deveni liber la începutul celui de-al doisprezecelea an, deoarece aceasta a fost intenția defunctului. Există însă o mare
diferență între cele două expresii, "al doisprezecelea an" și "după doisprezece ani", iar noi obișnuim să spunem "al
doisprezecelea an" atunci când a sosit sau s-a scurs foarte puțin din cel de-al doisprezecelea an. Cel căruia i se ordonă să fie
liber în al doisprezecelea an, i se ordonă să fie liber pentru fiecare zi din acel an.
16. În cazul în care următoarea dispoziție este inserată într-un testament: "Sclavul meu, Stichus, să fie liber, dacă plătește
moștenitorului meu o mie de sesterți la sfârșitul a unul, doi și trei ani, după moartea mea, sau dacă dă o garanție în acest
sens", sclavul nu poate deveni liber înainte de expirarea celui de-al treilea an, cu excepția cazului în care plătește întreaga
sumă imediat sau dă o garanție; deoarece avantajul pe care moștenitorul îl obține din plata imediată ar trebui să fie compensat
de rapiditatea cu care se acordă libertatea.
17. Labeo spune că atunci când o acordare testamentară a libertății este făcută în felul următor: "Stichus să fie liber în termen
de un an după moartea mea", el va deveni liber imediat. Iar dacă libertatea sa ar fi fost lăsată prin testament după cum
urmează: "Să fie liber, dacă plătește o asemenea sumă moștenitorului meu în termen de zece ani", iar el o plătește imediat, va
deveni liber fără întârziere.
17. Marcellus, Digest, Cartea XVI.
Dacă cineva introduce în testamentul său următoarea clauză: "Doresc ca sclavul meu să fie libertul unei astfel de persoane",
sclavul își poate cere libertatea, iar cealaltă parte îl poate revendica ca libert al său.
1. Modestinus, Despre manumisiuni.
Acordarea directă a libertății poate fi făcută în mod legal prin testament și printr-un codicil confirmat prin testament.
Concesiunile de libertate în temeiul unui trust pot fi făcute ab intestato și prin codicile care nu sunt confirmate prin testament.
(1) The Same, Opinii, Cartea X.
Maevia, în momentul morții sale, a lăsat libertatea sclavilor săi numiți Saccus, Eutychia și Hirena, condiționat, în următorii
termeni: "Maevia, la momentul morții sale, a lăsat libertatea sclavilor săi numiți Saccus, Eutychia și Hirena, condiționat, în
următorii termeni: "Sclavul meu de sex masculin, Saccus, și sclavele mele de sex feminin, Eutychia și Hirena, să fie liberi, cu
următoarea condiție, și anume să ardă o lampă pe mormântul meu o dată la două luni și să celebreze acolo ritualuri funerare".
Întrucât sclavii menționați nu vizitau în mod regulat mormântul lui Maevia, întreb dacă vor fi liberi. Modestinus a răspuns că
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nici formularea întregii clauze și nici intenția testatoarei nu indicau că libertatea sclavilor ar trebui suspendată sub o condiție,
deoarece ea dorea ca aceștia să îi viziteze mormântul ca persoane libere; dar că era, totuși, datoria judecătorului să îi oblige să
se supună ordinului testatoarei.
2. Același, Pandectele, Cartea II.
Se afirmă în mod obișnuit că, atunci când libertatea este acordată sub mai multe condiții, trebuie respectată cea care este cea
mai puțin oneroasă; și acest lucru este valabil atunci când condițiile sunt impuse separat. Totuși, atunci când acestea sunt
impuse împreună, sclavul nu va fi liber decât dacă le respectă pe toate.
(1) Pomponius, Diverse pasaje, Cartea VII.
Aristo i-a răspuns lui Neratius Appianus după cum urmează: Dacă un sclav este îndrumat să fie liber prin testament la
împlinirea vârstei de treizeci de ani și, înainte de a face acest lucru, este condamnat la mină, iar apoi este eliberat, nu există
nicio îndoială că va avea dreptul la moștenirea lăsată odată cu libertatea sa, iar dreptul său nu va fi afectat de condamnarea sa
la mină. Regula este aceeași atunci când sclavul este desemnat moștenitor sub condiție, căci el va deveni moștenitorul
necesar.
25. Papinians, Întrebări, Cartea a VI-a.
În cazul în care libertatea este acordată din greșeală, în temeiul unui codicil falsificat, deși nu este datorată, totuși ea trebuie
acordată de către moștenitor, iar împăratul a hotărât ca douăzeci de solidi să fie plătiți moștenitorului de către fiecare sclav
eliberat.
26. Atunci când un moștenitor desemnat manumitează un sclav în scopul respectării unei condiții, iar fiul, prin introducerea
ulterioară a unei acțiuni pentru declararea testamentului inoportun, își câștigă punctul de vedere, sau testamentul este declarat
fals, rezultatul va fi că în acest caz trebuie urmată aceeași cale ca și în cel al unui codicil fals.
27. Același, Întrebări, Cartea a X-a.
În cazul în care un partener a acordat libertatea unui sclav prin testament, după cum urmează: "Pamphilus să fie liber, dacă
partenerul meu îl va manunța", Servius a dat ca părere că, dacă partenerul îl va manunța pe sclav, acesta va deveni libertul
comun al moștenitorilor defunctului și al partenerului care l-a manuntit; căci nu este nici nou și nici nerezonabil ca un sclav
deținut în comun să își obțină libertatea prin exercitarea unor drepturi diferite.
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28. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
În cazul în care o sclavă a fost manuntată prin testamentul unui soldat, după cum urmează: "Ordon ca Samia să-și obțină
libertatea", s-a considerat că aceasta și-a obținut libertatea direct în conformitate cu dreptul militar.
29. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
În vederea păstrării libertății, s-a hotărât de către divinul Marcus că decretul său pe această temă trebuie să se aplice în
cazurile în care un testament a fost considerat nul și că bunurile din moștenire trebuie vândute; pe de altă parte, s-a prevăzut
în mod special că, în cazul în care moștenirea este revendicată de către Trezorerie ca fiind fără proprietar, acest decret nu va
fi aplicabil.
(1) Pentru ca sclavii manumiți prin testament să poată obține bunurile defunctului, s-a hotărât că aceștia trebuie să dea o
cauțiune corespunzătoare în instanță, la fel ca și ceilalți liberți ai defunctului sau moștenitorii străini. Minorii, care sunt
numiți moștenitori și care, așa cum se obișnuiește, pretind asistență cu privire la averea defunctului, nu sunt privați de acest
avantaj.
30. Același, Opinii, cartea XIV.
Un centurion, prin testamentul său, a interzis ca sclavii săi să fie vânduți și a cerut ca aceștia să fie manumiți, în măsura în
care meritau acest lucru. Răspunsul a fost că libertatea a fost acordată în mod legal, deoarece, dacă niciunul dintre servitori
nu a dat motive de ofensă, toți ar fi avut dreptul să fie liberi; dar dacă unii dintre ei au fost excluși din cauza faptului că au
comis o crimă, totuși ceilalți ar trebui să obțină libertatea lor.
31. În cazul în care următoarea dispoziție a fost inserată într-un testament: "Să fie liberi acei sclavi care nu au dat motive de
infracțiune", s-a considerat că acordarea libertății era condiționată și că ar trebui interpretată în așa fel încât testatorul, atunci
când își elibera sclavii, nu intenționa să îi includă pe cei pe care îi supusese la pedeapsă sau pe care îi exclusese de la onoarea
de a-l servi sau de la a face afaceri cu el.
1. Paulus, Întrebări, cartea XII.
Împărații către Missenius Fronto. Libertatea fiind acordată prin testamentul unui soldat în următorii termeni: "Vreau sau
ordon ca sclavul meu Ștefan să fie liber", sclavul își poate obține libertatea ori de câte ori se intră pe moșie. Prin urmare,
atunci când au fost adăugate următoarele cuvinte: "Cu condiția, totuși, ca el să rămână cu moștenitorul meu atâta timp cât
este tânăr, dar dacă refuză să facă acest lucru sau tratează propunerea mea cu dispreț, să continue să fie ținut ca sclav",
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acestea nu au efectul de a revoca libertatea la care sclavul avea dreptul. Aceeași regulă este respectată cu referire la
testamentele civililor.
2. Același, Opinii, Cartea XV.
Lucius Titius a acordat libertatea sclavului său cu condiția ca acesta să dea socoteală fidelă de administrarea sa fiului său,
Gaius Seius. Când Gaius Seius a ajuns la vârsta pubertății, sclavul, fiind dat în judecată de către curatorii primului, a plătit în
instanță tot ceea ce i se cuvenea. După ce a fost cerută o cauțiune de la curatori, sclavul a fost declarat liber. Acum, Gaius
Seius, fiul testatorului, neagă faptul că banii au fost plătiți în mod legal curatorilor săi, iar eu întreb dacă a fost așa. Paulus a
răspuns că soldul contului sclavului nu pare să fi fost plătit curatorilor tânărului în așa fel încât să respecte condiția prescrisă
de testament în conformitate cu legea; dar dacă banii ar fi fost plătiți în prezența minorului sau ar fi fost înscriși în conturile
sale, condiția ar trebui considerată ca fiind îndeplinită, ca și cum i-ar fi fost plătită lui însuși.
3. Scaevola, Opinii, Cartea IV.
Un bărbat care avea un sclav pe nume Cratistus a făcut următoarea prevedere în testamentul său: "Sclavul meu, Cratinus, să
fie liber". Întreb dacă sclavul Cratistus își poate obține libertatea, deoarece testatorul nu avea niciun sclav numit Cratinus, ci
doar sclavul menționat, Cratistus. Răspunsul a fost că nu există niciun impediment pentru că s-a făcut o greșeală într-o silabă.
(1) Anumiți moștenitori testamentari, înainte de a intra în moștenire, au convenit cu creditorii ca aceștia din urmă să se
mulțumească cu jumătate din creanțele lor; și, după ce pretorul a emis un decret în acest sens, ei au acceptat moștenirea. Am
întrebat dacă concesiile de libertate făcute prin testament vor intra în vigoare. Răspunsul a fost că acestea ar avea efect, dacă
testatorul nu a avut intenția de a comite o fraudă.
4. Maecianus, Trusts, Cartea a II-a.
O acordare a libertății fiind făcută sub o condiție, s-a decis că, dacă nici sclavul, nici moștenitorul nu era responsabil pentru
nerespectarea condiției, sclavul ar fi avut dreptul la libertate. Cred că aceeași opinie ar trebui să fie exprimată și în cazul în
care libertatea este acordată în temeiul unui trust sclavilor care aparțin unei proprietăți.
5. Nu este absurd să considerăm că această regulă se aplică și sclavilor moștenitorului.
6. Nu ne putem îndoi în mod rezonabil că aceasta se aplică și sclavilor pe care moștenitorul a fost însărcinat să-i cumpere;
pentru că în acest caz, ar fi nedrept ca el să fie obligat să-i cumpere ca și cum condiția ar fi fost îndeplinită, deoarece s-ar
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putea întâmpla ca proprietarul să refuze să respecte condiția, pentru a obține prețul unui sclav, și să nu-l ceară conform
condiției.
(1) Paulus, Trusts, Cartea I.
Dacă cineva acordă libertatea unui sclav prin testament, atât în mod direct, cât și în temeiul unui trust, este în puterea
sclavului să aleagă dacă își va obține libertatea în mod direct sau în virtutea trustului. Acest lucru l-a afirmat și împăratul
Marcus într-un Rescript.
6. Gaius, Despre manumisiuni, Cartea a III-a.
Atunci când un om bogat devine moștenitorul unei persoane sărace, să vedem dacă acest lucru va aduce vreun avantaj
sclavilor cărora li se acordă libertatea prin testament, fără ca creditorii moștenirii să fie păgubiți. Și, într-adevăr, există
anumite autorități care susțin că, atunci când un om bogat apare ca moștenitor, este același lucru ca și cum testatorul ar fi
murit după ce și-a mărit averea. Dar am fost informat (și aceasta este practica noastră) că nu contează dacă moștenitorul este
bogat sau sărac, ci trebuie să se ia în considerare doar valoarea averii pe care a avut-o testatorul la moartea sa. Julianus
adoptă această opinie în măsura în care susține că acordarea de libertate nu va avea efect în cazul în care testatorul a fost
insolvabil și a ordonat ca sclavul să fie liber, după cum urmează: "Lasă-l pe Stichus să fie liber când datoriile mele vor fi
plătite". Această opinie, însă, nu coincide cu cea a lui Sabinus și Cassius, pe care Julianus însuși pare să o accepte, deoarece
el consideră că trebuie să se țină cont de intenția testatorului care a liberat sclavul. Căci o persoană care ordonă ca sclavul său
să fie liber în asemenea condiții o face fără intenția de a comite o fraudă, deoarece se consideră că dorește în mod clar ca
creditorii săi să nu fie înșelați.
7. Marcianus, Trusts, Cartea a III-a.
Este adevărat că, în cazul în care un sclav este ordonat să fie liber în condițiile unui testament, iar ulterior este înstrăinat de
către testator și devine din nou parte a moștenirii înainte de a fi intrat în posesia acesteia, el își va obține libertatea de îndată
ce moștenirea este acceptată.
(1) Scaevola, Digest, cartea XXIII.
Titia a lăsat libertatea direct unora dintre sclavii săi, bărbați și femei, și apoi a inserat următoarea dispoziție în testamentul
său: "Și doresc ca toți sclavii atașați la serviciul meu personal, ale căror nume sunt înscrise în registrele mele, să fie liberi". Sa pus întrebarea dacă Eutychia, care, împreună cu ceilalți sclavi personali, era emancipată la momentul în care a fost executat
testamentul și care, la moartea testatoarei, era căsătorită cu un intendent care era sclav, ar fi obținut libertatea sub titlul
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general de "Sclavi atașați serviciului meu personal". Răspunsul a fost că nimic nu o împiedica să-și obțină libertatea, chiar
dacă la momentul decesului testatoarei a încetat să mai fie unul dintre însoțitorii ei.
8. Stichus și-a primit libertatea direct prin voința stăpânului său și a fost acuzat că a secretizat în mod fraudulos o mare parte
din bunurile moșiei. S-a pus întrebarea dacă, înainte de a-și cere libertatea, nu ar trebui să restituie moștenitorilor bunurile pe
care s-a dovedit că și le-a însușit. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, sclavul în cauză ar trebui să fie
liber. Claudius: Chestiunea ridicată pare să fi fost rezolvată în cele din urmă, căci interesul moștenitorilor va fi suficient de
consultat prin recurgerea la Edictul privind furturile.
9. Lucius Titius a prevăzut prin testamentul său: "Onesiphorus nu va fi liber decât dacă va da o socoteală exactă a
administrării sale". Întreb dacă Onesiphorus își poate cere libertatea în virtutea acestor cuvinte? Răspunsul a fost că, în
conformitate cu cele afirmate, el este mai degrabă privat de libertate decât să i se acorde.
9. Același, Digest, Cartea XXIV.
Următoarea prevedere a fost inserată într-un testament: "Doresc ca o mie de solzi să fie dați lui Eudo, pe motiv că este primul
copil născut după ce mama sa și-a obținut libertatea". Dacă Eudo nu poate dovedi că s-a născut după manumisiunea mamei
sale, întreb dacă își poate obține libertatea în virtutea acestor cuvinte din testament. Răspunsul a fost că această întrebare nu
trebuie să-i aducă prejudicii.
(1) Pomponius, Epistole, cartea XI.
Știu că multe persoane, dorind ca sclavii lor să nu devină niciodată liberi, obișnuiesc să insereze în testamentele lor
următoarea clauză: "Stichus să fie liber când va muri". Julianus spune însă că, atunci când libertatea este acordată în ultima
clipă a vieții, aceasta nu are niciun efect, deoarece se înțelege că testatorul a făcut o astfel de dispoziție cu scopul de a
împiedica mai degrabă decât de a acorda libertatea. Prin urmare, dacă într-un testament se inserează următorul text, și anume:
"Lasă-l pe Stichus să fie liber, dacă nu va urca în Capitoliu", acesta nu va avea nici o forță sau efect, dacă este evident că
testatorul a intenționat să acorde sclavului libertatea în ultima clipă a vieții sale, și nici nu va exista un motiv pentru o
obligație mucenicească.
10. Dacă într-un testament este inserată următoarea dispoziție: "Lasă-l pe Stichus să fie liber dacă va merge la Capua",
sclavul nu va fi liber decât dacă va merge la Capua.
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11. Octavenus merge și mai departe, deoarece el susține că dacă un testator, după ce a acordat libertatea sclavului său sub
orice condiție, ar adăuga: "Nu doresc ca el să fie manuntit de către moștenitorul meu înainte ca această condiție să fie
îndeplinită", această, adăugire va fi nulă.

Tit. 5. În ceea ce privește libertatea acordată în condițiile unui trust.

11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIV.
În cazul în care unele persoane dintre cele care au fost însărcinate cu acordarea libertății în temeiul unui trust sunt prezente,
iar altele sunt absente din anumite motive întemeiate, iar altele încă s-au ascuns, sclavul căruia i s-a lăsat libertatea în temeiul
trustului va deveni liber, ca și cum cei care au fost prezenți și cei care au fost absenți din motive întemeiate ar fi fost
însărcinați cu executarea trustului; și, prin urmare, partea din dreptul de patronaj la care au dreptul cei care s-au ascuns va
reveni celorlalți.
(1) Același, Despre Edict, Cartea LX.
Dacă cineva, la moartea intestată, ar lăsa libertatea unui sclav printr-un codicil, iar moștenirea nu ar fi intrată în posesie, se va
putea beneficia de avantajul acordat de Constituția Marcusului Divin. Într-un astfel de caz, aceasta dispune ca sclavul să aibă
dreptul la libertate, iar moștenirea să îi fie atribuită dacă el dă garanții suficiente creditorilor acesteia pentru a plăti întreaga
sumă care se cuvine fiecăruia dintre ei.
12. Același, Despre Edict, Cartea LXV.
Creditorii au în general dreptul de a intenta acțiuni pretoriene împotriva liberților în aceste condiții.
(1) The Same, On the Edict, Book LX.
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Prin urmare, atâta timp cât rămâne îndoielnic dacă există sau nu un succesor, Constituția nu se va aplica, dar de îndată ce va
fi sigur, ea va deveni operantă.
13. În cazul în care cel care poate obține restituirea integrală refuză succesiunea, vom considera că Constituția nu va deveni
operantă atâta timp cât dreptul său la restituirea integrală continuă să existe, deoarece nu este sigur dacă va apărea cineva ca
moștenitor de drept? Cea mai bună opinie este că se va aplica Constituția.
14. Dar ce se întâmplă dacă, după ce s-a pronunțat o hotărâre judecătorească în scopul obținerii libertății, moștenitorul ar
obține restituirea integrală? Nu se poate spune în niciun caz că libertatea care a fost acordată odată poate fi revocată.
15. Să vedem dacă cei care își primesc libertatea trebuie să fie prezenți sau nu. Și, întrucât bunurile atribuite în contul
libertății pot fi acordate acestora, chiar și fără consimțământul lor, acest lucru poate fi făcut și în absența lor.
16. Dar dacă unii dintre ei ar fi prezenți, iar alții ar fi absenți? Să vedem dacă cei care sunt absenți vor avea dreptul la
libertatea lor. Se poate spune, la fel ca în cazul în care se intră într-o moștenire, că și cei care sunt absenți vor deveni liberi.
17. Dacă libertatea este acordată într-o anumită zi, trebuie să așteptăm până la sosirea acestei zile? Cred că trebuie să facem
acest lucru; prin urmare, proprietatea nu va fi acordată înainte de acel moment. Dar ce ar trebui făcut dacă libertatea a fost
acordată sub o condiție? Dacă unele acordări de libertate au fost făcute în mod absolut, iar altele condiționat, proprietatea
poate fi acordată imediat. Când, însă, toate acordările de libertate au fost condiționate, ce trebuie spus atunci? Trebuie să
așteptăm până când condiția este îndeplinită sau trebuie să acordăm imediat proprietatea, astfel încât libertatea să fie acordată
doar atunci când condiția a fost îndeplinită? Cea din urmă opinie este preferabilă. Prin urmare, atunci când proprietatea a fost
atribuită, iar libertatea acordată direct, aceasta este dobândită imediat; când este acordată la un anumit moment, va fi
dobândită atunci când va sosi momentul; când este condiționată, va fi dobândită atunci când condiția este îndeplinită. De
asemenea, nu este nerezonabil să se considere că, în timp ce condiția de care depind acordarea libertății este în suspensie,
chiar dacă toate acordarea libertății a fost condiționată, Constituția se va aplica. Căci trebuie spus că, atunci când există o
perspectivă de libertate, proprietatea trebuie să fie atribuită, atunci când există cea mai mică ocazie pentru aceasta, dacă acest
lucru poate fi făcut fără nicio pierdere pentru creditori.
18. În cazul în care sclavul care primește acordarea libertății, sub condiția plății a zece aurei fie moștenitorului, fie cuiva care
nu este menționat, fie celui care are dreptul la moștenire, se pune întrebarea: poate sclavul să-și obțină libertatea? Cea mai
bună opinie este aceea că banii trebuie plătiți persoanei căreia i se atribuie moștenirea, deoarece condiția pare să fi fost
transferată către aceasta. Cu toate acestea, este cert că, dacă i s-a ordonat să îi plătească unei alte persoane decât moștenitorul,
trebuie să fie plătiți persoanei desemnate.
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19. În cazul în care sclavii și-au primit libertatea în temeiul unui trust, ei nu devin imediat liberți, de îndată ce succesiunea
este adjudecată, dar își pot obține libertatea lăsată" lor prin trust; adică trebuie să fie manumiți de către persoana căreia îi este
adjudecată succesiunea.
20. Împăratul a intenționat ca o moștenire să fie adjudecată numai atunci când creditorilor li se oferă garanții suficiente
pentru plata întregii sume datorate fiecăruia dintre ei. Prin urmare, trebuie să se constituie o garanție adecvată. Ce se înțelege
prin termenul "adecvată"? Înseamnă că trebuie să se ofere garanții sau gajuri. Cu toate acestea, dacă creditorul are încredere
în promitent, fără ca acesta să furnizeze o garanție, garanția va fi considerată suficientă.
21. În ce mod ar trebui să se constituie garanția pentru creditori ? Ar trebui să le fie dată în mod individual sau unui singur
garant desemnat de întregul număr în numele tuturor ? Este necesar și face parte din îndatorirea judecătorului să convoace
creditorii și să numească unul dintre ei, căruia să i se ofere garanția în numele tuturor.
22. Să vedem dacă garanția trebuie dată creditorilor înainte de adjudecarea masei succesorale sau dacă acest lucru trebuie
făcut cu condiția ca garanția să fie furnizată? Cred că va fi suficient dacă tot ceea ce este prevăzut de Constituția Marcus
Divin este inclus în decret.
23. Ar trebui să înțelegem prin întreaga sumă atât principalul, cât și dobânda.
24. Constituția arată ai cui sunt eliberați cei care sunt mancipați, astfel încât cei care își primesc direct libertatea vor fi
eliberații defunctului; cu excepția cazului în care cel care pretinde ca moștenirea să îi fie atribuită numai lui dorește ca acest
lucru să se facă în așa fel încât cei care au fost emancipați direct să devină proprii săi eliberați.
25. Ar trebui ca cei care doresc să devină liberții săi să fie manumiți de către el sau, în atribuirea succesiunii, ar trebui să
menționăm că aceasta este atribuită cu condiția ca sclavii care au fost eliberați în mod direct să devină liberții săi? Cred că
această opinie ar trebui adoptată și menționată în decizie, iar termenii constituției permit, de asemenea, acest lucru.
26. Atunci când un sclav, sub vârsta pubertății, își obține libertatea, partea căreia i se atribuie moștenirea va avea dreptul la
tutela sa.
27. Dacă defunctul a însărcinat pe moștenitorul său să manunțească anumiți sclavi aparținând altuia, vom spune că
Constituția este aplicabilă sau, într-adevăr, nu va avea efect? Cea mai bună opinie este că există temei pentru aplicarea ei,
deoarece persoana căreia i se atribuie moștenirea va fi obligată să cumpere sclavii și să li se acorde libertatea de către pretor.
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28. Dacă legatarul, și nu moștenitorul, este însărcinat să mantuiască sclavul, constituția nu se va aplica, deoarece, moștenirile
nefiind datorate, nici acordarea libertății nu poate fi datorată? Cea mai bună opinie este că același avantaj va fi disponibil,
deoarece intenția constituției, în general, este de a acorda libertatea tuturor celor care au dreptul la ea, dacă moștenirea a fost
însușită.
29. Aceeași constituție prevede că, dacă Trezoreria dobândește moșia, acordarea libertății trebuie să se facă în continuare.
Prin urmare, dacă proprietatea este fără proprietar, din cauza faptului că Trezoreria a respins-o sau a acceptat-o, constituția se
va aplica în continuare. Dacă, totuși, Trezoreria o obține în alt mod, este evident că constituția va înceta să se aplice. Prin
urmare, dacă bunurile unei legiuni, care nu au proprietar, ajung la Trezorerie, trebuie să se adopte aceeași opinie.
30. De asemenea, atunci când un minor de douăzeci de ani lasă moștenire o concesie de libertate, spunem că sclavul nu va
avea dreptul la ea, cu excepția cazului în care minorul a lăsat-o sub un trust. Cu toate acestea, sclavul va avea dreptul la ea
dacă minorul îl va manunța în timpul vieții sale, cu condiția să poată da un motiv întemeiat pentru a face acest lucru.
31. În cazul în care se acordă libertatea și creditorii sunt înșelați de un testator care nu era solvabil în momentul morții sale,
va fi valabilă acordarea? În cazul în care Trezoreria nu obține succesiunea, poate că acordarea libertății va fi valabilă,
deoarece tot ceea ce se datorează creditorilor le este oferit acestora. Cu toate acestea, dacă succesiunea a fost preluată, nu va
fi valabilă. Este clar că, dacă Trezoreria ar trebui să obțină masa succesorală, va exista un motiv mai bun pentru a considera
că acordarea de libertate nu va fi valabilă. Pentru că oricine, respectând cu strictețe termenii constituției, ar putea spune că nu
se poate învinovăți decât pe el însuși, care a dorit ca moștenirea să îi fie atribuită cu condiția ca acordarea de libertate să fie
considerată valabilă. Totuși, dacă cineva ar urma regula aplicabilă în cazul în care o moștenire este acceptată, o acordare
directă a libertății va fi nulă dacă intenția testatorului a fost frauduloasă, iar rezultatul a fost că creditorii au fost înșelați; de
asemenea, nu vor fi executate acordările de libertate în temeiul unui trust dacă, prin aceasta, creditorii moștenirii vor fi
înșelați.
32. Atunci când o moștenire nu a ajuns la Trezorerie și a fost adjudecată în scopul păstrării libertății, poate Trezoreria să o
achiziționeze ulterior? Cea mai bună opinie este că nu poate face acest lucru. Este evident că, în cazul în care nu a fost
notificată în prealabil funcționarilor Trezoreriei, iar moștenirea este adjudecată în scopul păstrării libertății, ar trebui să se
analizeze dacă există un motiv pentru aplicarea Constituției. Dacă averea este într-o astfel de stare încât Trezoreria trebuie să
o accepte, atribuirea nu va avea niciun efect; dar dacă nu este așa, va exista un motiv pentru aceasta.
33. În plus, cel căruia i s-a adjudecat proprietatea trebuie comparat cu un posesor în temeiul Edictului pretorian; și, în
conformitate cu acesta, va avea dreptul la drepturile de înmormântare de care se bucura defunctul.
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34. Din nou, să vedem dacă cel căruia i s-a adjudecat o moștenire poate fi acționat în judecată de creditori în calitate de
moștenitor sau numai în baza obligației pe care a furnizat-o. Cea mai bună opinie este că el poate fi acționat în justiție numai
pe baza cauțiunii.
35. În cazul în care o moștenire este atribuită la două sau mai multe persoane, acestea vor deține în comun bunurile și liberții
și vor avea dreptul de a intenta o acțiune în partaj una împotriva celeilalte.
14. Paulus, Despre Edict, Cartea LVII.
Referitor la libertatea acordată prin termenii unui trust, dacă pretorul, în absența moștenitorului, decide că sclavul avea
dreptul de a fi liber, el va deveni astfel și va fi libertul defunctului, dacă a fost sclavul său, sau al moștenitorului, dacă
aparține acestuia din urmă. Mai mult, dacă moștenitorul va muri fără succesor, Senatul, în timpul lui Hadrian, a decretat ca
libertatea sclavului să fie păstrată.
15. Același, Despre Edict, Cartea LX.
Zece aurei au fost lăsate moștenire de către un testator, iar legatarul a fost însărcinat să-l cumpere pe Stichus și să-l
mantuiască. Se va aplica legea falcidiană, iar sclavul nu poate fi cumpărat pentru mai puțin de zece aurei. Unele autorități
susțin că legatarului i se cuvin trei pătrimi din moștenire și nu ar trebui să fie obligat să cumpere sclavul. De asemenea,
aceștia consideră că, chiar dacă unui moștenitor i s-a cerut să își mantuiască propriul sclav și primește doar trei pătrimi din
moștenire, nu va fi obligat să îl mantuiască. Să vedem dacă, în acest caz, nu ar trebui adoptată o altă opinie. Există anumite
autorități care susțin că, în primul rând, legatarul ar trebui să fie obligat să își asume sarcina și să cumpere sclavul, dacă
primește doar trei pătrimi din moștenirea sa. Dacă, totuși, este dispus să restituie ceea ce a primit, să vedem dacă ar trebui să
fie ascultat. Moștenitorul ar trebui să fie obligat să plătească întreaga sumă de zece aurei, ca și cum testatorul ar fi declarat în
mod expres că moștenirea trebuie plătită în întregime.
16. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIII.
În cazul în care o sută de aurei sunt lăsate cuiva, cu condiția ca legatarul să cumpere și să mantuiască un sclav care aparține
altcuiva, iar atunci când proprietatea moștenitorului este vândută, legatarul cere doar o parte și nu toată moștenirea, el nu o
poate obține decât dacă dă garanție că va mantui sclavul; cu condiția ca valoarea părții pe care o va obține să fie egală cu
prețul sclavului, iar stăpânul acestuia din urmă să fie dispus să îl vândă pentru acest preț; în caz contrar, legatarului îi va fi
interzisă o excepție pe motiv de rea-credință.
17. Pomponius, Despre Plautius, cartea VII.
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În cazul în care o persoană căreia i s-a lăsat moștenire suma de o mie de sesterți este însărcinată să mantuiască un sclav în
valoare de douăzeci, nu poate fi obligată să execute acordarea libertății în temeiul fiduciei, dacă nu acceptă legatul.
18. Marcellus, Digest, Cartea XV.
Atunci când un moștenitor a fost însărcinat să nu permită ca un anumit sclav să devină proprietatea altuia, sclavul poate,
imediat după ce a fost înstrăinat, să inițieze o acțiune pentru a-și cere libertatea. Cu toate acestea, atunci când înstrăinarea nu
este voluntară, ci există o necesitate pentru aceasta din cauza unui act al testatorului, este probabil ca trustul să nu fie
executat, deoarece se presupune că defunctul nu a avut în vedere o astfel de înstrăinare.
19. Același, Digest, cartea XVI.
Un oarecare bărbat a inserat următoarea dispoziție în testamentul său: "Nu doresc ca sclavii mei, Așa și așa și Așa și așa, să
fie vânduți". Prin urmare, dacă el nu dorea ca ei să fie vânduți și intenționa, dacă erau vânduți, ca ei să devină liberi,
libertatea lor ar trebui să le fie acordată; deoarece se consideră că libertatea este considerată ca fiind lăsată unui sclav prin
următoarea clauză: "Nu doresc ca So-and-So să aparțină nimănui altcuiva în afară de tine". Prin urmare, în conformitate cu
acest lucru, dacă moștenitorul ar încerca în vreun fel să vândă sclavul, acesta din urmă își poate revendica imediat libertatea,
iar dacă moștenitorul l-ar cumpăra pentru a-l împiedica să o obțină, nu va avea niciun avantaj pentru el, deoarece condiția a
fost îndeplinită.
20. Un sclav care avea dreptul la libertate a fost vândut. Dacă este dispus să fie manuntit de către moștenitor, nu va fi necesar
să fie adus în instanță cumpărătorul, care s-a ascuns, împreună cu actualul moștenitor, deoarece sclavul se poate prevala de
decretul Senatului pentru a-și obține libertatea în temeiul testamentului.
21. Un sclav care avea dreptul la libertate în temeiul unui trust a permis să fie transferat unui cumpărător de bună credință de
către moștenitorul care nu era solvabil. Credeți că se poate acorda o acțiune împotriva acestui sclav manumit, la fel ca în
cazul în care un om liber și-a înșelat cumpărătorul pretinzând că este sclav? Cu toate acestea, sunt înclinat să cred că o
acțiune va putea fi îndreptată împotriva vânzătorului, deoarece cazul pare a fi similar cu cel al unui sclav care are dreptul de a
fi liber sub o anumită condiție și care a permis ca acest lucru să fie făcut cu o zi înainte de a-și obține libertatea prin
testament.
Modestinus, Diferențe, Cartea I.
Un tutore nu poate acorda libertatea unui sclav în virtutea unui trust fără autoritatea tutorelui său.
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Același, Despre manumisiuni.
Când Firmus Titianus a lăsat moștenire trei sclavi, care erau tragediști, și a adăugat: "Vă cer să nu le permiteți să devină
sclavii nimănui altcuiva", împăratul Antoninus a declarat într-un Rescript că, întrucât proprietatea lui Titianus fusese
confiscată, sclavii ar trebui să fie manumiți public.
Atât un legatar, cât și un moștenitor pot fi însărcinați să manunțeze un sclav, iar dacă acesta moare înainte de a-l manunța,
moștenitorii săi trebuie să facă acest lucru.
Divinii Antoninus și Pertinax au afirmat într-un Rescript, în cazul în care o moștenire a fost revendicată de Trezorerie pentru
că exista o dispoziție secretă de a o preda unei persoane care nu este capabilă să o primească, că toate concesiile de libertate
făcute direct sau în baza unui trust trebuie executate.
Același, Reguli, Cartea a IX-a.
Dacă o sclavă însărcinată suferă întârzieri în a fi manuntată, nu din cauza intenției persoanei însărcinate cu această îndatorire,
ci accidental, copilul ei nu va fi liber; dar persoana care ar fi trebuit să manunțeze sclava respectivă va fi obligată să predea
copilul mamei sale, pentru ca prin ea să obțină libertatea.
Același, Opinii, Cartea a X-a.
Lucius Titius, după ce a făcut un testament, a numit-o pe Seia, soția sa, și pe Titia, fiica lor comună, moștenitoare ale unor
părți egale din averea sa. În alt loc, el a spus: "Doresc ca sclavul meu, Eros, care se mai numește și Psyllus, să fie liber, dacă
soția mea consimte". Prin urmare, întrucât Seia, soția lui Lucius Titius, a refuzat să accepte partea ei de moștenire, care a
revenit fiicei sale Titia, în temeiul substituției, întreb dacă Eros, care se numea și Psyllus, va avea dreptul la libertate în
virtutea clauzei menționate mai sus. Modestinus a răspuns că drepturile lui Eros nu au fost prejudiciate, deoarece soția
testatorului a refuzat să accepte moștenirea. De asemenea, întreb dacă soția sa, Seia, care nu a intrat în moștenire, se putea
opune în mod legal lui Eros atunci când acesta și-a cerut libertatea ? Modestinus a răspuns că refuzul de consimțământ al
Seiei nu ar fi avut nici o forță sau efect.
Același, Pandectele, Cartea a V-a.
O persoană însărcinată cu manumisiunea unui sclav în temeiul unui contract de încredere nu poate, în nici un fel, să
înrăutățească în vreun fel condiția sclavului respectiv; de aceea, nu poate între timp să-l vândă altcuiva, pentru ca cel căruia i2565

a fost vândut să-l emancipeze; iar dacă ar trebui să predea sclavul, va fi obligat să-l cumpere și să-l manumită; pentru că
uneori este în interesul unui sclav să fie manumis de un bătrân mai degrabă decât de un tânăr.
Licinius Rufinus, Reguli, Cartea a V-a.
Libertatea poate fi, de asemenea, acordată în temeiul unui trust și, de fapt, într-o măsură chiar mai mare decât în cazul în care
este acordată în mod direct, deoarece prin intermediul unui trust poate fi acordată nu numai propriilor sclavi, ci și celor ai
altcuiva; cu condiția să fie folosite cuvinte de uz comun și prin care intenția testatorului este exprimată în mod clar.
Claudius, Despre Digestul lui Scaevola, cartea XXI.
Libertatea este acordată legal prin încredințare, după cum urmează: "Când vei crede de cuviință să îl manunțezi".
Scaevola, Digestul, Cartea XXIII.
Următoarea prevedere a fost inserată într-un testament: "Lăsați-l pe Pamphilus să fie liber, dacă va trata corect afacerile
mele". Întrucât testatorul a murit la câțiva ani după ce a făcut acest testament și nu exista niciun motiv de plângere cu privire
la comportamentul lui Pamphilus, în ceea ce-l privește pe patronul său, s-a pus întrebarea dacă acesta avea dreptul la libertate
conform testamentului. Răspunsul a fost că nu exista nimic în cazul enunțat care să-l împiedice să o obțină.
Același, Digest, Cartea XXIV.
O femeie, după ce și-a desemnat soțul drept moștenitor, și-a eliberat sclavii printr-un testament, printre care se afla și Stichus,
administratorul soțului ei. Sclavii prezentându-se în fața guvernatorului provinciei pentru a-și obține libertatea, în absența
stăpânului lor, care avea un motiv întemeiat pentru a fi plecat, iar guvernatorul provinciei a decis că sclavii aveau dreptul la
libertate, s-a pus întrebarea dacă se putea iniția o procedură împotriva lui Stichus pentru a-l obliga să dea socoteală de
administrația sa în calitate de intendent. Răspunsul a fost că acest lucru nu se putea face.
Un bărbat a lăsat moștenire soției sale o zestre și alte bunuri considerabile și a însărcinat-o să îl mantuiască pe Aquilinus,
propriul ei sclav, în fața tribunalului. Femeia a refuzat să facă acest lucru, deoarece sclavul era proprietatea ei individuală.
Am întrebat dacă acesta avea dreptul la libertate. Răspunsul a fost că, dacă soția a acceptat nu numai zestrea, ci și celelalte
bunuri care i-au fost lăsate prin testament, ea putea fi obligată să îl manumită pe Aquilinus în virtutea încredințării și că,
atunci când acesta devenea liber, putea să ceară tot ceea ce îi fusese lăsat moștenire.
Pomponius, Epistole, Cartea a VII-a.
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Se afirmă de către Julianus că, atunci când un moștenitor care este însărcinat să mantuiască un sclav transferă moștenirea în
temeiul Decretului Trebellian al Senatului, el poate fi obligat să mantuiască sclavul; și dacă el se ascunde sau este absent
pentru un motiv întemeiat, pretorul, după ce se prezintă un motiv corespunzător, trebuie să dea o decizie în conformitate cu
decretele Senatului care se referă la cazuri de acest fel. Cu toate acestea, dacă beneficiarul căruia i-a fost transferată
proprietatea ar trebui să aibă custodia sclavului respectiv, el însuși îl poate manumi; și se cuvine să fie respectate aceleași
formalități cu privire la el, așa cum se face de obicei cu privire la cumpărători în general. Credeți că acest lucru este adevărat?
Eu însumi, animat de dorința de a dobândi cunoștințe, am considerat timp de șaptezeci și opt de ani următoarea zicală, pe
care o am mereu în minte, ca fiind cea mai bună regulă de viață: "Când voi fi cu un picior în mormânt, voi fi încă bucuros să
învăț ceva". Aristo și Octavenus susțin foarte corect că sclavul în cauză nu face parte din patrimoniul supus fiduciei, deoarece
testatorul, cerând moștenitorului să îl mantuiască, nu pare să fi avut în vedere ca acesta să fie predat beneficiarului acesteia.
Cu toate acestea, în cazul în care ar trebui să fie predat din greșeala moștenitorului, ar trebui să se adopte opinia lui Julianus.
Papinianus, Întrebări, Cartea XIX.
"Cer ca Stichus să nu devină sclavul altuia". Împăratul a hotărât că libertatea era acordată prin încredințare în temeiul acestei
clauze: căci ce este mai opus sclaviei decât libertatea ? Libertatea, însă, nu este considerată ca fiind acordată după moartea
moștenitorului. Rezultă că, dacă moștenitorul, în timpul vieții sale, înstrăinează sclavul, el poate cere imediat libertatea lui,
iar dacă moștenitorul îl cumpără, nu va fi nici un impediment pentru ca el să devină liber, deoarece condiția a fost deja
îndeplinită. Această regulă ar trebui adoptată și în cazul în care înstrăinarea de către moștenitor nu a fost voluntară, și nici nu
se poate afirma, prin opoziție, că înstrăinarea nu a fost făcută de către moștenitorul însuși; deoarece cazul seamănă cu cel al
unui sclav care trebuia să fie liber condiționat, unde, într-o anumită măsură, condiția a fost îndeplinită.
Același, Întrebări, Cartea XXII.
Atunci când un teren și suma de zece aurei sunt lăsate unui legatar, în locul prețului unuia dintre sclavii săi, cu condiția ca
acesta să îl mantuiască pe sclavul respectiv, iar el acceptă legatul terenului, dar refuză legatul banilor pentru a evita
operațiunea legii falcidiene, el poate fi obligat să îl accepte, împreună cu diminuția rezultată din legea falciană, și să acorde
libertatea sclavului în conformitate cu termenii fiduciei, atunci când a acceptat odată legatul terenului.
Un testator, care avea trei sclavi, i-a însărcinat pe cei doi moștenitori ai săi să mantuiască doi dintre acești sclavi pe care îi
vor alege. În lipsa unuia dintre moștenitori, celălalt a menționat cei doi sclavi pe care dorea să îi manumită. Se poate spune că
aceștia sunt eliberați și își obțin libertatea, la fel ca și cum moștenitorul care a fost prezent ar fi avut singur dreptul de a-i
emancipa. Dacă, totuși, unul dintre sclavi moare, iar moștenitorul lipsește dintr-un motiv întemeiat, sau cel căruia i s-a făcut
cererea nu are puterea de a vorbi, se stabilește că cei doi sclavi supraviețuitori vor deveni liberi prin decretul pretorului.
2567

Atunci când un administrator însărcinat cu acordarea libertății este absent pentru un motiv întemeiat și suficient sau se
ascunde; sau când există mai mulți moștenitori, dintre care unii sunt prezenți, iar alții absenți pentru motive întemeiate, iar
alții nu se prezintă pentru a evita executarea fiduciei; sau moștenitorul însărcinat cu acordarea libertății nu mai trăiește; sau
un moștenitor propriu-zis refuză moștenirea; pretorul trebuie să decreteze că sclavul are dreptul la libertate în temeiul fiduciei
prevăzute de testamentul lui Lucius Titius. A fost declarat în mod expres printr-un decret al Senatului că, deși nu poate fi
îndoielnic sau obscur cine va deveni libertul sclavului, pretorul trebuie să decidă care dintre moștenitori a fost absent pentru
un motiv întemeiat și care dintre ei nu s-a prezentat cu scopul de a împiedica executarea fiduciei.
Același, Opinii, Cartea a IX-a.
Libertatea acordată în temeiul unui trust nu poate fi amânată sub pretextul că sclavul a furat ceva ce aparținea moștenirii sau
că a administrat în mod necorespunzător afacerile acesteia.
Moștenitorul unui moștenitor, care a transferat moștenirea în temeiul Decretului Trebellian al Senatului, poate fi obligat să
acorde libertatea unui sclav, în cazul în care trustul nu a fost executat de fostul moștenitor, dacă sclavul care urmează să fie
manuntit îl alege ca patron.
Am dat ca opinie că un fiu, care este soldat sau care a servit în armată și care a acceptat o încredere creată de tatăl său care îi
cere să elibereze un sclav care face parte din peculium castrense (sarcina fiind ca acest lucru să fie făcut de fiii săi legitimi) ;
dacă va deveni moștenitorul tatălui său, el poate fi obligat să emancipeze sclavul, deoarece defunctul a crezut că își
manumitează propriul sclav după ce l-a dat fiului său. Acesta din urmă nu poate fi obligat de fratele său, care este coerede al
proprietarului sclavului, să îi plătească o parte din prețul sclavului, deoarece acest lucru ar fi contrar voinței tatălui; de
asemenea, din cauza acestei greșeli, nici celelalte bunuri pe care tatăl le-a dat fiului său atunci când acesta era pe punctul de a
pleca în armată nu pot fi puse în contribuție în beneficiul fratelui, care a rămas sub controlul patern; deoarece fiul respectiv,
care este inclus printre ceilalți moștenitori legitimi, poate păstra peculium castrense ca moștenire privilegiată.
În cazul în care libertatea este acordată în temeiul unui trust, iar un fiu este însărcinat cu executarea acestuia, după ce ajunge
la o anumită vârstă, iar acesta moare înainte de a atinge această vârstă, libertatea trebuie să fie acordată sclavului de către
moștenitorul său la momentul prevăzut; dar s-a stabilit că această decizie, care se aplică doar unui caz particular, nu se
extinde la alte tipuri de trusturi.
Un testator a dorit ca un sclav să fie manuntit de către fiul său după expirarea a cinci ani, dacă, în acest timp, sclavul îi
plătește o anumită sumă în fiecare zi. Sclavul a fugit după ce au trecut doi ani și nu a plătit banii. S-a considerat că această
condiție nu a fost respectată. Cu toate acestea, dacă fiul, care era moștenitorul, sau tutorii săi, ar fi ales să accepte serviciile
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sclavului pe parcursul celor doi ani, în locul plății, s-a considerat că acest lucru nu ar fi fost un impediment pentru libertatea
sclavului, deoarece era vina moștenitorului că restul condiției nu fusese îndeplinit.
Ulpianus, Trusts, Cartea a V-a.
În general, spunem că persoanele care pot lăsa bani în cadrul unui trust pot, de asemenea, să lase moștenire o concesie de
libertate în același mod.
O donație de libertate în temeiul unui trust, care este lăsată moștenire unui sclav al împăratului, sau al unei municipalități,
sau al oricărei alte persoane, este valabilă.
În cazul în care libertatea este lăsată printr-un contract de fiducie unui sclav al dușmanului, se poate susține că aceasta nu
este lipsită de forță sau de efect? Poate că cineva ar putea spune că un sclav al dușmanului este nedemn să devină cetățean
roman. Dacă, totuși, îi este lăsat moștenire în cazul în care devine unul dintre aliații noștri, ce ar putea împiedica pe cineva să
susțină că acordarea libertății este valabilă?
În cazul în care libertatea este lăsată printr-un contract de încredere unui om care este deja liber, iar acesta este ulterior redus
la sclavie, el își poate cere libertatea, cu condiția să fi fost sclav în momentul morții testatorului sau atunci când a fost
îndeplinită o condiție.
Libertatea poate fi lăsată în mod legal, în cadrul unui trust, unui sclav care nu s-a născut încă.
Un sclav nu poate pretinde libertatea sa dacă a fost condamnat la mină. Dar ce se întâmplă dacă libertatea i-a fost lăsată în
baza unui contract de încredere și a fost eliberat de pedeapsa minelor prin îngăduința împăratului? Într-un rescript al
împăratului nostru s-a declarat că nu va fi redat în proprietatea fostului său stăpân; dar în acest caz, nu se spune cui va
aparține. Este cert că atunci când va deveni proprietatea Trezoreriei, se poate aștepta să-și obțină libertatea în virtutea
încredințării.
Libertatea în temeiul unui trust poate fi acordată unui sclav conceput și născut dintr-o femeie care a fost condamnată la
mineriadă. Ce este surprinzător în acest lucru, din moment ce Divinul Pius a declarat într-un Rescript că el putea fi vândut ca
sclav?
În cazul în care se cere de către testator ca Stichus să nu mai servească ulterior ca sclav, s-a considerat că libertatea ar trebui
să fie considerată ca fiindu-i acordată în baza unui trust; pentru că se consideră că cel care cere ca el să nu mai servească
ulterior ca sclav cere să i se acorde libertatea.
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Cu toate acestea, în cazul în care testatorul declară: "Nu îl vei înstrăina sau vinde", se va aplica aceeași regulă, cu condiția ca
acest lucru să fi fost făcut de către testator cu intenția de a obține libertatea sa. Dar dacă a inserat clauza cu o intenție diferită
(de exemplu, pentru că l-a sfătuit pe moștenitor să păstreze sclavul sau pentru că a dorit să-l pedepsească și să-l tortureze pe
acesta pentru a-l împiedica să-și găsească un stăpân mai bun, sau a făcut acest lucru cu un alt motiv decât acela de a-l
elibera), trebuie spus că nu ar trebui să i se acorde libertatea. Acest lucru a fost menționat de Celsus în Cartea a XXIII-a a
Digestului. Nu atât termenii fiduciei, cât intenția testatorului, care de obicei conferă libertatea în astfel de cazuri, este cea care
conferă libertatea. Cum, totuși, se consideră că libertatea este întotdeauna acordată, moștenitorului îi revine sarcina de a
dovedi intenția contrară a testatorului.
Atunci când cineva numește un sclav tutore, deoarece crede că este liber, este absolut sigur că nu poate cere libertatea sa și
nici nu poate fi menținut dreptul la tutelă de către acesta din cauza acordării libertății. Acest lucru este susținut de Marcellus
în Cartea a cincisprezecea a Digestului, iar Împăratul nostru, împreună cu Părintele său, l-a afirmat și el într-un Rescript.
În cazul în care cineva acordă libertatea direct unui sclav care a fost gajat, deși, prin interpretarea strictă a legii, acordarea
este considerată nulă; totuși, dacă libertatea i-a fost lăsată prin termenii unui gaj, sclavul poate cere eliberarea sa în virtutea
acestuia. Pentru că favoarea acordată libertății necesită ca noi să interpretăm legatul în acest mod și ca termenii testamentului
să însemne că libertatea trebuie să fie cerută, la fel ca și cum sclavul ar fi fost îndrumat să fie liber în termenii unui trust. Căci
este bine cunoscut faptul că multe lucruri contrare interpretării stricte a legii au fost decise în favoarea libertății.
S-a stabilit că acordarea libertății care este fie directă, fie dependentă de termenii unui trust, nu poate fi executată în temeiul
unui testament care a fost rupt prin nașterea unui copil postum, în cazul în care testatorul nu i-a însărcinat pe moștenitorii săi
legali cu executarea lor.
În cazul în care cuiva i se cere să își mantuiască propriul sclav sau sclavul altuia și primește prin testamentul testatorului mai
puțin decât valoarea sclavului, este o chestiune care trebuie analizată dacă poate fi obligat fie să cumpere sclavul aparținând
altuia, fie să îl mantuiască pe al său. Marcellus spune că, de îndată ce acceptă moștenirea, el va fi obligat, prin toate
mijloacele, să își mantuiască sclavul. Și, într-adevăr, aceasta este practica noastră, deoarece face o mare diferență dacă i se
cere cuiva să își manunțe propriul sclav sau un sclav aparținând altcuiva. Dacă este vorba de propriul sclav, va fi obligat să îl
manunțeze, chiar dacă suma pe care o primește este foarte mică; dar dacă este vorba de sclavul altcuiva, nu ar trebui să fie
obligat să îl manunțeze decât dacă poate cumpăra sclavul respectiv pentru o sumă egală cu cea pe care o primește prin
testamentul testatorului.
De aceea, Marcellus spune că și el, care este numit moștenitor, poate fi obligat să își manunțe propriul sclav, dacă obține
ceva din moștenire după plata datoriei sale, dar dacă nu obține nimic, nu poate fi obligat să facă acest lucru.
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Este clar că, dacă cuiva i s-a lăsat moștenire mai puțin decât valorează sclavul, dar moștenirea a fost mărită dintr-un motiv
sau altul, va fi perfect corect ca el să fie obligat să cumpere sclavul cu suma pe care o obține de la moștenire; dar nu trebuie
spus că i s-a lăsat mai puțin decât valora sclavul, deoarece moștenirea sa a fost mărită din cauza testamentului. Căci dacă, din
cauza întârzierilor, recoltele sau dobânzile ar trebui să se adauge la suma lăsată în temeiul fiduciei, trebuie să se considere că
trebuie să se acorde libertatea.
În baza aceluiași principiu, dacă prețul sclavului a fost redus, trebuie să se considere că ar trebui să fie obligat să îl cumpere.
Cu toate acestea, în cazul în care moștenirea a fost diminuată, trebuie să se analizeze dacă cel care se aștepta să obțină o
moștenire mai mare poate fi obligat să mantuiască sclavul. Cred că, dacă acesta este gata să restituie moștenirea, nu poate fi
obligat să facă acest lucru, pentru că a acceptat moștenirea cu o perspectivă diferită, iar aceasta a fost diminuată în mod
neașteptat. Prin urmare, dacă este gata să restituie moștenirea, i se va permite să o facă, cu excepția cazului în care ceea ce
rămâne din ea este suficient pentru a plăti prețul sclavului.
Dar ce se întâmplă dacă o persoană este însărcinată să mantuiască mai mulți sclavi, iar suma lăsată moștenire este egală cu
valoarea unora dintre ei, dar nu cu cea a tuturor; poate fi obligată să mantuiască pe unii dintre ei? Cred că poate fi obligat să
manunțeze atâția sclavi câți îi va permite moștenirea. Dar cine va decide care dintre ei vor fi manumiți; trebuie să îi aleagă
legatarul sau trebuie să facă acest lucru moștenitorul? Poate că cineva poate spune foarte corect că trebuie urmată ordinea
dată în testament. Dacă ordinea nu este indicată în acesta, sclavii ar trebui să fie selectați prin tragere la sorți, pentru ca
pretorul să nu fie suspectat că ar favoriza vreunul prin interes, sau bunăvoință; căci el trebuie să ia decizia sa ținând cont de
presupusele merite ale fiecărui sclav.
În mod similar, trebuie să se considere că, în cazul în care unui legatar i se ordonă să cumpere anumiți sclavi și să le dea
libertatea lor, iar banii care au fost legați în acest scop nu sunt suficienți pentru cumpărarea tuturor sclavilor, regula în acest
caz va fi aceeași pe care am adoptat-o în cazul precedent.
În cazul în care o moștenire este lăsată cuiva și i se cere să își mantuiască propriul sclav și să îi transfere moștenirea, trebuie
să i se acorde libertatea în conformitate cu termenii fiduciei? Unele autorități au îndoieli în această privință, deoarece, dacă
legatarul este obligat să îi acorde sclavului libertatea, el va fi în mod necesar obligat să execute trustul și să transfere
moștenirea; și există unele autorități care susțin că nu ar trebui să fie obligat să facă acest lucru. Pentru că, dacă mi s-ar lăsa o
moștenire și aș fi obligat să o transfer imediat lui Titius și, de asemenea, să acord libertatea sclavului meu în temeiul fiduciei,
am considera, fără îndoială, că nu pot fi obligat să îi acord libertatea, deoarece se consideră că nu am primit nimic care să ia
locul valorii sale. Este clar că, dacă ar trebui să fiu obligat să plătesc moștenirea după ce a trecut o anumită perioadă de timp,
se poate considera că pot fi obligat să îl mantuiesc pe sclav dacă, între timp, am obținut vreun beneficiu din moștenire.
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În cazul în care cuiva i se cere să dea unei persoane o suprafață de pământ, iar altei persoane o sută de aurei, la momentul
morții sale, el va fi obligat să plătească tot ceea ce a încasat din profiturile pământului, dacă suma este egală cu cea prevăzută
de fiducie; astfel încât, în acest caz, nu este sigur dacă vor fi datorate sumele de bani lăsate în cadrul fiduciei sau concesiunea
de libertate.
Ori de câte ori libertatea este legal lăsată prin termenii unui trust, condiția este de așa natură* încât dreptul nu poate fi stins
nici prin donație, nici prin uzucapiune; pentru că, indiferent în mâinile cui ar ajunge sclavul a cărui libertate a fost lăsată în
cadrul trustului, proprietarul său va fi obligat să îl mantuiască. Acest lucru a fost prezentat frecvent în Constituțiile imperiale.
Prin urmare, cel în mâinile căruia poate ajunge sclavul va fi obligat să îi acorde libertatea în virtutea fiduciei, dacă cel căruia i
s-a cerut să facă acest lucru preferă acest lucru; pentru că s-a stabilit printr-o interpretare mai largă că, chiar dacă libertatea a
fost lăsată unui sclav sub condiție, iar el ar trebui să fie înstrăinat în timp ce condiția este în curs de îndeplinire, el este, totuși,
înstrăinat cu înțelegerea că va fi liber dacă condiția este îndeplinită. Dacă, totuși, sclavul nu este dispus să fie manuntit de el,
ci preferă să-și obțină libertatea de la persoana care a fost însărcinată să-l emancipeze, Divinul Hadrian și Divinul Pius au
afirmat într-un Rescript că trebuie să fie ascultat. Divinul Pius a declarat, de asemenea, într-un Rescript că, chiar dacă a fost
deja manumit și preferă să devină libertul persoanei care l-a eliberat, el trebuie să fie ascultat. Dar dacă libertul poate arăta că
drepturile sale pot fi sau au fost prejudiciate de manumisiunea sa, din cauza unui act al persoanei care l-a manuntit sau din
alte motive, trebuie să i se acorde o ușurare prin una dintre aceste constituții, pentru ca starea sa să nu devină mai puțin
suportabilă, ceea ce ar fi contrar dorințelor defunctului. Este clar că, dacă intenția defunctului a fost ca sclavul să fie manuntit
de oricine, trebuie spus că nu se vor aplica constituțiile menționate mai sus.
Paulus, Trusts, Cartea a III-a.
În cazul în care moștenitorul care a vândut sclavul ar muri fără să lase un moștenitor, iar cumpărătorul ar fi în viață, iar
sclavul ar dori să devină libertul defunctului, și nu al cumpărătorului, Valens a decis că nu trebuie să fie ascultat, de teamă ca
nu cumva cumpărătorul să piardă atât prețul pe care l-a plătit, cât și drepturile sale asupra libertului.
Ulpianus, Trusts, Cartea a V-a.
În cazul în care cineva căruia i s-a cerut să mantuiască sclavul altuia transferă sclavul unui terț din cauza morții sau a
confiscării bunurilor sale, cred că ar trebui să se considere că există un motiv pentru aplicarea constituțiilor, pentru ca starea
libertății lăsate prin încredere să nu fie înrăutățită. Într-adevăr, atunci când cineva este însărcinat să mantuiască un sclav în
momentul morții sale și moare înainte de a-i acorda sclavului libertatea, s-a decis că este același lucru ca și cum sclavul ar fi
primit libertatea prin testament, deoarece ar fi putut să-i acorde libertatea direct prin testament. Rezultatul este că, ori de câte
ori cineva care își obține libertatea în virtutea unui trust este mandata de către altcineva, altul decât persoana însărcinată cu
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mandata, el va avea dreptul la beneficiul constituțiilor și va fi considerat ca și cum ar fi fost mandata de către cel căruia i s-a
cerut să facă acest lucru; pentru motivul că întotdeauna se arată favorabil pentru acordarea libertății în temeiul unui trust, iar
atunci când sunt lăsate prin moștenire nu ar trebui să se intervină asupra lor, deoarece cel căruia i se acordă este considerat
între timp ca fiind în bucuria libertății sale.
Prin urmare, este evident că ar trebui să se acorde ajutor în cazul în care libertatea este lăsată în temeiul unui trust și că orice
întârziere care rezultă ar trebui să fie considerată ca provenind din chestiunea în sine, iar în calcularea zilei de la care poate fi
cerută libertatea, copiii ar trebui să fie dați mamei lor pentru a fi manumiți, în cazul în care aceasta este o sclavă eliberată, iar
copiii se nasc liberi din ziua în care a fost cerută libertatea. Pentru că, în general, libertatea care este lăsată sub un trust este
cerută prea târziu sau nu este cerută deloc, din cauza neglijenței sau timidității celor care au dreptul la ea; sau din cauza
ignoranței lor cu privire la drepturile lor; sau din cauza autorității și rangului celor care sunt însărcinați cu executarea
trustului; lucruri care nu ar trebui să stea în calea dobândirii libertății. Prin urmare, noi susținem, și așa ar trebui să se decidă,
că copiii se nasc liberi chiar din momentul în care se întârzie eliberarea mamei lor din servitute; și, mai mult, copilul unei
sclave ar trebui considerat ca fiind manuntit chiar din momentul în care mama avea dreptul să își ceară libertatea, chiar dacă
nu a făcut-o. Este clar că ar trebui să se acorde scutire minorilor de douăzeci și cinci de ani într-un caz de acest fel și că orice
întârziere ar trebui să fie considerată ca provenind din chestiunea în sine; deoarece, așa cum a fost decretat și stabilit în
Constituția Divinității Severus că, ori de câte ori are loc o întârziere în plata banilor lăsați minorilor sub un trust, aceasta ar
trebui considerată ca provenind din chestiunea în sine, există un motiv și mai mare ca această regulă să fie adoptată atunci
când este vorba de acordarea de libertate.
Un anume Caecilius, care dăduse în gaj o sclavă, a prevăzut prin testamentul său ca, după ce creanța creditorului său va fi
satisfăcută, sclava să fie manuntată în virtutea unui trust. Întrucât moștenitorii nu au plătit creditorului, copiii născuți ulterior
de sclava respectivă au fost vânduți de acesta. Împăratul nostru și Tatăl său au declarat într-un Rescript că, în conformitate cu
ceea ce hotărâse Divinul Pius, copiii nu ar trebui să fie defraudați de libertatea la care au dreptul, și că prețul fiind restituit
cumpărătorului, ei ar trebui să devină liberi; la fel ca și cum mama lor ar fi fost manumisa în momentul în care s-au născut.
Împăratul nostru și Tatăl său au mai declarat într-un Rescript că, dacă un testament sau un codicil nu a fost deschis în termen
de cinci ani de la moartea testatorului, iar sclava a avut între timp un copil, acesta ar trebui să fie predat mamei sale, pentru ca
aceasta să poată beneficia de libertate; și că nu ar trebui să rămână în sclavie din cauza unei întârzieri accidentale.
Prin urmare, este evident din acest rescript, precum și din cel pe care l-am menționat ca fiind promulgat de Divinul Pius, că
acești împărați nu doreau ca orice întârziere accidentală în acordarea libertății să prejudicieze drepturile unui copil născut de
o sclavă căreia i s-a acordat libertatea în baza unui contract de încredere.
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Totuși, acest lucru nu va fi cazul în care libertatea va fi acordată în baza unui trust unei sclave femei prin înlocuirea unui fiu
sub vârsta pubertății, dacă ea a avut copilul în timpul vieții minorului; sau dacă ea trebuia să primească libertatea după
trecerea unui anumit timp, sau condiționat, și a născut copilul înainte ca timpul să fi sosit, sau înainte ca condiția să fi fost
respectată; pentru că respectivul copil nu va avea dreptul la libertate pentru că în acest caz condiția este diferită, deoarece
întârzierea nu a fost accidentală, ci a fost cauzată de voința testatorului.
În cazul în care un sclav ar fi lăsat moștenire cuiva în așa fel încât moștenirea să fie considerată nulă, iar libertatea este lăsată
aceluiași sclav în condițiile unui trust, se pune întrebarea dacă și acordarea libertății trebuie să fie considerată nulă. Și dacă
sclavul își cere libertatea în conformitate cu termenii fiduciei persoanei sub al cărei control rămâne, în cazul în care
moștenirea lăsată celui care a fost însărcinat să îl mantuiască a fost declarată nulă, sau dacă sclavul însuși a fost lăsat
moștenire așa cum a fost menționat mai sus, dacă legatul libertății sale nu ar trebui să fie considerat ca fiind lipsit de forță sau
efect. Cred că ar trebui să se spună că acordarea libertății în temeiul fiduciei rămâne neafectată, chiar dacă nimic nu poate
ajunge în mâinile celui căruia i s-a cerut să manumită sclavul. Prin urmare, cel care obține moștenirea trebuie să elibereze
sclavul, pentru motivul că libertatea acordată în temeiul unui trust nu permite să se interpună niciun obstacol.
În cazul legatelor de libertate, scutirea este acordată printr-un decret al Senatului promulgat pe vremea divinului Traian, în
timpul consulatului lui Rubrius Gallus și Caelius Hispo, după cum urmează: "În cazul în care cei însărcinați cu acordarea
libertății, după ce au fost chemați de pretor, refuză să se prezinte și, în urma unei anchete, pretorul constată că sclavii au
dreptul de a fi liberi, aceștia se vor afla în aceeași situație în fața legii ca și cum ar fi fost mantuiți direct."
Acest decret al Senatului face referire la cei care au dreptul la libertate în virtutea unui trust. Prin urmare, dacă aceștia nu au
dreptul la ea și dacă a fost obținută în mod fraudulos printr-o decizie a pretorului, libertatea nu va fi acordată în temeiul
acestui Decret al Senatului. Acest lucru l-a declarat Împăratul nostru și Tatăl său într-un Rescript.
Trebuie să fie chemați în fața pretorului cei care sunt obligați să acorde libertatea în temeiul unui trust, dar Decretul Rubrian
al Senatului nu se va aplica decât dacă aceștia sunt chemați. Prin urmare, ei trebuie să fie convocați prin notificări, prin edicte
sau prin scrisori.
Acest Decret al Senatului se aplică tuturor celor care se ascund și care sunt obligați să acorde libertatea în temeiul unui
contract de încredere. Prin urmare, indiferent cine este acuzat, fie că este vorba de moștenitor sau de oricine altcineva, va
exista un motiv pentru aplicarea Decretului Senatului; pentru că toți cei care sunt obligați să acorde libertate în virtutea unui
trust se află într-o astfel de poziție încât Decretul Senatului le va fi aplicabil.
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Prin urmare, dacă moștenitorul se ascunde, iar legatarul sau fiduciarul căruia i s-a cerut să acorde libertatea unui sclav este
prezent, Decretul Senatului nu va intra în vigoare, iar acordarea libertății va fi împiedicată; pentru că, în acest caz,
presupunem că legatarul nu a obținut încă proprietatea asupra sclavului.
Paulus, Trusts, Cartea a III-a.
Prin urmare, în acest caz trebuie să se recurgă la împărat, pentru ca interesele libertății să fie consultate.
Ulpianus, Trusts, Cartea a V-a.
Va fi oare un motiv pentru aplicarea Decretului Rubrian al Senatului, dacă un sclav, căruia i-a fost lăsată libertatea printr-un
trust, va fi vândut de către persoana însărcinată cu eliberarea sa, iar cumpărătorul se va ascunde, dar administratorul va
apărea? Marcellus spune că decretul se va aplica, deoarece cel care a fost însărcinat cu mantuirea sclavului nu este prezent.
Cuvintele următoare, "Refuză să se prezinte", nu cer în mod absolut ca cel a cărui datorie este de a acorda libertatea să se
ascundă, pentru că dacă nu face acest lucru, ci doar nu se prezintă, Decretul Senatului va fi aplicabil.
Aceeași regulă trebuie respectată și în cazul în care mai mulți moștenitori sunt însărcinați cu acordarea libertății în cadrul
fiduciei și se pronunță o decizie conform căreia nu există motive întemeiate pentru absența lor.
Sclavul va deveni libertul celor care lipsesc pentru un motiv întemeiat, precum și al celor care, fiind prezenți, nu provoacă
întârzieri în executarea fiduciei, la fel ca și cum ei singuri i-ar fi acordat libertatea.
În cazul în care cineva, însărcinat să mantuiască un sclav care nu aparține moșiei, se ascunde, în timpul consulatului lui
Aemilius Junius și al lui Julius Severus a fost promulgat un decret al Senatului pentru a prevedea o astfel de urgență, după
cum urmează: "Se hotărăște că, în cazul în care unul dintre cei care sunt însărcinați să acorde libertatea unui sclav în baza
unui contract de încredere, indiferent de motiv, iar sclavul nu aparținea persoanei care a făcut cererea în momentul morții
sale, iar administratorul refuză să se prezinte, pretorul va lua cunoștință de caz și, dacă se stabilește că sclavul are dreptul de a
fi manuntit, iar persoana însărcinată cu manumiterea sa este prezentă, trebuie să decidă în consecință. Și, după ce a pronunțat
decizia sa, condiția sclavului va fi aceeași, din punct de vedere juridic, ca și cum ar fi fost dacă ar fi fost manuntit de către
persoana însărcinată să facă acest lucru în temeiul încredințării."
Trebuie să se considere că persoanele nu sunt prezente pentru un motiv întemeiat, atunci când nu există nicio cauză
nepotrivită pentru absența lor; așa cum este suficient ca acestea să nu fi absentat cu scopul de a înșela sclavul de libertatea sa,
pentru ca ele să pară că sunt absente pentru un motiv întemeiat. Cu toate acestea, nu este necesar ca cineva să lipsească
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pentru afaceri publice. Prin urmare, dacă are domiciliul într-un loc, iar el solicită libertatea în temeiul fiduciei într-un alt loc,
trebuie spus că nu este esențial ca cel despre care se pretinde că este cel de la care se cuvine acordarea libertății să fie
convocat, deoarece, dacă în timp ce este absent, se stabilește că trebuie acordată libertatea, se poate pronunța o hotărâre prin
care să se constate că este absent pentru un motiv întemeiat, iar el nu își va pierde drepturile asupra libertului său, deoarece
nimeni nu poate avea îndoieli că este absent pentru un motiv întemeiat cel care se află la domiciliul său.
Paulus, Trusts, Cartea a III-a.
În cazul în care un sclav este înstrăinat după ce a fost plasat într-o astfel de situație încât ar trebui să fie eliberat în temeiul
unui trust, persoana căreia îi aparține între timp va fi obligată să îl mantuiască. În acest caz, însă, nu se face nicio distincție
dacă există sau nu o cauză justificată pentru absența sa, deoarece, în orice caz, el va avea dreptul la libertate.
Ulpianus, Trusts, Cartea a V-a.
Atunci când pretorul emite un decret prin care se decide că cel care lipsește are un motiv întemeiat pentru aceasta, iar el este
deja mort, Împăratul nostru a declarat într-un Rescript că decretul trebuie transferat moștenitorului său și că legea i se va
aplica la fel ca și cum pretorul ar fi decis că el însuși a lipsit pentru un motiv întemeiat.
În cazul în care printre sclavii care aveau dreptul la manumisiune se afla un copil, Senatul a decis că vârsta unuia dintre ei îi
va împiedica pe ceilalți care aveau dreptul de a fi liberi în conformitate cu termenii încredințării să își obțină libertatea.
Această regulă se va aplica și în cazul în care este desemnat un singur moștenitor, iar acesta nu este în măsură să vorbească
în nume propriu.
Totuși, atunci când minorul are un tutore, iar acesta nu este dispus să autorizeze acordarea libertății, Frații Divini au declarat
într-un Rescript că sclavul ar trebui să devină liber în conformitate cu termenii fiduciei, la fel ca și cum ar fi fost manuntit de
către minorul însuși, prin autoritatea tutorelui său; și că nu ar trebui să producă niciun dezavantaj minorului și nici nu ar
prejudicia, în niciun fel, acordarea libertății, dacă nu ar avea sclavul ca libert al său.
Prin urmare, atunci când apare vreun caz în care un copil nu este capabil să vorbească pentru el însuși, și totuși este
însărcinat cu acordarea libertății în cadrul unui trust, trebuie să luăm în considerare spiritul Decretului Senatului, care se
extinde chiar și la copilul moștenitor al persoanei însărcinate cu executarea trustului.
De asemenea, în aceste circumstanțe, ar trebui să se recurgă la pretor, mai ales că este prevăzut de un Rescript al Divinului
Pius că, în cazul în care unii dintre cei însărcinați cu executarea fiduciei sunt prezenți, iar alții s-au ascuns, iar alții din nou
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sunt absenți pentru un motiv întemeiat, și există și un copil, sclavul nu va deveni libertul tuturor, ci doar al copilului și al
celor care sunt absenți pentru un motiv întemeiat sau al celor care sunt prezenți.
În cazul în care sunt numiți mai mulți moștenitori, iar printre aceștia se află unul care nu poate vorbi în nume propriu, dar
care nu a fost însărcinat cu manțitul sclavului, acordarea libertății nu își va pierde efectul pentru că infantul nu poate vinde
partea sa de sclav coerezilor săi. Decretul Vitrasian al Senatului este aplicabil în acest caz. Divinul Pius a afirmat însă, într-un
Rescript adresat lui Cassius Dexter, că problema ar putea fi rezolvată după cum urmează, și anume, prin evaluarea acțiunilor
sclavilor cărora li s-a acordat libertatea în conformitate cu termenii fiduciei, la valoarea lor reală, iar apoi ordonând ca sclavii
să fie manumiți de către persoanele însărcinate cu această sarcină. Cu toate acestea, cei care i-au mantuit vor fi răspunzători
față de frații și coerezii lor, la fel ca și cum ar fi fost pronunțată o hotărâre judecătorească împotriva lor în acest sens.
Divinul Pius a afirmat într-un Rescript, cu referire la o persoană nebună, că libertatea acordată în cadrul unui trust nu era
împiedicată din cauza stării moștenitorului desemnat, în cazul în care se pretindea că acesta nu era în deplinătatea facultăților
mintale; și, prin urmare, dacă se va stabili că libertatea a fost prevăzută în mod legal prin trust, trebuie să se pronunțe un
decret în care să se precizeze acest lucru.
Ajutorul ar trebui să fie acordat unei persoane surdo-mute la fel ca în cazul unui copil.
În cazul în care cineva moare fără să lase un moștenitor sau un alt succesor care să poată executa trustul care conferă
libertatea, Senatul a decretat că ar trebui să se acorde ajutor în urma unei cereri adresate pretorului.
Cu toate acestea, dacă un moștenitor propriu-zis ar respinge succesiunea, scutirea ar trebui să fie acordată prin decretul
Senatului persoanei care are dreptul la libertate în temeiul fiduciei; chiar dacă nu se poate spune că moare fără un moștenitor,
care lasă un moștenitor propriu-zis, chiar dacă acesta respinge succesiunea.
Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care un minor în vârstă de douăzeci și cinci de ani intră în patrimoniul persoanei
însărcinate cu acordarea libertății și obține o restituire completă din cauza respingerii patrimoniului.
De asemenea, se poate întreba al cui este libertul sclavul; deoarece, în conformitate cu constituția, el își obține libertatea la
fel ca și cum ar fi dobândit-o în virtutea testamentului. El va deveni, prin urmare, libertul defunctului, și nu al celui care a fost
însărcinat cu executarea fiduciei.
Există un Rescript al Divinității Marcus și Verus care spune că, în cazul în care unul dintre cei însărcinați cu executarea
fiduciei moare fără să lase un succesor, iar celălalt este absent pentru un motiv întemeiat, sclavul va avea dreptul la libertatea
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sa, la fel ca și cum aceasta i-ar fi fost acordată în mod regulat de către cel care a murit fără succesor sau de către cel care a
fost absent pentru un motiv întemeiat.
Se poate ivi o chestiune foarte frumoasă; și anume, în cazul în care un moștenitor moare fără succesor, dacă sclavul își poate
obține libertatea înainte de a fi sigur că nu va apărea un moștenitor sau un posesor al moștenirii conform Edictului pretorian,
sau în timp ce este încă îndoielnic (de exemplu, în timp ce moștenitorul desemnat deliberează), dacă acesta va accepta
moștenirea. Cea mai bună opinie este că este necesar să se aștepte până când este sigur că nu va apărea niciun succesor.
Împăratul nostru, Antoninus, a declarat într-un Rescript că un sclav care are dreptul la libertate în virtutea unui trust nu poate
primi nimic în baza testamentului moștenitorului fără ca libertatea sa să fie menționată.
Divinul Marcus a declarat, de asemenea, într-un Rescript că acordarea libertății în temeiul unui trust nu poate fi anulată sau
afectată în mod nefavorabil de vârsta, starea, lipsa sau întârzierea celor care trebuiau să vegheze la executarea lor.
Deși o moștenire de libertate făcută printr-un codicil care este nulă nu este datorată, totuși, dacă moștenitorul a considerat
codicilul ca fiind valabil și a plătit ceva în temeiul acestuia și a dorit ca sclavii să rămână liberi pentru a îndeplini prevederile
trustului, s-a declarat printr-un Rescript al Împăratului nostru și al Divinului său Părinte că ei vor avea dreptul, pe bună
dreptate, la libertatea lor.
Paulus, Trusts, Cartea a III-a.
Libertatea poate fi acordată în cadrul unui trust unui sclav care aparține altuia, cu condiția ca acesta să aibă capacitate
testamentară în raport cu stăpânul său.
În cazul în care o persoană pe cale să moară ab intestat l-a însărcinat pe fiul său să manunțeze un anumit sclav, iar ulterior i
s-a născut un copil postum, Părinții Divini au declarat într-un Rescriptum că, deoarece sclavul nu putea fi împărțit, el ar
trebui să fie manuntit atât de moștenitorul legal, cât și de copilul postum.
O persoană care este însărcinată cu acordarea libertății în temeiul unui trust poate mantui un sclav, chiar și în momentul în
care îi este interzis să-l înstrăineze.
În cazul în care un patron dobândește posesia pretoriană contrar dispozițiilor testamentare, deoarece libertul său l-a trecut în
stăpânire, el nu poate fi obligat să își vândă propriul sclav pe care a fost rugat de libertul său să îl mantuiască.
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În cazul în care persoana căreia îi aparține un sclav nu dorește să-l vândă pentru ca acesta să poată fi manuntit, pretorul nu
are niciun motiv să intervină. Aceeași regulă se aplică și atunci când acesta dorește să-l vândă pentru un preț mai mare decât
cel corect. Dacă, totuși, stăpânul este dispus să-și vândă sclavul pentru o anumită sumă care, la prima vedere, nu pare a fi
nedreaptă, iar cel căruia i s-a cerut să îl mantuiască susține că prețul este nerezonabil, pretorul ar trebui să intervină cu
autoritatea sa, astfel încât, după ce un preț corect a fost plătit cu acordul stăpânului, libertatea să poată fi acordată sclavului de
către cumpărător. Cu toate acestea, dacă stăpânul este dispus să vândă sclavul, iar acesta dorește să fie manuntit, moștenitorul
ar trebui să fie obligat să îl cumpere și să îl manunțeze; cu excepția cazului în care stăpânul a dorit să manunțeze sclavul
pentru a i se putea acorda o acțiune împotriva moștenitorului în vederea recuperării prețului. Același lucru ar trebui făcut și în
cazul în care moștenitorul se ascunde. Împăratul Antoninus, de asemenea, a afirmat acest lucru într-un Rescript.
Marcianus, Trusts, Cartea XV.
Dacă stăpânul este gata să înstrăineze sclavul, dar nu este dispus să facă acest lucru înainte de a fi mulțumit de preț, el nu ar
trebui să fie obligat să-l elibereze, de teamă ca nu cumva, dacă ar face-o, să nu obțină puțin sau nimic, dacă cel căruia i se
cere să îl mantuiască se dovedește a fi insolvabil.
Dacă sclavul nu consimte, nici stăpânul, nici altcineva nu ar trebui să fie autorizat să procedeze la acest lucru, deoarece un
astfel de trust de acest fel nu este unul prin care stăpânul dobândește ceva; în caz contrar, beneficiul trustului ar părea să
revină doar lui însuși. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă testatorul ar dori ca sclavul să fie cumpărat pentru mai mult decât
valorează și să fie manumit, pentru că atunci stăpânul ar putea proceda la executarea fiduciei; deoarece ar fi în interesul său
să obțină, pe lângă valoarea reală a sclavului, orice surplus pe care testatorul a ordonat să i se dea; iar sclavul are interesul de
a-și asigura libertatea.
Acest lucru se va întâmpla în cazul în care moștenitorul sau legatarului este obligat să cumpere anumite bunuri pentru o
sumă de bani specială și să le predea altei persoane; pentru că atunci atât proprietarul bunurilor, cât și persoana căreia
urmează să fie predate pot proceda pentru a obliga la executarea fiduciei, deoarece ambii sunt interesați să facă acest lucru;
proprietarul, pentru a putea obține orice surplus în plus față de prețul pe care testatorul a ordonat să i se dea, iar persoana
căreia i-au fost lăsate bunurile, pentru a le putea dobândi.
Paulus, Trusts, Cartea a III-a.
În cazul în care fiului defunctului i se cere să mantuiască un sclav care aparține tatălui său, trebuie spus că îl poate avea ca
libert al său în conformitate cu Edictul pretorian și îi poate impune servicii; căci el poate face acest lucru în calitate de fiu al
patronului, chiar dacă sclavul ar trebui să obțină direct libertatea.
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Va exista un temei pentru aplicarea Decretului Rubrian al Senatului chiar și atunci când libertatea este acordată sub o
condiție, cu condiția ca respectarea condiției să nu fie impusă sclavului însuși. Nu contează nici dacă condiția constă în a da
sau a face ceva, sau dacă depinde de apariția oricărui alt eveniment, deoarece moștenitorul își va pierde libertatea ca fiu al
defunctului dacă pune vreun obstacol în calea îndeplinirii condiției, chiar dacă își poate dobândi dreptul asupra libertului în
alt mod. Uneori, el suferă o pedeapsă, căci dacă cere ca sclavul să rămână în robie sau îl acuză de o crimă capitală, el va
pierde posesia pretoriei contrar prevederilor testamentare.
În cazul în care un sclav este lăsat moștenire cuiva care este însărcinat să îl mantuiască, dar refuză să îl accepte, acesta poate
fi obligat să o facă sau să cedeze drepturile sale de acțiune oricui ar alege sclavul, pentru ca acordarea libertății să nu fie
anulată.
Pomponius, Trusts, Cartea a III-a.
Atunci când persoana căreia i se lasă un sclav pentru a fi eliberat în temeiul unui trust nu este de acord, sclavul nu trebuie să
îi fie predat pentru a fi emancipat, ci el poate deveni libertul al altuia decât cel căruia i s-a cerut să îl emancipeze.
Campanus spune că, dacă un minor de douăzeci de ani îi cere moștenitorului său să manumită un sclav care îi aparține,
trebuie să i se acorde libertatea; pentru că, în acest caz, Lex Aelia Sentia nu se aplică.
Un sclav a fost lăsat moștenire lui Calpurnius Flaccus, care a fost însărcinat să îl mantuiască, iar dacă acesta refuza, același
sclav a fost lăsat moștenire lui Titius, care a fost însărcinat, de asemenea, să îl mantuiască; iar dacă acesta nu reușea să facă
acest lucru, sclavul a primit ordin să fie liber. Sabinus spune că moștenirea este nulă și că sclavul va deveni liber imediat prin
termenii testamentului.
Marcianus, Trusts, Cartea XV.
Opinia lui Gaius Cassius nu este adoptată, pentru că el susținea că obligația de a-și mantui propriul sclav nu ar trebui să fie
impusă moștenitorului sau legatarului, dacă serviciile sclavului erau atât de necesare încât nu se putea dispensa de ele; ca, de
exemplu, în cazul în care acesta era intendentul său, sau învățătorul copiilor, sau în cazul în care a comis o crimă
impardonabilă. Pentru că se consideră că testatorul a avut acești sclavi în puterea sa, iar proprietarii au dreptul de a respinge
testamentul, dar dacă acest lucru nu se face, trebuie să se îndeplinească dorințele defunctului.
Același, Trusturi, Cartea a XVI-a.
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Nu intră în domeniul de aplicare al Decretului Rubrian al Senatului nici pruncii, nici nebunii, nici captivii luați de inamic,
nici cei pe care îi reține religia sau o cauză onorabilă, sau o calamitate, sau o afacere importantă, sau pericolul de a-și pierde
viața sau reputația, sau orice altceva de acest fel; de asemenea, nici minorii care nu au tutori, și chiar dacă au, nici ei și nici
tutorii lor nu sunt supuși dispozițiilor sale, în cazul în care este vorba de oricare dintre chestiunile menționate mai sus. Căci,
chiar dacă aceștia din urmă se abțin în mod intenționat de la exercitarea autorității lor, nu cred că tutorele lor ar trebui să fie
lipsit de drepturile asupra celor liberi, pentru că este nedrept ca un tutore să sufere un rău din cauza actului tutorelui său care,
poate, nu este solvabil, și numai aceia sunt incluși în Decretul Senatului care sunt obligați să acorde libertatea în conformitate
cu prevederile trustului. Ce cale trebuie urmată atunci ? Ajutorul este acordat unor astfel de persoane prin Decretul Dasumian
al Senatului, în temeiul căruia sunt prevăzute dispoziții cu referire la cei care sunt absenți pentru un motiv întemeiat, pentru
ca nici un impediment să fie pus în calea libertății și pentru ca drepturile asupra unui libert să nu fie luate de la cei care nu
sunt vinovați de fraudă.
Dacă o parte absentă este apărată de un avocat, se consideră întotdeauna că este absentă pentru un motiv întemeiat și nu va fi
lipsită de drepturile sale asupra libertului său.
Nu se poate ridica nicio obiecție împotriva competenței unui magistrat care are cunoștință de o acordare a libertății în
temeiul unui trust, invocând un privilegiu personal, sau unul legat de o municipalitate sau de o corporație, sau orice funcție
deținută de cineva, sau starea civilă a oricăreia dintre părțile interesate.
Ulpianus, Trusts, Cartea a VI-a.
Atunci când o acordare absolută a libertății este făcută sub termenii unui trust unui sclav despre care se spune că a administrat
afacerile stăpânului său, Divinul Marcus a declarat într-un Rescript că aceasta nu trebuie să fie amânată; ci că un arbitru
trebuie să fie numit imediat cu scopul de a obliga sclavul să dea socoteală. Cuvintele Rescriptului sunt următoarele: "Pare a fi
calea cea mai echitabilă de a-i acorda imediat libertatea lui Trophinus în temeiul încredințării, deoarece s-a stabilit că aceasta
a fost acordată fără condiția ca el să dea socoteală. Nici nu ar fi uman ca bucuria libertății sale să fie întârziată din cauza
oricărei chestiuni pecuniare care ar putea apărea. Cu toate acestea, de îndată ce își va obține libertatea, ar trebui să fie numit
un arbitru de către pretor, în fața căruia cel care a făcut afacerea să se prezinte și să dea socoteală." Prin urmare, el este
obligat doar să dea socoteală, dar nu se spune nimic despre faptul că trebuie să plătească orice sold care ar putea rămâne în
mâinile sale. Nu cred că poate fi obligat să facă acest lucru, deoarece nu poate fi dat în judecată după ce și-a obținut libertatea
în legătură cu orice afacere pe care a făcut-o în timpul servituții. Este clar că poate fi obligat de pretor să predea orice
proprietate menționată în conturile sale și toate obiectele sau banii pe care îi are în posesie, precum și să dea informații cu
privire la chestiuni speciale.
1. Paulus, Decrete, Cartea a III-a.
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Un testator, al cărui testament nu era perfect, a lăsat moștenire libertatea și un trust unei sclave pe care o crescuse. Întrucât
toate aceste legate au intrat în vigoare în cadrul unei succesiuni ab intestat, s-a întrebat dacă sclava a fost manuntată în
virtutea fiduciei. A fost pronunțată o hotărâre interlocutorie în sensul că, chiar dacă tatăl ar fi cerut ca nimic să nu fie făcut ab
intestato, copiii săi, din respect pentru memoria sa, ar fi trebuit să o manumită pe sclava de care tatăl lor era atașat. Prin
urmare, s-a hotărât că aceasta a fost manumisa în mod legal și, din acest motiv, a avut dreptul la beneficiul fiduciei.
2. Același, Opinii, Cartea XIII.
Paulus a dat ca fiind de părere că, chiar dacă era vorba de sclavul altuia pe care un testator dorea să fie manumit de către unul
dintre moștenitorii săi, sub impresia că îi aparținea, cel căruia i se cerea să îl manuiască ar trebui să fie obligat să cumpere
sclavul și să îl elibereze; deoarece nu credea că un caz care implica libertatea și unul referitor la dispoziția banilor în cadrul
unui trust erau similare.
3. Paulus a dat o opinie după cum urmează: "Crede-mă, Zoilus, că fiul meu Marțial îți este recunoscător, și nu numai ție, ci și
copiilor tăi" (ceea ce înseamnă că intenția defunctului, cu referire la un beneficiu care urma să fie conferit copiilor lui Zoilus,
era inclusă în această clauză, ei fiind sclavi), "nu li se poate face un serviciu mai mare decât să le dai libertatea". Prin urmare,
guvernatorul ar trebui să execute testamentul defunctului.
4. Același, Opinii, Cartea XV.
Lucius Titius i-a dat sclava sa, Concordia, fiicei sale naturale, Septicia. Ulterior, prin testamentul său, el a lăsat sclava
menționată mai sus, împreună cu altele, fiicei sale, cu scopul de a o mantui. Vă întreb dacă fiica sa, Septicia, poate fi obligată
să o mantuiască pe sclavă. Paulus a răspuns că, în cazul în care donația sclavului a fost făcută în timpul vieții tatălui natural,
iar fiica nu a acceptat alte moșteniri lăsate prin testament de tatăl său, aceasta nu poate fi obligată prin termenii fiduciei să o
manunțeze pe sclava menționată, care era proprietatea sa.
5. Lucius Titius i-a lăsat prin testament sclavul său Stichus lui Maevius și a cerut ca acesta să nu fie niciodată manumit nici
de el, nici de moștenitorul său. Paulus a dat ca fiind de părere că testatorul avea puterea de a elibera ulterior acest sclav,
deoarece nu și-a impus nicio condiție lui însuși, ci legatarului său.
6. Scaevola, Opinii, Cartea a IV-a.
"Doresc ca Thais, sclava mea, să devină femeia mea eliberată, după ce l-a servit pe moștenitorul meu ca sclavă timp de zece
ani". Se pune întrebarea, întrucât testatorul dorea ca sclava să fie femeia sa liberă, iar moștenitorul nu o putea face astfel, iar
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libertatea nu i-a fost acordată în mod absolut și direct, dacă ea va rămâne în sclavie chiar și după trecerea celor zece ani.
Răspunsul a fost că nu există nimic în cazul menționat care să arate de ce nu ar trebui să se acorde dreptul la libertate pentru
Thais.
7. Lucius Titius a prevăzut în testamentul său următoarele: "Dragul meu fiu, Maevius, dacă Stichus, Damas și Pamphilus au
meritat-o din partea ta, te rog să nu le permiți să servească drept sclavi la altcineva după ce datoriile mele vor fi fost plătite".
Dacă a fost vina moștenitorului că nu au fost plătite datoriile moștenirii, întreb dacă sclavii își pot obține libertatea în
conformitate cu termenii fiduciei. Răspunsul a fost că moștenitorul nu ar trebui să fie învinuit dacă a întârziat plata datoriilor
din cauza comodității care i-a rezultat în gestionarea proprietății sale; dar dacă se dovedește în mod clar că a intenționat să nu
plătească datoriile, pentru a prejudicia acordarea libertății, aceasta din urmă va deveni operațională.
8. Un testator l-a însărcinat pe tutorele testamentar al copiilor săi să îi manunțeze sclavii, dar persoana desemnată a fost
scuzată. Întreb dacă ceilalți tutori numiți în locul celui care a fost scuzat ar trebui să fie obligați să elibereze sclavii.
Răspunsul a fost că, potrivit faptelor expuse, moștenitorul desemnat părea să fi fost însărcinat cu acordarea libertății.
9. "Îi dau lui Seius trei lire de aur și notarului meu Stichus, pe care îl însărcinez să îl mantuiască". Seius a fost numit tutore
prin același testament, dar s-a scuzat de acceptarea tutelei. Se pune întrebarea dacă, cu toate acestea, ar trebui să fie executată
acordarea libertății în temeiul fiduciei. Răspunsul a fost că nu există nimic în cazul enunțat care să împiedice acest lucru.
10. Un testator, după ce și-a desemnat sora drept moștenitoare, a făcut următoarea dispoziție cu privire la sclavii săi: "Doresc
și te însărcinez, draga mea soră, să ai cea mai mare considerație pentru administratorii mei, Stichus și Damas, pe care nu i-am
manuntit, deoarece nu și-au dat socotelile. Dacă și tu ești mulțumită de acești sclavi, cunoști sentimentele pe care le nutresc
față de ei". În cazul în care administratorii erau gata să își dea socotelile, iar moștenitorul nu le-a acordat libertatea, întreb
dacă ar trebui să fie ascultată dacă ar pretinde că nu este mulțumită de ei. Răspunsul a fost că nu ar trebui să se ia în
considerare nemulțumirea moștenitorului, ci doar ceea ce ar fi satisfăcut un cetățean de încredere pentru a le permite să își
obțină libertatea.
11. Lucia Titia i-a însărcinat pe moștenitorii ei să o cumpere pe Pamphila, sclava de sex feminin a lui Seia, și pe copiii ei, și
să îi manunțeze. Un judecător a făcut o estimare a sumei care trebuia dată pentru ei și, între timp, înainte ca banii să fie
plătiți, Pamphila a adus pe lume un copil. Întreb dacă copilul lui Pamphila ar fi aparținut moștenitorilor Seiei sau
moștenitorului lui Titia? Răspunsul a fost că copilul ar fi proprietatea persoanei căreia îi aparținea mama în momentul nașterii
sale; dar dacă moștenitorul ar fi fost în întârziere în executarea încredințării, ar fi fost obligat să acorde și el libertatea
copilului.
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12. Lucius Titius a făcut următoarea prevedere în testamentul său: "Îi recomand pe So-and-So și So-and-So, sclavi care sunt
medici, și depinde de tine dacă îi vei avea ca buni liberți și asistenți medicali. Eu însumi le-aș acorda libertatea, dar mă tem să
o fac, pentru că medicii surorii mele, care au fost sclavi, după ce au fost mancurtizați de ea și după ce și-au ispășit pedeapsa,
au abandonat-o." Întreb dacă sclavii sus-menționați au dreptul la libertate în baza trustului. Răspunsul a fost că, în
conformitate cu faptele declarate, necesitatea de a-i elibera nu este impusă moștenitorilor, ci că acest lucru depinde de
judecata lor.
13. Titius a acordat libertatea sclavului său "în cazul în care își va da socotelile". Întreb dacă socotelile pe care le va da ar
trebui să includă, ca parte a sumei rămase în mâinile sale, orice pierderi care ar fi putut fi suportate accidental. Am dat ca
părere că, în orice afacere care a fost tranzacționată cu acordul stăpânului, acele pierderi care au fost rezultatul unui accident
nu pot fi imputate sclavului și nu trebuie incluse, în soldul rămas în mâinile sale.
14. De asemenea, întreb, în cazul în care unui sclav i se ordonă să predea tot peculium-ul său, dacă peculium-ul ar trebui
calculat în așa fel încât să fie inclus în el doar ceea ce ar aparține stăpânului din orice motiv. Răspunsul a fost că, în cazul în
cauză, ceea ce i se cuvine stăpânului nu ar trebui să fie dedus din peculium.
15. Întreb, de asemenea, dacă sclavul a pus în peculium o parte din soldul rămas în mâinile sale, dacă acest lucru ar trebui să
fie dedus din peculium-ul pe care trebuie să îl predea. Răspunsul a fost că, dacă ceea ce este menționat a fost plasat în
peculium, trebuie să fie plătit ca parte din sold, deoarece condiția este suficient de respectată atunci când restul peculiumului
este predat.
16. Un testator a făcut prin testamentul său o concesie de libertate după cum urmează: "Doresc ca sclavul meu, Cupitus, să fie
liber, după ce își va da socotelile, atunci când fiul meu Marcianus va împlini vârsta de șaisprezece ani." După decesul
testatorului, tutorii fiului său i-au cerut lui Cupitus să plătească o datorie datorată succesiunii, iar acesta din urmă a plătit
tutorilor respectivi suma pe care o încasase. Ulterior, fiul a decedat sub vârsta pubertății, mama sa a devenit moștenitoarea sa
și a determinat pronunțarea unei hotărâri judecătorești împotriva tutorilor în contul administrării tutelei de către aceștia.
Cupitus și-a cerut libertatea în momentul în care Marcianus ar fi împlinit șaisprezece ani, dacă ar fi trăit; și s-a oferit să dea
socotelile sale pentru un an după moartea testatorului, așa cum au fost aprobate celelalte socoteli. S-a pus întrebarea dacă
Cupitus putea fi obligat și el să dea socotelile pentru care erau responsabili tutorii. Răspunsul a fost că sclavul în cauză pare
să se fi conformat condiției de a-și prezenta conturile, dacă ar fi prezentat unul pentru toate afacerile pe care le desfășurase și
care puteau fi solicitate în mod corespunzător. În ceea ce privește cealaltă condiție, ar trebui să se adopte interpretarea cea
mai indulgentă, și anume că, întrucât copilul a murit, sclavul a așteptat suficient de mult, deoarece nu și-a cerut libertatea
decât în momentul în care minorul ar fi împlinit șaisprezece ani dacă ar fi trăit.
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17. "Stichus și Damas, sclavii mei, voi veți deveni liberi ai mei, dacă îmi veți da socoteală." S-a pus întrebarea dacă, pentru ași obține libertatea, ei trebuie nu numai să dea socoteală, ci și să renunțe la orice proprietate pe care și-au însușit-o în mod
intenționat și fraudulos. Răspunsul a fost că, în condiția de a da socoteală, era inclus tot ceea ce era legat de administrarea și
fidelitatea sclavului.
18. Anumiți sclavi nu s-au conformat condiției de a-și da socotelile într-un anumit interval de timp, iar ulterior au anunțat că
sunt gata să o facă. S-a pus întrebarea dacă aceștia își puteau obține libertatea. Răspunsul a fost că, dacă erau vinovați pentru
că nu se conformau condiției în termenul stabilit, nu puteau deveni liberi, chiar dacă ulterior erau dispuși să își dea socotelile.
19. "Cer moștenitorilor mei și îi însărcinez să îl mantuiască pe Stichus, după ce își va da socotelile, atunci când fiul meu va
împlini vârsta de șaisprezece ani." Întreb dacă testatorul a avut intenția ca sclavul să acționeze ca administrator până în
momentul în care fiul a ajuns la vârsta pubertății. Răspunsul a fost că era clar că testatorul intenționa ca Stichus să dea
socoteală și de această parte a administrării sale.
20. "Poruncesc ca sclavul meu, Stichus, să dea și să plătească fiicei și soției mele, moștenitorii mei, atâtea aurei, fără nicio
controversă, și le însărcinez să îl mantuiască." Întrucât soția a respins moștenirea, s-a pus întrebarea dacă sclavul era obligat
să le plătească amândurora sau doar fiicei. Răspunsul a fost că întreaga sumă trebuia plătită fiicei, întrucât ea era singura
moștenitoare a averii.
21. Un testator, după ce și-a numit fiul moștenitor al întregii sale averi, i-a acordat acestuia libertatea cu următoarele cuvinte:
"Nu, nu, nu: "Fie ca decembrie, contabilul meu, Severus, intendentul meu, și Victorina, soția lui Severus, să devină liberi
peste opt ani, și doresc ca ei să rămână în serviciul fiului meu pentru această perioadă. În plus, te însărcinez, dragul meu fiu
Severus, să-i tratezi cu considerație pe December și Severus, cărora nu le-am acordat imediat libertatea, pentru ca ei să-ți
poată aduce servicii adecvate și sper că îi vei avea ca buni liberi." Întrucât fiul lui Titius avea nouă ani în momentul în care
acesta din urmă și-a făcut testamentul, iar Titius a murit la doi ani și șase luni după aceea, întreb dacă cei opt ani în care a fost
amânată acordarea libertății ar trebui să fie socotiți de la data testamentului sau de la momentul morții testatorului. Răspunsul
a fost că se pare că testatorul pare să fi numărat cei opt ani, în timpul cărora acordarea libertății a fost suspendată, de la data
la care a fost făcut testamentul, cu excepția cazului în care se poate dovedi că intenția sa a fost alta.
22. "Lasă-l pe Spendophorus să fie liber când fiica mea se va căsători în familia mea, dacă va da socoteală satisfăcătoare de
administrarea sa față de ea." Fiica, murind înainte de a atinge vârsta pubertății și în timpul vieții tatălui ei, Seius a devenit
moștenitor prin substituire. Dacă Spendophorus nu a mai desfășurat afacerile minorei și a încetat să mai administreze
afacerile tatălui ei, întreb dacă el ar fi devenit liber prin termenii testamentului, în momentul în care, dacă Titia ar fi trăit, ar fi
împlinit doisprezece ani. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, dacă sclavul nu ar fi efectuat nicio
afacere de care ar fi fost obligat să dea socoteală moștenitorului, el ar deveni liber.
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23. "Doresc ca Stichus să fie manuntit după ce va da socoteală". Stichus, care era bancher, a executat anumite bilete la ordin
cu aprobarea stăpânului său și a prezentat conturi semnate de acesta din urmă, dar nu a contractat ulterior alte obligații. S-a
pus întrebarea dacă se poate considera că această condiție a fost respectată, în cazul în care existau unii debitori insolvabili
ale căror creanțe alții au încercat să le colecteze. Răspunsul a fost că faptul că unii dintre debitori nu erau solvabili nu avea
nicio legătură cu obligația de a da socoteală.
24. Marcianus, Trusts, cartea VII.
Împăratul nostru, Antoninus Pius, pentru ca ultimele testamente ale soldaților săi să fie considerate în toate privințele
valabile, în cazul în care un moștenitor desemnat și înlocuitorul său mureau subit înainte de a intra în posesia bunurilor, a
ordonat ca cei cărora soldații le lăsaseră libertatea și averea în baza unui trust, să devină liberi și să fie moștenitori, ca și cum
ar fi primit ambele moșteniri în mod direct. Mai mult, în cazul în care sclavii, prin intermediul unui trust, își dobândiseră
libertatea și o moștenire de la un civil, iar moștenitorul desemnat și înlocuitorul său muriseră, de asemenea, brusc, el a
considerat că acest lucru era suficient pentru confirmarea libertății lor.
25. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Libertatea acordată în temeiul unui contract de încredere nu se datorează unui sclav pe care stăpânul său l-a pus ulterior în
lanțuri.
26. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Un sclav poate intenta în mod legal un proces împotriva stăpânului său în cazul în care libertatea i-a fost lăsată prin
intermediul unui trust.
27. 27. Ulpianus, Disputations, Book III.
Atunci când un debitor este rugat de creditorul său să mantuiască o sclavă care i-a fost pusă în gaj, se poate susține că
libertatea a fost legal lăsată de debitor în temeiul contractului de fiducie. Căci ce importanță are faptul că o anumită sumă este
lăsată de el sau că libertatea este acordată în temeiul unui trust? Indiferent dacă valoarea sclavului este mai mare sau mai
mică, el poate fi obligat să îi acorde libertatea; cu condiția să fi recunoscut odată validitatea testamentului creditorului său.
Trebuie să înțelegem că a făcut acest lucru atunci când, de exemplu, dacă este dat în judecată de către moștenitor, se
prevalează de o excepție; sau dovedește dorințele creditorului într-un alt mod. Căci dacă debitorul este acționat în judecată de
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către moștenitorul creditorului, acesta poate invoca o excepție pe motiv de rea-credință, din cauza interesului debitorului de a
obține sclavul său.
28. În cazul acordării libertății în temeiul unui trust, chiar dacă legatarul nu a obținut decât un mic legat, va fi totuși necesar
ca el să își mantuiască sclavul. Căci, dacă un trust pecuniar va fi divizat, se va aduce un mare prejudiciu cauzei libertății,
precum și beneficiarului; prin urmare, este mai bine ca cel care acceptă moștenirea să fie împovărat decât ca legatul de
libertate să fie anulat.
29. Ori de câte ori libertatea este lăsată prin testament unui sclav de sex masculin sau feminin, în condițiile unui trust, sclavul
se află într-o astfel de poziție încât va rămâne în servitute până când va fi manumit. Dacă persoana însărcinată cu această
îndatorire nu întârzie să elibereze sclavul, nu va avea loc nicio schimbare în condiția sa și, prin urmare, se stabilește că
sclavul poate, între timp, să fie lăsat moștenire, sub rezerva manumiterii sale ulterioare.
30. Același, Disputații, Cartea a VI-a.
Libertatea poate fi acordată în temeiul unui contract de fiducie, după cum urmează: "Îl însărcinez pe moștenitorul meu să îl
manumită pe Stichus, dacă el va alege să o facă", chiar dacă nimic altceva în testament care depinde de consimțământul
moștenitorului nu ar fi valabil.
31. Este clar că, dacă libertatea este lăsată prin moștenire după cum urmează: "Dacă Stichus ar dori", aceasta poate fi
acordată acestuia.
32. În cazul în care într-un testament este inserată următoarea clauză: "Doresc ca Stichus să fie liber, dacă este de acord", mi
se pare că acordarea libertății poate fi considerată validă, deoarece cuvintele implică mai degrabă o condiție, la fel ca și în
cazul în care mi s-ar face un legat: "Dacă Titius ar urca la Capitoliu".
33. În cazul în care într-un testament s-a menționat: "Dacă moștenitorul ar consimți", fiducia nu va fi valabilă, dar acesta va fi
cazul doar atunci când testatorul a lăsat totul la discreția moștenitorului său: "Dacă el alege". În cazul în care, totuși, a lăsat
totul la aprecierea sa de bun cetățean, nu avem nicio îndoială că libertatea ar trebui să fie acordată; pentru că s-a decis că un
sclav avea dreptul să fie liber atunci când testatorul a făcut următoarea prevedere: "Dacă credeți că este potrivit, vă cer să îl
manumiți", pentru că acest lucru trebuie să fie înțeles ca însemnând dacă dumneavoastră, ca bun cetățean, aprobați acest
lucru. Căci acolo unde libertatea este lăsată prin testament după cum urmează: "Dacă îmi aprobați voința", cred că ar trebui să
fie acordată, la fel ca în cazul următor: "Dacă o merită din partea dumneavoastră ca bun cetățean", sau "Dacă nu ar trebui să
vă jignească ca bun cetățean", sau "Dacă îl aprobați", sau "Dacă nu îl dezaprobați", sau "Dacă credeți că este demn". Pentru
că atunci când un testator a lăsat o moștenire de libertate în temeiul unui trust, cu cuvintele grecești care înseamnă: "Doresc
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să acordați libertatea lui Așa și așa, dacă credeți că este cel mai bine", a fost declarat de către Divinul Severus într-un
Rescript că executarea trustului poate fi cerută.
34. Dar, deși un testator nu poate lăsa la aprecierea moștenitorului său dacă va acorda sau nu libertatea unui sclav, îl poate
lăsa pe acesta să decidă când va fi acordată.
35. Un anumit om, care a lăsat moștenire trei sclavi, l-a însărcinat pe moștenitorul său să manunțeze oricare doi dintre ei pe
care îi va alege. O astfel de încredințare va fi valabilă, iar moștenitorul va putea să manunțeze oricare dintre cei trei sclavi pe
care îi va alege. Prin urmare, dacă un legatar îi revendică pe cei pe care moștenitorul dorește să-i manunțeze, acesta va fi
împiedicat de o excepție pe motiv de rea-credință.
36. Julianus, Digest, Cartea XLII.
Dacă un tată își numește moștenitori pe cei doi fii ai săi, iar testamentul său este anulat prin nașterea unui copil postum, cu
toate că averea le va aparține în mod egal, totuși, nu trebuie executate concesiunile de libertate în temeiul fiduciei, deoarece
ei nu sunt obligați să plătească alte moșteniri sau să execute alte fiducii.
37. În cazul în care un moștenitor care este însărcinat să mantuiască un sclav care aparține unui terț, sau unul care este deținut
în comun, sau unul în care uzufructul aparține altuia, se ascunde, nu se va acorda în mod necorespunzător o scutire în temeiul
Decretului Senatului.
38. Dacă libertatea îi este lăsată lui Stichus printr-un trust cu condiția ca acesta să dea socoteală, iar el este gata să plătească
soldul aflat în mâinile sale, în timpul absenței moștenitorului, este de datoria pretorului să aleagă o persoană de încredere sub
supravegherea căreia să se poată da socoteală, astfel încât sclavul să poată depune banii care se cuvin conform calculului;
apoi pretorul va decreta că sclavul are dreptul la libertate în conformitate cu termenii trustului. Se cuvine ca acest lucru să fie
făcut atunci când moștenitorul este absent dintr-un motiv întemeiat; căci dacă se ascunde, va fi suficient pentru a-l convinge
pe pretor că nu este vina sclavului că nu este respectată condiția și, prin urmare, trebuie să decreteze că are dreptul la
libertate.
39. În cazul în care libertatea este lăsată condiționat unui sclav care face parte din moștenire, el nu trebuie să fie predat
beneficiarului fiduciei, decât dacă acesta din urmă dă garanții că îl va preda dacă condiția va fi respectată.
40. O anumită femeie, în momentul morții sale, a făcut următoarea declarație în prezența mai multor bărbați respectabili și a
mamei sale, care avea dreptul la moștenire în calitate de moștenitoare de drept: "Doresc ca sclavii mei de sex feminin,
Maevia și Seia, să fie liberi", iar apoi a murit ab intestat. Întreb, dacă mama ei nu revendică averea ca moștenitoare de drept
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în temeiul Decretului Senatului, iar aceasta ar trebui să treacă la rudele cele mai apropiate, dacă sclavele vor avea dreptul la
libertate în conformitate cu termenii fiduciei. Am răspuns că da, pentru că atunci când femeia, aflată în pragul morții, a spus:
"Doresc ca sclavele mele, Așa și așa și Așa și așa, să fie libere", se consideră că a cerut acest lucru tuturor celor care ar fi
moștenitorii ei de drept sau posesorii averii sale conform Edictului pretorian.
41. Același, Digest, Cartea LXII.
Unde a fost inserat următorul text într-un testament: "Îl las pe Stichus lui Titius" sau "Moștenitorul meu să îl dea lui Titius,
pentru ca acesta să îl mantuiască", am considerat că, dacă legatarii îl revendică pe Stichus, i se poate opune o excepție pe
motiv de rea-credință; cu excepția cazului în care el dă garanții pentru a-i acorda libertatea în conformitate cu voința
defunctului.
42. Africanus, Întrebări, Cartea a IX-a.
În cazul în care o persoană căreia îi este lăsat un sclav și care este însărcinată să-l mantuiască se ascunde, se consideră că
sclavul devine libertul defunctului. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care nu legatarul, ci moștenitorul este însărcinat
cu executarea încredințării. În cazul în care nu toți, ci doar unii dintre ei sunt însărcinați cu executarea acestuia, trebuie spus,
de asemenea, că sclavul va deveni libertul defunctului. În plus, trebuie să se acorde o acțiune în echitate împotriva celor care
s-au ascuns și în favoarea coerezilor, prin care trebuie să se plătească valoarea părților lor, altfel pot intenta în mod
corespunzător o acțiune în partaj împotriva lor.
43. Marcianus, Institutes, cartea VII.
În cazul în care un sclav a fost lăsat moștenire și manuntit în temeiul unui trust, Cervidius Scaevola, după ce a fost consultat,
a considerat că ultima dispoziție este valabilă, indiferent dacă se referea la libertate sau la un legat; pentru motivul că este
stabilit că atunci când libertatea este lăsată moștenire, ea poate fi ulterior retrasă, și este clar că acest lucru poate fi făcut la
cererea sclavului. Cu toate acestea, dacă există îndoieli cu privire la intenția cu care testatorul a lăsat moștenire același sclav,
după ce i-a lăsat libertatea, ar trebui să aibă prioritate legatul de libertate. Această opinie mi se pare, de asemenea, cea mai
corectă.
44. Același, Institutes, cartea IX.
Nu numai cel care a fost solicitat să mantuiască un sclav poate să-i dea libertatea, ci și succesorii săi, fie că sunt astfel prin
cumpărare sau cu orice alt titlu, pot face acest lucru. Dacă, totuși, el nu are succesori, sclavul va eschiva la Trezorerie pentru
a-și obține libertatea.
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45. Mai mult, cel căruia i se cere să înstrăineze un sclav, o poate face în momentul în care îi este interzis să-l înstrăineze.
46. În cazul în care cineva este solicitat să manunțească sclavul altuia și i s-a lăsat o anumită sumă de bani pentru a cumpăra
și manunța sclavul, iar stăpânul său nu dorește să-l vândă, legatarul va păstra moștenirea în conformitate cu testamentul
defunctului.
47. Atunci când libertatea este lăsată prin testament unui sclav, acesta din urmă se află, într-o oarecare măsură, în poziția de
libert și ocupă locul unui sclav care trebuie să fie liber sub condiție, și aceasta cu atât mai mult cu cât el nu trebuie să fie
transferat altuia în așa fel încât libertatea sa să fie împiedicată sau să fie expus unor drepturi de patronaj mai severe.
48. Decretul Dasumian al Senatului prevede că, dacă persoana însărcinată cu acordarea libertății este absentă pentru un motiv
întemeiat, iar o astfel de decizie este luată de pretor, sclavul va avea dreptul la libertate; la fel ca și cum ar fi fost manuntit în
mod regulat, în conformitate cu condițiile de încredere.
49. Se înțelege că este absentă o persoană care nu se prezintă la tribunal.
50. Și pentru motivul că s-a prevăzut doar pentru absența moștenitorilor, s-a adăugat în același Decret al Senatului că atunci
când cineva este acuzat de acordarea libertății și a fost declarat absent pentru orice motiv întemeiat, rezultatul va fi același ca
și cum sclavul ar fi fost manumit în mod regulat în conformitate cu termenii fiduciei.
51. Cu toate acestea, decretul articolei al Senatului prevede că guvernatorii provinciilor vor avea jurisdicție în cazuri de acest
fel, deși moștenitorul poate să nu locuiască în provincie.
52. În cazul în care se cere cuiva să mantuiască un sclav care nu face parte din moștenire, ci este proprietatea sa proprie,
sclavul își va obține libertatea în temeiul Decretului juniar al Senatului, după ce se va pronunța decizia.
53. Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că, atunci când cineva este absent pentru un motiv întemeiat, sau se ascunde, sau,
dacă este prezent, nu dorește să manunțeze sclavul, va fi considerat ca fiind absent.
54. În același Decret al Senatului se afirmă că și cumpărătorul trebuie să manuiască sclavul.
55. Un co-moștenitor, care este prezent, poate manumi sclavul ca și cum ar fi dobândit de la co-moștenitorul său cota-parte a
acestuia din urmă în sclav. Se spune că același Împărat a declarat într-un Rescript că această regulă se va aplica unui co-erede
care este minor sub vârsta pubertății și căruia nu i s-a cerut să manunțeze sclavul.
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56. Atunci când cuiva i se cere să manunțeze o sclavă, pentru a se căsători cu ea, el nu trebuie să fie obligat să contracteze
căsătoria cu ea, ci va fi suficient dacă îi va acorda libertatea.
57. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
În cazul în care sclavii, cărora li s-a lăsat libertatea în temeiul unui contract de încredere, sunt ulterior vânduți de un creditor,
nu li se poate acorda despăgubiri împotriva moștenitorului, decât pentru motive întemeiate.
58. Marcianus, Rules, Book IV.
În cazul în care cuiva i se cere să manumită o sclavă și întârzie să facă acest lucru și, între timp, aceasta are un copil; s-a
stabilit printr-o Constituție imperială că, în astfel de circumstanțe, copilul se va naște liber și chiar va fi considerat liber
născut. Cu toate acestea, există anumite constituții prin care se prevede că copilul este născut liber chiar din momentul în care
acordarea libertății intră în vigoare, iar această regulă ar trebui, fără îndoială, să fie respectată; deoarece libertatea nu este o
chestiune privată, ci publică, astfel încât cel care este obligat să o acorde ar trebui să o ofere de bunăvoie.
59. În cazul în care, totuși, sclava a avut un copil înainte de a avea dreptul la libertate în temeiul fiduciei, iar acest lucru a fost
provocat în mod intenționat de către moștenitor, pentru ca ea să nu aibă încă dreptul la libertate, ca și atunci când acesta a
întârziat intrarea în proprietate pentru ca orice copii născuți de respectiva sclavă să îi aparțină, este stabilit că aceștia trebuie
să fie manumiți, dar trebuie să fie dați mamei lor pentru a fi eliberați de ea și să devină mai degrabă oamenii ei liberi decât
cei ai moștenitorului, pentru că acolo unde acesta din urmă nu este demn de a avea sclavi, nu este demn de a avea oameni
liberi.
60. Marcianus, Trusts, cartea XVI.
Dacă mama, după ce și-a primit copilul, sau cel care i-a succedat în locul ei, refuză să-i acorde libertatea, trebuie să fie
obligat să o facă. Din nou, dacă mama nu dorește ca copilul să îi fie predat sau dacă ea moare înainte ca acest lucru să se facă,
nu se poate spune în mod greșit că libertatea ar trebui să fie acordată copilului de către moștenitor.
61. Marcianus, Reguli, Cartea a IV-a.
Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care moștenitorul nu a întârziat intenționat să intre pe moștenire, ci a deliberat dacă
o va accepta sau nu; și dacă a aflat că a fost numit moștenitor după ce sclava a născut copilul ei, se decide că în acest caz ar
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trebui să se acorde scutire; pentru că, în astfel de circumstanțe, moștenitorul însuși ar trebui să mantuiască copilul și nu să îl
predea mamei sale pentru a fi emancipat.
62. Dacă, totuși, libertatea a fost lăsată direct sclavului, și oricare dintre evenimentele de mai sus ar trebui să aibă loc, în ce
mod poate fi acordată ușurarea copilului? Pentru că, în aceste cazuri, libertatea lăsată în temeiul unui trust este cerută, iar
pretorul vine în ajutorul copiilor, dar în cazul în care libertatea este lăsată direct, nu se face o astfel de cerere. Cu toate
acestea, cred că, într-un astfel de caz, copilul are dreptul la ajutor și că pretorul, după ce a fost solicitat, poate acorda mamei o
acțiune in rem, la fel ca în cazul în care libertatea este lăsată printr-un trust. De aceea, Marcellus, în Cartea a șaisprezecea a
Digestului, afirmă că, în cazul în care copiii care au fost manumiți prin testament înainte de intrarea în posesie sunt dobândiți
prin uzucapiune, trebuie să li se acorde ajutor, pentru ca libertatea lor să fie păstrată de către pretor; și chiar dacă ar fi putut fi
vinovați pentru că au permis să fie dobândiți prin uzucapiune, totuși, nicio responsabilitate nu poate fi atașată copiilor din
acest motiv.
63. Marcellus, Opinii.
Lucius Titius a prevăzut prin testamentul său următoarele: "Doresc ca orice codicil pe care îl voi executa în viitor să fie
valabil. Dacă mi se va naște un copil de către soția mea, Paula, în termen de zece luni de la moartea mea, acesta să fie
moștenitorul a jumătate din averea mea. Gaius Seius să fie moștenitorul a jumătate din averea mea. Îi cer moștenitorilor mei
și îi însărcinez să îi manunțe pe sclavii mei Stichus, Pamphilus, Eros și Diphilus, atunci când copiii mei vor ajunge la vârsta
pubertății." Apoi a inserat următoarea dispoziție în ultima parte a testamentului său: "Dacă nu mi se va naște niciun copil sau
dacă aceștia vor muri înainte de a ajunge la vârsta pubertății, atunci Mucius și Maevius să fie moștenitorii unor părți egale din
averea mea. Doresc ca moștenirile lăsate prin testamentul meu anterior, în baza căruia i-am numit moștenitori pe fiii mei și pe
Seius, să fie plătite de moștenitorii care le vor succeda." Ulterior, a executat un codicil după cum urmează: "Lucius Titius
către moștenitorii săi de prim grad și către înlocuitorii lor; Salutare. Vă cer să plătiți moștenirile pe care le-am lăsat prin
testamentul meu, precum și pe cele pe care le voi lăsa prin codicilul meu." Întrucât lui Lucius Titius nu i s-au născut copii,
întreb dacă libertatea acordată prin testament ar trebui să fie acordată imediat sclavilor Stichus, Pamphilus, Eros și Diphilus.
Marcellus a răspuns că exista o condiție legată de acordarea libertății sclavilor în cauză, și anume ca copiii testatorului să
devină moștenitorii săi; dar condiția nu părea să se repete și, prin urmare, libertatea ar trebui să fie acordată imediat sclavilor
de către moștenitorii de gradul întâi și de către substitut. Căci, așa cum s-a spus mai sus, testatorul a cerut ca tot ceea ce a
menționat în testamentul său să fie îndeplinit. Mai mult, el a prevăzut libertatea sclavilor menționați, dar a făcut acest lucru
cu o condiție, iar dacă condiția ar fi fost de altă natură, ar fi fost necesar să se aștepte îndeplinirea ei. Cu toate acestea, nu este
probabil ca el să fi avut această condiție în minte atunci când i-a însărcinat pe substituenți, deoarece, dacă aceasta ar fi fost
îndeplinită, substituții nu ar fi putut fi admiși la succesiune.
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Tit. 6. Cu privire la privarea de libertate.

64. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, cartea XVIII.
Atunci când libertatea este luată prin lege, ea trebuie considerată fie că nu a fost acordată, fie că a fost luată ulterior de către
testatorul însuși.

Tit. 7. Cu privire la sclavii care trebuie să fie liberi sub o anumită condiție.

65. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Un sclav care trebuie să fie liber sub condiție este cel care va avea dreptul la libertate la expirarea unui timp prestabilit sau la
îndeplinirea unei anumite condiții.
66. Sclavii devin liberi fie în temeiul unei condiții exprese, fie prin însăși operația legii. Este clar în ce mod are loc acest
lucru sub o condiție expresă. Ei sunt manumiți prin efectul legii în cazul în care sunt eliberați în scopul de a frauda creditorii.
Atâta timp cât nu se știe dacă un creditor se va prevala de drepturile sale, sclavii sunt liberi condiționat, deoarece, prin Lex
Aelia Sentia, comiterea unei fraude în astfel de circumstanțe trebuie să producă efecte.
67. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
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Înțelegem că poziția sclavului care trebuie să fie liber condiționat este de așa natură încât, fie că este predat după ce a fost
vândut, păstrând încă speranța libertății sale, fie că a fost dobândit în folosul său prin uzucapiune, fie că atunci când este
manumit, nu renunță la așteptarea de a deveni libertul defunctului. Sclavul nu se află într-o astfel de situație decât dacă
moștenirea a fost preluată de unul dintre moștenitori. Dar dacă este înstrăinat, dobândit prin uzucapiune sau mantuit înainte
de intrarea în posesie, speranța sa de a fi liber, care i-a fost lăsată, va fi pierdută.
68. Atunci când, totuși, libertatea a fost lăsată unui sclav în temeiul unei substituiri pupilare, va deveni el liber condiționat în
timpul vieții minorului, după ce moștenirea tatălui său a fost acceptată? Cassius neagă că va fi așa; dar Julianus susține opinia
opusă, care este considerată cea mai corectă.
69. Julianus mai spune că, dacă un sclav este lăsat moștenire moștenitorului tatălui și, în substituirea pupilară, se dispune ca
el să fie liber, acordarea libertății va avea prioritate.
70. Dacă un sclav este desemnat moștenitor al unei jumătăți din moștenire, cu acordarea condiționată a libertății sale, prin
primul testament, va ocupa poziția unui sclav care va fi liber condiționat, astfel încât, dacă coeredele său intră în moștenire,
nu poate fi dobândit, în aceste condiții, prin uzucapiune? El nu poate ocupa poziția de sclav pentru a fi liber condiționat,
deoarece a primit libertatea de la el însuși. Este clar că trebuie să se considere că el va ocupa poziția de sclav pentru a fi liber
condiționat, dacă condiția sub care a fost numit moștenitor nu va fi respectată; în acest caz, potrivit lui Iulianus, el își va
obține libertatea, deoarece nu se consideră că a obținut-o de la el însuși, ci de la coeredele său.
71. În orice măsură un sclav ar fi fost substituit unui minor, cu legatul libertății sale, el ocupă poziția de moștenitor necesar.
Această opinie a fost adoptată din cauza convenienței sale și o aprobăm. Celsus, de asemenea, în Cartea a cincisprezecea,
consideră că un sclav care a fost înlocuit cu un legat de libertatea sa ocupă poziția celui care va fi liber condiționat.
72. Același, Despre Sabinus, Cartea XXVII.
Sclavii de acest fel trebuie să se conformeze condiției prescrise, dacă nimeni nu-i împiedică să facă acest lucru, iar condiția
este posibilă.
73. Când, însă, sclavul este obligat să se conformeze condiției cu privire la moștenitor, ce trebuie spus?". Dacă o respectă, el
va deveni imediat liber, deși moștenitorul poate să nu fie de acord. Dacă moștenitorul îl împiedică să se conformeze condiției,
ca, de exemplu, atunci când refuză zece aurei pe care sclavul a fost obligat să i le plătească, nu există nicio îndoială că sclavul
va fi liber, deoarece este vina moștenitorului că nu a fost îndeplinită condiția. Și nu contează prea mult dacă el oferă suma din
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peculium sau dacă a obținut-o din altă sursă, pentru că este stabilit că un sclav care plătește bani din peculium va avea dreptul
la libertate, indiferent dacă i s-a ordonat să îi plătească moștenitorului sau altcuiva.
74. Prin urmare, se pune întrebarea: dacă o sumă de bani ar fi datorată sclavului menționat, fie de la moștenitor, deoarece
sclavul a avansat-o în derularea afacerii stăpânului său, fie de la un străin, iar moștenitorul nu dorește să dea în judecată
debitorul sau să plătească banii sclavului, acesta din urmă va avea dreptul la libertatea sa din cauza întârzierii pe care o suferă
din vina moștenitorului? Fie că peculium-ul a fost lăsat sclavului, fie că nu a fost lăsat; dacă i-a fost lăsat, Servius spune că
moștenitorul este responsabil pentru întârzierea sclavului în obținerea libertății sale, pentru că i se datorează ceva din averea
stăpânului său care nu este plătit de către moștenitor. Labeo adoptă această opinie. Servius o aprobă și el și spune că, dacă
moștenitorul provoacă întârzieri din motivul că nu vrea să încaseze bani de la debitorii sclavului, acesta din urmă va avea
dreptul la libertate. Opinia lui Servius mi se pare corectă. Prin urmare, întrucât considerăm că această opinie este adevărată,
să vedem dacă nu ar trebui să se aplice aceeași regulă, chiar și în cazul în care peculium-ul nu a fost lăsat ca moștenire
privilegiată sclavului. Căci este stabilit că un sclav, pentru a fi liber condiționat, poate face o plată din peculium, fie că i se
ordonă să facă acest lucru moștenitorului, lui însuși sau altcuiva; iar dacă moștenitorul îl împiedică să facă acest lucru,
sclavul va avea dreptul la libertate. În cele din urmă, acest lucru este dat stăpânului sclavului ca remediu, adică îi este interzis
să plătească unui străin ceea ce i s-a ordonat să plătească, pentru a nu risca să piardă atât banii, cât și sclavul; prin urmare, se
poate susține că, dacă moștenitorul nu dorește să încaseze creanța de la debitorii sclavului sau să îl plătească el însuși, astfel
încât să aibă mijloacele cu care să respecte condiția, sclavul va avea dreptul la libertate. Această opinie a fost adoptată și de
Cassius.
75. Din nou, sclavul își va obține libertatea nu numai atunci când este împiedicat să plătească ceea ce i s-a ordonat de către
testator să plătească, ci și dacă i se interzice să urce la Capitoliu sau dacă este împiedicat să meargă la Capua; pentru că
oricine împiedică un sclav să facă o călătorie se înțelege mai degrabă că dorește ca acesta să-și piardă libertatea decât că vrea
să se folosească de serviciile sale.
76. În cazul în care sclavul este obligat să plătească unui coerede și un alt moștenitor îl împiedică să facă acest lucru, el va
deveni și el liber; dar cel căruia i s-a ordonat să facă plata și să devină liber va avea dreptul la o acțiune în partaj împotriva
celui care l-a împiedicat, pentru a obține valoarea interesului său de a nu fi împiedicat sclavul să îl plătească.
77. Dacă un sclav căruia i s-a ordonat să plătească zece sesterți și devine liber plătește cinci, nu va avea dreptul la libertate
decât dacă plătește întreaga sumă. Prin urmare, între timp, proprietarul celor cinci sesterți îi poate revendica, dar dacă restul
sumei va fi plătit, atunci primii cinci, a căror proprietate nu trecuse până atunci la cel căruia i-au fost dați, vor fi dobândiți de
acesta; prin urmare, transferul primei sume plătite va rămâne în suspensie, astfel încât sesterții nu vor deveni, prin efect
retroactiv, proprietatea celui care i-a primit, ci numai în cazul în care restul sumei a fost plătit.
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78. Dacă sclavul plătește mai mult decât i s-a ordonat (de exemplu, dacă i s-a ordonat să plătească zece sesterți, iar el plătește
douăzeci), fie că a numărat monedele, fie că le-a dat într-un sac, el își va obține libertatea și va putea recupera surplusul.
79. Dacă cineva vinde, fără peculium, un sclav căruia i s-a ordonat să plătească zece sesterți și devine liber, sclavul își va
obține imediat libertatea, pentru că a fost împiedicat să facă plata din peculium, pentru că a fost vândut fără el, sau va deveni
liber din momentul în care i s-a interzis să se atingă de peculium? Cred că va deveni liber doar din momentul în care a vrut să
facă plata și a fost împiedicat să o facă, și nu din ziua în care a fost vândut.
80. În cazul în care cineva împiedică un sclav, căruia i s-a ordonat să plătească zece aurei și să devină liber de a munci, sau în
cazul în care moștenitorul îl privează de ceea ce a câștigat prin munca sa, sau dacă ar da moștenitorului ceea ce a obținut în
acest fel, va avea dreptul la libertate? Cred că dacă ar trebui să-i dea ceea ce a câștigat prin munca sa sau orice lucru pe care la obținut din orice sursă, va avea dreptul la libertate. Dacă, însă, a fost împiedicat să muncească, el nu va deveni liber,
deoarece este obligat să lucreze pentru stăpânul său. Cred că este clar că el va deveni liber dacă va fi privat de către stăpânul
său de banii obținuți prin munca sa, deoarece a fost privat de puterea de a-i plăti din peculium; dar dacă testatorul i-a ordonat
să plătească respectiva sumă de bani obținută prin munca sa, iar el este împiedicat să lucreze, nu am nicio îndoială că va avea
dreptul la libertate.
81. Dacă, totuși, sclavul ar fi sustras vreo placă de argint sau ar fi vândut alte bunuri și ar fi făcut plata din veniturile obținute,
el își va obține libertatea, deși dacă a plătit banii pe care i-a furat, nu va obține acest lucru; deoarece nu se consideră că a dat
banii respectivi, ci mai degrabă că i-a returnat. Dar dacă a furat bani care aparțineau altor persoane și i-a plătit moștenitorului,
nu își va obține libertatea, pentru că banii care au fost furați pot fi recuperați de la cel care i-a primit; totuși, dacă au fost
folosiți în așa fel încât nu pot, în niciun caz, să fie recuperați, sclavul va avea dreptul la libertate.
82. Mai mult, nu numai în cazul în care moștenitorul întârzie să acorde libertatea, ci și în cazul în care un tutore, un curator,
un agent sau oricine altcineva de către care ar trebui să fie îndeplinită condiția o face, spunem că sclavul va avea dreptul la
libertate. Și, într-adevăr, aceasta este practica noastră, în cazul unui sclav care trebuie să fie liber condiționat, și este suficient
ca nu este vina lui că nu respectă condiția.
83. Dacă cineva ar fi obligat să plătească moștenitorul în termen de treizeci de zile de la moartea testatorului, iar moștenitorul
intră în posesia moștenirii după ce acest timp s-a scurs, Trebatius și Labeo spun că, dacă a făcut acest lucru fără să acționeze
în mod fraudulos, sclavul își va obține libertatea în termen de treizeci de zile de la acceptarea moștenirii. Această opinie este
corectă. Dar ce curs trebuie urmat în cazul în care moștenitorul a întârziat în mod intenționat; sclavul va avea dreptul la
libertatea sa din acest motiv din momentul în care a fost acceptată succesiunea? Ce se întâmplă dacă el avea banii atunci, dar
nu i-a mai avut după ce a fost acceptată succesiunea? În acest caz, totuși, condiția este considerată ca fiind îndeplinită,
deoarece sclavul nu a fost responsabil pentru că nu a fost respectată de la început.
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84. În cazul în care un sclav își primește libertatea în temeiul următoarei clauze: "Să fie liber când va putea să-i plătească
zece aurei", Trebatius spune că, deși poate avea cele zece aurei sau poate fi în măsură să obțină și să-și păstreze peculium-ul,
totuși nu va avea dreptul la libertate decât dacă plătește banii sau nu este vinovat pentru că nu i-a plătit. Această opinie este
corectă.
85. Stichus a primit ordin să fie liber dacă plătește zece aurei moștenitorului anual, timp de trei ani. Dacă moștenitorul a fost
responsabil pentru neplata primei rate, se stabilește că sclavul trebuie să aștepte până la data celei de-a treia plăți, deoarece
timpul este prescris și mai sunt două plăți rămase. Dacă, totuși, sclavul nu are decât cele zece aurei pe care le-a oferit la data
primei plăți, ar fi oare un avantaj pentru el dacă le-ar oferi la data celei de-a doua plăți, sau chiar la data celei de-a treia, cu
condiția ca cea de-a doua să nu fi fost acceptată ? Cred că ar fi fost suficient să facă acest lucru și că moștenitorul nu are
dreptul să se răzgândească. Pomponius adoptă, de asemenea, această opinie.
86. Ce trebuie făcut dacă sclavul căruia i s-a ordonat să facă cele trei plăți anuale ar oferi întreaga sumă moștenitorului fără să
aștepte ca aceasta să devină scadentă? Sau dacă, după ce a plătit zece aurei la sfârșitul primului an, el ar oferi douăzeci la
sfârșitul celui de-al doilea? Interpretarea mai îngăduitoare este că el va avea dreptul la libertate, deoarece beneficiul va reveni
ambelor părți; căci sclavul își va obține libertatea mai repede, iar moștenitorul va primi fără întârziere ceea ce ar fi obținut
după un anumit timp.
87. În cazul în care libertatea este acordată unui sclav, dacă acesta îl servește pe moștenitor timp de cinci ani, iar moștenitorul
îl manumitează, el devine imediat liber, deoarece este vina moștenitorului că nu l-a servit; deși, dacă moștenitorul nu a dorit
acest lucru, el nu va deveni liber decât după ce termenul de cinci ani s-a scurs. Motivul pentru aceasta este evident, deoarece
un sclav manumit nu mai poate rămâne în servitute. Dar stăpânul care nu dorește ca sclavul să îl slujească poate totuși să
permită ca acest lucru să se facă în termen de cinci ani. Sclavul, însă, nu-l poate sluji pe toată durata celor cinci ani, ci o poate
face pentru o perioadă mai scurtă.
88. De asemenea, Julianus, în Cartea a șaisprezecea a Digestului, spune că, dacă Arethusa a primit libertatea cu condiția de a
naște trei sclavi, iar moștenitorul a fost responsabil pentru că nu a făcut acest lucru (de exemplu, pentru că i-a dat un drog
care să o împiedice să conceapă), ea va deveni imediat liberă. Căci de ce să așteptăm? Este la fel ca și cum moștenitorul ar fi
determinat-o să avorteze, pentru că ar putea avea trei copii la o naștere.
89. De asemenea, dacă moștenitorul ar vinde și ar preda un sclav care urmează să fie eliberat condiționat și care a primit
ordin să-l slujească, cred că sclavul va avea imediat dreptul la libertate.
90. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
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Atunci când moștenitorul este absent pentru afaceri pentru stat, iar sclavul are banii gata de plată, el trebuie să aștepte până
când cel căruia trebuie să îi plătească se întoarce, sau trebuie să îi depună, sigilați, într-un templu; și, după ce acest lucru a
fost făcut, el va avea imediat dreptul la libertatea sa.
91. Nu se consideră că devine liber condiționat un sclav a cărui libertate este amânată pentru o perioadă atât de lungă încât
cel care urmează să fie manuntit nu poate trăi până la expirarea ei; sau, dacă proprietarul său a prescris o condiție atât de
dificilă sau chiar imposibilă, încât libertatea sa nu poate fi dobândită prin respectarea ei; ca, de exemplu, dacă ar fi vorba de a
plăti de o mie de ori o anumită sumă moștenitorului sau dacă ar ordona ca acesta să fie liber din momentul morții sale. O
acordare a libertății făcută în acest mod este nulă, după cum spune Julianus, deoarece nu există, de fapt, nicio intenție de a
acorda sclavului libertatea sa.
92. Dacă unui sclav i se ordonă să fie liber cu condiția de a-l sluji pe Titius timp de un an, iar Titius moare, sclavul nu va
deveni imediat liber, dar va deveni liber după expirarea unui an, pentru că se consideră că libertatea îi este acordată nu numai
sub o condiție, ci și de la o anumită dată. Pentru că ar fi absurd ca el să devină liber mai devreme, atunci când nu a respectat
condiția, decât dacă ar fi respectat-o.
93. În cazul în care unui sclav i se ordonă să fie liber în schimbul plății a zece aurei către două persoane, iar una dintre ele
refuză să accepte cinci, este mai bine să se considere că sclavul își poate obține libertatea prin oferirea celor cinci aurei
menționate celeilalte părți.
94. "Stichus să fie liber, dacă îl servește pe Titius timp de trei ani sau dacă îi prestează servicii în valoare de o sută de solidi".
Este stabilit că libertatea poate fi acordată în mod legal în acest mod; deoarece sclavul altuia ne poate servi ca un om liber și
poate, cu mai multă proprietate, să ne presteze serviciile sale; dacă nu cumva testatorul, prin termenul de servicii, a înțeles
mai degrabă proprietatea, decât munca. Prin urmare, dacă moștenitorul îl împiedică pe sclav să îl servească pe Titius, acesta
va avea dreptul la libertatea sa.
95. "Stichus să fie liber dacă îl va servi pe moștenitorul meu timp de un an". S-ar putea pune întrebarea cum ar trebui înțeles
cuvântul "an" în acest caz; ar trebui să fie un termen care să conțină trei sute șaizeci și cinci de zile consecutive sau doar
atâtea zile? Pomponius spune că acest cuvânt trebuie înțeles în primul sens. Dacă, totuși, boala sau o altă cauză justă îl
împiedică pe sclav să slujească în anumite zile, acestea ar trebui incluse în an. Căci cei de care avem grijă când sunt bolnavi
se înțelege că trebuie să ne slujească, dacă sunt dispuși să o facă, dar sunt împiedicați de o sănătate precară.
96. Dacă un sclav este obligat să plătească zece aurei moștenitorului, acesta din urmă, prin indulgența acordată libertății, va fi
obligat să primească banii în plăți separate.
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97. În cazul în care unui sclav i s-a ordonat să fie liber, "dacă Titius va urca la Capitoliu", iar Titius refuză să facă acest lucru,
acordarea libertății este anulată. Această regulă se aplică și în cazuri similare, în aceleași condiții.
98. Cassius, de asemenea, spune că, atunci când unui sclav i se ordonă să servească timp de un an, timpul în care a fost în
fugă sau în litigiu nu va fi inclus în favoarea libertății sale.
99. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VIII-a.
Atunci când unui sclav care urma să devină liber condiționat i s-a ordonat să dea socoteală și a plătit ceea ce părea a fi soldul
rămas în mâinile sale și s-a oferit să dea garanții cu referire la ceea ce a rămas în dubiu, Neratius și Aristo susțin foarte corect
că va deveni liber; deoarece altfel, mulți sclavi ar putea să nu-și obțină libertatea din cauza incertitudinilor legate de conturi și
de natura afacerilor de acest fel.
100. Un sclav care urmează să devină liber condiționat și căruia i se ordonă să plătească o sumă de bani, dar nu și să dea
socoteală, ar trebui să o plătească și nu să furnizeze o garanție că va face acest lucru.
101. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVII.
Dacă o sclavă care urmează să devină liberă condiționat este condamnată la servitute ca pedeapsă pentru o crimă, iar după
condamnarea ei, condiția de care depinde libertatea ei este îndeplinită, deși nu va fi un avantaj pentru ea, va fi, totuși, în
beneficiul oricărui copil pe care îl poate avea, căci acesta se va naște liber, ca și cum mama lui nu ar fi fost condamnată.
102. Care ar fi, totuși, rezultatul dacă o astfel de sclavă ar concepe un copil în timp ce se află în servitute și, după ce a fost
capturată de inamic, ar avea un copil după ce condiția de care depinde libertatea ei a fost îndeplinită; copilul ei ar fi liber la
nașterea sa? Nu există nicio îndoială că, între timp, ar fi fost sclavul dușmanului; dar este adevărat, de asemenea, că ar fi
devenit liber prin dreptul de postliminium, deoarece dacă mama ar fi fost în țara sa, copilul s-ar fi născut liber.
103. Este clar că opinia mai echitabilă este că, dacă ea ar fi conceput în timp ce se afla în mâinile dușmanului și ar fi născut
copilul după ce condiția a fost îndeplinită, acesta ar fi putut beneficia de dreptul de postliminium și ar fi devenit liber.
104. Sclavul care trebuie să fie liber condiționat își va obține libertatea de la cumpărătorul său dacă condiția este îndeplinită.
Trebuie amintit că această regulă este aplicabilă sclavilor de ambele sexe. În cazul în care condiția este îndeplinită, ea obligă
nu numai pe cel care a cumpărat sclavul, ci și pe toți cei care au obținut proprietatea asupra lui cu orice titlu. Prin urmare, fie
că sclavul v-a fost lăsat moștenire de către moștenitor, fie că v-a fost atribuit în instanță, fie că a fost dobândit de
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dumneavoastră prin uzucapiune, fie că v-a fost transferat, fie că a devenit proprietatea dumneavoastră prin orice alt drept, noi
spunem că, dincolo de orice îndoială, condiția poate fi respectată în ceea ce vă privește personal. Același lucru se poate spune
cu referire la moștenitorul cumpărătorului.
105. În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal este numit moștenitor, iar un sclav care urmează să fie liber
condiționat este îndrumat să plătească fiului o anumită sumă de bani și să fie liber, el își va obține libertatea plătind suma
respectivă fie fiului, fie tatălui său; deoarece tatăl are dreptul la beneficiul moștenirii. Cu toate acestea, dacă îi va plăti tatălui
după moartea fiului, el va deveni liber, ca și cum ar fi făcut plata către moștenitorul moștenitorului. Căci, dacă unui sclav i se
ordonă să plătească o sumă de bani unui străin și să devină liber, iar acesta din urmă devine moștenitorul moștenitorului, el va
respecta condiția nu în raport cu străinul, ci, ca să zicem așa, în raport cu moștenitorul.
106. În cazul în care un sclav este obligat să plătească zece aurei și să devină liber, iar el este vândut după ce a plătit cinci, el
trebuie să plătească restul de cinci cumpărătorului.
107. Dacă sclavul tău cumpără un alt sclav, care va fi liber condiționat, el trebuie să-ți plătească ceea ce i s-a ordonat să
plătească moștenitorilor. Dacă, totuși, el a plătit sclavului tău, cred că va fi liber, cu condiția ca sclavul tău să-l fi cumpărat cu
bani aparținând peculium-ului său, iar tu să nu-l fi privat de ei; astfel încât, în acest fel, se va înțelege că el te-a plătit, la fel ca
și cum plata ar fi fost făcută oricărui sclav al tău cu acordul tău.
108. Atunci când se dispune eliberarea unui sclav, nu în urma plății unei sume de bani, ci dacă el își dă socotelile, să vedem
dacă această condiție va trece la cumpărător. Și trebuie reținut că, de obicei, numai acele condiții care se referă la plata
banilor trec la cumpărător, iar cele care se referă la acte de îndeplinit nu trec la el; de exemplu, dacă îi dă fiului său
instrucțiuni, căci aceste condiții se atașează de persoana celor cărora le sunt impuse. Condiția de a da socoteală, însă, care
implică existența unui sold, se referă la plata banilor; dar prezentarea registrelor care conțin sumele, calculul și examinarea
conturilor, precum și revizuirea și cercetarea acestora se referă la acte de efectuat. Prin urmare, sclavul își poate obține
libertatea prin plata soldului rămas în mâinile sale cumpărătorului și prin respectarea restului condiției care îl privește pe
moștenitor? Cred că plata soldului trece la moștenitor. Prin urmare, se întâmplă că această condiție poate fi împărțită.
Pomponius, de asemenea, a afirmat această opinie în Cartea a opta despre Sabinus.
109. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Înstrăinarea uzufructului nu atrage după sine condiția ca sclavul să devină liber.
110. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VIII-a.
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În cazul în care se dispune ca un sclav să fie liber dacă plătește zece aurei, el trebuie să le plătească moștenitorului; căci
atunci când nu este nimeni desemnat căruia să i se facă plata, sclavul va avea dreptul la libertate plătind moștenitorului.
111. Dacă fiecare dintre moștenitori își vinde partea sa de sclav la diferiți cumpărători, sclavul trebuie să plătească fiecărui
cumpărător aceeași proporție din suma care revenea fiecărui moștenitor. Cu toate acestea, Labeo spune că, dacă în testament
sunt menționate doar numele moștenitorilor, trebuie să li se plătească părți egale; dar dacă testatorul a spus "Dacă plătește
moștenitorii mei", sumele vor corespunde părților din moștenire la care au dreptul respectivii moștenitori.
112. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVIII.
Nimeni nu trebuie să ignore faptul că, între timp, sclavul rămâne proprietatea moștenitorului. Prin urmare, el poate fi predat
cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat de el, dar chiar dacă se face acest lucru, el poate spera în continuare să obțină
libertatea, deoarece predarea nu îl privează de ea.
113. Dacă un moștenitor vinde un sclav în alte condiții decât cele de care depinde libertatea sa, statutul său nu se schimbă; și
el se poate elibera de sub controlul cumpărătorului, la fel cum o poate face și de cel al moștenitorului. Cu toate acestea, dacă
moștenitorul ascunde condiția în care sclavul urmează să fie eliberat, el va fi pasibil de o acțiune de cumpărare; iar
autoritățile bune susțin că oricine ascunde cu bună știință condiția în care un sclav urmează să devină liber și îl vinde în mod
absolut, este vinovat de escrocherie.
114. S-a discutat dacă este eliberat cel care a predat un sclav, care urma să fie liber sub condiție, cu titlu de reparație pentru
un prejudiciu comis. Octavenus crede că este eliberat și spune că aceeași regulă se va aplica dacă cineva îi datorează lui
Stichus în temeiul unei stipulații și l-a predat pentru a fi liber sub o anumită condiție. Căci dacă ar obține libertatea înainte de
a se face plata, întreaga obligație s-ar stinge, pentru că în ea este inclusă doar ceea ce poate fi rezolvat prin plata banilor;
libertatea, însă, nu poate fi eliberată sau înlocuită prin bani. Această opinie mi se pare corectă.
115. Poziția unui sclav care urmează să fie liber condiționat este neschimbată doar dacă se intră în proprietate; pentru că,
înainte ca acest lucru să se întâmple, el poate fi dobândit ca sclav prin uzucapiune, iar așteptarea libertății sale dispare. Dacă
însă, ulterior, se intră pe moștenire, speranța sa de libertate este restabilită prin favoarea cu care este privită.
116. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă un moștenitor vinde un sclav căruia i s-a ordonat să plătească zece aurei și îl predă cumpărătorului, spunând că acesta
avea dreptul la libertate dacă plătea douăzeci de aurei, împotriva vânzătorului se va intenta o acțiune de cumpărare. În cazul
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în care s-a promis o sumă dublă, va exista o acțiune pentru daune duble pe motiv de evicțiune, iar o acțiune de cumpărare pe
motiv de declarație falsă.
117. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIV.
Dacă moștenitorul ar face donația unei sume de bani unui sclav, care urmează să fie liber condiționat, pentru ca acesta să i-o
plătească și să fie eliberat, Aristo spune că nu va deveni liber, dar dacă moștenitorul îi va da banii în mod absolut, își va
obține libertatea.
118. Julianus, Digest, Cartea a VII-a.
În cazul în care un sclav primește libertatea prin testament, cu condiția de a da socoteală, el trebuie să plătească soldul rămas
în mâinile sale moștenitorilor, proporțional cu părțile lor respective din moștenire; chiar dacă numele unora dintre ei sunt
menționate în condiție.
119. Același, Digest, cartea XLIII.
În cazul în care un testator lasă o concesie de libertate după cum urmează: "Lasă-l pe Stichus să fie liber, dacă moștenitorul
meu nu îl manunțează prin testament", se consideră că intenția testatorului este că sclavul va fi liber dacă moștenitorul nu îi
acordă libertatea prin testament. Prin urmare, dacă moștenitorul îl emancipează pe sclav prin testamentul său, se consideră că
condiția nu a fost îndeplinită; dacă nu îl emancipează, condiția va fi îndeplinită în momentul morții moștenitorului, iar sclavul
își va obține libertatea.
120. Dacă unui sclav deținut în comun i se ordonă să fie liber sub condiția de a plăti zece aurei, el poate plăti suma respectivă
din peculium, indiferent de modul în care a obținut-o; nici nu contează dacă peculium-ul se afla în mâinile moștenitorului sau
în cele ale unui coproprietar; sau dacă sclavul a fost obligat să plătească banii moștenitorului sau unui străin. Pentru că este o
regulă de aplicare generală faptul că sclavii care urmează să fie liberi condiționat pot înstrăina bunuri aparținând
peculiumului lor în scopul de a respecta o condiție de care depinde libertatea lor.
121. În cazul în care doi sclavi primesc ordinul de a fi liberi cu condiția de a-și da socotelile și au făcut afaceri separat, nu
există nicio îndoială că ei pot, de asemenea, să îndeplinească condiția separat. Cu toate acestea, dacă administrația lor a fost
condusă în comun și este atât de confuză încât nu poate fi împărțită, se întâmplă în mod necesar că, dacă unul dintre ei nu-și
va da socoteala, îl va împiedica pe celălalt să-și obțină libertatea; de asemenea, condiția nu va fi considerată ca fiind
respectată în ceea ce privește unul dintre ei, decât dacă amândoi sau unul dintre ei va plăti tot ceea ce se poate constata că
este datorat ca sold după examinarea conturilor.
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122. În cazul în care unui sclav i se ordonă să fie liber cu condiția ca el să jure că va urca la Capitoliu, și depune imediat un
astfel de jurământ, el va deveni liber chiar dacă nu urcă la Capitoliu.
123. Sclavul moștenitorului, căruia i se ordonă să predea bunuri care aparțin moștenitorului însuși și să fie liber, va avea
dreptul la libertate, deoarece testatorul poate ordona ca sclavul moștenitorului să fie mantuit fără a impune condiția de a da
ceva.
124. Următoarea clauză: "Stichus să fie liber când va împlini treizeci de ani; Stichus nu va fi liber decât dacă va plăti zece
aurei", are același efect ca și cum s-ar fi spus că trebuie să-l lase pe Stichus liber dacă va plăti zece aurei și va ajunge la vârsta
de treizeci de ani. Căci se consideră că privarea de libertate sau de moștenirea care este lăsată sub o anumită condiție impune
condiția contrară moștenirii sau acordării de libertate făcute anterior.
125. Alfenus Varus, Digest, Cartea a IV-a.
Un sclav, căruia i s-a ordonat să fie liber prin testamentul stăpânului său cu condiția de a plăti zece aurei moștenitorului, i-a
plătit acestuia din urmă salariul muncii sale și, cum moștenitorul a primit de la acesta o sumă mai mare de zece aurei, sclavul
a pretins că era liber. A fost luat un sfat în această privință. Răspunsul a fost că sclavul nu părea să fie liber, deoarece banii pe
care îi plătise nu erau în schimbul libertății sale, ci în contul muncii pe care o prestase; și că nu era mai liber din acest motiv
decât dacă ar fi închiriat o suprafață de pământ de la stăpânul său și i-ar fi plătit banii în loc să-i dea recolta.
126. S-a dispus ca un sclav să fie liber după ce și-a prestat serviciile moștenitorului pe o perioadă de șapte ani. El a luat-o la
fugă și a lipsit timp de un an. Când cei șapte ani au expirat, s-a dat avizul că nu era liber, deoarece nu-și prestase serviciile
stăpânului său cât timp fusese fugar și nu va deveni liber până când nu-și va servi stăpânul pentru numărul de zile cât a fost
absent. Cu toate acestea, dacă în testament se precizase că ar fi fost liber după ce ar fi servit șapte ani, el putea deveni liber
dacă își servea stăpânul pentru perioada de timp în care a fugit, după întoarcerea sa.
127. Africanus, Întrebări, Cartea a IX-a.
Dacă un sclav care a fost obligat să plătească o anumită sumă de bani la moartea moștenitorului ar fi îmbogățit averea cu o
sumă egală cu cea pe care a fost obligat să o plătească, de exemplu, dacă ar fi plătit creditorii sau dacă ar fi aprovizionat
sclavii cu hrană, s-a considerat că ar fi avut imediat dreptul la libertate.
128. Un moștenitor, care a vândut un sclav care urma să devină liber la plata a zece aurei, a declarat în momentul în care l-a
vândut că condiția era ca respectivele zece aurei să îi fie plătite lui și nu cumpărătorului. S-a pus întrebarea: cui dintre cei doi
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trebuie să plătească sclavul banii pentru a-și obține libertatea? Răspunsul a fost că trebuie să-i plătească moștenitorului. Cu
toate acestea, dacă ar fi precizat condiția ca sclavul să facă plata către un străin, s-a opinat că înțelegerea ar fi fost valabilă,
deoarece se consideră că sclavul plătește moștenitorul, dacă plătește pe altcineva cu acordul acestuia.
129. Ulpianus, Reguli, Cartea a IV-a.
Dacă o sclavă care urmează să fie liberă condiționat are un copil, acesta va fi sclavul moștenitorului.
130. 130. Neratius, Pergamente, Cartea a III-a.
Un sclav este obligat să fie liber dacă plătește zece aurei moștenitorului. El dispune de această sumă, dar datorează o sumă
egală stăpânului său. El nu va fi liber prin plata acestor zece aurei, pentru că atunci când unui sclav i se permite să plătească
bani din peculium-ul său în scopul respectării unei condiții, trebuie să înțelegem că aceasta înseamnă că nu trebuie să
plătească ceea ce nu aparține peculium-ului său. Sunt perfect conștient de faptul că se poate spune că acești bani fac parte din
peculium-ul său; deși dacă sclavul nu ar avea nimic altceva, nu ar avea niciun peculium. Dar nu se poate pune la îndoială
faptul că intenția celor care au stabilit această regulă a fost ca sclavul să aibă puterea de a face plăți din peculium-ul său, la fel
ca și din patrimoniul său, deoarece acest lucru poate fi recunoscut ca fiind făcut fără a aduce vreun prejudiciu stăpânului său.
Dacă, totuși, cineva ar merge mai departe, cazul nu ar fi foarte diferit de cel în care cineva ar putea susține că sclavul a
respectat condiția prin plata banilor pe care i-a furat de la stăpânul său.
131. Paulus, On the Granting of Freedom (Despre acordarea libertății).
Dacă unui sclav i se ordonă să plătească zece aurei anual timp de trei ani și oferă zece în primul an, iar moștenitorul nu
acceptă, el nu va deveni imediat liber, pentru motivul că, chiar dacă moștenitorul ar accepta, el nu ar fi liber.
132. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIV.
În cazul în care un sclav este ordonat să fie liber și i se lasă o moștenire care să fie dobândită atunci când fiul testatorului va
împlini paisprezece ani, iar fiul moare înainte de acest moment, sclavul va deveni liber la expirarea termenului, din cauza
indulgenței cu care este privită libertatea; dar condiția de care depinde moștenirea se consideră că a eșuat.
133. Paulus, Despre Plautius, cartea XVI.
Atunci când peculium-ul său este lăsat moștenire unui sclav căruia i s-a ordonat să plătească zece aurei unui străin și să
devină liber, dar moștenitorul îl împiedică să le plătească, iar sclavul, fiind ulterior manumit, își cere peculium-ul în virtutea
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legatului, poate moștenitorul, prin intermediul unei excepții pe motiv de rea-credință, să deducă din peculium-ul său suma pe
care sclavul ar fi trebuit să o plătească pentru ca el, și nu sclavul manumit, să fie avantajat, deoarece banii nu au fost plătiți;
sau moștenitorul va fi considerat nedemn de a beneficia de bani, întrucât a acționat contrar voinței defunctului ? Întrucât
sclavul nu a pierdut nimic și și-a câștigat libertatea, ar fi incorect ca moștenitorul să fie privat în mod fraudulos de bani.
134. În acest caz se pune întrebarea dacă, în cazul în care sclavul ar plăti banii fără știrea sau consimțământul moștenitorului,
dacă aceștia ar aparține persoanei care i-a primit. Iulianus consideră în mod foarte corect că, în acest caz, dreptul sclavului de
a plăti banii este admis chiar și împotriva consimțământului moștenitorului; și, prin urmare, aceștia vor deveni proprietatea
celui care îi primește.
135. Dacă un sclav este obligat să plătească zece aurei moștenitorului, iar acesta din urmă datorează această sumă sclavului,
dacă sclavul dorește să compenseze suma, el va deveni liber.
136. Un om căruia un sclav a fost obligat să plătească o anumită sumă de bani pentru a deveni liber, a murit. Sabinus susține
că, dacă acesta avea cele zece aurei pregătite pentru plată, el va deveni liber, deoarece nu era vina lui că nu au fost plătite.
Julianus, însă, spune că, din cauza favorului cu care este privită libertatea și prin lege, așa cum a fost stabilită, sclavul își va
obține libertatea chiar dacă banii au fost plătiți după moartea sa, prin urmare, el își obține libertatea mai degrabă în temeiul
legii decât în virtutea testamentului; astfel că, dacă i s-a lăsat o moștenire în momentul morții persoanei căreia i s-a ordonat să
plătească banii, el își va obține libertatea, dar nu va avea dreptul la moștenire. Julianus este de aceeași părere, astfel încât, în
acest caz, el se aseamănă cu alți legatarii. Cazul sclavului pe care moștenitorul îl împiedică să respecte condiția este însă
diferit; pentru că, în acest caz, el își obține libertatea în temeiul testamentului.
137. Divinul Hadrian a afirmat într-un Rescript că un sclav căruia i se ordonă să plătească o sumă de bani moștenitorului
poate să o plătească moștenitorului acestuia din urmă; și, dacă aceasta a fost intenția testatorului, trebuie să se considere că
aceeași regulă se aplică și în cazul unui legatar.
138. Există anumite condiții care, prin natura lor, nu pot fi îndeplinite simultan, ci necesită o împărțire a timpului; ca, de
exemplu, atunci când unui sclav i se ordonă să dea valoarea a zece aurei în muncă, deoarece munca este socotită pe zile. Prin
urmare, dacă un sclav care urmează să fie liber plătește aurei sub condiție, unul câte unul, se poate spune că a respectat
condiția. Cazul muncii este însă diferit, deoarece aceasta nu poate fi prestată în mod necesar decât o parte din timp. Dar dacă
moștenitorul refuză să o accepte, sclavul nu va deveni liber imediat, ci după ce se va fi scurs timpul necesar pentru ca munca
să fie prestată. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care sclavului i se ordonă să meargă la Capua și să fie liber, iar
moștenitorul îi interzice să meargă; pentru că atunci el va fi liber atunci când timpul necesar pentru a merge la Capua va fi
expirat, deoarece timpul este considerat esențial în executarea unei munci, precum și în efectuarea unei călătorii.
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139. Dacă un sclav își primește libertatea după cum urmează: "Lasă-l pe Stichus să fie liber dacă moștenitorul meu nu-l
mantuiește", el poate fi mantuit de către moștenitor și nu este lipsit de libertate contrar voinței testatorului. Dar nu se cere un
termen atât de scurt încât moștenitorul să fie obligat să se grăbească sau să se întoarcă imediat din călătorie pentru a mantui
sclavul sau să renunțe la tranzacționarea afacerilor necesare în acest scop. Pe de altă parte, nici 1,a doua parte, manumisiunea
nu poate fi prelungită pe durata vieții sale, ci moștenitorul trebuie să emancipeze sclavul de îndată ce poate face acest lucru
fără mari inconveniente pentru el însuși. În cazul în care a fost prescris un termen pentru manumisiune, acesta trebuie luat în
considerare.
140. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a VII-a.
141. Labeo, în Cartea ultimelor lucrări, prezintă următorul caz: "Galenus, administratorul meu, să fie liber, dacă se pare că a
condus cu grijă afacerile mele, să își păstreze toate bunurile și să primească în plus o sută de aurei". În acest caz, ar trebui să
cerem o diligență care să fie în beneficiul stăpânului și nu al sclavului. Mai mult, la diligență ar trebui să se adauge buna
credință, nu numai în ținerea conturilor, ci și în plata oricărui sold care ar putea rămâne. Prin cuvântul "pare" se înțelege
"poate fi considerat că are". Anticii au interpretat următoarele cuvinte din Legea celor douăsprezece table: "Dacă apa de
ploaie provoacă pagube", ca însemnând dacă poate provoca pagube. Și dacă se pune întrebarea în fața cui trebuie să se
stabilească diligența menționată mai sus, trebuie să răspundem că acest lucru trebuie să fie decis de către moștenitori, în
conformitate cu judecata unui cetățean de încredere; de exemplu, dacă se dispune ca un sclav să fie liber cu condiția să
plătească o anumită sumă de bani și nu se precizează cui trebuie să o plătească, el va deveni liber la fel ca și cum ar fi făcut-o
dacă testatorul ar fi scris: "Dacă va plăti suma moștenitorului meu".
141. Pactumeius Clemens a spus că, dacă un fond a fost lăsat moștenire în felul următor: "Te însărcinez să îl livrezi oricui
dintre ei vei alege", iar moștenitorul nu a făcut nicio alegere cu privire la cine ar trebui să livreze proprietatea, el trebuie să o
livreze tuturor, iar acest lucru a fost decretat de împăratul Antoninus.
142. Paulus, Despre Vitellius, Cartea a III-a.
În cazul în care un sclav era obligat să plătească o anumită sumă de bani, iar persoana căreia trebuia să o plătească nu era
menționată, el trebuie să o plătească moștenitorilor proporțional cu părțile lor respective din stat, deoarece fiecare dintre ei
trebuie să primească o parte proporțională cu proprietatea sa asupra sclavului.
143. În cazul în care anumiți moștenitori sunt menționați de către testator ca fiind cei cărora sclavul trebuie să le facă plata, el
trebuie să o facă în proporție cu părțile lor respective din avere.
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144. În cazul în care un străin se alătură moștenitorilor menționați, trebuie să i se plătească întreaga cotă-parte, iar celorlalți
trebuie să li se plătească sume proporționale cu părțile lor respective din moștenire. Dacă testatorul nu l-a adăugat doar pe
Titius, ci și pe alții, fiecare dintre ei va avea dreptul la o cotă întreagă, iar coerezii lor la sume proporționale cu partea lor de
moștenire; după cum afirmă Julianus.
145. Celsus, Digest, Cartea XXII.
"Stichus să fie liber dacă plătește o sută de aurei în cinci ani". Sclavul, după ce au trecut cei cinci ani, poate plăti suma
menționată moștenitorului cumpărătorului.
146. În cazul în care sclavului i s-a ordonat să fie liber dacă își va da socotelile, iar moștenitorul, după ce bunurile aparținând
peculiumului au fost vândute, nu îi permite sclavului să achite soldul aflat în mâinile sale, acesta va fi liber ca și cum ar fi
respectat condiția.
147. Marcellus, Digest, cartea XVI.
"Lasă-l pe Stichus să fie liber dacă îi promite moștenitorului meu zece aurei sau dacă jură că îi va oferi serviciile sale".
Condiția va fi îndeplinită dacă sclavul face promisiunea, căci se poate spune că, într-o anumită măsură, el s-a obligat, chiar
dacă obligația nu este obligatorie.
148. Modestinus, Diferențe, Cartea a IX-a.
Se consideră că legile celor douăsprezece table permit vânzarea sclavilor, care trebuie să fie liberi condiționat, să fie vânduți.
În momentul vânzării, trebuie totuși să se impună condiții riguroase, dar la cald; de exemplu, ca sclavul să nu servească într-o
anumită țară sau să nu fie niciodată manuntit.
149. Același, Reguli, Cartea a IX-a.
Atunci când libertatea a fost acordată unui sclav prin testament, cu condiția ca acesta să dea socoteală, moștenitorul poate
cere nu numai o socoteală scrisă, ci și una a tuturor afacerilor care au fost încheiate fără a fi fost consemnate în scris.
150. În cazul în care unui sclav i s-a ordonat să obțină libertatea după ce și-a dat socoteala, el va deveni totuși liber chiar dacă
nu a încheiat nicio afacere.
151. Același, Pandectele, Cartea I.
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Dacă persoana căreia i s-a ordonat să plătească sclavul îl cumpără și apoi îl vinde altuia, trebuie să plătească ultimului
cumpărător, deoarece Julianus a decis că dacă cel căruia i s-a ordonat să plătească sclavul obține proprietatea asupra lui și îl
înstrăinează, condiția va trece și la cumpărător.
152. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VI-a.
În cazul în care moștenirea unei persoane care a ordonat ca sclavul său să devină liber în termen de treizeci de zile de la
moartea sa, dacă își dădea socotelile, nu a fost intrată decât după expirarea celor treizeci de zile, sclavul manumit nu poate
deveni liber prin interpretarea strictă a legii, deoarece condiția nu a fost îndeplinită; dar indulgența cu care este privită
libertatea face ca condiția să fie considerată ca fiind îndeplinită, dacă nu a fost vina persoanei căreia i-a fost impusă că nu s-a
făcut acest lucru.
153. În Cărțile lui Gaius Cassius se afirmă că, dacă un sclav, care urmează să fie liber condiționat, dobândește o proprietate
înainte ca condiția de care depinde libertatea sa să fie îndeplinită, aceasta nu va fi inclusă în legatul peculium-ului său, cu
excepția cazului în care legatul a fost făcut pentru a include perioada în care a fost liber. Întrucât peculium-ul este susceptibil
atât de creștere, cât și de diminuare, să vedem dacă creșterea sa de către moștenitor va face parte din moștenire, cu condiția ca
sclavul să nu fie privat de el. Aceasta este practica noastră actuală.
154. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XVIII.
Sclavii care trebuie să fie liberi condiționat nu diferă aproape deloc, în niciun fel, de ceilalți sclavi ai noștri. Prin urmare, ei se
află în aceeași situație ca și ceilalți în ceea ce privește acțiunile legale, fie că acestea decurg din infracțiuni, din afaceri
negociate sau din contracte. Rezultatul este că, în cadrul urmăririlor publice, ei sunt pasibili de aceleași sancțiuni ca și ceilalți
sclavi.
155. Quintus Mucius spune că șeful unei gospodării a declarat în testamentul său: "Sclavul meu Andronicus să fie liber, cu
condiția să plătească zece aurei moștenitorilor mei". A apărut atunci o controversă cu referire la moștenire. O persoană a
declarat că el era moștenitorul și a susținut că aceasta îi aparținea, iar o altă persoană care se afla în posesia moșiei a spus că
el era moștenitorul conform testamentului. Hotărârea a fost pronunțată în favoarea celui care a declarat că este moștenitor în
temeiul testamentului. Atunci Andronicus a întrebat dacă, în cazul în care ar fi plătit douăzeci de aurei celui din urmă, ar fi
devenit liber, întrucât hotărârea fusese pronunțată în favoarea sa; sau dacă hotărârea pe care o obținuse partea care câștigase
nu se referea la chestiunea în cauză; prin urmare, dacă ar fi plătit cele zece aurei moștenitorului desemnat, iar procesul ar fi
fost judecat împotriva posesorului, ar fi rămas în sclavie. Labeo crede că opinia lui Quintus Mucius nu poate fi adevărată
decât dacă moștenitorul care a câștigat procesul ar fi decis să fie moștenitor de drept; căci dacă se va constata că moștenitorul
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desemnat a pierdut procesul, printr-o decizie justă, și va fi considerat îndreptățit la moștenire în temeiul testamentului,
sclavul, plătindu-i, va respecta totuși condiția și va deveni liber. Opinia dată de Aristo lui Celsus este, totuși, perfect corectă,
și anume că banii pot fi plătiți moștenitorului de drept în favoarea căruia s-a pronunțat o hotărâre; deoarece, conform
prevederilor celor Douăsprezece Table, termenul "cumpărare" este înțeles ca incluzând orice fel de înstrăinare, și nu contează
în ce mod oricare dintre părți a devenit stăpânul sclavului; și, prin urmare, cel în favoarea căruia s-a pronunțat o hotărâre este
inclus în lege, iar sclavul care a plătit banii va fi liber. Mai mult, dacă cel care este în posesie și căruia i-au fost plătiți banii ar
fi învins într-un concurs pentru moștenire, el va fi obligat să predea banii împreună cu proprietatea părții care a câștigat.
156. Același, Despre diferite lecții, Cartea a VII-a.
În cazul în care un sclav este ordonat să fie liber, după cum urmează: "Lasă-l liber pe Stichus, dacă moștenitorul meu nu-l
înstrăinează".
chiar dacă el trebuie să fie liber condiționat, el poate, totuși, să fie înstrăinat.
157. Gaius, On tine Lex Julia et Papia, cartea XIII.
Dacă o moștenire este lăsată unui sclav cu condiția ca acesta să-și dea socotelile, nu există nicio îndoială că, în conformitate
cu condiția prin care i se ordonă să primească moștenirea, el trebuie să achite orice sold rămas în mâinile sale.
158. Prin urmare, atunci când s-a făcut o anchetă cu privire la următoarea clauză: "Stichus, împreună cu însoțitoarea sa, să fie
liberi, după ce își va da socotelile", iar Stichus moare înainte ca această condiție să fie îndeplinită, va fi liberă însoțitoarea sa?
Julianus spune că există un punct în acest caz care apare și în ceea ce privește moștenirile, ca atunci când un testator spune:
"Îi dau lui Ș-unu împreună cu Ș-unu", iar una dintre părți lipsește, celeilalte i se permite să ia moștenirea; pentru că cea mai
bună opinie este că acest caz este ca și cum testatorul ar fi spus: "Îi dau lui Ș-unu și Ș-unu". Se mai spune că mai există o altă
chestiune, și anume dacă condiția este impusă și însoțitoarei. Se susține că acesta este cazul; prin urmare, dacă Stichus nu are
nici un sold în mâinile sale, femeia va deveni imediat liberă; dar dacă un sold a rămas în mâinile sale, ea trebuie să plătească
banii, și nici nu va fi legal ca ea să îi scoată din peculium, deoarece acest lucru este permis doar celor care sunt îndrumați să
facă plata în numele lor, în considerarea libertății care le este acordată.
159. Licinius Rufinus, Reguli, Cartea I.
În cazul în care sunt numiți doi moștenitori și se ordonă ca un sclav să fie liber dacă plătește zece aurei moștenitorilor, iar el
este vândut și predat de unul dintre aceștia din urmă, el va deveni liber plătind jumătate din sumă celuilalt moștenitor de către
care nu a fost vândut.
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160. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
Drepturile sclavilor care vor fi liberi condiționat nu pot fi afectate în mod vătămător de către moștenitor.
161. Același, Întrebări, Cartea XXI.
Un sclav era obligat să fie liber dacă plătea zece aurei moștenitorului. Moștenitorul l-a manuntit pe sclav, iar după aceea a
murit. În acest caz, banii nu trebuiau să fie plătiți moștenitorului moștenitorului; căci atunci când s-a decis că trebuie să
plătească moștenitorul moștenitorului, vă amintiți că acest lucru se aplica atunci când primul moștenitor care urma să
primească banii era stăpânul sclavului; ceea ce făcea condiția (ca să spunem așa), ambulatorie. Există, de fapt, două motive
pentru care condiția ar trebui respectată în ceea ce privește primul moștenitor; primul este proprietatea, iar al doilea este
desemnarea persoanei. Primul motiv se aplică oricărui succesor căruia sclavul i se poate transmite prin continuarea
proprietății care este transferată; dar al doilea se referă doar la persoana care este desemnată în mod special.
162. Împăratul Antoninus a afirmat într-un Rescript că, în cazul în care unui sclav i se ordonă să dea socotelile și să devină
liber, dacă moștenitorul întârzie să primească socotelile, sclavul va deveni, totuși, liber. Acest rescript ar trebui să fie înțeles
ca aplicându-se în cazul în care sclavul va deveni liber dacă nu amână plata soldului în mâinile sale, dar dacă întârzie să facă
acest lucru, el va deveni operațional numai dacă va preda suma care ar trebui restituită cu bună-credință; pentru că nu va fi
suficient ca moștenitorul să fie în întârziere pentru a permite sclavului să fie manuntit atunci când nu a fost făcut nimic de
către el care ar fi contribuit la libertatea sa, dacă moștenitorul nu ar fi fost în întârziere. Dar ce se întâmplă dacă un sclav a
fost manumit după cum urmează: "Lasă-l pe Damas să fie liber, dacă anul viitor va merge în Spania să culeagă recolta", iar
moștenitorul îl reține la Roma și nu-l lasă să plece? Putem spune că el va fi imediat liber înainte de a se strânge recolta ? Căci
dacă la Roma se face o stipulație, după cum urmează: "Promiți să-mi plătești o sută de aurei în Spania?" În stipulație este
inclusă perioada în care poți ajunge în Spania și s-a decis că nu se poate iniția o acțiune în justiție până când nu se va fi scurs
acest timp. Cu toate acestea, dacă moștenitorul, după ce a verificat conturile și a calculat soldul datorat de sclav, declară
public că îi donează suma acestuia din urmă, deoarece nu are cu ce să o plătească, sau dacă afirmă acest lucru în mod deschis
într-o scrisoare trimisă acestuia; condiția de care depinde libertatea sa este considerată ca fiind îndeplinită. Dar ce ar trebui să
se procedeze dacă sclavul ar nega că a întârziat plata soldului și, prin urmare, deoarece moștenitorul este de vină pentru că nu
a primit conturile sale, el ar trebui să devină liber, iar moștenitorul susține că nu a fost responsabil pentru întârziere și că
sclavul ar trebui să plătească peste soldul aflat în mâinile sale ? Magistratul care are jurisdicție asupra cazului va stabili dacă
condiția a fost respectată sau nu, și face parte din datoria sa să investigheze pretinsa neîndeplinire, precum și să verifice
conturile și, dacă va constata că plata soldului a fost întârziată, să decidă că sclavul nu este liber. Cu toate acestea, dacă
sclavul nu a negat niciodată faptul că un sold era datorat și dacă l-a dat în judecată pe moștenitor pentru a putea să-și prezinte
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conturile și s-a stabilit că era pregătit să plătească orice sold care ar putea rămâne și a oferit o garanție bună pentru plata
banilor, iar moștenitorul a fost găsit în întârziere, trebuie să se dea o hotărâre în favoarea libertății.
163. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
Sclavul va fi considerat responsabil pentru nerespectarea condiției de care depinde libertatea sa dacă nu poate plăti banii din
peculium-ul pe care îl avea când se afla sub controlul vânzătorului; deoarece testamentul defunctului nu se extinde asupra
peculium-ului său sub un alt proprietar. Aceeași regulă se va aplica în cazul în care sclavul a fost vândut cu peculium-ul său,
iar vânzătorul îl reține, încălcând contractul; deoarece, deși se poate intenta o acțiune de cumpărare, totuși, sclavul nu avea
peculium-ul atunci când se afla sub controlul cumpărătorului.
164. Același, Definiții, Cartea a II-a.
Persoanele avizate în drept au plasat în clasa sclavilor care trebuie să fie liberi condiționat pe cel care a fost înlocuit cu un fiu
cu acordarea libertății sale printr-un al doilea testament. Această regulă este utilă, deoarece împiedică ca un fiu, minor, să
anuleze testamentul tatălui său, permițând înstrăinarea sclavului sub rezerva sarcinii libertății sale. Această interpretare a legii
se extinde, fără nicio distincție, la toate cazurile în care sclavul este substituit fie în al doilea, fie în al treilea grad.
165. Gaius, Despre cazuri speciale.
Dacă într-un testament se precizează: "Îl dau pe Stichus lui Titius, pentru ca acesta să-l mantuiască, iar dacă nu face acest
lucru, să fie liber", Stichus va deveni imediat liber.
166. Paulus, Despre Neratius, Cartea I.
Nu orice impediment de care este responsabil moștenitorul are același efect ca și respectarea condiției de către sclav, ci doar
atunci când aceasta este făcută cu scopul de a-l împiedica să obțină libertatea.
167. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a IV-a.
"Îl dau și îl las moștenire pe Stichus lui Attius, iar dacă îi plătește o sută de sesterți, să fie liber." Dacă sclavul îi plătește
sesterții lui Attius în termenii testamentului, Labeo susține că moștenitorul nu-i poate recupera, deoarece Attius i-a primit de
la propriul sclav, și nu de la sclavul moștenitorului. Quintus Mucius, Gallus și Labeo însuși sunt de părere că sclavul ar trebui
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considerat liber condiționat, iar Servius și Ofilius sunt de părere că nu. Eu adopt prima opinie, și anume că sclavul aparține
moștenitorului și nu legatarului, ca și cum moștenirea ar fi fost înlăturată prin acordarea libertății.
168. "Lasă-l pe Stichus să fie liber, atunci când datoriile mele vor fi plătite sau creditorii mei vor fi satisfăcuți". Chiar dacă
moștenitorul ar fi bogat, Stichus nu va fi, totuși, liber înainte ca creditorii să-și primească banii, sau creanțele lor să fie
satisfăcute, sau să li se ofere o garanție într-un alt mod; aceasta este opinia lui Labeo și Ofilius.
169. Labeo și Trebatius au susținut că, dacă moștenitorul ar da bani unui sclav în scopul de a face afaceri, el nu poate deveni
liber în conformitate cu termenii testamentului, prin plata acestor bani, deoarece se consideră că el este considerat mai
degrabă că i-a returnat decât că i-a plătit. Cu toate acestea, cred că, dacă banii făceau parte din peculium-ul său, el va deveni
liber în temeiul dispoziției testamentare.
170. "Sclavul meu Damas să fie liber, după ce își va fi oferit serviciile moștenitorului meu timp de șapte ani". Sclavul a fost
implicat într-o crimă capitală în timpul celor șapte ani, iar ultimul an fiind trecut, Servius a declarat că nu trebuie eliberat.
Labeo, însă, a susținut că va fi liber după ce își va fi servit stăpânul timp de șapte ani. Această opinie este corectă.
171. "Stichus să fie liber, dacă plătește o mie de sesterți lui Attia". Attia a murit în timpul vieții testatorului. Labeo și Ofilius
au fost de părere că Stichus nu putea deveni liber. Trebatius a fost de acord cu ei, dacă Attia a murit înainte ca testamentul să
fie făcut; dar dacă ea a murit după aceea, el a considerat că sclavul va fi liber. Opinia lui Labeo și Ofilius este rezonabilă, dar
practica noastră este de a considera sclavul ca fiind liber în conformitate cu termenii testamentului.
172. În cazul în care un sclav este obligat să servească un străin, nimeni nu îl poate elibera prin furnizarea propriei munci în
numele sclavului. Cu toate acestea, regula este diferită atunci când este vorba de plata unor sume de bani; ca, de exemplu,
atunci când un străin eliberează un sclav plătind bani în numele său.
173. Scaevola, Digest, cartea XXIV.
Libertatea a fost acordată lui Stichus după cum urmează: "Îi cer moștenitorilor mei și îi însărcinez să îl mantuiască pe
Stichus, după ce își va da socotelile". Deoarece sclavul adunase după moartea testatorului o mare cantitate de bani care
rămăseseră în mâinile sale și nu a inclus în propriile conturi anumite sume plătite de chiriași; și a jefuit moșia deschizând în
secret depozite și furând mobilă și îmbrăcăminte și epuizând pivnițele de conținutul lor, s-a pus întrebarea dacă libertatea în
temeiul fiduciei ar trebui să i se acorde înainte de a da socoteală pentru ceea ce a rămas în mod fraudulos în mâinile sale și de
a returna ceea ce a furat. Răspunsul a fost că nu ar trebui să i se acorde libertatea în conformitate cu termenii fiduciei până
când nu a restituit soldul rămas în mâinile sale și tot ceea ce a fost pierdut prin agenția sa.
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174. "Lăsați-l pe Pamphilus să fie liber, dacă dă tot peculium-ul său moștenitorilor mei". Întrucât sclavul datora stăpânului
său mai mult decât era în peculium și transferase cu bună credință tot ce aparținea peculiumului său moștenitorilor, s-a pus
întrebarea dacă avea dreptul la libertate în conformitate cu termenii testamentului. Răspunsul a fost că nu exista nimic în
cazul prezentat care să arate că nu avea dreptul la aceasta.
175. Un testator i-a lăsat sclavul său Stichus ca moștenire privilegiată sclavului său libert, Pamphilus, pe care l-a numit
moștenitor al unei părți din averea sa; și i-a lăsat libertatea lui Stichus, după cum urmează: "Îl vei manunța dacă, pe parcursul
a cinci ani neîntrerupți din ziua morții mele, îți va plăti în fiecare lună șaizeci de sesterți". Pamphilus, murind înainte de
expirarea celor cinci ani și numindu-și moștenitori fiul și soția sa, a făcut următoarea dispoziție testamentară cu referire la
Stichus: "Ordon ca sclavul meu, Stichus, care mi-a fost lăsat moștenire sub o anumită condiție prin testamentul patronului
meu, să dea și să plătească fiului și soției mele, fără nici o dispută, suma pentru care este dator, iar dacă acest lucru se va
întâmpla, ei îl vor manumi după ce va trece timpul prescris." În cazul în care Stichus nu ar fi plătit cei șaizeci de sesterți în
fiecare lună, se punea întrebarea dacă, după expirarea celor cinci ani, ar fi avut dreptul la libertate în baza contractului de
încredere. Răspunsul a fost că, dacă nu făcea plățile, nu ar fi avut dreptul la libertatea care îi fusese acordată în conformitate
cu termenii fiduciei.
176. Un sclav a fost manumit printr-un testament după cum urmează: "Lasă-l pe Stichus, sclavul meu, care este, de
asemenea, administratorul meu, să fie liber, dacă va da socoteală moștenitorului meu despre întreaga sa administrare și îl va
satisface în această privință; iar când va deveni liber, doresc să i se dea douăzeci de aurei și peculium-ul său." S-a pus
întrebarea dacă sclavul era dispus să dea socoteală de administrația sa pentru mulți ani în care a condus-o fără ca semnătura
testatorului să le aprobe, dacă va deveni liber în baza testamentului, deoarece testatorul nu a putut semna socotelile din cauza
bolii sale grave, dar a putut, totuși, să semneze testamentul său. Răspunsul a fost că sclavul ar deveni liber dacă conturile sale
ar fi fost prezentate cu bună credință, iar soldul rămas în mâinile sale ar fi fost plătit.
177. Întreb, de asemenea, dacă orice sume încasate de către asistenții sclavului, care fie nu au fost înscrise deloc în registrul
său, fie au fost înscrise în mod fraudulos, îl vor face pe acesta răspunzător, deoarece a fost plasat deasupra asistenților săi.
Răspunsul a fost că, dacă este vorba de o chestiune pentru care ar putea fi tras la răspundere, ar trebui să se ia în considerare
necesitatea ca el să dea o declarație în acest sens.
178. Am întrebat, de asemenea, dacă ar trebui să se facă o situație a chiriilor pe care nu le-a încasat de la locatarii de terenuri
sau de la chiriași, în plus față de sumele pe care le-ar fi putut avansa acestora. Răspunsul a fost că acest lucru a fost deja
decis.
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179. Întreb, de asemenea, dacă va fi răspunzător pe motiv că și-a scos toate bunurile, adică peculium-ul său, înainte de a da
socoteală. Răspunsul a fost că acest lucru nu este un impediment pentru îndeplinirea condiției, cu condiția ca socoteala să fie
redată.
180. Titius a lăsat prin testament, prin testament, fiecăruia dintre sclavii angajați de administratorul său, cu condiția ca aceștia
să dea socoteală moștenitorului său. Apoi, într-o altă clauză a testamentului său, el a spus: "Nu, nu, nu: "Doresc ca toți
intendenții pe care i-am lăsat moștenire sau pe care îi pot mancipa să își dea socotelile, în termen de patru luni de la moartea
mea, proprietarilor lor cărora le-am lăsat moștenire de la mine". Apoi, mai jos, a ordonat ca și alți administratori ai săi să fie
liberi, adăugând: "Dacă își vor da socotelile moștenitorului meu". Întrucât a fost vina moștenitorului că nu le-au fost predate
conturile, întreb, de asemenea, dacă sclavii au încetat să mai fie liberi în temeiul acestei condiții; sau dacă puteau, totuși, să-și
obțină libertatea în temeiul testamentului, prin predarea conturilor lor și plata soldurilor rămase în mâinile lor. Răspunsul a
fost că moștenirile și concesiunile de libertate nu vor intra în vigoare decât dacă se vor face bilanțuri sau dacă moștenitorul a
fost vinovat de faptul că nu a făcut acest lucru; dar că instanța trebuie să stabilească dacă timpul pare să fie inclus în condiția
în care moștenirile și concesiunile de libertate urmau să intre în vigoare sau dacă cele patru luni au fost adăugate de testator
în scopul de a preveni alte întârzieri și de a oferi timp suficient pentru a face bilanțurile moștenitorilor. Cu toate acestea, este
mai bine să considerăm că prezumția este în favoarea sclavilor.
181. Colectorul unui bancher, a cărui avere consta aproape în întregime din creanțe, a dat libertate agenților săi, care erau
sclavii săi, după cum urmează: "Indiferent cine va fi moștenitorul meu, dacă Damas, sclavul meu, îi va da socoteală de
administrația pe care a efectuat-o în numele său și în cel al lui Pamphilus, tovarășul său de sclavie, doresc ca amândoi să fie
puși pe picior de egalitate și să devină liberi în termen de șase luni." S-a pus întrebarea dacă cuvintele "să fie puși pe picior de
egalitate" se aplicau la toate creanțele, cu excepția creanțelor neplătite, astfel încât sensul era dacă ei colectau tot ceea ce era
datorat de la toți debitorii și îi plăteau moștenitorului sau îl satisfăceau în alt mod, iar dacă nu colectau creanțele în termen de
șase luni, dacă nu ar fi avut dreptul la libertate. Răspunsul a fost că era clar că această condiție a fost inserată în clauza
menționată mai sus a testamentului și, prin urmare, că sclavii vor fi liberi dacă o vor respecta sau dacă moștenitorul va fi
responsabil pentru că nu au făcut acest lucru.
182. Labeo, Epitome de probabilități, de Paulus, Cartea I.
Dacă doriți să permiteți ca unul dintre sclavii voștri să fie eliberat din servitute într-un anumit termen, nu are nicio importanță
dacă faceți această dispoziție cu condiția ca el "să servească" sau "să își presteze serviciile pe o perioadă de trei ani, pentru a
deveni liber".
183. Paulus: Dacă se dispune ca cineva să fie liber dacă promite să plătească zece aurei moștenitorului, deși o astfel de
promisiune nu va avea nici un efect, el va fi totuși eliberat făcându-o.
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184. Același, Probabilități, Cartea a III-a.
Atunci când cineva lasă un sclav soției sale și îi ordonă să fie liber în cazul în care ea se va căsători din nou, sclavul va deveni
liber sub această condiție dacă se va căsători a doua oară.

Tit. 8. Cu privire la sclavii care își obțin libertatea fără manumisiune.

185. Paulus, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Ori de câte ori un sclav este vândut cu condiția de a fi manuntit într-un anumit timp, chiar dacă vânzătorul și cumpărătorul
mor amândoi fără a lăsa moștenitori, el va avea dreptul la libertate. Acest lucru l-a declarat Divinul Marcus într-un Rescript.
Chiar dacă vânzătorul s-ar răzgândi, sclavul va deveni, totuși, liber.
186. Modestinus, Reguli, Cartea a VI-a.
Printr-un Edict al Divinului Claudius, un sclav care a fost abandonat de stăpânul său din cauza unei infirmități grave va avea
dreptul la libertatea sa.
187. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a III-a.
În cazul în care un sclav a fost vândut cu condiția de a fi manuntit într-un anumit interval de timp, iar ziua fixată pentru
libertatea lui Eis sosește în timpul vieții vânzătorului, iar acesta nu s-a răzgândit, rezultatul este că sclavul va fi manuntit, ca
și cum acest lucru ar fi fost făcut de persoana care ar fi trebuit să-l elibereze; dar dacă vânzătorul ar fi mort, Divinul Marcus
și fiul său au declarat într-un Rescript că nu este necesar să se obțină consimțământul moștenitorilor săi.
188. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
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Atunci când un sclav este vândut cu condiția ca el să fie manuntit în timpul vieții cumpărătorului, la moartea acestuia din
urmă, el va avea imediat dreptul la libertate.
189. Marcianus, Reguli, Cartea a V-a.
În cazul în care un sclav și-a obținut libertatea ca recompensă pentru că l-a descoperit pe ucigașul stăpânului său, el va deveni
libertul celui decedat.
190. Același, Despre formula ipotecară.
Dacă cineva cumpără un sclav, care a fost ipotecat, cu condiția că îl va mantui, sclavul va avea dreptul la libertatea sa în
conformitate cu Constituția Marcusului Divin, chiar dacă vânzătorul a ipotecat toate bunurile pe care le avea atunci sau pe
care le-ar putea dobândi în viitor.
191. Același lucru trebuie spus și în cazul în care cumpără o sclavă cu condiția de a nu o supune la prostituție, iar el o
prostituează.
192. Paulus, Despre acordarea de libertate.
Împăratul nostru și părintele său au hotărât că o sclavă va deveni liberă dacă persoana care o posedă ar fi putut să o împiedice
să se prostitueze, dar și-a vândut dreptul asupra ei pentru bani; deoarece nu există nicio diferență dacă o duci în rătăcire și o
prostituiești, sau dacă permiți acest lucru și primești bani pentru aceasta, atunci când poți împiedica acest lucru.
193. Papinianus, Opinii, Cartea a IX-a.
O mamă i-a dat anumiți sclavi fiicei sale, cu condiția ca ea să aibă grijă ca aceștia să devină liberi după moartea ei. Întrucât
condiția donației nu a fost respectată, am dat ca părere că, în conformitate cu spiritul Constituției Marcus Divin, sclavii și-au
obținut libertatea cu consimțământul mamei și că, dacă aceasta ar muri înaintea fiicei sale, ei ar avea dreptul la libertate
necondiționat.
194. Paulus, Întrebări, Cartea a V-a.
Latinus Largus a vândut o sclavă cu condiția ca aceasta să fie manuntată, dar nu a menționat niciun moment în care acest
lucru trebuie să se întâmple. Întreb când ar avea ea dreptul la libertate, în virtutea constituției, dacă cumpărătorul nu a
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manumit-o? Am răspuns că ar trebui să se ia în considerare înțelegerea părților, dacă cumpărătorul trebuie să o manunțeze cât
mai curând posibil sau dacă era în puterea sa să o elibereze oricând ar fi ales să o facă. În primul caz, momentul poate fi
determinat cu ușurință; în ultimul caz, ea va avea dreptul la libertate la moartea cumpărătorului. Dacă ceea ce s-a convenit nu
este evident, favoarea acordată libertății va face ca prima opinie să fie acceptată; adică sclava va avea dreptul la libertate în
termen de două luni, dacă atât sclava, cât și cumpărătorul ei sunt prezenți; dar dacă sclava este absentă, dacă cumpărătorul nu
îi dă libertatea în termen de patru luni, ea o va obține în virtutea Constituțiilor imperiale.

Tit. 9. Ce sclavi, după ce au fost manumiți, nu devin liberi, prin cine se face acest lucru; și despre legea lui Aelia Sentia.

195. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
Celsus, în Cartea a douăsprezecea a Digestului, având în vedere bunăstarea publică, spune că o persoană născută surdă poate
manumi un sclav.
196. 196. Același, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Un sclav nu-și poate obține libertatea dacă, după ce a fost alungat, rămâne în Cetate.
197. Gaius, Despre moșteniri; Despre Edictul urban.
Dacă alegerea unui sclav este dată de către testator, sau dacă sclavul este lăsat moștenire fără a menționa vreunul anume,
moștenitorul nu poate anula sau diminua dreptul de alegere aparținând legatarului prin manumiterea unora dintre sclavi, sau a
tuturor sclavilor. Pentru că, atunci când se acordă opțiunea sau alegerea unui sclav, se consideră că fiecare sclav a fost lăsat
moștenire sub o condiție.
198. Ulpianus, Disputații, Cartea a III-a.
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Nu putem manumi un sclav care a fost dat în gaj.
199. Julianus, Digest, Cartea LXIV.
Când o moștenire nu este solvabilă, chiar dacă moștenitorul este bogat, libertatea nu va fi dobândită prin testament.
200. Dacă, totuși, un testator insolvabil lasă un legat de libertate, după cum urmează: "Stichus să fie liber, dacă creditorii mei
sunt plătiți în întregime", nu se poate considera că el a ordonat ca sclavii săi să devină liberi pentru a-și frauda creditorii.
201. Dacă Titius nu are alte bunuri decât sclavii săi, Stichus și Pamphilus, și îi promite pe aceștia lui Maevius, cu următoarea
stipulație: "Promiți să i-l dai fie pe Stichus, fie pe Pamphilus?" și apoi, neavând niciun alt creditor, îl va manumi pe Stichus,
libertatea acestuia din urmă va fi anulată în temeiul Lex Aelia Sentia. Căci, deși era în puterea lui Titius să-l dea pe
Pamphilus, totuși, atâta timp cât nu făcea acest lucru, el nu putea, fără a-l frauda pe stipulant, să-l dea pe Stichus, din motivul
că Pamphilus putea muri între timp. Dacă, totuși, el a promis doar să-l dea pe Pamphilus, nu am nici o îndoială că Stichus își
va obține libertatea; deși, în același mod, Pamphilus ar putea muri, deoarece contează foarte mult dacă sclavul care este
manuntit a fost inclus sau nu în stipulație. Pentru că oricine îi dă în gaj pe Stichus și Pamphilus ca garanție pentru cinci aurei,
când fiecare dintre ei valorează cinci aurei, nu poate mantui pe niciunul dintre ei; dar dacă l-ar da în gaj doar pe Stichus, nu
se va considera că l-a mantuit pe Pamphilus cu scopul de a-l frauda pe creditorul său.
202. Scaevola, Întrebări, Cartea a XVI-a.
Julianus se referă la o persoană care nu deținea decât doi sclavi; căci dacă avea și alte bunuri, de ce nu se poate considera că
are puterea de a manumi unul dintre acești sclavi? Pentru că dacă unul dintre ei ar muri, el va fi totuși solvabil, iar dacă unul
dintre ei ar fi manumit, va fi și el solvabil, iar accidentele care pot apărea nu trebuie luate în considerare; altfel, persoana care
a promis unul dintre sclavi și a indicat care dintre ei nu ar putea manumi niciun sclav.
203. Iulianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva care se află în posesia tuturor bunurilor sale confirmă un codicil și apoi acordă libertatea sclavilor săi
prin codicil, cu intenția de a-și frauda creditorii, legatul său nu va avea nici o forță sau efect; deoarece, în astfel de
circumstanțe, legatele de libertate sunt împiedicate de lege. Căci intenția testatorului de a comite frauda nu se raportează la
momentul în care a fost confirmat codicilul, ci la momentul în care libertatea a fost acordată prin codicil.
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204. Un minor în vârstă de douăzeci de ani care dorea să mancurtizeze un sclav, fără să aibă vreun motiv întemeiat pe care
să-l ofere Consiliului pentru aceasta, vi l-a dat vouă, pentru ca să-l mancurtizezi. Proculus a negat că sclavul ar fi fost liber,
pentru că s-a comis o fraudă împotriva legii.
205. Africanus, Întrebări, Cartea a III-a.
Lex Aelia Sentia nu se aplică în cazul în care un om care datorează bani sub condiție manumitează un sclav în virtutea unei
încrederi.
206. În cazul în care un soldat face un testament în conformitate cu legea militară și lasă libertatea sclavilor cu scopul de a-și
frauda creditorii, iar apoi moare insolvabil, legatul de libertate va fi nul.
207. Marcianus, Institutes, Cartea I.
Nu va deveni liber un sclav care și-a constrâns stăpânul să îl mantuiască, iar acesta, intimidat, declară în scris că este liber.
208. Mai mult, nu va deveni liber un sclav care nu a fost apărat de stăpânul său pentru o crimă capitală, iar ulterior a fost
achitat.
209. Atunci când sclavii sunt vânduți cu condiția de a nu fi mancurtizați, sau când li se interzice prin testament să fie
mancurtizați, sau când acest lucru se face prin ordinul guvernatorului unei provincii, și dacă totuși ar trebui să fie emancipați,
nu vor obține libertatea.
210. Gaius, Diurnal sau Chestiuni de aur.
Se consideră că o persoană își fraudează creditorii prin manuntizarea unui sclav care era insolvabil în momentul în care l-a
manuntit, sau a încetat să mai fie solvabil după ce i-a acordat libertatea. Pentru că oamenii cred foarte des că bunurile lor sunt
mai valoroase decât sunt în realitate, ceea ce se întâmplă adesea cu cei care, prin intermediul sclavilor și al liberților, conduc
întreprinderi comerciale dincolo de mare și în țări în care nu locuiesc, pentru că deseori sunt sărăciți de tranzacții de acest fel
pentru o lungă perioadă de timp fără să fie conștienți de acest lucru; și le acordă libertatea sclavilor lor, mancurtizându-i ca o
favoare, fără a avea intenția de a comite o fraudă.
211. Marcianus, Institutes, cartea XIII.
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În cazul în care o municipalitate este fraudată prin manumisiunea sclavilor, aceștia din urmă nu își obțin libertatea, așa cum a
fost promulgat într-un decret al Senatului.
212. Constituțiile imperiale prevăd că atunci când Trezoreria este fraudată prin acordarea de libertăți, acestea din urmă sunt
nule. Cu toate acestea, Divinii Frați au declarat într-un Rescript că acordarea de libertăți nu este anulată doar prin simplul fapt
că persoana care a emancipat sclavii era debitor al Trezoreriei, ci că a comis o fraudă dacă era insolvabil când a făcut acest
lucru.
213. Ulpianus, Despre adulter, Cartea a V-a.
Legiuitorul a avut în vedere ca sclavii să nu fie scutiți prin manumisiune de răspunderea pentru tortură; de aceea a interzis ca
ei să fie manumiți și a prescris un anumit termen în care nu ar fi fost legal să-i elibereze.
214. Prin urmare, unei femei care este separată de soțul ei îi este interzis, în orice împrejurare, să manunțeze sau să
înstrăineze vreunul dintre sclavii ei, deoarece, după cum spune legea, "ea nu poate nici manunța, nici înstrăina un sclav care
nu a fost angajat în serviciul ei personal, sau pe pământul ei, sau în provincie", ceea ce este, într-o anumită măsură, o
dificultate, dar este legea.
215. Și chiar dacă femeia, după divorț, cumpără un sclav sau îl obține în orice mod, nu-l poate manumi în conformitate cu
prevederile legii. Sextus Caecilius menționează și el acest lucru.
216. Cu toate acestea, unui tată, a cărui fiică se află sub controlul său, îi este interzis doar să manunțeze sau să înstrăineze
sclavii care au fost dați fiicei sale pentru serviciul personal.
217. Legea interzice, de asemenea, unei mame să manumită sau să înstrăineze sclavii pe care i-a dat pentru serviciul fiicei
sale.
218. De asemenea, ea interzice bunicilor și bunicilor să își manunțească sclavii, deoarece intenția legii este ca și aceștia să fie
supuși la tortură.
219. Sextus Caecilius consideră, foarte corect, că timpul prevăzut de lege pentru înstrăinarea sau manumiterea sclavilor este
prea scurt. Căci el spune: să presupunem că o femeie a fost acuzată de adulter în cele șaizeci de zile; cum poate avea loc cu
ușurință procesul pentru adulter, astfel încât să se încheie în cele șaizeci de zile menționate? Totuși, conform termenilor legii,
femeii, chiar dacă a fost acuzată de adulter, îi este permis ca, după acest termen, să mantuiască sclavul suspectat că a comis
adulter cu ea, sau un alt sclav care ar trebui să fie supus la tortură. Și, într-adevăr, ar trebui să se acorde o ușurare în acest caz,
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astfel încât sclavii care sunt indicați ca fiind vinovați, sau care au cunoștință de crimă, să nu poată fi manumiți înainte de
încheierea procesului.
220. Dacă tatăl sau mama femeii moare în cele șaizeci de zile, ei nu pot nici să manumită, nici să înstrăineze vreunul dintre
sclavii pe care i-au dat fiicei pentru serviciul personal.
221. Paulus, Despre adulter, Cartea a V-a.
Dacă un sclav este manumit înainte de expirarea celor șaizeci de zile, el va fi liber condiționat.
222. Ulpianus, Despre adulter, Cartea a IV-a.
Dacă soțul moare în cele șaizeci de zile, să vedem dacă femeia poate manumi sau înstrăina sclavii mai sus menționați. Nu
cred că poate face acest lucru, deși poate să nu aibă alt acuzator decât soțul ei, deoarece tatăl acestuia din urmă o poate acuza.
223. Legea interzice pur și simplu femeii să își manunțească sclavii în termen de șaizeci de zile de la divorț.
224. Manumisiunea este, de asemenea, interzisă indiferent dacă ea este divorțată sau repudiată.
225. Dacă căsătoria este dizolvată prin moartea soțului sau din cauza vreunei pedepse la care acesta s-a supus, manumisiunea
nu va fi împiedicată.
226. Chiar dacă căsătoria este desființată prin acord, se consideră că manumisiunea sau înstrăinarea nu este împiedicată.
227. Atunci când femeia, în timpul existenței căsătoriei, dar în timp ce se gândește la divorț, manumitează sau înstrăinează un
sclav, iar acest lucru este stabilit prin probe concludente, înstrăinarea sau manumisiunea nu va fi valabilă, ca fiind făcută
pentru a se sustrage legii.
228. Trebuie să înțelegem că este vorba de orice fel de înstrăinare.
229. Paulus, Despre Lex Julia, Cartea I.
S-a pus întrebarea dacă cineva acuzat de infracțiunea de lesa majestate poate mantui un sclav, în măsura în care era proprietar
de sclavi înainte de condamnare. Împăratul Antoninus a afirmat într-un Rescript adresat lui Calpurnius Crito că, din
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momentul în care partea acuzată era sigură că i se va aplica pedeapsa, ea își pierdea dreptul de a acorda libertatea mai
degrabă prin conștiința vinovăției, decât din cauza condamnării sale pentru crimă.
230. Iulianus spune că, după ce un tată a acordat fiului său permisiunea de a manumite un sclav, iar fiul, neștiind că tatăl său
a murit, manumitează sclavul, acesta nu va deveni liber. Dacă, totuși, tatăl trăiește și s-a răzgândit, se va considera că fiul său
a manuntit sclavul împotriva consimțământului tatălui său.
231. Același, Despre Lex Aelia Sentia, Cartea a III-a.
În cazul în care libertatea este acordată unui sclav printr-un trust, iar un minor în vârstă de douăzeci de ani vinde sclavul cu
condiția ca acesta să fie manumit sau îl cumpără sub aceeași condiție, înstrăinarea nu va fi împiedicată.
232. Dacă un minor de douăzeci de ani renunță la partea pe care o are într-un sclav deținut în comun, în scopul de a-l
manumi, actul său va fi nul. Dacă, totuși, el poate dovedi că a existat un motiv întemeiat pentru a face acest lucru, nu se va
considera că a fost comisă o fraudă.
233. Această lege prevede că nimeni nu va manumi un sclav cu scopul de a frauda creditorii săi. Sunt desemnați creditorii
care au dreptul la o acțiune pe orice motiv împotriva persoanei care a intenționat să-l fraudeze.
234. Aristo a dat ca opinie că, atunci când un sclav a fost manumit de către un debitor insolvabil al Trezoreriei, el poate fi
readus în servitute, dacă nu a fost liber de mult timp; adică de cel puțin zece ani. Este clar că tot ceea ce a fost plătit pentru
cheltuielile de înmormântare, cu scopul de a frauda Trezoreria, poate fi recuperat.
235. Atunci când o persoană insolvabilă datorează bani cuiva sub condiție, iar un sclav este manuntit de către debitor,
libertatea sa va rămâne în suspensie până la îndeplinirea condiției.
236. În cazul în care un fiu manumitează un sclav cu consimțământul tatălui său și fie tatăl, fie fiul știe că primul nu este
solvabil, acordarea libertății va fi nulă.
237. Același, Despre acordarea de libertate.
Dacă un particular, fiind constrâns de popor, ar manumi un sclav, acesta din urmă nu va fi totuși liber, chiar dacă proprietarul
său și-a dat consimțământul; deoarece Marcus Divin a interzis manumisiunea sclavilor cauzată de clamarea populației.
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238. De asemenea, un sclav nu este emancipat dacă stăpânul său declară în mod fals că a fost liber, pentru a evita pedeapsa
magistraților, dacă nu are intenția de a-l manumi.
239. Referitor la cei pe care nu este legal să îi manumită într-un anumit timp, dacă aceștia își primesc libertatea printr-un
testament, nu trebuie să se ia în considerare momentul în care acesta a fost executat, ci momentul în care sclavii aveau dreptul
de a fi liberi.
240. Același, Despre Plautius, cartea XVI.
Dacă averea testatorului era solvabilă în momentul morții sale, dar a încetat să mai fie astfel când a fost acceptată, orice
acordare a libertății de către testator care îi fraudează pe creditori este nulă. Căci, așa cum creșterea unei averi este în
beneficiul libertății, tot așa și diminuarea ei o prejudiciază.
241. În cazul în care un sclav căruia i se lasă libertatea este obligat să plătească moștenitorului o sumă de bani egală cu
valoarea sa și să devină liber, să vedem dacă se comite vreo fraudă împotriva creditorului, deoarece moștenitorul obține suma
mortis causa; sau, într-adevăr, dacă un străin plătește suma pentru sclav; sau sclavul însuși o plătește din alte bunuri decât
peculium-ul său, se comite vreo fraudă? Dar, așa cum faptul că moștenitorul este bogat nu este un avantaj pentru legatul
libertății, tot așa nici cel care plătește banii nu ar trebui să poată profita de pe urma ei.
242. Modestinus, Reguli, Cartea I.
Libertatea acordată de către o persoană care ulterior este ea însăși decisă legal să fie sclav nu are niciun efect.
243. Același, Despre cazuri explicate.
În cazul în care libertatea este lăsată unui sclav aparținând altuia, fără consimțământul proprietarului său, legatul nu este
valabil conform legii, chiar dacă persoana care îl manumitează devine ulterior moștenitorul proprietarului. Căci, chiar dacă
devine moștenitorul acestuia prin dreptul de rudenie, acordarea libertății va fi confirmată prin acceptarea succesiunii de către
acesta.
244. Același, Pandectele, Cartea I.
O femeie sclavă nu poate fi mandata la manutanță din cauza căsătoriei de către altcineva decât de către bărbatul care
intenționează să o ia în căsătorie; pentru că, dacă un bărbat ar mantui-o din acest motiv, iar altul ar lua-o în căsătorie, ea nu va
deveni liberă. De aceea, Julianus a dat ca opinie că ea nu va fi eliberată din robie nici dacă persoana care a manumisit-o și a
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repudiat-o se va căsători cu ea în termen de șase luni; pe motiv că Senatul a făcut referire la o căsătorie care ar fi trebuit să
aibă loc după manumisiune, fără ca o alta să o precedă.
245. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea XXV.
Curatorul unui nebun nu poate manumi un sclav aparținând acestuia.
246. Același, Diverse pasaje, Cartea a IV-a.
Libertatea este întotdeauna considerată a fi fost acordată în mod fraudulos față de creditori, atunci când acest lucru este făcut
de o persoană care știe că nu este solvabilă, chiar dacă a fost acordată unui sclav care o merita.
247. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a IX-a.
În cazul în care cineva care are creditori ar manunța mai mulți sclavi, acordarea libertății pentru toți nu va fi anulată, ci doar
primii emancipați vor deveni liberi; cu condiția să rămână suficient pentru a satisface creanțele creditorilor. Această regulă a
fost frecvent enunțată de Julianus. De exemplu, în cazul în care doi sclavi sunt mancipați, iar creditorii vor fi înșelați dacă se
acordă libertatea ambilor, dar nu și dacă nu se acordă nici unuia dintre ei, unul dintre ei nu va obține libertatea; și acesta este
în general cel care este mancipatat al doilea, cu excepția cazului în care primul desemnat are o valoare mai mare; și nu va fi
necesar să-l reducă pe al doilea la sclavie dacă valoarea primului va achita datoria, deoarece, în acest caz, cel care este
menționat în al doilea rând va fi singurul care va avea dreptul la libertatea sa.
248. Papinianus, Opinii, Cartea a V-a.
Atunci când libertatea este acordată prin testament, în frauda creditorilor, deși primii creditori pot fi satisfăcuți, acordarea
libertății este nulă, în ceea ce-i privește pe ceilalți.
249. Scaevola, Opinii, Cartea a IV-a.
Moștenitorul unui debitor a manuntit un sclav care fusese dat în gaj. S-a pus întrebarea dacă acesta a devenit liber. Răspunsul
a fost că, potrivit faptelor expuse, dacă datoria era încă neplătită, el devenea liber prin manumisiune. Paulus: Prin urmare,
dacă banii au fost plătiți, el ar fi liber.
250. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
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Un sclav este manuntit în frauda creditorilor și i se interzice să fie liber, fie că a sosit deja ziua plății datoriei, fie că datoria
este plătibilă într-un anumit termen sau sub anumite condiții. Cazul unei moșteniri lăsate sub condiție este diferit, deoarece
legatarul nu va fi inclus în rândul creditorilor până când condiția nu va fi îndeplinită. Lex Aelia Sentia, în această privință, se
aplică creditorilor de orice fel; și s-a decis că beneficiarul unui trust este, de asemenea, inclus printre aceștia.
251. Un sclav care este dat în gaj nu poate fi manuntit fără consimțământul creditorilor înainte ca creanțele lor să fi fost
satisfăcute. Consimțământul unui creditor, care este un tutore fără autoritatea tutorelui său, nu aduce niciun beneficiu pentru
acordarea libertății, la fel cum nu rezultă niciun avantaj atunci când, în circumstanțe similare, tutorele, care este
uzufructuarul, consimte la manumisiune.
252. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
Actul unui moștenitor, care își manumite propriul sclav pe care testatorul i l-a lăsat moștenire, este nul, deoarece s-a decis că
nu trebuie să se ia în considerare nici cunoașterea, nici ignoranța sa cu privire la legat.
253. Gaius, Despre manumisiuni, Cartea I.
Atunci când un sclav este dat în gaj, în termeni generali, nu există nicio îndoială că el aparține debitorului și că poate obține
în mod legal libertatea de la acesta, dacă acest lucru nu este împiedicat de Lex Aelia Sentia, adică dacă proprietarul este
solvabil, iar creditorii săi nu par să fi fost înșelați prin actul său.
254. În cazul în care un sclav este lăsat moștenire sub condiție, el aparține în mod absolut moștenitorului cât timp condiția
este în vigoare; dar nu poate obține libertatea de la el, pentru a nu-i aduce un prejudiciu legatarului.
255. Ulpianus, On the Lex Aelia Sentia, Cartea a IV-a.
Dacă cineva ar cumpăra un sclav cu condiția de a-l mantui și, nefăcând acest lucru, sclavul își obține libertatea în temeiul
Constituției Marcus Divin, să vedem dacă poate fi acuzat de ingratitudine. Se poate spune că, întrucât cumpărătorul nu l-a
manumit, el nu are dreptul la acest drept de acțiune.
256. Dacă fiul meu ar manunța sclavul meu cu consimțământul meu, se poate pune la îndoială dacă am dreptul să-l acuz de
ingratitudine pentru motivul că nu l-am manuntit. Ar trebui, totuși, să se considere că eu l-am manuntit.
257. Dar dacă fiul meu manumitează un sclav care face parte din peculium-ul său castrense, nu există nicio îndoială că nu voi
avea acest drept, deoarece eu însumi nu l-am manumit. Este clar că fiul meu însuși îl poate acuza.
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258. Oricine poate acuza pe un libert de ingratitudine atâta timp cât el rămâne patronul său.
259. Dacă, totuși, mai mulți patroni vor dori să-și acuze libertul de ingratitudine, să vedem dacă va fi necesar consimțământul
tuturor sau dacă numai unul singur poate face acest lucru. Cea mai bună opinie este că, dacă libertul a dat dovadă de
ingratitudine față de unul singur dintre patronii săi, îl poate acuza; dar va fi necesar consimțământul tuturor, dacă toți sunt în
același grad.
260. Dacă un tată ar atribui un libert unuia dintre copiii săi, Iulianus spune că numai el singur îl poate acuza de ingratitudine,
căci numai el este patronul său.
261. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
S-a pus întrebarea: care ar fi regula dacă un patron și-ar obliga femeia sa liberă să jure că nu se va căsători atâta timp cât
copiii ei sunt sub vârsta pubertății? Julianus spune că nu ar fi considerat că a acționat împotriva Lex Aelia Sentia, deoarece
nu i-a impus să rămână în văduvie perpetuă.
262. Același, Despre legea Iulia et Papia, Cartea I.
Dacă cel care se află sub controlul unui patron ar obliga femeia să jure sau să încheie o stipulație de a nu se căsători
împotriva consimțământului patronului, dacă acesta din urmă nu o eliberează pe femeie de jurământ sau de promisiune, el va
intra sub incidența prevederilor legii, deoarece el însuși va fi considerat că a acționat cu rea-credință.
263. Patronilor nu le este interzis de Lex Aelia Sentia să primească salariile liberților lor, dar le este interzis să îi oblige să le
predea. Prin urmare, dacă un libert își plătește de bunăvoie salariul patronului său, el nu va avea niciun recurs împotriva
acestuia în temeiul acestei legi.
264. Această lege nu se aplică în cazul unui libert care a promis anumite zile de muncă sau o sumă de bani, deoarece prin
prestarea muncii poate deveni liber. Octavenus aprobă această opinie și adaugă că se înțelege că un patron l-a obligat pe
libertul său să îi plătească salariul muncii sale, atunci când actele sale arată că intenția sa a fost doar de a obține salariul
respectiv, chiar dacă a stipulat zile de muncă.
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Tit. 10. Cu privire la dreptul de a purta un inel de aur.

265. Papinianus, Opinii, Cartea I.
În cazul în care unui libert i se lasă provizii pentru întreținere împreună cu mai mulți alții, el nu va înceta să aibă dreptul la
ele pentru că a obținut de la împărat dreptul de a purta un inel de aur.
266. O opinie diferită prevalează în cazul unui libert care a fost declarat în mod judiciar ca fiind născut liber și care a fost
readus la condiția sa anterioară prin complicitatea unui alt patron, care a fost demascat, și care dorește să obțină pentru el
însuși sprijinul la care cel de-al treilea patron a renunțat; pentru că, în acest caz, s-a stabilit că libertul va pierde dreptul de a
purta un inel de aur.
267. Același, Opinii, Cartea a XV-a.
O decizie pronunțată cu referire la nașterea liberă a unui libert în termen de cinci ani a fost anulată. Am dat ca opinie că
acesta și-a pierdut dreptul de a purta un inel de aur pe care îl primise și la care renunțase înainte de pronunțarea deciziei.
268. Marcianus, Institutes, Cartea I.
Divinul Commodus îi privea de asemenea de dreptul de a purta un inel de aur pe cei care îl obținuseră fără știrea sau
consimțământul patronilor lor.
269. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a III-a.
Chiar și femeile pot obține dreptul de a purta un inel de aur, precum și cel de a fi considerate născute libere, și să li se redea
privilegiile la care au dreptul prin naștere.
270. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a IX-a.
Cel care a obținut dreptul de a purta un inel de aur este considerat ca fiind născut liber; chiar dacă patronul său nu a fost
exclus din succesiunea sa.
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271. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
Un libert care a obținut dreptul de a purta un inel de aur (deși poate obține dreptul atașat condiției de a fi născut liber,
rezervând drepturile patronului său), este considerat în continuare ca fiind născut liber. Acest lucru l-a afirmat Divinul
Hadrian într-un Rescript.

Tit. 11. Cu privire la restituirea drepturilor de naștere.

272. Ulpianus, Opinii, Cartea II.
În cazul în care se dovedește că cineva, care a declarat împăratului că s-a născut liber, a fost repus de acesta în drepturile pe
care le avea prin naștere, se dovedește că s-a născut dintr-o sclavă, se consideră că nu a obținut nimic.
273. Marcianus, Institutes, Cartea I.
Persoanele care se nasc sclavi obțin uneori drepturile celor născuți liberi, prin operațiunea ulterioară a legii; ca atunci când un
libert este restabilit de împărat la drepturile la care este îndreptățit prin naștere; pentru că el este restabilit la aceste drepturi la
care toți oamenii sunt îndreptățiți la origine, dar la care el însuși nu putea afirma nici o pretenție prin naștere, deoarece s-a
născut sclav. El dobândește aceste drepturi în întregime și se află în aceeași situație ca și cum s-ar fi născut liber, de aceea
patronul său nu poate succeda la moștenirea sa. Din acest motiv, împărații nu obișnuiesc să restituie nimănui drepturile sale
din naștere, decât cu acordul patronului său.
274. Scaevola, Opinii, Cartea a VI-a, a dat următoarea opinie.
Tu întrebi, dacă Prea Sfântul și Nobilul nostru Împărat ar trebui să restabilească pe cineva la dreptul său originar din naștere,
dacă se poate bucura de toate drepturile celui care s-a născut liber. Acest lucru nu admite și nu a admis niciodată nici o
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îndoială, pentru că s-a stabilit că cel care obține acest privilegiu de la Împărat este repus în toate drepturile unei persoane care
s-a născut liberă.
275. Paulus, Opinii, Cartea a IV-a.
Un libert nu poate fi repus în drepturile sale din naștere fără consimțământul fiului patronului său; căci ce importanță are dacă
greșeala a fost făcută patronului sau copiilor săi?
276. Modestinus, Reguli, Cartea a VII-a.
Eliberatul care dorește să fie repus în dreptul său natural de naștere trebuie să obțină consimțământul patronului său, căci
autoritatea patronului său asupra lui se pierde dacă o dobândește.
277. Un libert care este repus în dreptul său natural este considerat, în toate privințele, ca și cum ar fi devenit liber și, între
timp, nu ar fi îndurat infamia robiei.

Tit. 12. Cu privire la acțiunile referitoare la libertate.

278. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIV.
Dacă o persoană care este liberă, dar care este ținută în posesie ca sclav, nu dorește să se prezinte în instanță pentru a-și
stabili adevărata sa condiție, din motivul că dorește să facă vreun rău lui sau familiei sale, în acest caz, nu este decât corect să
se dea permisiunea anumitor persoane să se prezinte în numele său, ca de exemplu, unui tată care susține că fiul său este sub
controlul său; căci dacă fiul său refuză să intenteze o acțiune, el poate face acest lucru pentru el. Acest drept este acordat
tatălui său chiar dacă nu se află sub controlul acestuia din urmă, deoarece este întotdeauna în interesul unui părinte ca fiul său
să nu fie redus la servitute.
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279. Pe de altă parte, noi spunem că aceeași putere este acordată copiilor în numele părinților lor, chiar și împotriva
consimțământului acestora din urmă, deoarece nu este o rușine mică pentru un fiu să aibă pe tatăl său ca sclav.
280. Din același motiv, s-a decis că această putere este acordată și altor rude de sânge,
281. Gaius, Cu privire la edictul pretorului urban, Titlul,: Cu privire la acțiunile referitoare la libertate.
Pentru că sclavia la care sunt supuse rudele noastre ne provoacă durere și vătămare.
282. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIV.
Eu merg și mai departe și susțin că această putere ar trebui să fie acordată și rudelor naturale, astfel încât, dacă un tată are un
fiu în robie, care este ulterior manumit, el poate cere libertatea sa în cazul în care acesta este din nou redus la sclavie.
283. Un soldat este, de asemenea, autorizat să se prezinte în instanță într-un caz în care este implicată libertatea uneia dintre
rudele sale apropiate.
284. Atunci când nimeni de acest fel care să poată acționa pentru partea interesată nu se prezintă în instanță, atunci devine
necesar să se autorizeze mama, fiicele sau surorile sale, precum și alte femei legate de el prin sânge, sau chiar soția sa, să se
prezinte în fața pretorului și să prezinte cazul; astfel încât, după ce se prezintă un motiv corespunzător, să i se poată acorda o
scutire chiar și împotriva consimțământului său.
285. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care aș afirma că partea în cauză este libertul sau liberta mea. 4. Gaius, Despre
edictul pretorului urban, Titlul: "Edictul pretorului urban": Acțiuni referitoare la libertate.
Dreptul de a se prezenta în instanță ar trebui, totuși, să fie acordat unui patron numai atunci când este implicată libertatea
libertului său și acesta din urmă a permis să fie vândut fără știrea patronului său.
286. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIV.
Pentru că este în interesul nostru să ne păstrăm drepturile asupra liberților și liberților noștri.
287. Atunci când mai multe dintre persoanele menționate mai sus se prezintă în instanță în numele unui sclav, trebuie să
intervină autoritatea pretorului pentru a-l alege pe cel pe care îl consideră preferabil. Această regulă trebuie respectată și
atunci când mai mulți patroni apar în acest scop.
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288. Gaius, Despre edictul pretorului urban, Cartea a II-a.
Va fi și mai echitabil să se adopte o astfel de conduită în cazul în care persoana care a fost redusă la sclavie este nebună sau
este un copil; pentru că atunci acest privilegiu ar trebui să fie acordat nu numai rudelor apropiate, ci și străinilor.
289. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIV.
În cazul în care oamenii care sunt liberi, în special cei care au peste douăzeci de ani, au permis să fie vânduți sau au fost
reduși la sclavie din orice alt motiv, nu va apărea niciun obstacol care să-i împiedice să-și ceară libertatea, cu excepția cazului
în care s-au lăsat vânduți pentru a împărți banii de cumpărare.
290. Când un minor de douăzeci de ani se lasă vândut pentru a împărți banii de cumpărare, acest lucru nu îi va aduce niciun
prejudiciu după ce împlinește vârsta de douăzeci de ani. Cu toate acestea, dacă a permis să fie vândut și a obținut o parte din
banii de cumpărare după ce a împlinit douăzeci de ani, libertatea poate fi refuzată.
291. Dacă cineva cumpără cu bună știință un om care este liber, dreptul de a cere libertatea sa nu va fi refuzat celui care a fost
vândut, față de cumpărător, indiferent de vârsta la care a fost cumpărat; pentru motivul că cel care l-a cumpărat nu este
scuzabil, chiar dacă atunci când a făcut acest lucru, cel care a făcut obiectul vânzării știa bine că este liber. Dar dacă un altul,
fără să fie conștient de acest fapt, îl cumpără ulterior de la cineva care știa, libertatea trebuie refuzată.
292. Dacă două persoane ar cumpăra împreună un sclav, una dintre ele știind că este liber, iar cealaltă neștiind acest lucru, să
vedem dacă cel care cunoștea condiția presupusului sclav îi va aduce prejudicii celui care nu știa. Aceasta este, într-adevăr,
cea mai bună opinie. Pentru că, altfel, întrebarea ar fi dacă cel care nu cunoștea condiția omului va avea dreptul doar la partea
sa din el sau la întregul presupus sclav. Ceea ce am afirmat cu referire la partea celuilalt se va aplica cumpărătorului care a
avut cunoștință? Totuși, cel care a cumpărat omul, fiind conștient că era liber, este nedemn de a avea ceva. Din nou, cel care
nu cunoștea adevărata sa condiție nu poate avea o parte mai mare din proprietate decât cea pe care a cumpărat-o. Rezultatul
va fi, așadar, că ignoranța unuia îl va avantaja pe celălalt care l-a cumpărat pe om știind că era liber.
293. Există și alte motive pentru care se refuză dreptul de a cere libertatea; ca, de exemplu, atunci când se spune că un sclav
este liber prin termenii unui testament, iar pretorul interzice deschiderea testamentului, pentru că se spune că testatorul a fost
ucis de sclavii săi; căci cel care dorește să se prezinte la tribunal și care poate, poate, să fie pasibil de pedeapsă, nu ar trebui
să aibă dreptul la o hotărâre care să-i dea libertatea. Cu toate acestea, dacă dreptul ar trebui să fie acordat deoarece nu se știe
dacă este vinovat sau nevinovat, decizia ar trebui amânată până când se va stabili cine este responsabil pentru moartea
testatorului, deoarece atunci se va vedea dacă va fi sau nu pasibil de pedeapsă.
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294. Atunci când cineva care este în sclavie își revendică libertatea, el ocupă locul unui reclamant. Dacă, însă, fiind în
libertate, el este revendicat ca sclav, cel care susține că este sclavul său își asumă rolul de reclamant. Prin urmare, atunci când
există îndoieli, pentru ca procedura să se desfășoare în ordinea corectă, chestiunea ar trebui să fie susținută în fața
magistratului care are competența de a judeca cazurile care implică libertatea, astfel încât să se stabilească dacă presupusul
sclav ar trebui să fie redus din libertate în servitute; sau, pe de altă parte, dacă, fiind în sclavie, ar trebui să fie eliberat. Cu
toate acestea, dacă se va dovedi că cel care susține că este liber se afla în această condiție fără a se fi făcut vinovat de fraudă,
cel care susține că este proprietarul său va lua partea reclamantului și va trebui să dovedească faptul că este sclavul său. Dar
dacă se decide că, în momentul în care a fost intentată acțiunea, presupusul sclav nu era liber sau își obținuse libertatea în
mod fraudulos, cel care susține că este liber trebuie să dovedească acest lucru.
295. Același, Despre Edict, Cartea LV.
Dreptul de a se înfățișa într-o cauză privind libertatea este acordat uzufructuarului, chiar dacă proprietarul (adică cel care
susține că este proprietar), dorește, de asemenea, să inițieze o procedură privind statutul sclavului.
296. În cazul în care mai multe persoane revendică proprietatea sclavului, susținând că acesta le aparține în comun, acestea
sunt trimise în fața aceluiași judecător. Acest lucru a fost decretat de Senat. Dar dacă fiecare dintre ele va spune că întregul
sclav și nu doar o parte din el îi aparține numai lui, decretul Senatului nu se va aplica. Pentru că atunci nu va exista niciun
motiv de temere că vor fi pronunțate decizii diferite, deoarece fiecare dintre presupușii proprietari susține că sclavul este
proprietatea sa individuală.
297. În cazul în care, totuși, o persoană pretinde uzufructul asupra sclavului, iar alta proprietatea, sau în cazul în care una
pretinde proprietatea, iar cealaltă spune că sclavul i-a fost gajat, același judecător trebuie să decidă cazul; și nu are prea mare
importanță dacă sclavul i-a fost gajat de aceeași persoană care îl pretinde proprietar, sau de altcineva.
298. Gaius, Despre edictul pretorului urban, titlu: "Despre edictul pretorului urban": Acțiuni referitoare la libertate.
Atunci când două părți, adică presupusul uzufructuar și presupusul proprietar, sunt pârâte în același timp împotriva celui care
a intentat o acțiune pentru a obține libertatea, se poate întâmpla ca una dintre ele să fie absentă. Se poate pune la îndoială
dacă, în astfel de circumstanțe, pretorul poate permite ca cel care este prezent să se înfățișeze singur împotriva presupusului
sclav, deoarece drepturile celui de-al treilea nu trebuie să fie prejudiciate de conivența sau neglijența altuia. Se poate
considera mai degrabă că unul dintre ei poate proceda în așa fel încât drepturile celuilalt să rămână neafectate. În cazul în
care partea absentă se prezintă înainte de încheierea procesului, trebuie să fie trimisă în fața aceluiași judecător, cu excepția
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cazului în care prezintă un motiv întemeiat pentru care nu ar trebui să se procedeze astfel; de exemplu, dacă invocă faptul că
judecătorul este dușmanul său.
299. Spunem că aceeași regulă se va aplica atunci când din două sau mai multe persoane care afirmă că sunt proprietarii
presupusului sclav, unele sunt prezente, iar altele sunt absente.
300. Prin urmare, în ambele cazuri, trebuie să ne gândim dacă cel care a inițiat primul procesul va fi înfrânt, dacă acest lucru
va fi în beneficiul celuilalt, care a câștigat procesul său, sau invers; adică, dacă unul dintre ei va avea succes, dacă acest lucru
va fi în beneficiul celuilalt; așa cum moștenitorul unui libert obține un avantaj din faptul că patronul său a fost fraudat prin
manumisiunea sclavilor. În cazul în care se consideră că o hotărâre pronunțată în favoarea unuia dintre ei îl va avantaja pe
celălalt, rezultatul va fi că, dacă acesta din urmă va intenta din nou o acțiune în justiție, i se va putea opune o replică pe motiv
că problema a fost deja soluționată. Dacă, într-adevăr, se consideră că el nu obține nici un avantaj de pe urma deciziei, va
apărea îndoiala dacă ceea ce a fost revendicat de partea care a pierdut procesul aparține oricăruia dintre ei, sau dacă cel
împotriva căruia a fost intentată acțiunea, sau cel care a avut câștig de cauză, are dreptul la aceasta; și este evident că o
acțiune pretoriană ar trebui să fie acordată părții care a câștigat procesul, deoarece pretorul nu ar trebui, în nici un caz, să
permită ca omul să fie în parte sclav și în parte liber.
301. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LV.
Ceea ce am spus cu referire la pretinsul sclav, dovedind că a fost liber, trebuie înțeles ca însemnând nu că cel care își cere
libertatea trebuie să demonstreze că a fost absolut liber, ci că a fost în posesia libertății sale fără nicio fraudă din partea sa.
Dar să vedem ce ar fi considerat fraudă din partea sa. Iulianus spune că toți cei care cred că sunt liberi nu se fac vinovați de
fraudă, cu condiția să se poarte ca niște oameni liberi, chiar dacă în realitate sunt sclavi. Varus, însă, spune că cel care se știe
liber și își ia zborul, nu poate fi considerat liber fără să existe fraudă din partea sa; dar în momentul în care încetează să se
mai ascundă ca sclav fugar și se comportă ca și cum ar fi liber, începe să fie liber fără să existe fraudă din partea sa. Pentru că
el susține că cel care știe că este liber, iar apoi se comportă ca un sclav fugar, ar trebui să fie considerat că acționează ca un
sclav din simplul fapt că a luat-o la fugă.
302. Gaius, Despre edictul pretorului urban, Titlul: "Edictul pretorului urban": Acțiuni cu referire la libertate.
Chiar dacă, în timpul fugii, el a acționat ca un om liber, considerăm că se va aplica aceeași regulă.
303. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LV.
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Prin urmare, trebuie remarcat faptul că o persoană liberă poate fi în mod fraudulos în libertate, iar un sclav poate fi în
libertate fără a se face vinovat de fraudă.
304. Un copil care este furat în copilărie a servit ca sclav cu bună credință, deși era liber, iar ulterior, în timp ce își ignora
condiția, și-a părăsit stăpânul și a început în secret să trăiască în libertate. El nu rămâne în libertate fără a fi vinovat de fraudă.
305. Un sclav poate, de asemenea, să fie în libertate fără să comită fraudă, ca, de exemplu, atunci când își primește libertatea
printr-un testament și nu știe că acesta este nul; sau când o obține în fața unui magistrat de la cineva pe care îl credea
proprietar, când nu era; sau când a fost crescut ca fiind liber, când, de fapt, era sclav.
306. În general, ori de câte ori cineva crede că este liber, fără a se face vinovat de înșelăciune, fie că este determinat de
motive bune sau rele, și rămâne în libertate, trebuie să se considere că se află în aceeași stare ca și cum ar fi fost liber, fără a
se face vinovat de fraudă și, prin urmare, se poate bucura de toate avantajele unui posesor al libertății.
307. Cu toate acestea, dovada bunei-credințe se referă la momentul în care se afla în libertate fără a se face vinovat de fraudă,
care este momentul în care a fost inițiată prima dată o procedură judiciară cu referire la el.
308. În cazul în care serviciile unui sclav sunt datorate cuiva, acesta poate de asemenea să se folosească de acțiunea
referitoare la libertate.
309. Dacă o persoană care își revendică libertatea mi-a cauzat vreun prejudiciu în timpul în care m-a servit ca sclav cu bunăcredință (ca, de exemplu, dacă într-adevăr, crezându-mă proprietar, am fost dat în judecată într-o acțiune noxală și s-a
pronunțat o hotărâre împotriva mea, iar eu am plătit daunele evaluate, în loc să predau presupusul sclav cu titlu de reparație),
se va pronunța o hotărâre împotriva lui în favoarea mea.
310. Gaius, Despre edictul pretorului urban, titlu: "Edictul pretorului urban": Acțiuni referitoare la libertate.
Este cert că, în acțiunea in factum în discuție, trebuie să se judece doar pentru valoarea prejudiciului care a fost cauzat de
fraudă, și nu pentru ceea ce s-a datorat neglijenței. Prin urmare, chiar dacă presupusul sclav ar trebui să fie exonerat de
răspundere într-un caz de acest fel, totuși, ulterior, se poate intenta un proces împotriva lui în temeiul legii Aquilian,
deoarece, prin această lege, el va fi responsabil și pentru neglijență.
311. Din nou, este cert că în această acțiune se poate pretinde nu numai proprietatea noastră, ci și cea a altuia pentru care
suntem responsabili, ca fiind împrumutată sau închiriată. Dar este clar că această procedură nu se aplică bunurilor care sunt
pur și simplu depuse la noi pentru a fi păstrate în siguranță, deoarece acestea nu se află sub riscul nostru.
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312. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LV.
Pretorul se opune în mod foarte corect comportamentului înșelător al celor care, știind că sunt liberi, permit în mod fraudulos
să fie vânduți ca sclavi; pentru că el acordă o acțiune împotriva lor.
313. Această acțiune va exista ori de câte ori cel care a permis să fie vândut ca sclav se află într-o astfel de situație încât nu i
se poate refuza permisiunea de a-și cere libertatea.
314. Nu considerăm că a acționat cu rea-credință cel care nu l-a informat în mod voluntar pe cumpărător despre fraudă, ci
numai atunci când el însuși l-a înșelat.
315. Paulus, Despre edict, cartea LV.
Adică, indiferent dacă persoana care s-a lăsat vândută este de sex masculin sau feminin; cu condiția să aibă vârsta la care se
poate comite legal frauda.
316. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LV.
Aceeași regulă se aplică celui care pretinde că este sclav și este vândut ca atare, cu intenția de a-l înșela pe cumpărător.
317. Dacă, totuși, cel care a fost vândut se afla sub influența fie a forței, fie a fricii, spunem că nu s-a făcut vinovat de fraudă.
318. Cumpărătorul este îndreptățit la această acțiune atunci când nu știa că pretinsul sclav era liber, căci dacă știa că este liber
și apoi l-a cumpărat, s-a înșelat singur.
319. Prin urmare, dacă un fiu aflat sub controlul paternal face o astfel de achiziție, iar el însuși cunoștea faptele, dar tatăl său
le ignora, nu va avea dreptul la o acțiune în beneficiul tatălui său, dacă a făcut achiziția cu referire la peculium-ul său. Dar, în
acest caz, se pune întrebarea dacă, în cazul în care tatăl l-a îndrumat să facă achiziția, acesta va fi prejudiciat de cunoașterea
fiului său. Cred că acesta va fi prejudiciat la fel ca și un agent.
320. În cazul în care fiul nu știa că omul care a fost vândut era liber, iar tatăl său știa acest lucru, cred că este clar că tatăl va
fi împiedicat să intenteze o acțiune, chiar dacă fiul a făcut achiziția cu referire la peculium-ul său; cu condiția ca tatăl să fi
fost prezent și să îl fi putut împiedica pe fiul său să facă acest lucru.
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321. Paulus, Despre Edict, Cartea LI.
Aceeași regulă se va aplica și în cazul unui sclav, și în cazul în care o achiziție a fost făcută sub conducerea noastră de către
un agent; și este ca și cum aș fi ordonat ca un anumit om să fie cumpărat, știind că este liber, deși cel căruia i s-a ordonat să îl
cumpere poate că nu era conștient de acest fapt, deoarece o acțiune nu va putea fi intentată în favoarea lui. Dacă, pe de altă
parte, eu nu știam că omul era liber, dar agentul știa acest lucru, acțiunea nu îmi va fi refuzată.
322. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LV.
Prin urmare, el va fi răspunzător pentru atât cât a plătit sau pentru suma pentru care s-a obligat, adică pentru dublul prețului.
323. Să vedem, totuși, dacă trebuie dublat doar prețul de cumpărare sau și tot ceea ce a fost adăugat la acesta. Cred că fie tot
ceea ce s-a plătit în contul vânzării ar trebui, în orice caz, să fie dublat,
324. Paulus, Despre Edict, Cartea LI.
fie ceea ce a fost schimbat sau compensat, în locul banilor de cumpărare (căci se înțelege că și aceștia au fost dați ca atare în
aceste condiții) ;
325. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LV.
Și ceea ce s-a obligat să plătească să fie dublat.
326. Prin urmare, dacă cumpărătorul a plătit în mod legal ceva cuiva pentru a obține această acțiune, trebuie spus că aceasta
intră în termenii acestui Edict și va fi dublată.
327. Acolo unde se spune că cineva s-a obligat pe sine, trebuie să înțelegem că acest lucru a fost făcut fie vânzătorului, fie
altcuiva; pentru că orice lucru pe care el, fie el însuși, fie prin intermediul altcuiva, l-a dat vânzătorului însuși, sau unei alte
persoane prin ordinul său, este de asemenea inclus.
328. Trebuie să considerăm că cumpărătorul este obligat atunci când nu se poate proteja printr-o excepție, dar dacă poate face
acest lucru, nu este considerat obligat.
329. Se întâmplă uneori ca cel care face achiziția să aibă dreptul la o acțiune pentru cvadruplarea valorii bunului. Pentru că o
acțiune pentru daune duble va fi în favoarea sa împotriva sclavului presupus însuși, care, fiind liber, a permis cu bună știință
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să fie vândut; și, în plus, el va avea dreptul la o acțiune pentru daune duble împotriva vânzătorului sau împotriva celui care ia promis daune duble.
330. Modestinus, Despre pedepse, Cartea I.
Prin urmare, se va datora dublul sumei pe care cumpărătorul fie a plătit-o, fie s-a obligat cu privire la vânzare. Conform
acestui lucru, orice ar plăti oricare dintre părți nu va funcționa pentru a o elibera pe cealaltă; deoarece s-a decis că această
acțiune este una penală. Prin urmare, ea nu este acordată după trecerea unui an și nici nu poate fi introdusă împotriva
succesorilor celui care este obligat la ea, deoarece este o acțiune penală. Prin urmare, se poate spune, în mod foarte corect, că
acțiunea care decurge din acest Edict nu se stinge prin manumisiune, deoarece este adevărat că vânzătorul nu poate fi acționat
în justiție după ce au fost luate măsuri legale împotriva celui care a cerut libertatea sa.
331. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LV.
Nu numai cumpărătorul însuși, ci și moștenitorii săi pot intenta o acțiune prin intermediul acestei acțiuni in factum.
332. Înțelegem că oricine face o achiziție, chiar și atunci când o face prin altcineva, ca, de exemplu, prin intermediul unui
agent.
333. Totuși, atunci când mai multe persoane fac o achiziție, deși toate vor avea dreptul la această acțiune, totuși, dacă au
cumpărat părți diferite, ele pot intenta o acțiune în proporție cu sumele respective ale prețului pe care l-au plătit; sau dacă
fiecare a cumpărat întreaga participație în sclav, fiecare va avea dreptul la o acțiune pentru a o recupera în întregime; nici
cunoașterea sau ignoranța unuia dintre ei nu le va avantaja sau prejudicia pe celelalte.
334. Dacă cumpărătorul nu știa că cel vândut era liber, iar mai târziu a aflat acest lucru, drepturile sale nu vor fi prejudiciate,
deoarece el a ignorat acest fapt la acel moment. Dar dacă a știut acest lucru în momentul vânzării, iar ulterior s-a îndoit de
adevărul său, acest lucru nu îl va avantaja.
335. Cunoașterea nu prejudiciază și nici ignoranța nu avantajează în vreun fel pe moștenitorul și pe ceilalți succesori ai
cumpărătorului.
336. Dacă, totuși, cineva ar face cumpărarea prin intermediul unui agent, care știe că omul este liber, acest lucru îl va
prejudicia; iar Labeo crede că știința unui tutore va prejudicia, în aceste circumstanțe, pe protejatul său.
337. Această acțiune nu se acordă după un an, fiindcă este o acțiune echitabilă, precum și una penală.
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338. Pauliis, Despre Edict, Cartea L.
Dacă aș vinde și ți-aș transfera uzufructul unui om care este liber, Quintus Mucius spune că acesta va deveni sclav, dar
proprietatea nu va deveni a mea, decât dacă vând uzufructul cu bună credință, căci, altfel, nu va exista niciun proprietar.
339. Într-un cuvânt, trebuie observat că ceea ce s-a spus cu referire la oamenii vânduți ca sclavi și a căror pretenție la libertate
este negată, se aplică și celor care sunt donați și dați cu titlu de zestre; la fel ca și celor care au permis să fie dați în gaj.
340. În cazul în care o mamă și fiul ei își cer amândoi libertatea, cazurile celor doi ar trebui să fie unite, sau cel al fiului ar
trebui să fie amânat până când cazul mamei a fost decis; așa cum a fost decretat de divinul Hadrian. Căci atunci când mama a
intentat o acțiune în fața unui judecător, iar fiul ei în fața altuia, Augustus a declarat că trebuie mai întâi să fie stabilită
condiția mamei, iar după aceea să fie ascultată cauza fiului.
341. Același, Despre Edict, Cartea LI.
După ce preliminariile unui proces care implică cererea de libertate au fost îndeplinite în mod legal, cel care l-a intentat
pentru a-și stabili starea este considerat liber și nu i se vor refuza acțiunile împotriva celui care pretinde că este proprietarul
său, indiferent de acțiunile pe care acesta ar dori să le intenteze. Dar ce se întâmplă dacă este vorba de acțiuni al căror drept
se stinge prin trecerea timpului sau prin moarte? De ce nu ar trebui să i se acorde puterea de a introduce aceste acțiuni în
garanție după ce problema a fost conexată?
342. Mai mult, Servius spune că, în cazurile în care dreptul de a intenta acțiuni se prescrie după trecerea unui an, anul trebuie
socotit de la ziua în care a fost soluționată cauza referitoare la libertate.
343. Dacă, totuși, se consideră de dorit să se acționeze împotriva altora, nu va fi necesar să se aștepte până când primul caz va
fi soluționat, ca nu cumva între timp să se găsească mijloace de a prescrie aceste acțiuni prin introducerea cuiva care să
conteste dreptul presupusului sclav de a fi liber. În mod similar, o acțiune poate fi introdusă legal sau nu, în funcție de decizia
în cazul care implică libertatea părții în cauză.
344. În cazul în care presupusul proprietar ar introduce o acțiune, se pune întrebarea dacă pârâtul va fi obligat să se alăture
problemei. Mai multe autorități susțin că, dacă acesta introduce o acțiune in personam, trebuie să își asume apărarea în cauză,
dar judecata trebuie suspendată până când problema libertății sale va fi stabilită; nu trebuie să se considere că încercarea sa de
a-și obține libertatea este prejudiciată sau că rămâne în libertate cu acordul stăpânului său. Pentru că după ce s-a decis asupra
cauzei intentate pentru stabilirea libertății sale, el este considerat, între timp, ca fiind liber; și așa cum el însuși poate intenta
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acțiuni, tot așa, pot fi intentate acțiuni împotriva sa; dar va depinde de rezultat, deoarece hotărârea va fi fie valabilă dacă este
în favoarea sa, fie va fi nulă dacă este contrară libertății sale.
345. În cazul în care cel care își cere libertatea este acuzat de furt, sau de pagubă nedreaptă de către cineva, Mela spune că el
trebuie, între timp, să furnizeze garanții că va fi prezent la pronunțarea hotărârii, pentru a evita ca starea celui a cărui libertate
este îndoielnică să devină preferabilă celei a unei persoane a cărei libertate este sigură; dar judecata trebuie amânată pentru a
evita săvârșirea vreunei nedreptăți împotriva libertății. De asemenea, în cazul în care o acțiune de furt este intentată împotriva
posesorului unui om presupus a fi sclav, iar acesta este ulterior acționat în justiție în numele celui care i-a revendicat
libertatea, decizia trebuie suspendată ; astfel încât, dacă se constată că acesta din urmă este liber, acțiunea împotriva lui poate
fi transferată, iar dacă hotărârea este nefavorabilă, acțiunea de executare poate fi acordată împotriva lui.
346. Gaius, Despre edictul pretorului urban: Titlul, Acțiuni referitoare la libertate.
Dacă o opțiune a fost lăsată moștenire cuiva care își cere libertatea în instanță, ceea ce s-a afirmat cu referire la legatul unei
moșteniri se va aplica și la cel al unei opțiuni.
347. Dreptul de a intenta o a doua acțiune pentru a obține libertatea este uneori acordat; ca de exemplu, atunci când o parte
pretinde că a pierdut primul proces deoarece libertatea sa depindea de o condiție care nu fusese respectată anterior.
348. Deși se afirmă în mod obișnuit că, după ce un caz care implică libertatea a fost decis, persoana a cărei condiție a fost în
controversă este considerată liberă; totuși, dacă este într-adevăr sclav, este sigur că, cu toate acestea, va dobândi pentru
stăpânul său tot ceea ce i-a fost livrat sau promis, ca și cum nu s-ar fi pus problema libertății sale. Vom vedea că nu există
nicio dispută cu privire la posesia sa, deoarece stăpânul său încetează să-l mai posede după ce cazul a fost decis. Cea mai
bună opinie este că el dobândește posesia, deși nu este posedat de el. Și, din moment ce s-a stabilit că noi dobândim posesia
sclavilor noștri, chiar dacă sunt fugari, de ce ar trebui să ne mirăm că dobândim posesia și de la cel căruia îi negăm dreptul la
libertate?
349. Același, Despre edictul provincial, Cartea XX.
Atunci când cineva pretinde ca sclav al său o persoană care este în libertate și nu introduce acțiunea decât pentru a avea un
recurs în caz de evacuare, nu poate fi acționat în judecată în cadrul unei acțiuni în prejudiciu.
350. Ulpianus, Despre îndatoririle consulului, Cartea a II-a.
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Frații divini, într-un rescript adresat lui Proculus și Munatius, au afirmat următoarele: "În cazul în care nu se poate spune că
nu există o lege care să le permită să se ocupe de o astfel de chestiune, nu este necesar să se ocupe de o astfel de chestiune:
"Întrucât Romulus, a cărui stare este contestată, se apropie de vârsta pubertății și, la cererea mamei sale, Varia Hado, și cu
acordul lui Varius Hermes, tutorele său, judecata în acest caz a fost amânată până când copilul va ajunge la vârsta pubertății,
se lasă la latitudinea voastră să stabiliți ce va fi avantajos pentru minor, ținând cont de poziția părților interesate."
351. În cazul în care persoana care a ridicat problema referitoare la starea altuia nu se prezintă la proces, cel care își cere
libertatea se află în aceeași stare ca și înainte de a se naște controversa cu referire la acesta. Totuși, el este avantajat în această
măsură, și anume că cel care a contestat starea sa va pierde procesul. Acest fapt, însă, nu îl face liber pe cel care anterior nu
era astfel, deoarece neprezentarea unui adversar nu conferă dreptul la libertate. Cred că judecătorii vor acționa în mod legal și
regulat dacă vor urmări ordinea regulată; astfel încât, în cazul în care partea care pretinde că omul este sclavul său nu se
înfățișează, adversarii săi vor avea posibilitatea de a alege între a continua cauza sau de a o asculta și a o soluționa. Dacă
judecătorii ar trebui să audieze cazul, ei trebuie să decidă că partea în cauză nu pare a fi sclavul lui Așa și așa. Această
decizie nu avantajează pe nimeni în mod nejustificat, deoarece persoana a cărei moștenire este în controversă nu este
considerată ca fiind născută liberă, ci doar se consideră că nu este sclav. Cu toate acestea, în cazul în care cineva care este
sclav își revendică libertatea, cea mai bună cale de urmat pentru judecători va fi să continue cazul, pentru a evita să decidă că
persoana respectivă pare să se fi născut liberă, atunci când nu apare niciun adversar, cu excepția cazului în care ar trebui să
existe un motiv întemeiat care să-i determine să considere că este clar că judecata ar trebui să fie pronunțată în favoarea
libertății; așa cum se afirmă, de asemenea, într-un Rescript al lui Hadrian.
352. Dacă, totuși, cel care își cere libertatea nu se prezintă, iar adversarul său este prezent, va fi mai bine să se continue cazul
și să se pronunțe o hotărâre. Dacă adversarul oferă dovezi suficiente, judecătorul va decide împotriva libertății. Se poate
întâmpla însă ca partea absentă să aibă câștig de cauză, căci hotărârea poate fi pronunțată în favoarea libertății.
353. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XII.
Un sclav nu este considerat liber cu acordul stăpânului său atunci când acesta din urmă nu știe că îi aparține. Acest lucru este
perfect adevărat; căci sclavul este liber în astfel de circumstanțe doar atunci când dobândește posesia libertății cu acordul
stăpânului său.
354. Arrius Menander, Despre afacerile militare, Cartea a V-a.
În cazul în care cineva inițiază o procedură pentru a-și obține libertatea și se înrolează în armată înainte de a se lua o decizie,
trebuie să se considere că ocupă aceeași poziție ca și ceilalți sclavi și nu va fi eliberat pentru că, în anumite privințe, este
considerat liber. Și, deși ar fi putut părea liber, el poate fi lăsat la vatră în mod dezonorant, adică concediat din armată și
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alungat din tabără ca unul care a cerut libertatea în timp ce se afla în sclavie, sau care a fost liber prin fraudă. Dar oricine care
a fost revendicat în mod fals și rău intenționat ca sclav va fi păstrat în serviciu.
355. În cazul în care cineva care a fost declarat liber din punct de vedere judiciar se înrolează în armată, iar decizia este
anulată în termen de cinci ani, el va fi returnat noului său stăpân.
356. Julianus, Despre Minicius, Cartea a V-a.
În cazul în care două persoane pretind separat că un om este sclavul lor și fiecare dintre ele susține că deține jumătate din el,
iar printr-o hotărâre judecătorească este declarat "liber, iar prin alta este declarat sclav, cea mai convenabilă cale va fi ca
judecătorii să fie obligați să se pună de acord. Dacă acest lucru nu se poate face, Sabinus afirmă că s-a considerat că omul ar
trebui să fie luat ca sclav de către partea care a câștigat procesul. Cassius (la fel ca și eu), adoptă această opinie și, întradevăr, este ridicol ca omul să fie considerat pe jumătate sclav și, în același timp, să fie protejat în a se bucura de jumătate din
libertatea sa. Cu toate acestea, este convenabil să se decidă că el era liber, din cauza favorului acordat libertății, și să-l
obligăm să plătească părții care a câștigat cazul jumătate din valoarea sa, așa cum a fost evaluată de un cetățean de încredere.
357. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
Fiului care apare ca moștenitor al tatălui său îi este interzis să ceară ca sclav pe cel care a fost manuntit de tatăl său.
358. Paulus, Reguli, Cartea a VI-a.
A fost promulgat un decret al Senatului cu privire la proprietatea celor care, ca sclavi sau ca liberți, au dobândit statutul de
persoane libere. Referitor la cei care se aflau anterior în stare de sclavie, le permite doar să ia cu ei ceea ce au transportat în
casele presupușilor lor stăpâni, precum și celor care, după manumisiunea lor, au dorit să-și recupereze drepturile inițiale.
Acest lucru a fost, de asemenea, admis, și anume că tot ceea ce au dobândit după manumisiunea lor (dar nu orice lucru
obținut prin intermediul persoanei care i-a eliberat), puteau lua cu ei; și că trebuie să lase toate celelalte bunuri cu cel din a
cărui casă au plecat.
359. Același lucru, Acțiuni referitoare la libertate.
Oricine cumpără cu bună știință un om liber, chiar dacă acesta din urmă permite să fie vândut, nu se poate totuși opune, dacă
își cere libertatea. În cazul în care, totuși, el vinde omul unei alte persoane care nu era la curent cu faptele, presupusul sclav
nu va putea să-și ceară libertatea.
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360. Ulpianus, Pandects.
Împăratul Antoninus a hotărât că nimănui nu i se va permite să-și ceară libertatea, dacă nu a dat în prealabil socoteală de
administrația pe care a condus-o în timp ce era în sclavie.
361. Papinianus, Opinii, Cartea a IX-a.
S-a stabilit că sclavii destinați îngrijirii unui templu pe care Titia intenționa să-l construiască și care nu fuseseră manumiți
aparțineau moștenitorului ei.
362. Același, Opinii, Cartea a XII-a.
Un stăpân care a obținut câștig de cauză și care dorește să-și ia sclavul, nu poate fi obligat să accepte valoarea evaluată în
locul sclavului.
363. Callistratus, Întrebări, Cartea a II-a.
O înțelegere privată nu poate face pe cineva nici sclavul, nici libertul altuia.
364. Paulus, Opinii, Cartea a XV-a.
Paulus a dat ca opinie că dacă (așa cum se afirmă) după ce o vânzare a fost făcută necondiționat, cumpărătorul a trimis în
mod voluntar o scrisoare prin care a declarat că, după o anumită perioadă de timp, îl va mantui pe sclavul pe care l-a
cumpărat, această scrisoare nu are nicio referire la Constituția Marcus Divin.
365. De asemenea, el a dat ca fiind de părere că Constituția Divinului Marcus se aplica în cazul sclavilor care au fost vânduți
cu condiția de a fi manumiți după un anumit timp; și că o sclavă, pentru care stăpânul ei a primit bani în scopul de a o
manumi, avea dreptul la aceeași favoare a libertății, deoarece ar fi avut de asemenea autoritate asupra ei ca și femeia sa
eliberată.
366. S-a pus întrebarea dacă un cumpărător putea acorda în mod legal libertatea sclavului său, dacă prețul său nu fusese încă
plătit. Paulus a răspuns că, dacă vânzătorul a predat sclavul cumpărătorului și a primit o garanție pentru prețul său, el ar
aparține cumpărătorului, chiar dacă banii nu au fost plătiți.
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367. Gaius Seius l-a vândut pe Stichus, sclavul său, cu condiția ca Titius să îl mantuiască pe Stichus la sfârșitul a trei ani,
dacă îl va sluji în mod continuu în acest timp. Stichus a fugit înainte de expirarea celor trei ani și s-a întors în scurt timp după
moartea lui Titius. Întreb dacă Stichus ar fi fost împiedicat să își obțină libertatea în conformitate cu termenii vânzării, pentru
că a fugit înainte de expirarea celor trei ani? Paulus a dat ca fiind de părere că, în conformitate cu faptele prezentate, Stichus
ar trebui să fie manumit și că avea dreptul la libertate după termenul care fusese prescris.
368. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Cel căruia nu i se cere să prezinte dovezi ale nașterii sale libere ar trebui să fie ascultat, dacă el însuși dorește în mod voluntar
să le ofere.
369. Magistrații care au cunoștință de cauzele care implică libertatea nașterii pot impune sancțiuni, până la exil, împotriva
oricui care inițiază o procedură în mod pripit și rău intenționat.
370. Gardienii sau curatorii nu pot ridica nici o problemă cu privire la starea pupilelor a căror tutelă și ale căror bunuri le-au
administrat.
371. Soțului nu îi este interzis să ridice o întrebare cu privire la starea soției sale sau a libertei sale.
372. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a V-a.
Atunci când un minor de douăzeci de ani se lasă vândut în baza unui acord de împărțire a prețului său, el nu poate, după
manumisiunea sa, să ceară să fie declarat liber născut.
373. Paulus, Articole referitoare la acțiunile pentru libertate.
Dacă există vreun dubiu cu privire la condiția unei persoane care își cere libertatea, aceasta trebuie mai întâi să fie ascultată,
dacă dorește să dovedească faptul că el însuși se află în posesia libertății.
374. Judecătorul care are jurisdicție în cauzele în care este implicată libertatea ar trebui să ia cunoștință și de bunurile care au
fost furate sau de daunele grave comise de reclamant. Căci se poate întâmpla ca, fiind încrezător că își va obține libertatea, să
se fi aventurat să fure, să strice sau să risipească bunuri aparținând celor pe care îi slujea ca sclav.
375. Labeo, Ultimele lucrări, Cartea a IV-a.
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Dacă un sclav pe care l-ai cumpărat își cere libertatea și o decizie nedreaptă este pronunțată în favoarea lui de către judecător,
iar stăpânul respectivului sclav te face moștenitor, după ce procesul a fost judecat împotriva ta, sau sclavul devine al tău în
orice alt mod, îl poți revendica din nou ca fiind al tău; iar regula referitoare la autoritatea de lucru judecat nu poate fi invocată
împotriva ta. Javolenus spune că această opinie este corectă.
376. Pomponius, Decrete ale Senatului, Cartea a III-a.
Împăratul Hadrian a publicat un Rescript cu referire la cei care au furat bunurile persoanelor pe care le serveau ca sclavi și
care ulterior și-au cerut libertatea, cuvintele din acest Rescript sunt următoarele "Așa cum nu este corect ca un sclav, în
așteptarea libertății sale, să ia bunuri aparținând proprietății stăpânului său, în cazul în care libertatea urmează să i se acorde
în baza unui contract de încredere, nu este necesar să se caute vreun motiv pentru a întârzia acordarea libertății sale". Prin
urmare, în primul rând, ar trebui numit un arbitru, în prezența căruia să se stabilească ce poate fi păstrat pentru moștenitor,
înainte ca acesta să fie obligat să îl mantuiască pe sclav.
377. Venuleius, Acțiuni, Cartea a VII-a.
Cu toate că, în trecut, era îndoielnic dacă numai un sclav sau un libert poate fi obligat de patronul său să jure să respecte
condițiile care îi sunt impuse în considerarea libertății sale, este totuși mai bine să considerăm că el nu poate fi obligat într-o
măsură mai mare decât un libert. De aceea, se obișnuiește să se ceară acest jurământ de la sclavi, pentru ca aceștia să fie
constrânși de religie și să li se ceară din nou jurământul după ce vor deveni propriii lor stăpâni; cu condiția ca ei să depună
jurământul sau să facă promisiunea chiar în momentul în care sunt mancipați.
378. Mai mult, este legal să se insereze numele soției cu referire la orice donație, cadou sau muncă zilnică care trebuie să fie
dată sau efectuată de către sclavul manuntit.
379. O acțiune pretoriană în contul muncii care trebuie prestate trebuie să fie acordată împotriva celui care, înainte de a
împlini vârsta pubertății, a depus jurământul, adică dacă a fost capabil din punct de vedere legal să facă acest lucru; deoarece
un băiat sub vârsta pubertății poate presta servicii dacă este fie nomenclaturist, fie actor.

Tit. 13. Cu privire la cei care nu au voie să-și ceară libertatea.
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380. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea I.
Cei care au mai mult de douăzeci de ani nu-și pot cere libertatea, dacă le ajunge în mână ceva din prețul pentru care au fost
vânduți. În cazul în care cineva a suferit să fie vândut pentru orice alt motiv, chiar dacă are mai mult de douăzeci de ani, el
poate cere libertatea sa.
381. Dreptul de a-și cere libertatea nu trebuie refuzat unui minor sub douăzeci de ani, pentru motivul menționat mai sus,
decât dacă a rămas în sclavie după împlinirea vârstei de douăzeci de ani; căci atunci, dacă a participat la preț, trebuie spus că i
se va refuza dreptul de a-și cere libertatea.
382. Marcellus, Digest, cartea XXIV.
Un anumit om a extorcat un sclav de la Titius prin violență și l-a îndemnat să fie liber prin voința sa. Sclavul nu va deveni
liber, chiar dacă testatorul a murit solvabil; pentru că altfel, Titius va fi fraudat, deoarece el poate intenta o acțiune împotriva
moștenitorului defunctului pe motiv că legatul de libertate a fost nul; dar dacă sclavul își va obține libertatea, Titius nu va
avea dreptul la o acțiune, deoarece moștenitorul nu va fi considerat că a câștigat ceva prin frauda defunctului.
383. Pomponius, Scrisori și diverse pasaje, Cartea a XI-a.
Permisiunea de a-și cere libertatea le este refuzată celor care au suferit să fie vânduți. Întreb dacă aceste decrete ale Senatului
se aplică și copiilor născuți din femei care au suferit să fie vândute. Nu există nicio îndoială că unei femei de peste douăzeci
de ani, care a suferit să fie vândută, i se va refuza permisiunea de a-și cere libertatea. Aceasta nu ar trebui acordată nici
copiilor născuți de ea în timpul robiei sale.
384. Paulus, Întrebări, Cartea a XII-a.
"Licinnius Rufinus", către Julius Paulus: Un sclav care avea dreptul la libertate în temeiul unui contract de încredere, a
permis să fie vândut după ce a împlinit douăzeci de ani. Întreb dacă i se va interzice să își ceară libertatea." Exemplul unui
om care este liber îmi provoacă unele dificultăți; pentru că dacă sclavul ar fi permis să fie vândut după ce și-a obținut
libertatea, i s-ar refuza permisiunea de a o cere; nici nu ar trebui să se înțeleagă că se află într-o poziție mai bună atunci când,
fiind în sclavie, a permis să fie vândut, decât dacă ar fi făcut acest lucru după ce și-a obținut libertatea. Pe de altă parte, totuși,
apare o dificultate, deoarece în cazul în cauză vânzarea este valabilă și omul poate fi vândut, dar în cazul unui om liber,
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vânzarea este nulă și nu există nimic de vândut. Prin urmare, vă rog să îmi oferiți informații cât mai complete în această
privință. Răspunsul a fost că vânzarea unui sclav, precum și cea a unui om liber, poate fi contractată și se poate încheia o
stipulație care să prevadă o clauză împotriva evicțiunii. Căci, în acest caz, nu ne referim la oricine cumpără cu bună știință un
om liber, deoarece dreptul de a cere libertatea nu îi este refuzat față de cumpărător. Cel care însă este încă sclav poate fi
vândut chiar și împotriva propriului său consimțământ, deși acționează fraudulos atunci când își ascunde condiția sa,
deoarece îi stă în putere să obțină imediat libertatea, dar nu i se poate reproșa nimic atunci când nu are încă dreptul de a fi
liber. Să presupunem că un sclav, care trebuie să fie liber condiționat, se lasă vândut; nimeni nu va spune că nu are dreptul
să-și ceară libertatea, în cazul în care condiția, care nu-i stă în putere, ar fi îndeplinită; și, într-adevăr, cred că aceeași regulă
se va aplica dacă ar fi în puterea lui să o îndeplinească. În cazul propus, va fi mai bine să adoptăm părerea că nu ar trebui să i
se permită să își ceară libertatea, dacă ar fi putut să o facă și a preferat să se lase vândut; pentru că nu este demn de ajutorul
pretorului care are jurisdicție asupra trusturilor.

Tit. 14. Unde se hotărăște ca cineva să fie născut liber.

385. Marcellus, Digest, Cartea a VII-a.
Dacă libertul unei persoane este declarat liber născut în urma unei acțiuni intentate de o altă persoană, patronul său poate
urmări aceeași cerere împotriva sa fără a fi împiedicat de o excepție bazată pe prescripție.
386. Saturninus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea I.
Divinul Hadrian a hotărât ca oricine era major și se lăsa vândut pentru a primi o parte din preț să nu poată intenta o acțiune în
justiție pentru a-și obține libertatea; dar că putea face acest lucru în anumite circumstanțe, dacă își restituia partea sa din
prețul care fusese plătit.
387. Cei care sunt liberți și care își afirmă dreptul la libertate prin naștere, nu vor fi audiați după trecerea a cinci ani de la data
manumisiunii lor.
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388. Cei care, după trecerea a cinci ani, pretind că au descoperit documente care le stabilesc dreptul de a fi considerați liberi
din naștere, trebuie să se adreseze împăratului, care le va examina pretențiile.
389. Pomponius, Decrete ale Senatului, Cartea a V-a.
Prin următoarele cuvinte: "Nașterea lor fiind recunoscută", Decretul Senatului trebuie înțeles că se referă doar la cei care ar fi
fost considerați născuți liberi.
390. Prin clauza: "Ar fi plecat", trebuie să se înțeleagă că tot ceea ce aceste persoane au obținut din proprietatea celui de către
care au fost manumiți trebuie să fie restituit. Să vedem în ce mod trebuie interpretat acest lucru, dacă trebuie să restituie tot
ceea ce au dobândit prin intermediul proprietății stăpânilor lor sau ceea ce au sustras de la aceștia fără știrea lor, sau dacă
aceasta include și proprietatea care a fost acordată și donată de către persoanele care i-au manumit. Aceasta din urmă este cea
mai bună opinie.
391. Papinianus, Întrebări, Cartea XXII.
Rescriptul care interzice ca libertatea de naștere să fie cerută în fața consulilor sau guvernatorilor provinciilor, după trecerea a
cinci ani de la data manumisiunii, nu exceptează niciun caz sau persoană.
392. Același, Opinii, Cartea a X-a.
Am dat ca opinie că un patron nu trebuie să fie prescris după trecerea a cinci ani de la data hotărârii pronunțate în favoarea
libertății, atunci când nu știe că o astfel de hotărâre a fost pronunțată.
393. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Ori de câte ori apare o dispută cu privire la faptul dacă cineva este un libert sau dacă i se cer servicii, sau dacă i se cere
ascultare din partea lui, sau dacă urmează să fie intentată o acțiune care implică infamia, sau dacă cel care pretinde că este
patronul este chemat în instanță, sau dacă se inițiază o procedură fără un motiv întemeiat, se va intenta o acțiune
prejudiciabilă. Aceeași acțiune prejudiciabilă va fi acordată și în cazul în care o persoană mărturisește că este un eliberat, dar
neagă că a fost eliberat de Gaius Seius. De asemenea, va fi acordată atunci când una sau cealaltă parte o solicită, dar cel care
se prezintă ca fiind patronul va lua întotdeauna partea reclamantului, deoarece trebuie să dovedească faptul că persoana în
cauză este libertul său, iar dacă nu face acest lucru, va pierde procesul.
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Tit. 15. Nici o chestiune cu privire la starea persoanelor decedate nu va putea fi ridicată după ce au trecut cinci ani de la
moartea lor.

394. Marcianus, Despre informatori.
Nu este legal nici pentru particulari, nici pentru Trezorerie să ridice vreo întrebare cu privire la starea civilă a persoanelor
decedate după cinci ani de la momentul morții lor.
395. Nici nu se poate reconsidera condiția celui care a murit în termen de cinci ani, dacă, prin aceasta, se va prejudicia starea
celui care a murit cu mai mult de cinci ani înainte.
396. Nici nu se poate pune în discuție condiția celui care este în viață, dacă, prin aceasta, se va prejudicia condiția celui care a
murit cu mai mult de cinci ani înainte. Acest punct a fost decis de către divinul Hadrian.
397. Uneori, însă, nu este permis să se ridice o întrebare cu referire la starea celui decedat în termen de cinci ani de la
momentul morții sale. Căci este prevăzut de un Rescript al Divinului Marcus că, dacă cineva a fost declarat în mod judiciar
ca fiind liber născut, poate fi permisă revizuirea deciziei pronunțate în timpul vieții persoanei care a fost declarată liberă, dar
nu și după moartea acesteia. În așa măsură acest lucru este adevărat încât, chiar dacă revizuirea cazului a fost începută, ea se
va stinge prin moarte; așa cum este stabilit în același Rescript.
398. Dacă cineva revizuiește o decizie de acest fel cu scopul de a reduce persoana la o condiție inferioară, acest lucru ar
trebui să fie combătut, conform cu ceea ce am afirmat deja. Dar dacă intenția este de a-i îmbunătăți condiția, ca, de exemplu,
de a-l declara libert în loc de sclav; de ce nu ar trebui să fie permis acest lucru? Ce cale trebuie urmată, dacă se spune că este
sclav, urmașul unei femei sclave, care a murit de mai mult de cinci ani? De ce nu ar trebui să i se ceară să dovedească faptul
că era liberă, pentru că acest lucru este în favoarea defunctului? Marcellus, în Cartea a cincea a îndatoririlor proconsulului, a
afirmat că acest lucru trebuie făcut. Și eu am adoptat aceeași opinie în sala de audiență.
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399. Papinianus, Opinii, Cartea XIV.
Este stabilit că, în cadrul reexaminării unui caz, nu trebuie să se ridice nicio chestiune cu referire la libertatea copiilor care ar
putea implica reputația mamei sau a tatălui lor, după ce acesta a murit de mai mult de cinci ani.
400. Într-o chestiune de acest tip, care merită o supraveghere publică, ar trebui să se acorde o scutire minorilor care introduc
o acțiune în restituire, atunci când nu au avut tutori care să acționeze pentru ei în timpul celor cinci ani care s-au scurs.
401. Acest termen de prescripție de cinci ani care protejează statutul persoanelor decedate nu este afectat de introducerea unei
acțiuni înainte de moarte; dacă se poate dovedi că dreptul de a introduce acțiunea respectivă s-a stins prin tăcerea îndelungată
a celui care a introdus-o inițial și apoi a renunțat.
402. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a VI-a.
Starea unei persoane care a murit cu mai mult de cinci ani înainte este considerată mai onorabilă decât în momentul morții
sale și nimeni nu va fi împiedicat să pretindă acest lucru pentru el. Prin urmare, chiar dacă a murit în sclavie, se poate dovedi
că a fost liber la decesul său, chiar și după trecerea a cinci ani.
403. Callistratus, Despre drepturile trezoreriei.
Divinul Nerva a fost primul dintre toți cei care, printr-un Edict, a interzis să se ridice vreo întrebare cu privire la condiția
cuiva după cinci ani de la data morții sale.
404. Divinul Claudius a mai precizat într-un Rescript adresat lui Claudian că, dacă, prin întrebarea pecuniară ridicată, părea
să se aducă vreun prejudiciu stării celui decedat, ancheta trebuie să înceteze.

Tit. 16. În ceea ce privește depistarea conivenței.
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405. Gaius, Despre edictul pretorului urban, Tit: Acțiuni referitoare la libertate.
Pentru a preveni ca indulgența excesivă a unor stăpâni față de sclavii lor să contamineze cea mai înaltă ordine în stat, prin
faptul că sclavii lor ar fi suferit pentru a pretinde dreptul de a se naște liberi și de a fi declarați liberi în mod judiciar, a fost
promulgat un Decret al Senatului în timpul lui Domitian, prin care se prevedea că: "În timpul lui Domitian, sclavii sunt liberi:
"Dacă cineva poate dovedi că un act s-a datorat unei complicități, iar omul declarat liber era de fapt un sclav, acesta din urmă
va aparține celui care a demascat complicitatea".
406. Ulpianus, Despre îndatoririle consulului, Cartea a II-a.
Împăratul Marcus a hotărât că o coluziune putea fi descoperită în termen de cinci ani de la o decizie prin care o persoană era
declarată îndreptățită la privilegiul nașterii libere.
407. Înțelegem că cei cinci ani trebuie să fie neîntrerupți.
408. Dacă este clar că dacă vârsta celui acuzat de complicitate face necesar ca ancheta să fie amânată până la vârsta pubertății
sau până la un alt moment, trebuie să se considere că termenul de cinci ani nu va curge.
409. Mai mult, cred că termenul de cinci ani a fost prescris nu pentru a încheia ancheta, ci pentru a o începe. Cu toate acestea,
situația este diferită în ceea ce îl privește pe cel care, fiind un sclav eliberat, cere să i se acorde drepturile unei persoane
născute libere.
410. Este prevăzut de un Rescript al Divinului Marcus că și străinilor, care au dreptul de a afirma pretenții pentru alții, să li se
permită să expună conivența.
411. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a IV-a.
În cazul în care cineva, fără a avea un adversar legal, este declarat în mod judiciar ca fiind îndreptățit la drepturile unei
persoane născute libere, decizia va fi lipsită de efect și va fi ca și cum nu ar fi fost pronunțată. Acest lucru este prevăzut de
Constituțiile imperiale.
412. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
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În cazul în care un libert, prin conivență, a fost declarat ca având drepturile unei persoane născute libere, iar conivența a fost
stabilită, el este, în anumite privințe, considerat ca un libert. Între timp, însă, înainte de a fi demascată coluziunea și după ce a
fost pronunțată decizia cu privire la drepturile sale de persoană liberă, el va fi considerat ca libert.
413. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a V-a.
Nu este permisă, sub pretextul coluziunii, decât o singură dată revizuirea unei hotărâri pronunțate cu referire la dreptul de
naștere liberă.
414. În cazul în care mai multe persoane se prezintă în același timp pentru a dovedi coluziunea, atunci când se prezintă un
motiv întemeiat, trebuie să se pronunțe o hotărâre după ce se ține seama de moravurile și de vârsta tuturor părților implicate;
și mai ales trebuie să se stabilească care dintre ele are cel mai mare interes în demascarea coluziunii.
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Cartea XLI
1. Privind dobândirea dreptului de proprietate.
2. Privind dobândirea sau pierderea posesiei.
3. Cu privire la întreruperea prescripției și la uzucapiune.
4. Cu privire la posesia dobândită de un cumpărător.
5. Cu privire la posesia ca moștenitor sau ca posesor.
6. Cu privire la posesia pe bază de donație.
7. Cu privire la posesia pe motiv de abandon.
8. Cu privire la posesia pe motiv de moștenire.
9. Cu privire la posesia pe motiv de zestre.
10. Cu privire la posesia pe motiv de proprietate.

Tit. 1. Cu privire la dobândirea proprietății.
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1. Gaius, Diurnal sau Chestiuni de aur, Cartea a II-a.
Proprietatea anumitor bunuri o obținem prin dreptul popoarelor, care se respectă pretutindeni între oameni, conform
dictaturilor rațiunii naturale; iar proprietatea altor lucruri o obținem prin dreptul civil, adică prin dreptul țării noastre. Și
pentru că Dreptul Națiunilor este cel mai vechi, fiindcă a fost promulgat în momentul originii rasei umane, se cuvine să fie
examinat mai întâi.
(0) Prin urmare, toate animalele care sunt capturate pe uscat, pe mare sau în aer, adică animalele sălbatice și păsările, precum
și peștii, devin proprietatea celor care le capturează.
23. Florentinus, Institutes, Cartea a VI-a.
Aceeași regulă se aplică și urmașilor lor, născuți în timp ce se află în mâinile noastre.
23. Gaius, Diurnal sau Chestiuni de aur, Cartea a II-a.
Căci ceea ce nu aparține nimănui prin dreptul natural devine proprietatea celui care îl dobândește primul.
(1) În ceea ce privește animalele sălbatice și păsările, nu contează nici dacă cineva le ia pe terenul său sau pe cel al altuia; dar
este clar că, dacă intră pe terenul altuia în scopul de a vâna sau de a lua vânat, proprietarul îi poate interzice în mod legal să
facă acest lucru, dacă acesta din urmă este conștient de intenția sa.
(2) Când am dobândit odată oricare dintre aceste animale, se înțelege că ele ne aparțin, atâta timp cât sunt păstrate în posesia
noastră; căci dacă ele scapă din custodia noastră și își recapătă libertatea naturală, ele încetează să ne aparțină și devin din
nou proprietatea primului care le ia,
4. Florentinus, Institutes, Cartea a VI-a.
Cu excepția cazului în care, după ce au fost îmblânzite, obișnuiesc să plece și să se întoarcă.
0. Gaius, Diurnal sau Chestiuni de aur, Cartea a II-a.
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Se înțelege că animalele sălbatice își recapătă libertatea naturală atunci când ochii noștri nu le mai pot percepe; sau dacă pot
fi văzute, atunci când urmărirea lor este dificilă.
(65536) A fost întrebat dacă un animal sălbatic care a fost rănit în așa fel încât poate fi capturat este înțeles ca devenind
imediat proprietatea noastră. Trebatius a susținut că el ne aparține imediat și continuă să ne aparțină cât timp îl urmărim, dar
dacă vom înceta să îl urmărim, nu va mai fi al nostru și va deveni din nou proprietatea primului care îl ia. Prin urmare, dacă
în timpul în care noi îl urmărim, un altul îl ia, cu intenția de a profita de capturarea lui, se va considera că a comis un furt
împotriva noastră. Multe autorități nu cred că ne va aparține, dacă nu o capturăm, deoarece se pot întâmpla multe lucruri care
să ne împiedice să facem acest lucru. Aceasta este cea mai bună opinie.
(65537) Natura albinelor, de asemenea, este sălbatică. Prin urmare, dacă se stabilesc într-unul din copacii noștri, nu se
consideră că ne aparțin până când nu le închidem într-un stup, la fel ca păsările care și-au făcut cuiburile în copacii noștri.
Prin urmare, dacă altcineva ar închide albinele, el va deveni proprietarul lor.
(65538) De asemenea, dacă albinele produc miere, oricine poate intra în posesia ei fără a se face vinovat de furt. Dar, așa
cum am precizat deja, dacă cineva intră pe terenul altuia în acest scop, proprietarul îi poate interzice în mod legal să facă
acest lucru, dacă acesta din urmă este conștient de intenția sa.
(65539) Un roi de albine care a părăsit stupul nostru se înțelege că este al nostru atâta timp cât este la vedere și urmărirea lui
nu este dificilă; în caz contrar, el devine proprietatea primului care intră în posesia lui.
(65540) Natura păunilor și a porumbeilor este, de asemenea, sălbatică. Nici nu contează dacă au sau nu obiceiul de a zbura și
de a se întoarce; căci albinele, a căror natură a fost decisă ca fiind sălbatică, fac același lucru. Anumite persoane au cerbi,
care sunt atât de îmblânziți încât pleacă în păduri și se întorc, și nimeni nu neagă faptul că natura lor este sălbatică. Mai mult,
cu referire la astfel de animale care au obiceiul de a pleca și de a se întoarce, s-a adoptat următoarea regulă, și anume : "Să se
înțeleagă că ele ne aparțin, atâta timp cât au intenția de a se întoarce, dar dacă vor înceta să mai aibă această intenție, nu vor
mai fi ale noastre și vor deveni proprietatea primului ocupant." Se înțelege că au încetat să mai aibă intenția de a se întoarce
acolo unde și-au pierdut obiceiul de a face acest lucru.
(65541) Natura găinilor și a gâștelor nu este sălbatică, căci se știe că există găini și gâște sălbatice. Prin urmare, dacă gâștele
sau găinile mele, după ce s-au speriat din orice motiv, zboară atât de departe încât nu știu unde se află, voi păstra totuși
proprietatea asupra lor, iar oricine le ia cu intenția de a profita de pe urma lor va fi considerat că a comis un furt.
(65542) De asemenea, orice lucru care este luat de la inamic devine imediat, prin Legea Națiunilor, proprietatea celui care îl
ia.
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65536. Florentinus, Institutes, Cartea a VI-a.
De asemenea, sporul animalelor ale căror proprietari suntem ne aparține prin aceeași lege.
(65536) Gaius, Diurnal, sau Chestiuni de aur, Cartea a II-a.
Acest lucru este atât de adevărat, încât chiar și oamenii care sunt liberi devin sclavii dușmanului; dar, totuși, dacă scapă de
sub puterea dușmanului, își vor recăpăta libertatea anterioară.
65536. Mai mult, tot ceea ce un râu adaugă la pământul nostru ca aluviuni este dobândit de noi în temeiul dreptului
Națiunilor. Acesta este însă considerat ca fiind adăugat de aluviuni care se adaugă puțin câte puțin, astfel încât nu putem
percepe cantitatea care se adaugă în fiecare moment al timpului.
65537. Dar dacă forța unui curs de apă îți ia o porțiune din terenul tău și o aduce pe al meu, este evident că aceasta va
continua să fie a ta. Dacă, totuși, va rămâne pe pământul meu o perioadă lungă de timp, astfel încât copacii pe care i-a adus
cu el să prindă rădăcini în solul meu, se va considera că face parte din acel moment din pământul meu.
65538. În cazul în care o insulă apare în mare (ceea ce se întâmplă rar), ea devine proprietatea primului ocupant; căci se
consideră că nu aparține nimănui. Atunci când se formează o insulă într-un râu (ceea ce se întâmplă foarte frecvent) și aceasta
ocupă mijlocul cursului de apă, ea devine proprietatea comună a celor care au terenuri în apropierea malurilor, de ambele
părți ale cursului de apă, proporțional cu întinderea terenului fiecărei persoane de-a lungul malurilor. În cazul în care insula
este mai aproape de o parte decât de cealaltă, ea va aparține numai celui care are terenuri de-a lungul malului pe acea parte a
pârâului.
65539. Dacă un râu se revarsă pe o parte și începe să curgă pe un nou canal, iar după aceea noul canal se întoarce la cel vechi,
terenul care este inclus între cele două canale și formează o insulă va rămâne proprietatea celui căruia îi aparținea anterior.
65540. Dacă însă, după ce pârâul, părăsindu-și albia naturală, începe să curgă în altă parte, vechea albie va aparține celor care
au terenuri de-a lungul malului, proporțional cu întinderea terenurilor situate acolo, iar noua albie va intra sub incidența
aceleiași legi ca și râul însuși, adică va deveni publică prin dreptul popoarelor. Dar dacă, după o anumită perioadă de timp,
râul se va întoarce în albia sa anterioară, noua albie va aparține din nou celor care dețin terenurile de pe maluri. În cazul în
care noua albie ocupă tot terenul, chiar dacă râul a revenit la vechiul său canal, cel căruia îi aparținea terenul nu poate, la
drept vorbind, să-și revendice niciun drept asupra albiei cursului de apă, deoarece terenul care îi aparținea anterior a încetat să
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mai fie al său, pierzându-și forma inițială; și, întrucât nu are niciun teren adiacent, nu poate, din cauza vecinătății, să aibă
dreptul la nicio parte din albia abandonată. Cu toate acestea, respectarea strictă a acestei reguli ar reprezenta o dificultate.
65541. Regula este diferită atunci când câmpul cuiva este acoperit în întregime de apă, deoarece inundarea nu schimbă forma
terenului; și este clar că atunci când apa se va retrage, terenul va aparține celui care l-a deținut anterior.
65542. Atunci când cineva confecționează un obiect în nume propriu cu materiale aparținând altuia, Nerva și Proculus
consideră că proprietatea acestuia va aparține celui care l-a confecționat, pentru motivul că ceea ce a fost fabricat nu a
aparținut anterior nimănui. Sabinus și Cassius consideră că, în conformitate cu rațiunea naturală, cel care a deținut materialele
va fi și proprietarul a ceea ce a fost fabricat din ele, deoarece niciun articol nu poate fi fabricat fără materiale; ca, de exemplu,
dacă aș face o vază din aurul, argintul sau arama ta; sau o corabie, un dulap sau o bancă tăiată din scândurile tale; sau o haină
din țesăturile tale; sau hidromel din vinul și mierea ta; sau un tencuială sau un ojeu din drogurile tale; sau vin din strugurii tăi,
sau din grânele tale; sau ulei din măslinele tale. Cu toate acestea, există o opinie moderată susținută de persoane cu bun simț,
care cred că, dacă articolul poate fi redus la forma și materialul său original, ceea ce susțin Sabinus și Cassius este adevărat,
dar dacă acest lucru nu se poate face, ar trebui adoptată opinia lui Nerva și Proculus; de exemplu, atunci când un vas de aur,
argint sau cupru poate fi topit și readus la masa sa metalică brută inițială, dar vinul, uleiul sau grâul nu pot fi readuse la
strugurii, măslinele și spicele din care au fost obținute; nici hidromelul nu poate fi readus la mierea și vinul din care este
compus, nici un tencuială sau un colac de ochi nu poate fi rezolvat la drogurile din care a fost compus. Cu toate acestea, mi se
pare că unele autorități au considerat în mod corect că nu ar trebui să existe nicio îndoială în acest sens, atunci când grâul a
fost obținut din spicele altora cărora le aparținea, "din motivul că grâul păstrează spicele în forma sa perfectă, iar cel care îl
bate nu fabrică un nou articol, ci doar extrage ceea ce există deja.
65543. Dacă doi proprietari se înțeleg să amestece materiale care le aparțin, întregul compus devine proprietatea lor comună,
indiferent dacă materialele sunt sau nu de aceeași natură; ca atunci când amestecă vinul sau topesc argintul, sau combină
diferite tipuri de substanțe; sau când unul contribuie cu vin și celălalt cu miere, sau unul cu aur și celălalt cu argint, deși
compușii de hidromel și electrum sunt produse de natură diferită.
65544. Aceeași regulă de drept se va aplica atunci când se amestecă materiale aparținând la două persoane fără
consimțământul acestora, indiferent dacă sunt de aceeași natură sau de natură diferită.
65545. Atunci când o persoană ridică o clădire pe terenul său din materiale aparținând altei persoane, se înțelege că este
proprietarul clădirii, deoarece totul este accesoriu solului pe care se construiește. Cu toate acestea, cel care a fost proprietarul
materialelor nu încetează, din acest motiv, să mai fie astfel, ci, între timp, nu poate intenta o acțiune pentru a le recupera sau
pentru a obliga la producerea lor, în temeiul Legii celor douăsprezece table, prin care se prevede că nimeni nu poate fi obligat
să scoată lemnele aparținând altuia care au fost folosite la construcția propriei case, ci trebuie să plătească dublul valorii lor.
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Prin termenul "lemne" din care se construiesc clădirile, se înțelege toate materialele. Prin urmare, dacă, din orice motiv, o
casă ar trebui să fie demolată, proprietarul poate intenta o acțiune în justiție pentru a recupera materialele și pentru a le
produce.
65546. Întrebarea a fost pusă în mod corect, dacă persoana care a construit casa în astfel de circumstanțe ar vinde-o, iar
aceasta, după ce a fost deținută de mult timp de către cumpărător, ar fi demolată, dacă proprietarul ar mai avea dreptul de a
revendica materialele ca fiind ale sale. Motivul îndoielii este că, deși întreaga clădire poate fi dobândită prin prescripție după
o perioadă lungă de timp, nu rezultă că și materialele separate din care a fost compusă pot fi dobândite. Această ultimă opinie
nu a fost adoptată.
65547. Pe de altă parte, dacă cineva construiește o clădire pe terenul altuia cu propriile sale materiale, clădirea va deveni
proprietatea persoanei căreia îi aparține terenul. Dacă el știa că terenul aparține altcuiva, se înțelege că a pierdut în mod
voluntar proprietatea asupra materialelor; și, prin urmare, dacă casa este demolată, nu va avea dreptul să le revendice. Cu
toate acestea, în cazul în care proprietarul terenului revendică clădirea și nu îi rambursează celuilalt valoarea materialelor și
salariile muncitorilor, poate fi împiedicat printr-o excepție pe motiv de fraudă; iar dacă cel care a construit clădirea nu știa că
terenul aparținea altuia și, prin urmare, a ridicat-o cu bună credință, această cale ar trebui cu siguranță urmată. În cazul în care
știa că terenul aparținea altuia, se poate pretinde că a fost vinovat pentru că a construit în mod pripit o casă pe un teren despre
care știa că nu este al său.
65548. Dacă plantez pe terenul meu un arbust care aparține altuia, acesta îmi va aparține. Dacă, pe de altă parte, plantez un
arbust de-al meu pe terenul altuia, acesta îi va aparține; cu condiția ca, în ambele cazuri, să fi prins rădăcini; căci, în caz
contrar, el va rămâne proprietatea celui care l-a deținut anterior. În conformitate cu acest lucru, dacă presez pe solul meu un
copac aparținând altuia, astfel încât acesta să prindă rădăcini, va deveni copacul meu; căci rațiunea nu permite ca un copac să
fie considerat ca aparținând altuia decât dacă prinde rădăcini în solul său. Prin urmare, dacă un copac plantat în apropierea
unei linii de hotar își trimite rădăcinile în pământul alăturat, el devine proprietatea comună a ambilor proprietari,
65536. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
proporțional cu locul pe care îl ocupă pe fiecare parcelă de pământ.
131072. Dacă însă o piatră este formată pe linia de hotar a două terenuri deținute în comun, dar indivizibile, piatra, de
asemenea indivizibilă, va aparține coproprietarilor dacă este scoasă din pământ.
10. Gaius, Diurnal sau Chestiuni de aur, Cartea a II-a.
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Din acest motiv, plantele care au prins rădăcini pe pământ îi aparțin, iar grâul care a fost semănat este considerat, de
asemenea, ca făcând parte din sol. Mai mult, așa cum în cazul celui care construiește pe un teren aparținând altuia, dacă
acesta din urmă introduce o acțiune în justiție pentru a recupera clădirea, poate fi împiedicat printr-o excepție pe motiv de
fraudă; la fel, cel care a semănat, pe cheltuiala sa, semințe pe terenul altuia, se poate proteja printr-o excepție.
11. Scrisorile, de asemenea, chiar dacă sunt din aur, fac parte din papirusul și pergamentul pe care sunt scrise; la fel cum
materialele din care sunt construite casele sunt accesorii terenului și, pe același principiu, semințele care au fost semănate fac
parte din acesta. Prin urmare, dacă scriu un poem, o istorie sau un discurs propriu pe papirusul sau pergamentul care vă
aparține, se va înțelege că nu eu, ci dumneavoastră sunteți proprietarul lucrării. Cu toate acestea, dacă intentați o acțiune
împotriva mea pentru a vă recupera cărțile sau pergamentul și refuzați să-mi plătiți cheltuielile efectuate pentru scriere, mă
pot proteja printr-o excepție pe motiv de fraudă, cu condiția să fi obținut posesia obiectelor cu bună credință.
12. Cu toate acestea, tablourile nu constituie, de obicei, o parte din tăblițele pe care sunt pictate, așa cum scrisorile fac parte
din papirusul și pergamentul pe care sunt scrise; dar, pe de altă parte, s-a decis că tăblița este un accesoriu al tabloului. Cu
toate acestea, este întotdeauna perfect adecvat ca o acțiune pretoriană să fie acordată proprietarului tăbliței împotriva celui
care a pictat tabloul, cu condiția ca acesta să fie în posesia tăbliței, acțiune de care se poate prevala în mod efectiv dacă
plătește cheltuiala pentru pictura tabloului; în caz contrar, va fi împiedicat de o excepție pe motiv de fraudă, deoarece cu
siguranță ar fi trebuit să plătească cheltuiala dacă ar fi fost posesorul de bună credință al tăbliței. Cu toate acestea, spunem că
o acțiune de recuperare a tabloului va fi în mod corect în favoarea celui care l-a pictat, împotriva proprietarului, dar acesta ar
trebui să îi ofere valoarea tabloului; în caz contrar, el va fi împiedicat de o excepție pe motiv de fraudă.
13. Proprietatea care devine a noastră prin livrare este dobândită de noi în temeiul dreptului națiunilor; căci nimic nu este atât
de conform cu echitatea naturală ca dorința unui proprietar, care intenționează să transfere proprietatea sa către altul, să fie
respectată.
14. Cu toate acestea, nu are nicio importanță dacă proprietarul însuși predă personal bunul unei alte persoane sau dacă
altcineva face acest lucru cu acordul său. Prin urmare, atunci când administrarea liberă a afacerilor sale este încredințată
cuiva de către o persoană care urmează să plece într-o călătorie într-o țară îndepărtată, iar primul, în cursul obișnuit al
afacerilor, vinde și livrează ceva unui cumpărător, el transferă proprietatea asupra acelui lucru celui care îl primește.
15. Uneori, chiar și simpla dorință a proprietarului este suficientă pentru a transfera proprietatea fără livrare, cum ar fi, de
exemplu, dacă v-am împrumutat sau am închiriat un obiect și, după ce vi l-am depus, vi-l vând. Căci, deși nu vi l-am predat
din acest motiv, totuși, îl fac proprietatea dumneavoastră prin simplul fapt că permit ca el să rămână în mâinile
dumneavoastră pentru că a fost cumpărat.
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16. De asemenea, dacă cineva vinde o marfă care este depozitată într-un depozit și, în același timp, predă cheile depozitului
cumpărătorului, îi transferă acestuia proprietatea asupra mărfii.
17. Mai mult, uneori, voința proprietarului transferă titlul de proprietate unei persoane care nu este desemnată; de exemplu,
atunci când cineva aruncă ceva în mulțime, pentru că nu știe ce cantitate poate ridica fiecare individ; și, totuși, întrucât
dorește ca tot ceea ce ar putea ridica cineva să îi aparțină, îl face imediat proprietar al bunului respectiv.
18. Regula este diferită în cazul în care marfa este aruncată în mare în timpul unei furtuni cu scopul de a ușura o navă,
deoarece aceasta rămâne proprietatea proprietarului, deoarece nu a fost aruncată peste bord cu intenția de a renunța la ea, ci
pentru ca proprietarul împreună cu nava să poată scăpa mai ușor de pericolele mării. Din acest motiv, dacă cineva obține
bunul în timp ce se află pe mare sau după ce a fost aruncat pe uscat de forța valurilor și îl sustrage cu intenția de a profita de
el, comite un furt.
0. Același, Instituții, Cartea a II-a.
Proprietatea este dobândită pentru noi nu numai de noi înșine, ci și de cei pe care îi avem în puterea noastră; ca, de exemplu,
de sclavii asupra cărora avem uzufructul, precum și de oamenii liberi și sclavii aparținând altora, pe care îi posedăm cu bunăcredință. Să analizăm în detaliu fiecare dintre aceste cazuri.
13. Prin urmare, tot ceea ce sclavii noștri obțin prin livrare, sau ceea ce ei stipulează, sau dobândesc în orice alt mod, este
dobândit de noi; căci cel care se află în puterea altuia nu poate avea nimic al său. Prin urmare, dacă sclavul nostru este numit
moștenitor, el nu poate intra în moștenire decât la ordinul nostru, iar dacă noi îi ordonăm să facă acest lucru, moștenirea este
dobândită de noi, ca și cum noi înșine am fi fost numiți moștenitori. În conformitate cu acest principiu, o moștenire este, de
asemenea, dobândită de noi prin intermediul sclavului nostru.
14. În plus, nu numai proprietatea este dobândită pentru noi prin cei pe care îi avem sub controlul nostru, ci și posesia;
deoarece atunci când obțin proprietatea cuiva, noi înșine suntem considerați ca fiind în posesia acesteia; prin urmare,
proprietatea este, de asemenea, dobândită pentru noi prin posesia de lungă durată.
15. Referitor la acei sclavi asupra cărora nu avem decât uzufructul, s-a decis că atunci când aceștia dobândesc ceva prin
utilizarea bunurilor noastre sau prin munca lor proprie, acest lucru este dobândit de noi. Dacă, în schimb, obțin ceva prin
orice alt mijloc, acest lucru va aparține celui în care au proprietatea lor. Prin urmare, dacă un sclav de acest fel este numit
moștenitor sau dacă i se lasă sau i se dăruiește ceva, acesta nu va fi dobândit de mine, ci pentru proprietarul bunului.
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16. Aceeași regulă care a fost adoptată cu referire la un uzufructuar se aplică și celui care este posedat de noi cu bunăcredință, fie că este liber, fie că este un sclav aparținând altuia; și este disponibilă în cazul unui posesor de bună-credință. Prin
urmare, tot ceea ce este dobândit în orice alt mod decât cele două menționate mai sus va aparține fie persoanei înseși, dacă
este liberă, fie stăpânului său, dacă este sclav.
17. Totuși, în cazul în care un posesor de bună-credință obține un sclav prin uzucapiune, pentru motivul că, în aceste condiții,
devine proprietarul acestuia, el poate dobândi proprietatea prin el în orice mod. Un uzufructuar, însă, nu poate dobândi un
sclav prin uzucapiune; în primul rând, pentru că nu îl posedă efectiv, ci are doar dreptul de a-l folosi și de a se bucura de el;
în al doilea rând, pentru că știe că sclavul aparține altuia.
14. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
Un tutore nu are nevoie de autoritatea tutorelui său pentru a dobândi proprietăți, dar nu poate înstrăina nimic dacă tutorele său
nu este prezent și nu consimte; și nici (așa cum susțineau sabinienii) nu poate nici măcar să transfere posesia, deși aceasta
poate fi naturală. Această opinie este corectă.
15. Callistratus, Institutes, Cartea II.
Deși lacurile și iazurile își măresc uneori dimensiunile, iar alteori se usucă, ele își păstrează totuși limitele inițiale și, prin
urmare, dreptul de aluviune nu este admis, în ceea ce le privește.
(1) Dacă un vas de orice fel este făcut prin topirea laolaltă a cuprului meu și a argintului tău, nu va deveni proprietatea
noastră comună; deoarece, cum cuprul și argintul sunt materiale diferite, ele pot fi separate de artizani și readuse la starea lor
inițială.
16. Neratius, Reguli, Cartea a VI-a.
Dacă agentul meu, la indicația mea, cumpără ceva pentru mine și îi este livrat în numele meu, proprietatea articolului, adică
titlul de proprietate, este dobândită de mine, chiar dacă nu sunt conștient de acest lucru.
(1) Tutorele unui tutore de sex masculin sau feminin, la fel ca un mandatar, dobândește bunuri pentru acesta din urmă,
cumpărându-le în numele tutorelui, chiar și fără ca acesta să știe.
0. Același, Pergamente, Cartea a V-a.
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Tot ceea ce construiește cineva pe malul mării îi va aparține; căci malurile mării nu sunt publice precum bunurile care fac
parte din patrimoniul poporului, ci se aseamănă cu ceea ce a fost format în primul rând de către natură și nu a fost încă supus
proprietății nimănui. Căci condiția lor nu este diferită de cea a peștilor și a animalelor sălbatice, care, de îndată ce sunt
capturate, devin fără îndoială proprietatea celui sub al cărui control au fost aduse.
(0) În cazul în care o clădire care a fost ridicată pe malul mării este îndepărtată, ar trebui să se ia în considerare care este
starea terenului pe care era situată, adică dacă va rămâne proprietatea celui căruia i-a aparținut clădirea, sau dacă va reveni la
starea sa anterioară și va deveni din nou publică; la fel ca și cum nu ar fi fost construită niciodată. Aceasta din urmă ar trebui
să fie considerată cea mai bună opinie, cu condiția să rămână în starea sa anterioară ca parte a țărmului.
23. Același, Rides, Cartea a V-a.
Cel care ridică o casă pe malul unui curs de apă nu o face însă prin aceasta proprie.
23. Florentinus, Institutes, Cartea a VI-a.
Este stabilit că dreptul de aluviune nu există cu referire la terenurile care au hotare. Acest lucru a fost decis și de către
Divinul Pius. Trebatius spune că, atunci când terenurile luate de la dușmanii cuceriți sunt acordate cu condiția ca ele să
aparțină vreunui oraș, ele vor avea dreptul de alluvium și nu au granițe stabilite; dar că terenurile luate de indivizi au granițe
prescrise, astfel încât se poate stabili ce a fost dat și cui, precum și ce a fost vândut și ce a rămas public.
20. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
Atunci când doi stăpâni predau un bun unui sclav deținut de ei în comun, acesta dobândește pentru unul dintre stăpâni partea
celuilalt.
21. Același, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Bunurile care fac parte dintr-o moșie nu pot fi dobândite de către moștenitor prin intermediul unui sclav aparținând aceleiași
moșii și cu atât mai puțin moșia însăși poate fi dobândită în acest mod.
0. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Aristo spune că un om liber care mă slujește cu bună credință ca sclav va dobândi pentru mine, fără îndoială, tot ceea ce
câștigă prin munca sa prin folosirea bunurilor mele. Dar tot ceea ce îi va da cineva sau tot ceea ce va obține în cadrul unor
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afaceri îi va aparține. Cu toate acestea, el spune că orice moștenire sau moștenire care a fost lăsată prin moștenire nu va fi
dobândită de mine prin el, deoarece nu provine din proprietatea mea sau din munca sa; pentru că el nu a efectuat nicio muncă
pentru a obține moștenirea, iar aceasta este, într-o anumită măsură, o moștenire, deoarece este acceptată de el. Acest lucru a
fost pus la îndoială la un moment dat de Varius Lucullus. Cea mai bună opinie, însă, este că moștenirea nu este dobândită,
chiar dacă testatorul a vrut ca ea să-mi aparțină. Dar chiar dacă presupusul sclav nu mi-o dobândește, totuși, dacă intenția
testatorului era evidentă, proprietatea ar trebui să mi se predea mie. Trebatius crede că, în cazul în care un om liber slujește pe
cineva cu bună credință ca sclav și intră pe o moșie din ordinul persoanei pe care o slujește, el însuși va deveni moștenitor;
deoarece nu contează ce a intenționat să facă un om, ci ce a făcut. Labeo este de părere contrară, cu condiția ca el să fi fost
obligat să facă acest lucru; dar dacă a dorit să facă acest lucru, el va deveni moștenitor.
23. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIX.
O predare a unui bun nu trebuie și nu poate să transfere celui care îl primește mai multe drepturi asupra lui decât poseda cel
care îl predă. Prin urmare, oricine care deține un teren, îl poate transfera prin predare; dar dacă nu a avut proprietatea asupra
acestuia, nu transmite nimic celui care îl primește.
(1) Atunci când proprietatea este transferată celui care o primește, ea este transferată în aceeași stare în care se afla în timp ce
se afla în posesia concedentului. Dacă este supusă unei servituți, se transmite cu servitutea; dacă este liberă, se transmite în
această condiție; iar dacă terenul care este transferat este supus unor servituți, acesta se transmite împreună cu drepturile la
servituțile impuse în beneficiul său. Prin urmare, dacă cineva pretinde că un anumit teren este liber, iar el predă un teren care
este grevat de o servitute, el nu diminuează cu nimic dreptul de servitute aferent terenului respectiv, dar, cu toate acestea, se
obligă și trebuie să furnizeze ceea ce a convenit să facă.
(2) Dacă Titius și cu mine cumpărăm o proprietate, iar livrarea acesteia se face lui Titius în mod individual și, de asemenea,
în calitate de agent al meu, consider că proprietatea este de asemenea dobândită de mine, deoarece este stabilit că posesia
oricărui tip de proprietate și, în consecință, proprietatea asupra acesteia poate fi obținută prin intermediul agentului unei
persoane care este liberă.
24. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XI-a.
Dacă sclavul meu te slujește cu bună-credință și cumpără un lucru care îi este livrat, Proculus spune că nu va deveni al meu,
pentru că nu am sclavul în posesia mea; și nici al tău, pentru că nu a fost dobândit prin intermediul proprietății tale. Dacă,
însă, un om liber cumpără ceva în timp ce te slujește ca sclav, acel lucru îi va aparține în mod individual.
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25. Dacă ești în posesia unui bun care îmi aparține și eu doresc ca acesta să fie al tău, va deveni al tău, chiar dacă nu a ajuns
în mâinile mele.
26. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XL.
Nimeni care se află în posesia unui sclav, fie cu forța, fie în mod clandestin, fie cu un titlu precar, nu poate dobândi un drept
asupra lui prin orice stipulație pe care o poate încheia sau prin predarea bunului.
0. Același, Despre Sabinus, Cartea XLIII.
Oricine servește cu bună-credință pe cineva ca sclav, fie că este sclavul altuia, fie că este liber, va dobândi pentru posesorul
său tot ceea ce obține prin intermediul bunurilor acestuia din urmă, în timp ce servește cu bună-credință ca sclav. În mod
similar, va dobândi pentru acesta tot ceea ce câștigă prin propria muncă, deoarece este, într-o anumită măsură, considerat ca
fiind proprietatea primului, deoarece își datorează munca celui pe care îl slujește cu bună credință.
(23) Totuși, el va dobândi proprietatea pentru posesorul său numai atâta timp cât îl servește cu bună-credință ca sclav; dar de
îndată ce va constata că aparține altcuiva sau că este liber, să verificăm dacă va continua să dobândească proprietatea pentru
el. În examinarea acestei chestiuni, trebuie să stabilim dacă vom lua în considerare începutul posesiei sau toate momentele
incluse în ea. Cea mai bună opinie este că trebuie luate în considerare toate momentele.
(24) În general, trebuie spus că tot ceea ce cel care slujește cu bună-credință nu poate dobândi prin intermediul bunurilor
posesorului său, va dobândi pentru el însuși; dar ceea ce nu poate dobândi pentru el însuși prin intermediul altor bunuri decât
cele ale posesorului său, va dobândi pentru cel pe care îl slujește cu bună-credință ca sclav.
(25) În cazul în care cineva servește cu bună-credință două persoane ca sclav, el va dobândi bunuri pentru amândouă, dar
pentru fiecare dintre ele în proporție cu utilizarea pe care a făcut-o din capitalul său. Cu toate acestea, se poate pune problema
dacă ceea ce dobândește cu capitalul unuia dintre ei va aparține în parte persoanei pe care o servește cu bună-credință ca
sclav și în parte stăpânului său, dacă este sclav; sau, dacă este liber, dacă va aparține celui pe care îl servește cu bună-credință
sau dacă trebuie să dobândească întreaga sumă în beneficiul celui a cărui proprietate a folosit-o. Scaevola discută acest punct
în cea de-a doua carte de întrebări. El spune că, dacă un sclav care aparține altuia servește cu bună-credință două persoane și
dobândește o proprietate prin folosirea unui lucru care aparține uneia dintre ele, este rezonabil să se considere că o
dobândește doar pentru el. De asemenea, el spune că, dacă sclavul menționează numele celui cu referire la proprietatea căruia
încheie o stipulație, nu există nicio îndoială că el face achiziția numai pentru el; deoarece dacă ar fi stipulat în mod expres în
numele unuia dintre stăpânii săi cu referire la proprietatea sa, ar fi dobândit întreaga sumă în beneficiul acestuia. Ulterior, el a
adoptat părerea că, atunci când cineva servește cu bună credință mai mulți stăpâni ca sclav, el va dobândi numai pentru mine,
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chiar dacă nu ar fi stipulat cu referire la proprietatea mea, fie în numele meu, fie prin ordinul meu expres; pentru că s-a
stabilit că, ori de câte ori un sclav deținut în comun nu poate dobândi proprietatea pentru toți stăpânii săi, el o poate dobândi
numai pentru cel care va fi beneficiat de aceasta. Am afirmat în repetate rânduri că Julianus a susținut această opinie: pe care
și noi o aprobăm.
23. Paulus, Despre Sabinus, cartea XIV.
Trebuie spus, cu referire la tot ceea ce poate fi readus la starea sa anterioară, că, dacă materialul rămâne așa cum a fost, și
doar forma este schimbată (ca, de exemplu, dacă faci o statuie din bronzul meu sau o cupă din argintul meu), eu voi fi
proprietarul ei:
23. Callistratus, Institutes, Cartea a II-a.
Cu excepția cazului în care acest lucru este făcut în numele altuia cu acordul proprietarului; căci atunci, în virtutea acordului
său, întregul obiect va aparține celui în numele căruia a fost făcut.
23. Paulus, Despre Sabinus, Cartea XIV.
Dacă, totuși, construiești o corabie din scândurile mele, ea îți va aparține, pentru că cipresul, din care ele făceau parte, nu mai
există, la fel ca și lâna, unde se face o haină din ea; ci s-a produs o formă nouă, compusă din cipres sau din lână, ?a fost
produsă.
23. Proculus ne informează că oamenii urmează în mod obișnuit regula adoptată de Servius și Labeo; adică, în cazurile în
care se ia în considerare calitatea de proprietate, tot ceea ce se adaugă devine accesoriu pentru toți, ca atunci când se adaugă
un picior sau o mână la o statuie, un fund sau un mâner la o cană, un suport la un pat, o scândură la o navă sau pietre la o
clădire, căci toate vor aparține celui care a deținut anterior proprietatea.
24. Dacă un copac este smuls din rădăcini și depus pe terenul altuia, el va aparține fostului proprietar până când va prinde
rădăcini; dar, după ce a făcut acest lucru, el va deveni un accesoriu al terenului și, dacă este smuls din rădăcini a doua oară,
nu va reveni fostului proprietar, căci este probabil că a devenit un alt copac prin hrana diferită pe care a primit-o de la sol.
25. Labeo spune că, dacă îmi vopsești lâna mea în violet, ea va fi tot a mea, pentru că nu există nicio diferență între lâna după
ce a fost vopsită și cea în care a căzut în noroi sau în mizerie și care, din acest motiv, și-a pierdut culoarea de dinainte.
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2. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Trebuie să admitem că, dacă adaugi argintul care aparține altuia la o masă din acest metal al cărui proprietar ești, nu îți va
aparține în întregime. Pe de altă parte, dacă vă lipiți paharul cu plumb sau argint aparținând altuia, nu există nicio îndoială că
paharul va fi al dumneavoastră și că îl veți putea recupera în mod legal printr-o acțiune.
3. Atunci când mai multe medicamente aparținând unor persoane diferite sunt aduse în același timp și se compune din ele un
remediu similar sau atunci când faceți un unguent combinând diferite parfumuri, niciunul dintre foștii proprietari nu poate, în
acest caz, să pretindă în mod corect că produsul îi aparține; prin urmare, este mai bine să se considere că aparține celui în
numele căruia a fost făcut.
4. În cazul în care două părți ale unui obiect aparținând unor proprietari diferiți sunt lipite între ele, se pune întrebarea: cui
aparțin? Cassius spune că acest lucru trebuie să fie determinat în funcție de mărimea sau de valoarea fiecăreia dintre părți; dar
dacă nici una nu poate fi considerată accesorie celeilalte, să vedem dacă nu poate fi considerată ca o masă care a fost topită
sau dacă va aparține celui în numele căruia părțile au fost lipite. Atât Proculus, cât și Pegasus susțin că fiecare parte va
aparține persoanei care o deținea înainte de a fi lipită de cealaltă.
5. Același, Despre Sabinus, cartea LIII.
Dacă vecinul tău construiește pe zidul tău, Labeo și Sabinus spun că ceea ce construiește îi va aparține. Proculus, însă, susține
că îți va aparține ție, așa cum tot ceea ce construiește altul pe terenul tău devine proprietatea ta. Aceasta este cea mai bună
opinie.
6. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a XVI-a.
Atunci când se formează o insulă într-un curs de apă, ea devine proprietatea comună a celor care dețin terenuri de-a lungul
malului, nu indivizibile, ci separate prin granițe distincte; căci fiecare dintre ei va avea un drept asupra acelei porțiuni din ea
care este opusă terenului său de pe malul cursului de apă, ca și cum s-ar trasa o linie dreaptă prin insulă.
7. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXIV.
Prin urmare, dacă o insulă care s-a format revine terenului meu, iar eu vând partea inferioară a acestuia, care nu este opusă
insulei, nimic din insulă nu va aparține cumpărătorului, pentru motivul că aceasta nu ar fi fost a lui la început, chiar dacă ar fi
fost proprietarul acelei părți din terenul meu în momentul în care s-a format insula.
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8. Fiul Celsus spune că, dacă un copac crește pe malul unui râu unde se află terenul meu, acesta îmi va aparține mie, deoarece
solul în sine este proprietatea mea individuală, iar publicul are dreptul doar la folosirea lui; și, prin urmare, dacă albia râului
se va usca, va deveni proprietatea vecinilor, pentru motivul că oamenii nu se mai folosesc de el.
9. O insulă se formează într-un râu în trei moduri diferite: în primul rând, atunci când pârâul curge în jurul unui teren care nu
aparținea inițial de albia sa; în al doilea rând, atunci când lasă uscat locul, care a fost anterior albia sa, și începe să curgă în
jurul său; în al treilea rând, atunci când, prin îndepărtarea solului puțin câte puțin, ridică un loc înalt deasupra albiei râului și
îl mărește cu aluviuni. Prin ultimele două moduri, insula devine proprietatea privată a celui al cărui teren era cel mai apropiat
de ea atunci când a apărut. Pentru că este în natura unui curs de apă să-și schimbe albia, atunci când își modifică cursul, și nu
contează dacă se schimbă doar solul care formează albia sau dacă aceasta este ridicată prin depunerea de pământ pe ea,
deoarece are întotdeauna același caracter. În primul caz, starea proprietății nu este modificată.
10. Aluviunile readuc un teren în starea în care se afla înainte ca forța unui curs de apă să îl înlăture în întregime. Prin
urmare, dacă un teren situat între un drum public și un râu este acoperit de apă prin revărsarea pârâului, fie că este inundat
puțin câte puțin, fie că nu, și dacă este restabilit de aceeași forță prin retragerea râului, el va aparține fostului proprietar. Căci
râurile îndeplinesc sarcinile acelor funcționari care desemnează limitele terenurilor și le adjudecă uneori de la particulari la
public, iar alteori de la public la particulari. Prin urmare, așa cum terenul menționat mai sus a devenit public atunci când a
servit drept albie a unui râu, acum ar trebui să devină din nou privat și să aparțină proprietarilor săi inițiali.
11. Dacă scot piloți în mare și construiesc pe ei, edificiul va fi imediat al meu; după cum ceea ce nu aparține nimănui devine
proprietatea primului ocupant.
12. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXI.
Simpla livrare a unui obiect nu transferă proprietatea acestuia, căci acest lucru are loc numai atunci când o vânzare sau o altă
cauză justă precede livrarea.
13. O comoară este un depozit de bani vechi, a cărui amintire nu se mai păstrează, astfel încât acum nu mai are proprietar.
Prin urmare, ea devine proprietatea celui care o găsește, deoarece nu aparține nimănui altcuiva. Pe de altă parte, dacă cineva,
pentru a obține un profit sau animat de teamă, în vederea păstrării sale, ascunde bani în pământ, nu este o comoară, iar cel
care și-i însușește se va face vinovat de furt.
14. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XI.
Noi dobândim prin intermediul sclavilor noștri în aproape toate modurile, chiar și împotriva consimțământului nostru.
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15. Ulpianus, Disputații, Cartea IV.
16. Marcellus, în Cartea a XX-a, discută chestiunea cu privire la cine se aplică o stipulație sau o moștenire, atunci când este
făcută de un sclav care face parte din peculium castrense al unui fiu aflat sub controlul patern, care servea în armată, înainte
de intrarea în proprietate. Cred că opinia susținută de Scaevola și discutată de Marcellus însuși este cea corectă, și anume,
dacă moștenirea a fost preluată, se dobândește tot ceea ce sclavul face parte din ea; dar dacă nu a fost preluată, achiziția
trebuie considerată ca fiind făcută de un sclav al tatălui. În cazul în care un uzufruct este lăsat moștenire unui astfel de sclav,
acesta va fi considerat uneori ca fiind lăsat tatălui, alteori moștenitorului, fără a se considera că a trecut de la una dintre aceste
persoane la cealaltă.
16. Aceeași distincție este aplicabilă atunci când proprietatea a fost luată pentru a determina dacă o acțiune pentru furt va fi
sau nu admisă; deoarece, dacă moștenitorul va intra pe moștenire, proprietatea nu va fi considerată ca fiind furată de la
acesta; sau dacă nu va intra pe moștenire, o acțiune pe motiv de furt, precum și una personală pentru recuperarea proprietății,
va fi acordată tatălui.
17. Ori de câte ori un sclav aparținând unei moșteniri intră într-o stipulație sau dobândește o proprietate prin livrare, actul său
produce efecte prin persoana defunctului; așa cum susține Julianus, a cărui opinie că persoana testatorului ar trebui să fie
luată în considerare într-un caz de acest fel este încă acceptată,
18. Același, Despre impozite, cartea IV.
Căci o moștenire nu reprezintă persoana moștenitorului, ci pe cea a defunctului, regulă stabilită de numeroase precepte ale
dreptului civil.
19. 19. Același, Disputații, Cartea a VII-a.
Dacă mandatarul meu sau tutorele unui tutore, predă unui altul bunurile sale ca aparținând mie sau tutorelui, nu va fi lipsit de
proprietatea lor, deoarece înstrăinarea este nulă, deoarece nimeni nu poate pierde proprietatea sa din greșeală.
20. Julianus, Digest, Cartea XIII.
Atunci când suntem de acord cu privire la un bun care a fost predat, dar suntem în dezacord cu privire la cauzele transferului
său, nu înțeleg de ce nu ar fi valabilă predarea; de exemplu, dacă eu cred că sunt obligat să vă transfer un teren în
conformitate cu termenii unui testament și îl transfer, iar dumneavoastră aveți impresia că ar trebui să fac acest lucru în
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virtutea unei stipulații. Căci, dacă vă plătesc o sumă de bani în scopul de a face o donație a acesteia, iar dumneavoastră
credeți că intenționez să v-o împrumut, este stabilit că proprietatea va trece la dumneavoastră, iar faptul că am avut
divergențe în ceea ce privește cauza dăruirii și a primirii nu va fi un impediment pentru transferul legal al acesteia.
21. Același, Digest, cartea XLIV.
Posesia unui bun nu se dobândește pentru un creditor prin intermediul unui sclav care a fost dat în gaj, pentru motivul că nici
prin stipulație, nici prin mandat, nici în vreun alt mod nu poate dobândi nimic, chiar dacă ar avea posesia sclavului.
22. Dacă unul dintre mai mulți stăpâni dă bani unui sclav deținut în comun, este în puterea stăpânului să acorde banii
respectivului sclav deținut în comun în orice mod dorește; căci dacă ar face acest lucru doar pentru a-i deduce din conturile
sale și pentru a-i lăsa să facă parte din peculium-ul sclavului, ei vor rămâne totuși proprietatea stăpânului respectiv. Dacă,
însă, el ar trebui să dea banii sclavului deținut în comun, în același mod în care obișnuim să facem donații sclavilor altora,
aceștia vor deveni proprietatea comună a coproprietarilor în proporție cu partea pe care o are fiecare în sclav.
23. Cu toate acestea, pentru ca următoarea chestiune să fie luată în considerare, să presupunem că un coproprietar a donat o
sumă de bani unui sclav deținut în comun, pentru a-și păstra proprietatea asupra bunului; și dacă sclavul ar cumpăra o bucată
de pământ cu banii respectivi, aceasta va fi proprietatea comună a coproprietarilor proporțional cu partea pe care o are fiecare
în sclav; căci, chiar dacă sclavul comun a cumpărat bucățica de pământ cu bani furați, aceasta va deveni proprietatea
coproprietarilor, în funcție de interesul lor în sclav. Un sclav asupra căruia cineva are un uzufruct nu dobândește o proprietate
pentru proprietarul său datorită uzufructului; de asemenea, un sclav deținut în comun nu poate dobândi o proprietate pentru
un stăpân prin intermediul celei aparținând altuia. Dar, așa cum proprietatea este dobândită de la alții în aceste circumstanțe,
condiția unui sclav supus unui uzufruct diferă de cea a unui sclav deținut în comun (de exemplu, unul dintre ei nu dobândește
proprietatea pentru uzufructuar, dar celălalt o dobândește pentru stăpânii săi), deoarece, în cazul în care ceva este obținut prin
utilizarea proprietății uzufructuarului, îi va aparține numai lui, dar ceea ce un sclav deținut în comun dobândește prin
intermediul proprietății unui stăpân va aparține ambilor.
24. Așa cum un sclav deținut în comun, prin stipularea expresă pentru unul dintre stăpânii săi, dobândește bunuri numai
pentru acesta, tot așa și el dobândește bunuri numai pentru acesta prin primirea lor prin livrare.
25. Atunci când un sclav aparținând unei persoane primește un bun prin livrare, pretinzând că îl primește pentru stăpânul său,
iar Titius, el dobândește jumătate din el pentru stăpânul său, dar actul său cu privire la cealaltă jumătate este nul.
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26. Dacă un sclav, supus uzufructului, afirmă că a primit bunurile dobândite prin uzufruct prin livrare, pentru stăpânul său, el
le va dobândi în întregime pentru acesta; căci dacă încheie o stipulație cu referire la bunurile care aparțin uzufructului, le va
dobândi pentru stăpânul său.
27. Dacă dorești să-mi faci o donație, iar eu îți ordon să predai bunul unui sclav deținut în comun de Titius și de mine, iar
sclavul îl primește cu intenția de a-l obține pentru Titius, tranzacția va fi nulă; sau dacă predai un bun agentului meu cu
intenția ca acesta să devină al meu, iar el îl primește cu intenția de a-l face al său, această tranzacție va fi, de asemenea, nulă.
În cazul în care un sclav deținut în comun r.ecepește o proprietate cu intenția de a o dobândi pentru ambii stăpâni, tranzacția,
în ceea ce îl privește pe unul dintre ei, nu va avea nicio forță sau efect.
28. Alfenus Varus, Epitome din Digestul lui Paulus, Cartea a IV-a.
Attius avea o porțiune de pământ de-a lungul unei șosele publice; dincolo de șosea se afla un râu și un câmp care aparținea lui
Lucius Titius. Râul a înconjurat treptat câmpul, care era situat între drum și râu, iar ulterior a acoperit drumul, apoi s-a retras
puțin câte puțin și, prin aluviuni, s-a întors în albia sa veche. Concluzia la care s-a ajuns a fost că, din moment ce râul a
acoperit atât câmpul, cât și șoseaua, câmpul a devenit proprietatea celui care deținea un teren de cealaltă parte a cursului de
apă, iar ulterior, după ce s-a retras puțin câte puțin până la vechiul său curs, terenul a fost luat de la cel a cărui proprietate
devenise și a fost adăugat la cel care se afla de cealaltă parte a șoselei, deoarece terenul său era cel mai apropiat de râu. Cu
toate acestea, autostrada, care era publică, nu putea aparține nimănui prin accesiune. S-a hotărât că autostrada nu oferea
niciun impediment care să împiedice ca terenul lăsat de aluviuni de cealaltă parte a ei să devină proprietatea lui Attius,
deoarece autostrada însăși făcea parte din terenul său.
29. Julianus, Despre Minicius, Cartea a III-a.
Chiar și un sclav care a fost furat dobândește pentru un cumpărător de bună-credință, dacă acesta face o stipulație sau
primește prin livrare ceva obținut cu ajutorul proprietății sale.
30. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
S-a pus întrebarea dacă o persoană pe care un om liber o servea cu bună-credință ca sclav ar muri și ar lăsa un moștenitor
care știa că presupusul sclav era liber, dacă moștenitorul ar putea să dobândească vreo proprietate prin agenția sa. Nu se poate
spune că el este un posesor de bună credință, deoarece, atunci când începe să aibă posesia, el știe că omul este liber;
deoarece, dacă cineva i-ar fi atribuit un teren, iar moștenitorul știa că acesta fusese atribuit, nu există nicio îndoială că
recoltele de pe teren nu devin ale lui; și există cu atât mai multe motive pentru aplicarea acestui principiu, dacă testatorul a
avut posesia terenului cu bună credință, după ce l-a cumpărat de la cineva care nu era proprietar. Aceeași regulă trebuie
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respectată în ceea ce privește munca și mandatul sclavilor; astfel încât, indiferent dacă sunt ai noștri sau aparțin unor străini și
dacă au fost legați sau manumiți prin testament, nimic nu va fi dobândit de ei pentru moștenitori, cu condiția ca aceștia din
urmă să nu fi fost ignoranți cu privire la statutul lor; pentru că, în același timp, trebuie să admitem că, în cazul în care un
posesor de bună credință face ca recoltele, pe care le-a folosit și care au fost obținute din pământ, să fie ale sale, profiturile
muncii sau ale proprietății sale vor fi, de asemenea, dobândite pentru el de către sclav.
31. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
32. Trebatius și Pegasus susțin că statuile ridicate într-un oraș nu aparțin cetățenilor; dar pretorul trebuie să vegheze ca ceea
ce a fost așezat acolo cu intenția de a-l face public să nu fie îndepărtat de nicio persoană privată, nici măcar de cel care l-a
ridicat. Prin urmare, cetățenii vor avea dreptul la o excepție împotriva oricărei persoane care revendică statuile și la o acțiune
împotriva oricărei persoane care are posesia acestora.
32. Paulus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
O înlocuire care nu a avut încă loc nu este considerată ca făcând parte din proprietatea noastră.
33. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a VII-a.
Un om care este posedat cu bună-credință ca sclav nu dobândește pentru posesor nimic din ceea ce obține prin intermediul
capitalului altuia.
34. Este clar că bunurile incorporale nu sunt susceptibile de livrare și uzucapiune.
35. Dacă un sclav, al cărui uzufruct aparține altuia decât proprietarului său, cumpără el însuși un sclav care îi este predat
înainte de a plăti prețul, nu se știe pentru cine dobândește proprietatea. Căci dacă plătește prețul din peculium-ul care aparține
uzufructuarului, se înțelege că sclavul va deveni al său; dar dacă îl plătește din peculium-ul la care are dreptul proprietarul,
sclavul va fi considerat ca aparținând acestuia din urmă.
36. Ulpianus, Despre edict, Cartea a XIX-a.
Pomponius discută următorul punct. Lupii au luat niște porci de la ciobanii mei; chiriașul unei ferme învecinate, după ce i-a
urmărit pe lupi cu câini puternici și puternici, pe care îi ținea pentru protecția turmelor sale, a luat porcii de lângă lupi, sau
câinii i-au obligat să îi abandoneze. Când ciobanul meu a revendicat porcii, s-a pus întrebarea dacă aceștia deveniseră
proprietatea celui care îi recuperase sau dacă erau încă ai mei; căci fuseseră obținuți printr-un anumit tip de vânătoare. S-a
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avansat opinia că, așa cum atunci când animalele sunt capturate pe mare sau pe uscat și își recapătă libertatea naturală, ele
încetează să mai aparțină celor care le-au luat, tot așa, atunci când animalele marine sau terestre ne privează de proprietate,
aceasta încetează să mai fie a noastră atunci când respectivele animale au scăpat de sub urmărirea noastră. De fapt, cine poate
spune că tot ceea ce o pasăre care zboară peste curtea sau câmpul meu îmi poartă cu ea îmi mai aparține? Prin urmare, dacă
încetează să mai fie al meu și este scăpat din gura animalului, va aparține primului ocupant; la fel cum, atunci când un pește,
un mistreț sau o pasăre scapă de sub controlul nostru și este luat de altcineva, devine proprietatea acestuia din urmă.
Pomponius înclină spre opinia că proprietatea continuă să fie a noastră, atâta timp cât poate fi recuperată; deși ceea ce afirmă
el cu referire la păsări, pești și fiare sălbatice este adevărat. De asemenea, el spune că, dacă ceva se pierde în urma unui
naufragiu, nu încetează imediat să fie al nostru și că oricine îl ia va fi răspunzător pentru o valoare de patru ori mai mare
decât valoarea sa. Și, într-adevăr, este mai bine să susținem că orice lucru care este luat de un lup va continua să fie al nostru
atâta timp cât poate fi recuperat. Prin urmare, dacă rămâne în continuare al nostru, cred că se poate intenta o acțiune pe motiv
de furt. Pentru că, dacă chiriașul a urmărit lupii, nu cu intenția de a fura proprietatea (deși ar fi putut avea o astfel de intenție),
dar admițând că nu i-a urmărit cu acest scop, totuși, întrucât nu a restituit porcii ciobanului meu atunci când acesta i-a cerut,
se consideră că i-a suprimat și i-a ascuns; și, prin urmare, cred că va fi pasibil de o acțiune pe motiv de furt, precum și de una
de prezentare a proprietății în instanță; iar după ce acest lucru a fost făcut, porcii pot fi recuperați de la el.

37. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Atunci când un sclav deținut în comun dobândește ceva prin intermediul proprietății unuia dintre stăpânii săi, acest lucru va
aparține, totuși, ambilor; dar cel prin intermediul proprietății căruia a fost dobândit poate recupera întreaga sumă printr-o
acțiune de partaj; deoarece buna credință cere ca fiecare dintre proprietari să aibă o pretenție preferențială la orice lucru pe
care sclavul l-a obținut prin intermediul proprietății sale; dar dacă sclavul îl dobândește într-un alt mod, acesta va aparține
tuturor coproprietarilor proporțional cu proprietatea lor.
38. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXV.
Nu este nimic extraordinar în faptul că cineva poate transfera altcuiva proprietatea unui bun pe care nu îl posedă; căci un
creditor, prin vânzarea unui gaj, transferă cumpărătorului un titlu pe care el însuși nu îl avea.
39. Paulus, Despre Edict, Cartea L.
O proprietate nu poate fi dobândită de uzufructuar prin intermediul unui sclav, deoarece o proprietate nu poate consta în
serviciile unui sclav.
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40. Același, Despre Plautius, Cartea VII.
Un cumpărător de bună-credință obține fără îndoială ca fiind ale sale toate profiturile dobândite prin intermediul proprietății
altuia între timp, iar acest lucru nu se referă doar la cele dobândite prin diligența și munca sa, ci la toate celelalte, deoarece, în
ceea ce privește profiturile, el ocupă practic poziția de proprietar; căci, chiar înainte de a obține recoltele și imediat după ce
acestea sunt separate de sol, ele devin proprietatea unui cumpărător de bună-credință. Nu contează nici dacă ceea ce cumpăr
cu bună credință poate fi dobândit prin prescripție sau nu, ca de exemplu, dacă aparține unui tutore, dacă a fost obținut prin
violență sau dacă a fost dat guvernatorului unei provincii, contrar legii împotriva șantajului, și a fost transferat ulterior de
către acesta unui cumpărător de bună credință.
41. Pe de altă parte, dacă în momentul în care mi-a fost predat bunul am crezut că acesta aparține vânzătorului, iar ulterior am
constatat că aparținea altcuiva, se pune problema dacă am dreptul la profituri, deoarece posesia a durat mult timp. Pomponius
spune că trebuie să se aprecieze că un astfel de cumpărător nu este unul de bună credință, deși poate deține proprietatea,
deoarece prescripția se referă la lege, iar dacă posedă proprietatea cu bună sau rea credință este o chestiune de fapt. Acest
lucru nu poate fi contestat nici prin invocarea faptului că a trecut mult timp, deoarece, pe de altă parte, cel care nu poate
dobândi o proprietate prin prescripție din cauza unui viciu în titlul de proprietate are totuși un drept la profiturile acesteia.
42. Creșterea oilor este un profit și, prin urmare, aparține unui posesor de bună-credință, chiar dacă acestea ar fi fost vândute
în timp ce erau gestante sau ar fi fost furate în această stare. Și, într-adevăr, nu poate fi pus la îndoială faptul că un posesor de
bună-credință are dreptul la lapte, chiar dacă animalele au fost vândute gata pentru a fi mulse. Aceeași regulă se aplică și în
cazul lânii.
43. Același, Despre Plautius, cartea IX.
Tot ceea ce uzufructuarul unui sclav îi dă acestuia din bunurile sale proprii va continua să fie al lui. Dacă însă a făcut acest
lucru cu intenția ca bunul să aparțină proprietarului, trebuie spus că va fi dobândit de acesta. Dar în cazul în care un străin i-l
dă, acesta va fi fără îndoială dobândit doar pentru proprietar. Aceeași afirmație o facem și cu privire la un om liber care
servește cu bună credință ca sclav, astfel încât, dacă eu îi dau ceva, va continua să rămână al meu. De aceea, Pomponius
spune că, chiar dacă i-aș da sclavului munca sa, tot ceea ce va dobândi prin intermediul ei va dobândi, totuși, pentru mine.
44. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
Deși tot ceea ce vom construi pe malul public sau în mare ne va aparține, totuși, trebuie obținut un decret al pretorului pentru
a permite acest lucru; și, într-adevăr, dacă cineva ar face ceva de acest fel care îi deranjează pe alții, poate fi împiedicat cu
forța; căci nu mă îndoiesc că cel care ridică edificiul nu va avea dreptul la o acțiune civilă.
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45. Celsus, Digest, Cartea a II-a.
Putem să prindem un dezertor prin dreptul războiului.
46. Orice proprietate a inamicului, care poate fi în mâinile noastre, nu aparține publicului, ci primului ocupant.
47. Modestinus, Reguli, Cartea a VII-a.
Se înțelege că deținem un bun ca fiind al nostru, ori de câte ori, fiind în posesie, avem dreptul la o excepție, sau când, după ce
am pierdut bunul, avem dreptul la o acțiune pentru a-l recupera.
48. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea XIV.
Proprietatea dobândită prin dreptul civil este obținută de noi prin intermediul celor care se află sub controlul nostru; ca, de
exemplu, în cazul unei stipulații. Ceea ce se dobândește în mod natural, ca, de exemplu, posesia, putem dobândi prin
mandatul oricui, dacă dorim să o obținem.
49. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea XXXI.
Un om liber nu poate dobândi o proprietate pentru noi. Oricine ne servește cu bună-credință ca sclav poate dobândi unul
pentru noi, dacă se angajează de bunăvoie și este pe deplin conștient de propria sa condiție. Dacă, totuși, intră în ea din
ordinul nostru, nu o va dobândi nici pentru sine, nici pentru noi, dacă nu a avut intenția de a o dobândi pentru sine. Dar, dacă
a avut o astfel de intenție, el va dobândi proprietatea pentru sine.
50. De asemenea, un om liber care ne slujește cu bună credință ca sclav se poate lega în mod legal, făcând un contract cu noi,
care implică o cumpărare, o vânzare, sau o închiriere, sau un leasing.
51. Dacă ne face vreun rău în vreun fel, el va fi răspunzător de o acțiune pentru prejudiciu și, în acest caz, putem încasa de la
el daune mai mari decât de la un străin.
52. Dacă persoane de acest fel fac orice fel de afaceri cu referire la proprietatea noastră, sub conducerea noastră, sau
îndeplinesc orice acte ca agenți în timpul absenței noastre, ar trebui să se acorde o acțiune împotriva lor, nu numai atunci
când i-am cumpărat ca sclavi, ci și dacă ne-au fost dați; sau au fost dobândiți ca zestre, sau prin faptul că ne-au fost lăsați
moștenire; sau ne sunt datorate de o moștenire; nu numai dacă noi credem că sunt ale noastre, ci și atunci când sunt sclavi în
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proprietate comună sau sunt supuse uzufructului; astfel încât să nu dobândească pentru noi mai mult decât ar fi făcut-o dacă
ar fi fost sclavi în proprietate comună sau supuse uzufructului altora.
53. Tot ceea ce nu poate dobândi pentru noi un om liber sau un sclav care aparține altuia, sau unul care ne servește cu bunăcredință ca sclav, omul liber poate dobândi pentru sine, iar sclavul care aparține altuia poate dobândi pentru stăpânul său; cu
excepția faptului că un om liber care servește cu bună-credință nu prea poate obține bunuri prin uzucapiune bazată pe
posesie, deoarece cel care este el însuși posedat nu este înțeles ca având posesie. De asemenea, proprietarul unui sclav pe care
îl posedăm cu bună-credință nu poate dobândi în mod inconștient prin uzucapiune ceea ce este inclus în peculium-ul
sclavului, așa cum nu poate face acest lucru prin intermediul unui sclav fugar pe care nu îl posedă.
54. Proculus, Epistole, Cartea a II-a.
Un mistreț a fost prins într-o capcană pe care tu ai întins-o pentru a vâna și, după ce a fost prins, eu l-am eliberat și l-am dus
departe; ești de părere că ți-am luat mistrețul? Și dacă ați crede că este al dumneavoastră, iar eu l-aș elibera și l-aș lăsa să
plece în pădure, ar înceta, în acest caz, să mai fie al dumneavoastră sau ar rămâne proprietatea dumneavoastră? Dacă ar înceta
să mai fie al dumneavoastră, vă întreb la ce acțiune ați avea dreptul împotriva mea și dacă ar fi necesară o acțiune in factum
pentru a fi acordată? Răspunsul a fost că ar trebui să luăm mai întâi în considerare capcana și dacă nu contează dacă am pus-o
pe un teren public sau privat; și dacă am pus-o pe un teren privat, dacă am făcut-o pe terenul meu sau pe cel al altcuiva, și
dacă am pus-o pe terenul altuia, dacă am făcut-o cu permisiunea proprietarului terenului respectiv sau fără ea. În plus, ar
trebui să se ia în considerare dacă mistrețul a fost prins în capcană în așa fel încât nu s-a putut elibera sau dacă, dacă s-ar fi
luptat mai mult, ar fi putut scăpa. Cred că concluzia ar trebui să fie că, dacă mistrețul se afla sub controlul meu, el a devenit
proprietatea mea; dar dacă, prin actul dumneavoastră, l-ați readus la libertatea sa naturală, el a încetat să-mi mai aparțină; și
aș avea dreptul la o acțiune in factum; așa cum s-a decis într-un caz în care o persoană a aruncat o ceașcă aparținând altei
persoane de pe o navă în mare.
55. Același, Epistole, Cartea VIII.
O insulă a apărut într-un râu vizavi de pământul meu. La început, lungimea nu depășea granița acesteia din urmă, dar ulterior
insula a crescut în mărime, încetul cu încetul, și s-a proiectat vizavi de granițele vecinilor mei de sus și de jos. Întreb dacă
această mărire îmi aparține, deoarece se învecinează cu terenul meu, sau dacă regula de drept ar fi aceeași ca și în cazul în
care insula ar fi fost la început la fel de lungă ca și în prezent. Proculus a răspuns: dacă legea aluviunilor se aplică râului, în
care ați afirmat că o insulă a apărut vizavi de limita proprietății dumneavoastră în așa fel încât nu a depășit lungimea acesteia
din urmă, iar insula în primul rând era mai aproape de localul dumneavoastră decât de cel care deținea terenul de peste râu,
totul devine al dumneavoastră, iar tot ceea ce s-a adăugat ulterior la insulă prin aluviuni devine, de asemenea, al

2674

dumneavoastră, chiar dacă creșterea a fost de așa natură încât insula s-a extins în fața limitelor vecinilor dumneavoastră de
sus și de jos sau chiar a fost mai aproape de proprietatea celui care deține terenul de peste râu.
56. Întreb, de asemenea, dacă o insulă se ridică în apropierea malului meu și, ulterior, întregul râu începe să curgă între
pământul meu și respectiva insulă, după ce și-a părăsit patul propriu pe unde curgea cea mai mare parte a sa, dacă aveți vreo
îndoială că insula continuă să fie a mea și dacă, totuși, o parte din patul propriu-zis care a fost lăsat de râu va deveni
proprietatea mea. Vă rog să-mi scrieți opinia dumneavoastră în această privință. Proculus a răspuns că, dacă insula a fost în
primul rând mai aproape de pământul dumneavoastră, iar râul, după ce și-a părăsit canalul principal, pe care îl ocupa între
insulă și pământul vecinului care se afla de cealaltă parte a pârâului, a început să curgă între respectiva insulă și pământul
dumneavoastră, insula va continua să fie proprietatea dumneavoastră; dar albia care se afla între insulă și terenul vecinului
trebuie împărțită la mijloc, astfel încât partea care era mai aproape de insula ta să fie înțeleasă ca aparținând ție, iar cea care
este mai aproape de terenul vecinului tău să fie înțeleasă ca aparținând acestuia. Cred că albia râului care a secat de cealaltă
parte a insulei a încetat să mai fie o insulă; dar, pentru ca lucrurile să fie mai bine înțelese, în acest caz, terenul care a fost o
insulă va fi desemnat în continuare ca atare.
57. Paulus, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
Iulianus spune că nu se poate dobândi nimic prin intermediul unui sclav donat de soț, nici măcar prin intermediul proprietății
soției căreia i-a fost dat sclavul; pentru că acest lucru este admis doar în cazul celor care servesc cu bună credință ca sclavi.
58. Javolenus, Despre Cassius, cartea XI.
Orice lucru care este luat din mare nu începe să fie proprietatea celui care îl obține decât atunci când proprietarul
respectivului bun începe să îl considere abandonat.
59. 59. Callistratus, Întrebări, Cartea a II-a.
Proprietatea cumpărată din ordinul meu nu devine a mea până când cel care a cumpărat-o nu mi-o predă.
60. Scaevola, Opinii, Cartea I.
Titius a amplasat pe pământul lui Seius un grânar mobil pentru grâu construit din scânduri de lemn. Se pune întrebarea: cine
este proprietarul grânarului? Răspunsul este că, potrivit faptelor expuse, acesta nu devine proprietatea lui Seius.
61. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a VI-a.
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O moșie este adesea considerată în drept ca fiind un proprietar și, prin urmare, tot ceea ce este dobândit de un sclav care face
parte din ea este considerat ca fiind dobândit de acesta ca stăpân al său. Este clar că, în chestiunile în care actul sau munca
unei persoane este esențială, nimic nu poate fi obținut pentru moștenire prin intermediul unui sclav; și, prin urmare, deși un
sclav care face parte din moștenire poate fi numit moștenitor, totuși, întrucât este necesar ordinul personal al stăpânului său
pentru a-i permite să intre în ea, trebuie să așteptăm până când apare un moștenitor.
62. Așa cum un uzufruct nu poate fi creat fără ca cineva să se bucure de el, la fel nu poate fi dobândit pentru o moștenire prin
intermediul unui sclav.
63. Paulus, Manuale, Cartea a II-a.
62. Există anumite lucruri care nu pot fi ele însele înstrăinate, dar care trec prin cutuma universală; astfel, o întindere de teren
dotal și o proprietate care nu este obiect de comerț trec la moștenitor; căci, deși nu pot fi lăsate moștenire, ele devin totuși ale
sale după numirea sa.
64. 64. Tryphoninus, Disputations, cartea VII.
Dacă cineva care se află sub controlul altcuiva descoperă o comoară, trebuie spus, cu referire la persoana pentru care este
dobândită, că dacă primul o găsește pe terenul altuia, va avea dreptul la jumătate din ea; dar dacă o găsește pe terenul tatălui
sau stăpânului său, întreaga comoară va aparține acestuia din urmă; (și numai jumătate, dacă este descoperită pe terenul
altcuiva).
65. Dacă un sclav deținut în comun găsește o comoară pe pământul altuia, o va dobândi proporțional cu părțile stăpânilor săi
sau o va dobândi întotdeauna pentru amândoi în mod egal? Acest caz se aseamănă cu cel în care un bun care provine de la
stat, sau care este lăsat prin moștenire, sau donat de străini, este predat unui sclav, deoarece o comoară este considerată un dar
de avere; prin urmare, partea la care are dreptul cel care a găsit-o va aparține coproprietarilor în proporție cu interesul pe care
îl are fiecare în sclav.
66. Dacă un sclav deținut în comun găsește o comoară pe terenul unuia dintre stăpânii săi, nu poate apărea nicio îndoială cu
privire la partea la care are întotdeauna dreptul stăpânul, deoarece aceasta aparține numai proprietarului terenului. Dar, pe de
altă parte, ar trebui să se analizeze dacă celălalt coproprietar nu va avea dreptul la o parte din jumătatea rămasă și dacă nu
cumva cazul este asemănător cu cel în care un sclav face o stipulație la ordinul unuia dintre stăpânii săi sau primește ceva
prin livrare, sau în mod special, pentru celălalt. Se poate spune că aceasta din urmă este cea mai bună opinie.
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67. În cazul în care un sclav în care cineva are uzufructul găsește o comoară pe terenul celui care are proprietatea sclavului, îi
va aparține totul? Iar dacă o găsește pe pământul altuia, va dobândi jumătate din ea pentru proprietarul său sau pentru
uzufructuar? În acest caz, trebuie să se verifice dacă uzufructuarul poate dobândi proprietatea prin munca sclavului. Să
presupunem că sclavul a găsit o comoară săpând în pământ; atunci se poate spune că aceasta aparține uzufructuarului. Dacă,
totuși, el o găsește brusc ascunsă într-un loc retras, în timp ce nu făcea nimic altceva decât să se plimbe, aceasta va aparține
proprietarului bunului. Eu, însă, nu cred că jumătate din comoară ar trebui să aparțină uzufructuarului, deoarece nimeni nu
caută o comoară cu munca unui sclav, și nu din cauza lui sclavul săpa în pământ, ci făcea o muncă în alt scop, iar norocul i-a
dat altceva. Prin urmare, dacă ar găsi o comoară pe pământul uzufructuarului însuși, cred că acesta din urmă va avea dreptul
doar la jumătate din ea, ca proprietar al pământului, iar cealaltă jumătate va aparține celui care are proprietatea sclavului.
68. Dacă un creditor găsește o comoară pe un teren care i-a fost ipotecat, se va considera că a găsit-o pe terenul altuia. Prin
urmare, el poate să ia el însuși jumătate din ea și să dea cealaltă jumătate debitorului; iar atunci când banii împrumutați sunt
plătiți, el poate reține jumătatea pe care a luat-o din comoară prin dreptul celui care a găsit-o, și nu prin dreptul creditorului.
Așa stând lucrurile, dacă creditorul a început să dețină terenul ca fiind al său prin dreptul de proprietate, sub autoritatea
împăratului se va considera că dreptul la gaj există pe durata termenului stabilit pentru plată; dar, după ce acest termen s-a
scurs, debitorul va avea dreptul la orice comoară găsită pe teren înainte de plata banilor. Dacă, totuși, suma datoriei este
depusă în termenul prevăzut de lege, creditorul trebuie să restituie comoara, deoarece trebuie restituit tot ceea ce aparține
pământului, la fel ca în cazul în care este restituit de un posesor; dar el va fi obligat să predea doar jumătate din ea, deoarece
este stabilit că cel care o găsește are întotdeauna dreptul la jumătate.
69. Quintus Mucius Scaevola, Definiții.
Atunci când cineva înscrie în conturile sale pentru impozitare un bun care aparține altuia, acesta nu devine în nici un caz al
său.
70. Labeo, Epitome de probabilități, de Paulus.
Dacă îți trimit o scrisoare, ea nu devine a ta decât după ce ți-a fost înmânată. Paulus: Eu sunt de părere contrară, căci dacă îmi
trimiți secretarul tău, iar eu îți trimit o scrisoare drept răspuns, scrisoarea va deveni a ta de îndată ce am predat-o secretarului
tău. Același lucru se întâmplă și în cazul unei scrisori pe care v-o trimit doar ca o favoare; de exemplu, dacă mi-ați cerut să vă
recomand cuiva, iar eu vă trimit o scrisoare în acest scop.
71. Dacă o insulă dintr-un râu vă aparține, nimic din ea nu este proprietate publică. Paulus: Dimpotrivă, pentru că, în acest tip
de insule, malurile unui râu și țărmurile mării sunt, într-o anumită măsură, proprietate publică; și regula de drept este aceeași
cu referire la un câmp care se învecinează cu malul, sau cu țărmul.
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72. Dacă se formează o insulă într-un curs de apă public, care se află în apropierea proprietății dumneavoastră, aceasta vă va
aparține. Paulus: Să vedem dacă acest lucru nu este fals cu referire la o insulă care nu este contiguă canalului râului, dar care
este suspendată de crengi sau de alte materiale ușoare deasupra pârâului, astfel încât solul nu ajunge la ea, iar insula își poate
schimba poziția. O astfel de insulă este, într-o anumită măsură, proprietate publică și aparține râului însuși.
73. Paulus: Dacă o insulă care se formează în râu devine a ta, iar o altă insulă se formează ulterior între prima și malul opus,
măsura va fi luată de pe insula ta, și nu de pe terenul tău, în virtutea căruia insula a devenit proprietatea ta; căci ce importanță
are caracterul terenului, în virtutea situației căruia se revendică proprietatea ultimei insule?
74. Labeo, în aceeași Carte, spune că, dacă ceva este format sau construit într-un loc public, devine public, și că o insulă care
este formată într-un curs de apă public ar trebui să fie considerată, de asemenea, proprietate publică.
75. Venuleius, Interdicte, Cartea a VI-a.
Atunci când o femeie însărcinată este lăsată moștenire, dobândită prin uzucapiune sau înstrăinată în orice alt mod și dă
naștere unui copil, acesta va deveni proprietatea celui care a cumpărat-o, și nu a celui căruia îi aparținea când a conceput.

Tit. 2. Cu privire la dobândirea sau pierderea posesiei.

76. Paulus, Despre Edict, cartea LIV.
Posesia, după cum spune Labeo, derivă din termenul sedes, sau poziție, pentru că este deținută în mod natural de cel care o
are; iar pe aceasta grecii o desemnează katoxyn.
77. Nerva, fiul, afirmă că proprietatea provine din posesia naturală și că urma acesteia rămâne încă în cazul a tot ceea ce este
luat pe pământ, pe mare și în aer, căci aparține imediat celor care dobândesc prima dată posesia. De asemenea, prada luată în
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război și o insulă formată în mare, pietrele prețioase și perlele găsite pe țărm, devin proprietatea celui care intră primul în
posesia lor.
78. De asemenea, noi dobândim posesia prin noi înșine.
79. Un nebun sau un tutore nu poate începe să dobândească posesia fără autoritatea curatorului sau a tutorelui său; deoarece,
deși primii pot atinge proprietatea cu trupul lor, ei nu au dispoziția de a o deține, la fel ca atunci când cineva pune ceva în
mâinile unui om care doarme. Un tutore poate începe să obțină posesia prin autoritatea tutorelui său. Ofilius și Nerva, fiul,
spun însă că un tutore nu poate începe să obțină posesia fără autoritatea tutorelui său, deoarece posesia este o chestiune de
fapt, și nu de drept. Această opinie poate fi acceptată în cazul în care tutorele este de o vârstă în care este capabil să înțeleagă
ceea ce face.
80. În cazul în care un soț îi dă posesia soției sale în scopul de a-i face o donație, mai multe autorități susțin că ea este în
posesia efectivă, deoarece o chestiune de fapt nu poate fi anulată de legea civilă. Și, într-adevăr, ce rost ar avea să spunem că
soția nu este în posesie, deoarece soțul a pierdut-o imediat ce nu a mai dorit să o păstreze ?
81. De asemenea, dobândim posesia prin intermediul unui sclav sau al unui fiu care se află sub controlul nostru; și acesta este
cazul cu bunurile care constituie peculium-ul său, chiar dacă ignorăm acest fapt, așa cum a susținut Sabinus. Cassius și
Julianus: deoarece cei cărora le-am permis să aibă peculium sunt înțeleși ca fiind în posesia lor cu acordul nostru. Prin
urmare, un copil și un nebun pot obține posesia proprietății care formează peculium și o pot dobândi prin uzucapiune; un
moștenitor poate face acest lucru, de asemenea, atunci când un sclav care aparține moștenirii face o achiziție.
82. De asemenea, putem dobândi posesia prin intermediul oricărei persoane pe care o posedăm cu bună-credință ca sclav,
chiar dacă aceasta aparține altuia sau este liberă. Dacă, totuși, îl posedăm în mod fraudulos, nu cred că putem dobândi posesia
prin intermediul agentului său. Cel care este în posesia altuia nu poate dobândi proprietatea nici pentru stăpânul său, nici
pentru sine.
83. Atunci când suntem coproprietari ai unui sclav, putem dobândi individual proprietatea prin intermediul lui până la
întreaga sumă, ca și cum ar fi unul dintre sclavii noștri, dacă el intenționează să facă achiziția pentru unul dintre stăpânii săi;
la fel ca în cazul dobândirii proprietății.
84. Putem obține posesia prin intermediul unui sclav în care avem uzufructul în același mod în care el obișnuiește să
dobândească bunuri pentru noi prin munca sa; nici nu este o diferență dacă nu îl posedăm efectiv, deoarece aceeași regulă se
aplică și în cazul unui fiu.
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85. În plus, cel prin care dorim să obținem posesia trebuie să fie o persoană care să fie capabilă să înțeleagă ce înseamnă
posesia.
86. Prin urmare, dacă trimiți un sclav, care este nebun, să ia posesia, nu se va considera în niciun caz că ai dobândit-o.
87. Dacă trimiți un băiat care nu a împlinit vârsta pubertății să ia posesia, vei începe să o faci; la fel cum un tutore dobândește
posesia, și mai ales prin autoritatea tutorelui său.
88. Nu există nicio îndoială că poți obține posesia prin intermediul unei sclave de sex feminin.
89. Un tutore poate dobândi posesia prin intermediul unui sclav, indiferent dacă acesta din urmă a ajuns sau nu la vârsta
pubertății, dacă îi ordonă să intre în posesie cu autoritatea tutorelui său.
90. Nerva, fiul, spune că nu putem dobândi posesia prin intermediul unuia dintre sclavii noștri care este fugar, deși s-a
considerat că el rămâne în posesia noastră atâta timp cât nu se află în cea a altuia; și, prin urmare, că, între timp, proprietatea
poate fi dobândită de el prin uzucapiune. Această opinie, însă, este adoptată din motive de conveniență publică, astfel încât
uzucapiunea poate avea loc atâta timp cât nimeni nu a obținut posesia sclavului. Opinia lui Cassius și Julianus este că posesia
poate fi dobândită de un astfel de sclav, la fel ca și de cei pe care îi avem într-o provincie.
91. Julianus spune că nu putem dobândi posesia prin intermediul unui sclav care a fost dat efectiv în gaj, deoarece se
consideră că acesta este posedat de debitor într-o singură privință, și anume în scopul uzucapiunii. De asemenea, sclavul pus
în gaj nu poate dobândi proprietatea pentru creditor, deoarece, deși acesta din urmă îl poate avea în posesie, el nu poate
dobândi proprietatea prin intermediul lui prin intermediul unei stipulații sau în orice alt mod.
92. Anticii credeau că putem dobândi orice prin intermediul unui sclav care aparține unei moșii, deoarece el face parte din
respectiva moșie. Prin urmare, a apărut o discuție dacă această regulă nu ar trebui să fie extinsă mai departe, astfel încât,
atunci când unii sclavi erau moșteniți, ceilalți puteau fi posedați prin actul unuia dintre ei. S-a discutat, de asemenea, dacă
acest lucru ar fi valabil și în cazul în care ar fi fost cumpărați sau donați toți împreună. Cea mai bună opinie este că, în astfel
de circumstanțe, nu pot dobândi posesia prin actul unuia dintre ei.
93. Dacă un sclav este parțial lăsat moștenire unui moștenitor desemnat, acesta poate dobândi posesia terenurilor din
moștenire pentru el, proporțional cu partea sa din respectivul sclav, în virtutea legatului.
94. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care voi dispune ca un sclav deținut în comun să accepte o moștenire, deoarece
obțin posesia părții mele din ea în virtutea interesului meu în el.
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95. Ceea ce am afirmat cu referire la sclavi se aplică și în cazul în care ei înșiși doresc să dobândească posesia pentru noi;
pentru că, dacă îi ordonați sclavului dumneavoastră să ia în posesie, iar el face acest lucru cu intenția de a dobândi
proprietatea nu pentru dumneavoastră, ci pentru Titius, posesia nu este dobândită pentru dumneavoastră.
96. Posesia este dobândită de noi prin intermediul unui agent, al unui tutore sau al unui curator. Dar atunci când aceștia iau
posesia în nume propriu, și nu cu intenția de a-și presta doar serviciile, nu pot dobândi posesia pentru noi. Pe de altă parte,
dacă spunem că cei care obțin posesia în numele nostru nu o dobândesc pentru noi, rezultatul va fi că nici cel căruia i-a fost
predat bunul nu va obține posesia, deoarece nu a avut intenția de a face acest lucru, și nici cel care a predat bunul nu îl va
reține, deoarece a renunțat la posesia acestuia.
97. Dacă îi ordon unui vânzător să predea bunul agentului meu, în timp ce acesta se află în prezența noastră, Priscus spune că
se va considera că acesta mi-a fost predat. Aceeași regulă se va aplica dacă îi ordon debitorului meu să plătească altuia suma
care mi se cuvine, deoarece nu este necesar să iau posesia în mod corporal și efectiv, ci acest lucru se poate face doar prin
simpla privire și intenție. Dovada acestui lucru apare în cazul bunurilor care, din cauza greutății lor, nu pot fi mutate, cum ar
fi, de exemplu, coloanele; acestea sunt considerate ca fiind predate dacă părțile sunt de acord, cu coloanele în fața lor; iar
vinurile sunt considerate ca fiind predate atunci când cheile cramei au fost înmânate cumpărătorului.
98. Comunele nu pot poseda nimic de sine stătător, deoarece toți cetățenii nu pot consimți. Ele nu posedă nici forurile, nici
templele, nici alte lucruri de acest fel, ci se folosesc de ele în mod promiscuu. Nerva, fiul, spune că ele pot dobândi, poseda și
obține prin uzucapiune, peculium-ul sclavilor lor; alții însă susțin contrariul, deoarece ele nu au posesia sclavilor în sine.
99. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
Regula actuală este că municipalitățile pot atât să dețină posesia, cât și să dobândească prin uzucapiune, și că acest lucru se
poate face prin intermediul unui sclav, sau al unei persoane libere.
100. Paulus, Despre Edict, Cartea LXX.
În plus, numai bunurile corporale pot fi posedate.
101. Noi obținem posesia prin intermediul corpului și al minții, și nu prin acestea separat. Totuși, când spunem că obținem
posesia prin intermediul trupului și al minții, acest lucru nu trebuie înțeles ca însemnând că, atunci când cineva dorește să
intre în posesia unui teren, trebuie să cutreiere fiecare câmp, deoarece îi va fi suficient să intre în orice parte a terenului, atâta
timp cât intenția sa este de a intra în posesia lui în întregime, atât cât se întind granițele acestuia.
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102. Nimeni nu poate obține posesia unei proprietăți care este incertă; ca, de exemplu, dacă ai intenția și dorința de a poseda
tot ceea ce are Titius.
103. Neratius și Proculus consideră că nu putem dobândi posesia doar prin intenție, dacă posesia naturală nu vine mai întâi.
Prin urmare, dacă știu că există o comoară pe terenul meu, o posed imediat, de îndată ce am intenția de a face acest lucru;
deoarece intenția suplinește ceea ce lipsește posesiunii naturale. Din nou, opinia lui Brutus și a lui Manilius, care susțin că
oricine a avut posesia unui teren pentru o perioadă lungă de timp a avut și posesia oricărei comori care se găsește acolo, chiar
dacă nu știa de existența ei, nu este corectă. Căci cel care nu știe că acolo se află vreo comoară nu o posedă, deși poate avea
posesia terenului; și, dacă era conștient de prezența ei, nu o poate dobândi printr-o posesie îndelungată, deoarece știe că este
proprietatea altcuiva. Mai multe autorități susțin că opinia lui Sabinus este cea mai bună; și anume, că cel care știe că există o
comoară pe terenul său nu intră în posesia ei decât dacă a fost scoasă din locul ei, deoarece nu se află în custodia noastră.
Sunt de acord cu această opinie.
104. Putem deține posesia aceluiași lucru cu mai multe titluri diferite; de exemplu, anumite autorități consideră că cel care
obține o proprietate prin uzucapiune o face nu numai ca un cumpărător, ci și ca proprietar. Într-adevăr, dacă sunt moștenitorul
celui care are posesia în calitate de cumpărător, posed același bun, dar în calitate de cumpărător și de moștenitor; căci, în timp
ce proprietatea nu poate fi stabilită decât printr-un singur titlu, nu este cazul posesiei.
105. Pe de altă parte, mai multe persoane nu pot avea posesia aceluiași lucru fără diviziune; căci, într-adevăr, este contrar
naturii ca, în timp ce eu dețin un lucru, să fii considerat și tu ca deținând acel lucru. Cu toate acestea, Sabinus spune că cel
care dă un bun deținut cu titlu precar îl posedă el însuși, la fel ca și cel care l-a primit cu riscul. Trebatius, de asemenea,
aprobă această opinie, deoarece el crede că o persoană poate avea posesia în mod just, iar alta în mod injust, dar că amândoi
nu o pot avea nici în mod injust, nici în mod just. Labeo îl contrazice, deoarece, în cazul posesiei depline, nu contează prea
mult dacă cineva are posesia în mod just sau nedrept. Acest lucru este corect, deoarece aceeași posesie nu poate fi deținută de
două persoane, după cum nu se poate considera că tu stai pe locul pe care stau eu sau că stai exact unde stau eu.
106. Atunci când posesia este pierdută, trebuie să se ia în considerare intenția părții care o deține. Prin urmare, chiar dacă vă
aflați pe o suprafață de teren, totuși, dacă nu aveți intenția de a o păstra, veți pierde imediat posesia. Prin urmare, posesia
poate fi pierdută doar prin intenție, deși nu poate fi dobândită în acest mod.
107. Dacă, totuși, aveți posesia doar prin intenție, chiar dacă un altul se poate afla pe teren, veți avea totuși posesia acestuia.
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108. Dacă cineva anunță că o casă este invadată de hoți, iar proprietarul, fiind cuprins de teamă, nu vrea să se apropie de ea,
se stabilește că pierde posesia casei. Dar dacă un sclav sau un chiriaș, prin intermediul căruia posed efectiv proprietatea, fie
moare, fie pleacă, voi păstra posesia prin intenție.
109. Dacă predau un obiect altuia, pierd posesia acestuia; căci s-a stabilit că deținem posesia până când renunțăm de
bunăvoie la ea sau suntem privați de ea prin forță.
110. Dacă un sclav, pe care îl am în posesie, afirmă că este liber, așa cum a făcut Spartacus, și este gata să își susțină
libertatea în instanță, nu va fi considerat ca fiind în posesia stăpânului căruia se pregătește să i se opună. Totuși, acest lucru
este corect doar atunci când a rămas mult timp în libertate; în caz contrar, dacă, din cauza condiției sale de sclav, își cere
libertatea și solicită o decizie judiciară în acest sens, el rămâne totuși sub controlul meu, iar eu îl dețin cu intenție, până când
va fi declarat liber.
111. Noi posedăm prin intenție locurile la care recurgem vara și iarna, deși le părăsim în anumite perioade.
112. Mai mult, putem avea posesia prin intenție, dar și corporal, prin intermediul altuia, așa cum am arătat în cazul chiriașului
și al sclavului. Faptul că posedăm anumite bunuri fără a fi conștienți de ele (cum este cazul în care sclavii obțin peculium), nu
ar trebui să prezinte nicio dificultate, deoarece se consideră că le posedăm atât prin intenția, cât și prin acțiunea efectivă a
sclavilor.
113. Nerva, fiul, consideră că putem poseda bunuri mobile, cu excepția sclavilor, atâta timp cât acestea rămân în sarcina
noastră, adică atâta timp cât putem obține posesia naturală a acestora, dacă am dori să facem acest lucru. Căci, dacă o turmă
se pierde sau dacă o vază cade în așa fel încât nu poate fi găsită, ea încetează imediat să mai fie în posesia noastră, deși
nimeni altcineva nu poate obține posesia ei; dar cazul este diferit atunci când nu se poate găsi ceva ce se află în sarcina mea,
pentru că rămâne încă în vecinătate și o căutare diligentă o va descoperi.
114. De asemenea, animalele sălbatice pe care le închidem în țarcuri și peștii pe care îi aruncăm în iazuri sunt în posesia
noastră. Dar peștii care se află într-un lac sau animalele sălbatice care se plimbă prin păduri închise cu garduri nu sunt în
posesia noastră, deoarece sunt lăsate în libertatea lor naturală; căci altfel, dacă cineva ar cumpăra pădurea, s-ar considera că
are în posesie toate animalele din ea, ceea ce este fals.
115. Mai mult, avem posesia păsărilor pe care le-am închis sau îmblânzit și le-am supus controlului nostru.
116. Anumite autorități consideră, în mod foarte corect, că porumbeii care zboară departe de clădirile noastre, precum și
albinele care părăsesc stupii noștri și au obiceiul de a se întoarce, sunt posedate de noi.
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117. Labeo și Nerva, fiul, au dat ca fiind de părere că eu încetez să posed orice loc pe care un râu sau marea l-a revărsat.
118. Dacă îți însușești un bun care ți-a fost depus, cu intenția de a-l fura, eu încetez să mai fiu în posesia lui. Dacă, totuși, nu
îl muți de la locul său și ai intenția de a nega faptul că a fost depus la tine, mai multe autorități antice, și printre ele Sabinus și
Cassius, susțin în mod foarte corect că eu păstrez în continuare posesia, pentru motivul că un furt nu poate fi comis fără a
manipula obiectul și nici nu poate fi comis un furt prin simpla intenție.
119. Regula potrivit căreia nimeni nu-și poate schimba el însuși titlul de posesie a unui bun a fost stabilită de autoritățile
antice.
120. Dacă, totuși, cel care a depus un obiect la mine sau mi l-a împrumutat, îmi vinde sau îmi dă același lucru, nu se va
considera că am schimbat titlul prin care dețin posesia, deoarece nu am avut posesia.
121. Există tot atâtea feluri de posesie câte moduri de a dobândi un bun care nu ne aparține; ca, de exemplu, prin cumpărare,
prin donație, prin moștenire, prin zestre, ca moștenitor, prin predare ca reparație pentru un prejudiciu comis, prin ocupare, ca
în cazul în care obținem un bun de pe pământ sau de pe mare, sau de la inamic, sau pe care noi înșine îl creăm. Și, în
concluzie, există un singur gen de posesie, dar speciile sunt în număr infinit.
122. Posesia poate fi împărțită în două feluri, deoarece ea este dobândită fie cu bună, fie cu rea-credință. Opinia lui Quintus
Mucius, care a inclus printre diferitele feluri de posesie pe cea dată prin ordinul unui magistrat, în scopul de a conserva
proprietatea, sau în cazul în care obținem posesia pentru că nu este oferită o garanție împotriva amenințării de prejudiciu, este
perfect ridicolă. Într-adevăr, atunci când cineva pune un creditor în posesie în scopul păstrării proprietății, sau atunci când
acest lucru se face pentru că nu a fost furnizată o garanție împotriva unei amenințări de prejudiciu, sau în numele unui copil
nenăscut, el nu acordă cu adevărat posesia, ci doar custodia și supravegherea proprietății. Prin urmare, atunci când un vecin
nu oferă garanții împotriva amenințărilor de vătămare, iar noi suntem puși în grijă și această condiție continuă pentru o
perioadă lungă de timp, pretorul, după ce se prezintă un motiv întemeiat, ne va permite să obținem posesia reală a
proprietății.
123. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVII.
Un tată posedă imediat orice lucru pe care fiul său îl dobândește ca parte a peculium-ului său, chiar dacă nu este conștient că
se află sub controlul său. Mai mult, aceeași regulă ar trebui adoptată chiar dacă fiul se află în posesia altuia ca sclav.
124. Paulus, Despre Edict, Cartea LXIII.
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Dacă îți datorez Stichus în temeiul unei stipulații, iar eu nu ți-l predau și tu intri în posesia lui în alt mod, ești un depredator.
De asemenea, dacă îți vând un bun și nu ți-l predau, iar tu obții posesia lui fără consimțământul meu, nu o vei face ca un
cumpărător, ci ca un depredator.
125. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
Spunem că deține ceva clandestin cel care intră în posesia lui pe furiș, bănuind că cealaltă parte, neștiind ce a făcut, ar putea
ridica o controversă și temându-se că își va contesta dreptul. Totuși, cel care nu intră în posesia pe ascuns, ci se ascunde, se
află într-o astfel de poziție încât nu este considerat ca având o posesie clandestină. Căci nu modul în care a dobândit posesia,
ci începutul dobândirii ei trebuie luat în considerare, și nu începe să dobândească posesia clandestină cel care o face cu bună
credință, cu știința sau cu consimțământul celui căruia îi aparține bunul, sau pentru orice alt motiv întemeiat. De aceea,
Pomponius spune că obține posesia clandestină cel care, temându-se că ar putea apărea vreo controversă viitoare, iar
persoana de care se teme fiind ignorantă, ia posesia pe furiș.
126. Labeo spune că atunci când un om merge la piață, fără să lase pe nimeni acasă, iar la întoarcerea de la piață constată că
cineva a intrat în posesia casei sale, se consideră că acesta din urmă a obținut posesia clandestină. Prin urmare, cel care s-a
dus la piață păstrează totuși posesia, dar dacă la întoarcere cel care a intrat în casă nu îl recunoaște pe proprietar, se va
considera că acesta a intrat în posesie mai degrabă prin forță decât clandestin.
127. Paulus, Despre edict, cartea LIV.
Dacă proprietarul nu dorește să se întoarcă pe teren pentru că se teme de exercitarea unei forțe superioare, se va considera că
a pierdut posesia. Acest lucru a fost afirmat și de Neratius.
128. Același, Despre Edict, Cartea LXV.
Așa cum posesia nu poate fi dobândită decât prin intenție și printr-un act corporal, tot așa, în mod similar, ea nu poate fi
pierdută, decât în cazul în care are loc contrariul acestor două lucruri.
129. Gaius, Despre Edict, Cartea XXV.
În general, se consideră că avem posesia atunci când ?cineva, în calitate de agent, gazdă sau prieten, o deține în numele
nostru.
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130. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIX.
Atunci când cineva închiriază o proprietate și, ulterior, o revendică printr-un titlu precar, se consideră că a renunțat la
închiriere. Dacă o revendică la început printr-un titlu precar, iar apoi o închiriază, se consideră că deține posesia în temeiul
contractului de închiriere; căci tot ceea ce se face la urmă trebuie mai degrabă luat în considerare. Pomponius, de asemenea,
este de această părere.
131. Pomponius discută o chestiune foarte frumoasă, și anume dacă un om care ia în arendă un teren, dar îl revendică printrun titlu precar, nu o face cu scopul de a-l poseda, ci doar pentru a rămâne în posesie; pentru că există o mare diferență,
deoarece una este să posezi și cu totul altceva să fii în posesie. Persoanele puse în posesie în scopul de a conserva bunul, ca
legatarii sau vecinii, din cauza unei amenințări de prejudiciu, nu posedă bunul, ci se află în posesia acestuia în scopul de a-l
îngriji. În acest caz, ambele modalități de mai sus se contopesc într-una singură.
132. Atunci când cineva închiriază un teren și cere să fie pus în posesie cu un titlu precar, dacă l-a închiriat pentru un sesterț,
nu există nici o îndoială că îl deține de bunăvoie, deoarece un contract de închiriere numai pentru această sumă este nul.
Dacă, însă, îl închiriază pentru o chirie echitabilă, atunci trebuie să se stabilească ce s-a făcut mai întâi.
133. Paulus, Despre Edict, Cartea LXV.
Posedă în mod corect cel care o face cu autoritatea pretorului.
134. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
Cel care are uzufructul proprietății este considerat că o posedă în mod natural.
135. Proprietatea nu are nimic în comun cu posesia și, prin urmare, un interdict Uti possidetis nu este refuzat celui care a
început procedurile de recuperare a proprietății, deoarece cel care face acest lucru nu este considerat că a renunțat la posesie.
136. The Same, On the Edict, Cartea LXXII.
Pomponius povestește că niște pietre au fost scufundate în Tibru în urma unui naufragiu și au fost recuperate ulterior; și
întreabă dacă proprietatea a rămas neschimbată în timpul cât timp au fost în râu. Eu cred că proprietatea, dar nu și posesia, a
fost păstrată. Acest caz nu este asemănător cu cel al unui sclav fugar, deoarece sclavul este considerat ca fiind posedat de noi,
pentru a-l împiedica să ne priveze de posesie; dar cazul pietrelor este diferit.
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137. Atunci când cineva se folosește de agenția altuia, trebuie să o facă cu obligațiile și defectele aferente. Prin urmare, cu
referire la timpul în care vânzătorul a avut posesia bunului, luăm în considerare și chestiunile legate de violență, secret și titlu
precar.
138. În plus, atunci când cineva restituie un sclav vânzătorului, se pune întrebarea dacă acesta din urmă poate profita de
timpul în care sclavul a fost în posesia cumpărătorului. Unele autorități consideră că nu poate, pentru că returnarea sclavului
anulează vânzarea; altele susțin că cumpărătorul poate profita de timpul în care sclavul a fost în posesia vânzătorului, iar
vânzătorul de cel al cumpărătorului. Cred că această opinie ar trebui să fie adoptată.
139. Dacă un om liber sau un sclav care aparține unui altul care servește cu bună-credință cumpără o proprietate, iar un terț
intră în posesia acesteia, nici presupusul sclav, atunci când devine liber, nici adevăratul proprietar nu pot profita de timpul în
care proprietatea a fost în mâinile unui posesor de bună-credință.
140. În cazul în care un moștenitor nu a posedat în primul rând, s-a pus întrebarea dacă acesta poate profita de posesia
testatorului. Și, într-adevăr, posesia este întreruptă între părțile la vânzare, dar multe autorități nu sunt de aceeași părere în
ceea ce privește moștenitorii, deoarece dreptul de succesiune este mult mai extins decât cel de cumpărare. Cu toate acestea,
este mai conform cu o interpretare liberală a legii să se adopte în privința moștenitorilor aceeași regulă care se aplică
cumpărătorilor.
141. Nu numai că posesia pe care o avea testatorul la data morții sale profită moștenitorului, ci și cea pe care o avea în orice
moment are acest efect.
142. Referitor la zestre, de asemenea, dacă bunurile au fost fie date, fie primite ca atare, momentul posesiunii va profita fie
soțului, fie soției, după caz.
143. În cazul în care cineva a transferat un bun cu titlu precar, se pune întrebarea dacă poate profita de timpul în care acesta a
fost în posesia persoanei căreia i-a fost transferat. Cred că cel care a transferat-o printr-un titlu precar nu poate profita de
perioada de posesie, atâta timp cât titlul continuă să fie precar; dar dacă dobândește din nou posesia și titlul precar se stinge,
poate profita de posesia din perioada în care proprietatea a fost deținută printr-un titlu precar.
144. Într-un anumit caz, a fost întrebat dacă un sclav manumit are posesia unui bun care face parte din peculium (peculium-ul
nu i-a fost dat) și stăpânul său dorește să profite de perioada în care acesta a fost deținut de libertul, posesia bunului fiind
cedată, dacă poate face acest lucru. S-a decis că nu trebuie să i se acorde beneficiul timpului de posesie, deoarece
comportamentul său a fost clandestin și necinstit.
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145. În cazul în care proprietatea mi-a fost restituită prin hotărâre judecătorească, s-a decis că am dreptul la beneficiul
timpului în care aceasta a fost deținută de adversarul meu.
146. Cu toate acestea, trebuie reamintit faptul că un legatar are dreptul la beneficiul perioadei în care bunul a fost în mâinile
testatorului. Dar să vedem dacă acesta va beneficia de timpul în care bunul a fost în posesia moștenitorului. Cred că,
indiferent dacă legatul a fost lăsat în mod absolut sau condiționat, ar trebui să se considere că legatarii pot beneficia de timpul
în care se aflau în posesia moștenitorului, înainte ca condiția să fie îndeplinită sau bunul să fie predat. Timpul în care acesta a
fost în posesia testatorului va fi întotdeauna în beneficiul legatarului, dacă legatul sau trustul este autentic.
147. Mai mult, cel căruia i se donează un bun are dreptul de a profita de timpul în care acesta a fost în posesia persoanei care
a făcut donația.
148. Timpii de posesiune se aplică celor care au ei înșiși posesia a ceea ce le aparține; dar nimeni nu va avea dreptul la acest
privilegiu decât dacă el însuși a fost în posesia lor.
149. Din nou, timpul de ocupare nu va fi avantajos atunci când posesia este defectuoasă; posesia, însă, care nu este
defectuoasă, nu cauzează niciun prejudiciu.
150. Paulus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
Dacă sclavul meu, sau fiul meu care se află sub controlul meu, ar face o vânzare, beneficiul timpului în care a fost în puterea
mea va fi acordat; adică, cu condiția ca el să fi acționat cu consimțământul meu, sau să fi avut administrarea liberă a
peculium-ului său.
151. În cazul în care ceva este vândut de către un tutore sau un curator, cumpărătorul va avea dreptul la beneficiul timpului în
care tutorele sau nebunul a posedat proprietatea.
152. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXVI.
Se înțelege că noi încetăm să posedăm bunurile care ne-au fost furate, ca și cum am fi fost privați de ele cu forța. Dar dacă
cineva care se află sub controlul nostru ne fură ceva, noi nu vom pierde posesia, atâta timp cât rămâne în mâinile lui; pentru
motivul că posesia ne este dobândită prin intermediul unor astfel de persoane. Acesta este motivul pentru care se consideră că
posedăm un sclav fugar; căci, așa cum nu putem fi privați de posesia altor lucruri pe care le are el, tot așa, în mod similar, nu
putem fi privați de el.
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153. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVII.
Orice lucru pe care o soție îl dă soțului ei sau un soț soției sale este deținut de el sau de ea ca posesor.
154. Același, Despre Edict, Cartea LXXVI.
Dacă cineva este deposedat cu forța, el trebuie considerat că a rămas în posesie, deoarece are puterea de a o recupera prin
intermediul unui interdict pe motiv de violență.
155. Diferența dintre proprietate și posesie este că proprietatea continuă să existe, chiar și împotriva voinței proprietarului;
dar posesia se pierde de îndată ce cineva decide că nu dorește să o păstreze. Prin urmare, dacă un om predă posesia cu
intenția ca bunul să îi fie restituit ulterior, el încetează să o dețină.
156. Celsus, Digest, Cartea XXIII.
Ceea ce posed în nume propriu, pot să posed și în cel al altuia. Căci eu nu schimb titlul de proprietate atunci când îl dețin prin
intermediul altuia, ci încetez să posed bunul și îl fac pe acesta posesor prin actul meu. Nu este același lucru să posezi personal
și să posezi în numele altuia; căci posedă cel în numele căruia se deține posesia. Un reprezentant își împrumută mandatul
pentru posesia altuia.
157. Dacă predai un bun unui nebun despre care crezi că se află în deplinătatea facultăților sale, pentru că, în timp ce se afla
în prezența ta, el părea să fie liniștit și să aibă mintea limpede, deși nu va obține posesia, o vei "pierde". Pentru că este
suficient să fi renunțat la posesie, chiar dacă nu ai transferat-o în mod legal, deoarece ar fi absurd să se spună că cineva nu a
intenționat să renunțe la ea dacă nu a transferat-o în mod legal; și, într-adevăr, tocmai pentru că el crede că a transferat-o își
manifestă intenția de a da posesia.
158. Dacă îi ordon vânzătorului, de la care am făcut o achiziție, să livreze articolul la mine acasă, este sigur că eu posed
bunul, chiar dacă nimeni nu l-a atins încă. Sau, dacă vânzătorul îmi arată din turnul meu o întindere de teren vecină, despre
care spune că îmi predă posesia, încep să posed respectivul teren și ca și cum mi-aș fi pus piciorul în limitele acestuia.
159. Dacă, atunci când mă aflu pe o parte a terenului meu, o altă persoană intră pe partea opusă, cu intenția de a obține
clandestin posesia, nu se consideră că am pierdut imediat posesia, deoarece pot cu ușurință să o expulzez din incintă, de
îndată ce sunt informat de fapta sa.
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160. Din nou, dacă o armată intră pe un teren cu mare violență, ea nu va intra în posesia decât a porțiunii pe care a ocupat-o.
161. Marcellus, Digest, Cartea XVII.
161. Un om care a cumpărat cu bună credință o bucată de pământ de la un altul a închiriat ulterior același teren de la
proprietar. Întreb dacă a încetat sau nu să-l mai posede. Am răspuns că a încetat imediat să o facă.
162. Atunci când anticii afirmă că nimeni nu poate schimba el însuși titlul de posesiune, este probabil că ei aveau în vedere
pe cineva care, fiind în posesia unui bun atât corporal, cât și prin intenție, a hotărât să îl posede sub un alt titlu; și nu pe
cineva care, după ce a renunțat la posesia cu primul său titlu, a dorit să obțină a doua oară posesia sub un alt titlu.
163. Același, Digest, cartea XIX.
Atunci când cineva care a împrumutat un obiect pentru a fi folosit, îl vinde și dispune ca acesta să fie predat cumpărătorului,
iar cel care l-a împrumutat nu îl predă; în unele cazuri, proprietarul va fi considerat că a pierdut posesia, iar în altele nu.
Pentru că proprietarul va pierde posesia doar atunci când bunul care a fost împrumutat nu este returnat atunci când el îl cere.
Dar ce se întâmplă dacă a existat o cauză justă și rezonabilă pentru a-l returna, și nu doar faptul că împrumutatul a dorit să
păstreze posesia bunului?
164. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VII-a.
Putem uneori să predăm altcuiva posesia unui bun pe care noi înșine nu îl deținem; ca, de exemplu, atunci când cel care
posedă un obiect în calitate de moștenitor și, înainte de a deveni proprietarul acestuia, îl revendică sub un titlu precar de la
adevăratul moștenitor.
165. Bunurile care au fost aruncate peste bord în urma unui naufragiu nu pot fi dobândite prin uzucapiune, deoarece nu au
fost abandonate, ci doar pierdute.
166. Cred că aceeași regulă de drept se aplică și în cazul bunurilor care au fost aruncate în mare pentru a ușura nava, deoarece
nu poate fi considerat abandonat ceea ce a fost temporar abandonat din motive de siguranță.
167. Atunci când cineva pretinde proprietatea altuia printr-un titlu precar și o închiriază de la acesta, posesia acesteia va
reveni proprietarului.
168. Același, Despre Cassius, cartea XIII.
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Cel care obține posesia în așa fel încât nu o poate păstra nu este considerat că a dobândit-o deloc.
169. Același, Epistole, Cartea I.
Atunci când suntem numiți moștenitori, iar moștenirea a fost acceptată, toate drepturile asupra ei ne trec; dar posesia nu ne
aparține decât atunci când este luată în mod natural.
170. În ceea ce-i privește pe cei care cad în mâinile dușmanului, legea referitoare la păstrarea drepturilor lor de proprietate
este una specială, deoarece ei pierd posesia corporală a acestora și nici nu pot fi considerați ca posedând ceva atunci când ei
înșiși sunt posedați de alții; de aceea rezultă că, atunci când se întorc, este necesară o nouă dobândire a posesiei, chiar dacă
nimeni nu a avut între timp posesia bunurilor lor.
171. Întreb, de asemenea, dacă înlănțuiesc un liber-proprietar pentru a-l poseda, dacă posed prin el tot ceea ce posedă el.
Răspunsul este că, dacă pretinzi un om liber, nu cred că îl posezi; și, cum așa stau lucrurile, există mult mai puține motive ca
proprietatea lui să fie posedată de tine; nici natura lucrurilor nu admite ca noi să putem poseda ceva prin intermediul cuiva pe
care nu îl am în mod legal în puterea mea.
172. Același, Epistole, cartea XIV.
Orice lucru pe care sclavul tău îl obține prin violență, fără știrea ta, nu îl posezi, pentru că cel care se află sub controlul tău nu
poate dobândi o posesie corporală dacă tu nu ești conștient de aceasta; dar el poate dobândi o posesie legală, așa cum, de
exemplu, posedă ceea ce ajunge în mâinile sale ca parte a peculium-ului său. Căci atunci când se spune că un stăpân este
posedat de către sclavul său, există un motiv excelent pentru aceasta, deoarece ceea ce este deținut de sclav în mod real și
pentru un motiv întemeiat aparține peculium-ului său, iar peculium-ul pe care un sclav nu îl poate deține ca cetățean, dar îl
deține în mod natural, se consideră că stăpânul său îl posedă. Cu toate acestea, tot ceea ce sclavul dobândește prin acte ilegale
nu este posedat de stăpân, deoarece nu este inclus în peculium-ul sclavului.
173. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXV.
Încetează să mai posedăm orice lucru care a fost în posesia noastră și care s-a pierdut atât de complet încât nu știm unde se
află.
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174. Noi posedăm prin intermediul fermierilor noștri, al chiriașilor și al sclavilor noștri. Dacă aceștia mor, devin nebuni sau
sunt angajați de alții, se înțelege că noi îi păstrăm în continuare în posesie. Nu există nicio diferență, în această privință, între
chiriașul nostru și sclavul nostru, prin intermediul cărora păstrăm posesia bunurilor.
175. Atunci când posedăm un bun doar prin intenție, se pune întrebarea dacă continuăm să facem acest lucru până când
altcineva intră efectiv în el, astfel încât posesia sa efectivă devine preferabilă; sau, într-adevăr (și aceasta este cea mai bună
opinie), dacă posedăm același lucru până când, la întoarcerea noastră, cineva ne împiedică să intrăm; sau dacă încetăm să
posedăm prin intenție, deoarece bănuim că vom fi alungați de persoana care a intrat în posesie. Aceasta pare a fi opinia cea
mai rezonabilă.
176. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea XXVI.
O porțiune determinată dintr-un teren poate fi posedată și dobândită prin posesiune îndelungată și, de asemenea, o anumită
porțiune care este. indivizibilă și care este obținută prin cumpărare, prin donație sau prin orice alt titlu, poate fi de asemenea
dobândită în acest mod. Cu toate acestea, o porțiune care nu este desemnată în mod specific nu poate fi nici predată, nici
primită; ca, de exemplu, dacă îți transfer "toată porțiunea de teren la care am dreptul"; căci oricine nu cunoaște faptele nu
poate nici transfera, nici primi ceva care este incert.
177. Paulus, Epistole, Cartea a V-a.
Dacă o persoană care a devenit nebună de legat păstrează posesia unei păduri, ea nu o pierde atâta timp cât rămâne în această
stare, deoarece un nebun nu poate pierde intenția de a poseda.
178. Tertulianus, Întrebări, Cartea I.
Dacă posed o proprietate și apoi o închiriez, pierd posesia? Este o mare diferență în ceea ce privește intenția testatorului în
acest caz. În primul rând, este important să se stabilească dacă știu că sunt în posesie sau ignor acest fapt; și dacă închiriez
proprietatea ca fiind a mea sau ca aparținând altcuiva și, știind că este a mea, dacă o închiriez cu referire la proprietate sau
doar pentru a obține posesia. Pentru că dacă sunteți în posesia proprietății mele, iar eu cumpăr posesia acesteia de la dvs. sau
închei o convenție cu privire la aceasta, atât cumpărarea, cât și convenția vor fi valabile; și rezultatul este că va exista atât un
titlu precar, cât și un contract de închiriere, dacă a existat o intenție expresă de a închiria doar posesia sau o intenție de a o
revendica printr-un titlu precar.

179. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXX.
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S-a hotărât că un tutore poate pierde posesia fără autoritatea tutorelui său, dar el nu încetează să posede bunul prin intenție,
așa cum se întâmplă prin îndeplinirea unui act corporal, căci el poate pierde ceea ce depinde de un act. Cazul este diferit în
cazul în care dorește să piardă posesia prin intenție, deoarece nu poate face acest lucru.
180. Paulus, Despre Sabinus, cartea XV.
Atunci când cineva posedă o casă întreagă, nu se consideră că posedă diferitele obiecte care sunt conținute în clădire.
181. Pierdem posesia în mai multe moduri; ca, de exemplu, dacă îngropăm un cadavru într-un loc pe care îl posedăm, căci nu
putem poseda un loc care este religios sau sacru, chiar dacă disprețuim religia, și continuăm să îl deținem ca proprietate
privată. Aceeași regulă se aplică și în cazul unui om liber care este deținut ca sclav.
182. Labeo spune că proprietarul unei clădiri pierde posesia împotriva voinței sale atunci când pretorul ordonă luarea în
posesie a acesteia, atunci când nu se oferă garanții împotriva amenințării de prejudiciu.
183. De asemenea, nu încetează posesia unui teren care este ocupat de mare sau de un râu, sau dacă cineva care are posesia
unui bun trece sub controlul altuia.
184. Din nou, încetăm să posedăm un bun mobil în mai multe moduri, cum ar fi atunci când nu dorim să îl posedăm sau
atunci când, de exemplu, ne dezmoștenim un sclav. Mai mult, dacă posed ceva și forma sa este schimbată, cum ar fi, de
exemplu, dacă o haină este făcută din lână, se va aplica aceeași regulă.
185. Orice lucru pe care îl posed prin chirie, moștenitorul meu nu poate poseda, cu excepția cazului în care obține efectiv
posesia acestuia, deoarece putem reține, dar nu putem dobândi posesia doar prin intenție. Ceea ce posed eu în calitate de
cumpărător, însă, moștenitorul meu poate obține prin uzucapiune prin intermediul unui chiriaș.
186. Dacă eu îți împrumut ceva, iar tu îl împrumuți lui Titius, iar el crede că este al tău, eu voi continua să îl posed în
continuare. Aceeași regulă se va aplica dacă chiriașul meu subînchiriază pământul meu sau dacă cel la care am depus un bun
ar trebui să depună din nou un bun la altul; și aceeași regulă trebuie respectată, chiar dacă acest lucru este făcut de mai multe
persoane.
187. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXII.
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Dacă un chiriaș părăsește pământul fără intenția de a renunța la posesie și se întoarce, se consideră că același locator deține
posesia.
188. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a XV-a.
Deși un tutore nu este obligat fără autoritatea tutorelui său, putem totuși să reținem posesia prin el.
189. Dacă un locatar vinde proprietatea, o închiriază de la cumpărător și plătește chirie ambilor locatori, primul care a
închiriat-o reține legal posesia prin locatar.
190. Un copil poate poseda în mod legal orice lucru dacă îl obține cu acordul tutorelui său, căci lipsa de judecată a copilului
este suplinită de autoritatea tutorelui. Această opinie a fost adoptată din cauza comodității sale, căci altfel, un copil care
primește posesia unui bun nu ar ști ce face. Cu toate acestea, un tutore poate obține posesia fără autoritatea tutorelui său, iar
un copil poate poseda peculium prin intermediul unui sclav.
191. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXII.
Chiar dacă vânzătorul unei suprafețe de teren ar ordona cuiva să îl pună pe cumpărător în deplină posesie, cumpărătorul
însuși nu poate dobândi în mod legal posesia înainte ca acest lucru să fie făcut. De asemenea, dacă un prieten al vânzătorului,
care nu știe că acesta din urmă a murit, îl pune pe cumpărător în posesie fără a fi împiedicat de moștenitori, posesia va fi
eliberată în mod legal. Dar dacă el a făcut acest lucru, știind că proprietarul a murit sau dacă știa că moștenitorii nu doresc ca
acest lucru să fie făcut, se va aplica regula contrară.
192. Ulpianus, Disputații, Cartea a VII-a.
Dacă tu mă pui în deplină posesie pe moșia corneziană, iar eu cred că sunt pus în posesia moșiei semproniene, dar intru pe
moșia corneziană, nu dobândesc posesia decât dacă ne înșelăm doar în privința numelui și ne înțelegem cu referire la
proprietate. Din moment ce, totuși, suntem de acord cu referire la proprietate, poate apărea o îndoială dacă nu cumva pierzi
posesia; deoarece Celsus și Marcellus spun că putem pierde și schimba posesia doar prin intenție. Și dacă posesia poate fi
dobândită prin intenție, poate fi dobândită și în acest caz? Nu cred că o persoană care se află în eroare o poate dobândi. Prin
urmare, cel care renunță doar la posesie, ca și cum ar fi condiționat, nu o pierde.
193. Dacă, totuși, predai posesia, nu mie, ci mandatarului meu, trebuie să ne gândim dacă posesia va fi dobândită de mine
dacă eu greșesc, dar mandatarului meu nu. Așa cum se consideră că poate fi dobândită de o persoană care nu cunoaște
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faptele, ea poate fi dobândită și de cel care greșește. Dar dacă agentul meu este în eroare, iar eu nu sunt în eroare, opinia cea
mai bună este că eu voi dobândi posesia.
194. Sclavul meu dobândește, de asemenea, posesia pentru mine fără știrea mea. Căci chiar și un sclav care aparține altuia,
după cum spune Vitellius, poate dobândi posesia pentru mine, dacă ia proprietatea în numele meu, fie că este posedat de
mine, fie că nu este posedat de nimeni. Și acest lucru ar trebui să fie admis.
195. Același, Despre toate tribunalele, Cartea a V-a.
O controversă pentru posesie se termină de îndată ce judecătorul decide care parte este în posesie. Acest lucru se face în așa
fel încât cel care pierde posesia să poată lua poziția de reclamant și apoi să introducă o acțiune împotriva proprietarului.
196. Julianus, Digest, Cartea a XIII-a.
Se înțelege că cel care cedează o suprafață de teren unui creditor, cu titlu de gaj, rămâne în posesia acestuia. Dar chiar dacă o
revendică printr-un titlu precar, el poate de asemenea să dobândească unul bun prin trecerea timpului; căci, așa cum posesia
creditorului nu interferează cu prescripția, există mai puține motive pentru ca revendicarea debitorului cu titlu precar să nu
prezinte nici un obstacol, deoarece are un drept mult mai bun cel care revendică proprietatea cu titlu precar și este în posesie,
decât cel care nu are nici o posesie.
197. Marcianus, Despre formula ipotecară.
Atunci când un teren este dat în gaj și se predă posesia, iar proprietatea a fost apoi închiriată de creditor și s-a convenit ca cel
care a grevat-o să fie considerat ca un chiriaș la țară și ca un locatar la oraș, se consideră că creditorul posedă proprietatea
prin intermediul debitorului care a închiriat-o.
198. Julianus, Digest, cartea XLIV.
Un stăpân care îi scrie sclavului său absent să rămână în libertate nu are intenția de a renunța imediat la posesia sclavului, ci
intenția sa este mai degrabă amânată până la momentul în care sclavul va fi informat despre acest fapt.
199. Atunci când cineva predă posesia unui teren în așa fel încât nu intenționează să ni-l dea, cu excepția cazului în care
terenul îi aparține, nu se consideră că a predat posesia dacă terenul este proprietatea altuia. În plus, trebuie să se înțeleagă că
posesia poate fi livrată condiționat, la fel cum proprietatea este transferată sub o condiție și nu trece la persoana care o
primește decât dacă condiția este respectată.
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200. În cazul în care un om care a vândut un sclav lui Titius îl predă moștenitorului său, acesta din urmă poate obține posesia
proprietății prin intermediul sclavului; nu pentru motivul că sclavul a ajuns în mâinile sale din proprietate, ci pentru că are
dreptul la o acțiune de cumpărare. Pentru că, dacă un sclav este datorat unui testator în conformitate cu termenii unei
stipulații sau ai unui testament, iar moștenitorul îl primește, nu îi va fi interzis să obțină posesia bunurilor din moștenire prin
intermediul sclavului.
201. Același, Despre Minicius, Cartea a II-a.
Cred că este o diferență cu ce intenție se depun bunurile în mâinile unui arbitru; căci dacă acest lucru se face cu scopul de a
renunța la posesie și este dovedit în mod clar, posesia arbitrului nu va fi de niciun folos părților în scopul uzucapiunii. Dacă,
însă, bunul a fost depus pentru păstrare, este stabilit că cel care câștigă cauza poate profita de posesie, pentru a dobândi
proprietatea prin prescripție.
202. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Dacă sclavul tău te alungă de pe un teren, pe care ți l-am dat în gaj în timp ce se afla în posesia mea, se consideră că tu
continui să fii în posesia lui, deoarece păstrezi încă posesia prin același sclav.
203. Dacă chiriașul prin care proprietarul deține posesia moare, s-a hotărât, din motive de utilitate publică, că posesia este
păstrată și continuată prin intermediul chiriașului. Nu trebuie să se considere că posesia este imediat întreruptă prin moartea
acestuia din urmă, deoarece nu este cazul decât dacă proprietarul neglijează să ia în posesie. O altă opinie trebuie să fie
susținută, dacă chiriașul renunță de bunăvoie la posesie. Totuși, acest lucru este valabil numai dacă între timp nu a fost
posedat de un străin, ci rămâne întotdeauna ca parte a proprietății chiriașului.
204. Am cumpărat sclavul tău de la Titius cu bună-credință și l-am posedat după ce a fost predat, iar apoi, când am constatat
că este al tău, l-am ascuns, pentru a te împiedica să îl revendici. Se consideră că, din cauza lui, nu ar trebui să se considere că
l-am posedat clandestin în acest timp. Căci, pe de altă parte, dacă aș cumpăra cu bună știință sclavul tău de la cineva care nu
este proprietarul lui și aș păstra apoi posesia clandestină a lui, chiar și după ce te-am anunțat, nu aș înceta, din acest motiv, să
am posesia clandestină a sclavului.
205. Dacă îmi iau clandestin propriul sclav de la un cumpărător de bună-credință, s-a decis că nu trebuie să se considere că
am posesia clandestină a acestuia, deoarece proprietarul nu îl deține cu titlu precar și nici în baza unui contract de închiriere a
propriei proprietăți și nu există alte metode de a dobândi posesia clandestină.
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206. Paulus, Institutes, cartea I.
Oricine intră pe un teren în calitate de prieten, în virtutea dreptului de familiaritate, nu este considerat că îl posedă, pentru că
nu a intrat cu intenția de a face acest lucru, deși poate avea posesia efectivă a terenului.
207. Ulpianus, Rules, Book IV.
Atunci când un sclav deținut în comun este posedat de unul dintre coproprietari în numele tuturor, se înțelege că este posedat
de toți.
208. Atunci când un agent achiziționează un bun la indicația mandantului său, el dobândește imediat posesia acestuia pentru
el. Acest lucru nu este valabil dacă el îl cumpără pe propria răspundere, cu excepția cazului în care mandantul său ratifică
vânzarea.
209. Marcianus, Reguli, Cartea a III-a.
Julianus spune că, dacă cineva cumpără o suprafață de teren, din care știe că o mică parte aparține altcuiva, iar el știa că
respectiva mică parte a fost împărțită; el poate dobândi restul terenului prin prescripție. Dacă, cu toate acestea, respectiva
parte a fost nedivizată, el poate, de asemenea, să dobândească terenul prin prescripție, chiar dacă nu știa unde era situată
partea în cauză; deoarece ceea ce credea că aparține vânzătorului trece prin prescripție la cumpărător, fără să rezulte vreo
pagubă.
210. Pomponius, de asemenea, în Cartea a cincea a diferitelor pasaje, spune că, dacă cumpărătorul știe sau crede că
uzufructul proprietății aparține altuia, el poate totuși să obțină aceasta din urmă prin posesie îndelungată.
211. Aceeași regulă se aplică, după cum spune el, dacă achiziționez un bun despre care știu că a fost gajat.
212. Papinianus, Întrebări, cartea XXIII.
În cazul în care un om, pe cale să pornească într-o călătorie lungă, și-a îngropat banii în pământ pentru a-i păstra în siguranță
și, după ce s-a întors, nu-și mai amintește locul în care era ascunsă comoara, s-a pus întrebarea dacă a încetat să o mai posede
sau dacă, ulterior, ar fi găsit locul, dacă ar fi început imediat să dobândească posesia. Am considerat că, întrucât nu s-a spus
că banii au fost ascunși în alt scop decât pentru a fi păstrați în siguranță, cel care i-a ascuns nu ar trebui să fie considerat ca
fiind lipsit de dreptul de posesie; nici faptul că nu și-a mai amintit nimic nu a adus atingere acestui drept, întrucât nimeni
altcineva nu și-a însușit banii. Pe de altă parte, s-ar putea susține că pierdem posesia sclavilor noștri în timpul în care nu îi
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mai vedem. Nici nu contează dacă ascund banii în propria mea proprietate sau în proprietatea altcuiva; pentru că dacă cineva
și-ar ascunde proprietatea în proprietatea mea, nu aș obține posesia acesteia decât dacă aș face acest lucru în locul unde se
află deasupra solului. Prin urmare, faptul că terenul aparține altuia nu mă privează de propria mea posesie, deoarece nu există
nicio diferență dacă am posesia deasupra sau sub pământ.
213. Se pune întrebarea de ce posesia unui bun aparținând peculium-ului său este dobândită de un sclav pentru stăpânul său,
fără știrea acestuia din urmă. Am spus că această regulă a fost adoptată din motive de conveniență publică, pentru a-i
împiedica pe stăpâni să se intereseze în mod constant de bunurile aparținând peculium-ului sclavilor lor și de motivul pentru
care acestea se găsesc acolo; astfel încât, în acest caz, nu se poate susține că posesia a fost dobândită doar prin intenție.
Pentru că, în cazul în care se obține un bun care nu face parte din peculium, este necesară cunoașterea stăpânului, dar posesia
este dobândită prin simplul act al sclavului.
214. După ce aceste aspecte au fost explicate, problema pierderii posesiei vine în discuție; și eu susțin că este o mare
diferență dacă deținem posesia de unii singuri sau prin intermediul altora. Căci, în ceea ce privește posesia pe care o deținem
prin actul nostru propriu, aceasta poate fi pierdută fie prin intenție, fie prin actul nostru, cu condiția să renunțăm la ea cu
așteptarea de a nu o mai deține; dar posesia asupra bunurilor care sunt dobândite prin actul unui sclav sau al unui chiriaș nu
este pierdută, cu excepția cazului în care altcineva și-a însușit bunul; iar acest lucru se poate întâmpla chiar și fără știrea
noastră. Există încă o altă distincție aplicabilă pierderii posesiei, deoarece posesia stațiunilor de iarnă și de vară este păstrată
prin simpla intenție,
215. Același, Definiții, Cartea a II-a.
Deși nu lăsăm acolo un sclav sau un chiriaș atunci când plecăm.
216. Același, Întrebări, Cartea a XXIII-a.
Chiar dacă altcineva ar fi intrat în proprietate cu intenția de a intra în posesia acesteia, se consideră că fostul posesor își
păstrează posesia, atâta timp cât nu știe că a fost luată de altcineva. Căci, așa cum legătura unei obligații se eliberează în
același mod în care a fost făcută, tot așa, atunci când posesia este deținută doar cu intenție, ea nu trebuie să fie luată fără
știrea cuiva.
217. Același, Întrebări, Cartea XXVI.
Dacă decideți să nu restituiți un bun mobil care v-a fost depus sau a cărui posesie v-a fost dată cu titlu de împrumut, s-a
considerat că cealaltă parte va pierde imediat posesia, chiar dacă nu are cunoștință de intenția dumneavoastră. Motivul este
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că, în cazul în care îngrijirea bunurilor mobile este neglijată sau abandonată, chiar dacă nimeni altcineva nu și le însușește,
posesia anterioară este de obicei prejudiciată. Acest lucru a fost afirmat de Nerva, fiul, în Cărțile sale despre uzucapiune. El
mai spune că, în cazul în care nu a fost folosită grija corespunzătoare, cazul este diferit dacă un sclav a fost împrumutat;
pentru că posesia lui va continua doar atâta timp cât nimeni altcineva nu se va apuca de el, adică pentru că un sclav poate
păstra posesia pentru stăpânul său dacă are intenția de a se întoarce la el; și la fel putem obține posesia altor bunuri prin
intermediul lui. Prin urmare, posesia obiectelor lipsite de rațiune sau de viață este imediat pierdută, dar cea a sclavilor este
păstrată, dacă aceștia au intenția de a se întoarce.
218. Același, Opinii, Cartea a X-a.
Un anumit om a donat o suprafață de teren împreună cu sclavii atașați de acesta și a declarat într-o scrisoare că a predat
posesia bunurilor. Dacă unul dintre sclavi, care a fost donat, ar ajunge în mâinile celui care a primit casa, și ar fi ulterior
trimis înapoi la teren, s-a decis că posesia terenului și a celorlalți sclavi a fost dobândită prin intermediul celor menționate
mai sus.
219. Același, Definiții, Cartea a II-a.
Posesia poate fi dobândită de mine prin intermediul unui sclav în care am uzufructul, dacă aceasta se face prin intermediul
bunurilor mele sau prin serviciile sclavului; pentru că acestea din urmă sunt deținute în mod natural de uzufructuar, iar
posesia împrumută multe lucruri de la lege.
220. Cei care se află sub stăpânirea altora pot deține bunuri aparținând peculiumului lor, dar nu le pot poseda; pentru că
posesia nu este numai o chestiune de fapt, ci și de drept.
221. Deși posesia prin intermediul unui mandatar poate fi dobândită de către mandant fără știrea acestuia, uzucapiunea nu
poate profita decât celui care știe că a fost luată în posesie; totuși, o acțiune de evacuare nu este acordată mandantului
împotriva vânzătorului fără consimțământul mandatarului, dar acesta poate fi obligat să o acorde printr-o acțiune pe mandat.
222. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a V-a.
Nici posesia, nici proprietatea, nici orice altceva nu pot fi dobândite prin folosirea bunurilor mele de către cel pe care am fost
determinat să îl consider în mod eronat fiul meu sub controlul meu.
223. Posesia poate fi dobândită pentru noi de către un sclav fugar, dacă nu a fost pus în posesie de către altul și nu crede că
este liber.
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224. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a V-a.
221. Labeo spune că putem dobândi posesia anumitor lucruri prin intenție; de exemplu, dacă cumpăr o grămadă de lemne, iar
vânzătorul îmi ordonă să le îndepărtez, se va considera că mi-au fost transferate mie, de îndată ce pun un paznic peste ele.
Aceeași regulă se aplică și în cazul unei vânzări de vin în care toate borcanele sunt împreună. Dar, spune el, haideți să vedem
dacă este vorba de o predare efectivă, deoarece nu are nicio importanță dacă eu ordon ca paza bunului să îmi fie predată mie
sau altcuiva. Cred că, în acest caz, problema este că, chiar dacă grămada de lemne sau borcanele nu au fost efectiv
manipulate, ele ar trebui totuși considerate ca fiind livrate. Nu cred că este o diferență dacă eu însumi mă ocup de grămada de
lemne sau dacă o face altcineva la indicația mea. În ambele cazuri, faptul că s-a obținut sau nu posesia trebuie să fie
determinat de caracterul intenției.
225. Venuleius, Interdicte, Cartea I.
Titlurile de posesie și de uzufruct al bunurilor nu trebuie confundate, așa cum nu trebuie să se amestece posesia și
proprietatea. Căci posesia este împiedicată dacă un altul are folosința și bucuria, și nici uzufructul unei persoane nu poate fi
calculat dacă o altă persoană este în posesia bunului.
226. Este clar că atunci când cuiva îi este interzis să construiască, îi este interzis și să păstreze posesia.
227. O metodă de a pune o persoană în posesia unei proprietăți este de a interzice ca orice violență să se manifeste față de ea
atunci când intră în ea. Căci judecătorul îi ordonă părții adverse să se predea și să renunțe imediat la posesie, ceea ce este
mult mai decisiv decât să-i ordone doar să o restituie.
228. Același, Interdicte, Cartea a V-a.
Posesia defectuoasă este de obicei avantajoasă numai față de străini.

Tit. 3. Cu privire la întreruperea prescripției și la uzucapiune.
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229. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXI.
Usucapiunea a fost introdusă pentru binele public și mai ales pentru ca proprietatea anumitor bunuri să nu rămână mult timp,
și aproape pentru totdeauna, nedeterminată; deoarece se acordă proprietarilor un timp suficient pentru a face cercetări asupra
bunurilor lor.
230. Paulus, Despre Edict, Cartea LIV.
Uzurparea este întreruperea uzucapiunii. Oratorii numesc usucapiune uzucapiunea uzufructul frecvent.
231. Modestinus, Pandectele, Cartea a V-a.
Usucapiunea este adăugarea proprietății prin posesia continuă pentru un timp prevăzut de lege.
232. Paulus, Despre edict, Cartea LIV.
În continuare, trebuie să vorbim despre uzucapiune; și, făcând acest lucru, trebuie să procedăm în ordine regulată și să
examinăm cine poate dobândi proprietatea prin uzucapiune, ce proprietate poate fi dobândită în acest mod și ce timp este
necesar.
233. Capul unei gospodării poate dobândi prin uzucapiune; un fiu aflat sub controlul paternal poate, de asemenea, să facă
acest lucru; și acesta este în special cazul în care, în calitate de soldat, el obține prin uzucapiune bunuri dobândite în timpul
serviciului militar.
234. Un tutore poate dobândi bunuri prin uzucapiune dacă intră în posesia acestora cu acordul tutorelui său. Dacă el intră în
posesia bunului fără consimțământul tutorelui său, dar are totuși intenția de a face acest lucru, spunem că poate dobândi
bunul prin uzucapiune.
235. Un nebun care intră în posesie înainte ca nebunia sa să apară, dobândește bunul prin uzucapiune; dar o astfel de
persoană nu poate dobândi în acest mod decât dacă are posesia printr-un titlu prin care poate rezulta uzucapiunea.
236. Un sclav nu poate deține posesia în calitate de moștenitor.
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237. Dacă recoltele, copiii sclavilor și sporul turmelor nu au aparținut defunctului, ele pot fi dobândite prin uzucapiune.
238. Legea atiniană prevede că bunurile furate nu pot fi dobândite prin uzucapiune, dacă nu sunt restituite persoanei de la
care au fost furate; iar acest lucru trebuie înțeles ca însemnând că trebuie restituite proprietarului, și nu celui de la care au fost
luate în secret. Prin urmare, dacă proprietatea este furată de la un creditor căruia i-a fost împrumutată sau gajată, ea trebuie
restituită proprietarului.
239. Labeo mai spune că, dacă peculium-ul sclavului meu este furat fără știrea mea, iar el îl recuperează ulterior, se va
considera că a fost restituit controlului meu. Este mai corect să spunem, cu condiția ca eu să fi fost conștient de faptul că
bunul mi-a fost restituit. Pentru că nu este suficient ca sclavul să recupereze doar bunul pe care l-a pierdut fără știrea mea, ci
trebuie să fi intenționat ca acesta să facă parte din peculium-ul său, deoarece dacă nu am dorit acest lucru, va fi necesar ca eu
să obțin controlul efectiv asupra lui.
240. Prin urmare, dacă sclavul meu îmi fură ceva și, ulterior, returnează obiectul la locul său, acesta poate fi dobândit prin
uzucapiune ca fiind readus sub controlul meu, la fel ca și cum nu aș fi știut că a fost furat; căci dacă aș fi știut, se cere ca eu
să fiu conștient că mi-a fost restituit.
241. Mai mult, dacă sclavul păstrează ca parte a peculium-ului său același bun pe care l-a furat, nu se va considera că mi-a
fost restituit (așa cum afirmă Pomponius), decât dacă am posesia lui în același mod în care o aveam înainte de a fi furat; sau
dacă, atunci când am aflat că a fost luat, am consimțit ca sclavul să îl includă în peculium-ul său,.
242. Labeo spune că, dacă eu îți depun o proprietate, iar tu o vinzi de dragul câștigului, iar apoi, pocăindu-te, o răscumperi și
o păstrezi în aceeași stare în care a fost anterior, indiferent dacă eu sunt ignorant sau conștient de tranzacție, se va considera
că a fost readusă sub controlul meu, conform opiniei lui Proculus, care este corectă.
243. În cazul în care bunurile unui tutore sunt furate, trebuie să se considere că este suficient dacă tutorele său era conștient
de faptul că acestea au fost returnate în casa tutorelui. În cazul unui nebun, va fi suficient dacă curatorii săi știu că bunurile au
fost returnate.
244. Trebuie să se considere că bunurile au fost restituite proprietarului atunci când acesta revine în posesia lor în așa fel
încât nu mai poate fi lipsit de ele. Acest lucru trebuie făcut ca și cum bunul ar fi fost al său; căci dacă eu cumpăr un articol,
fără să știu că mi-a fost furat, nu se va considera că acesta a fost repus în stăpânirea mea.
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245. Chiar dacă deschid o acțiune în justiție pentru a recupera un bun care mi-a fost furat și accept plata sumei la care a fost
evaluat în instanță, acesta poate fi dobândit prin uzucapiune, chiar dacă nu am obținut posesia efectivă a acestuia.
246. Aceeași regulă trebuie spus că se aplică chiar dacă bunul furat a fost predat altuia cu acordul meu.
247. Un moștenitor care succede în drepturile defunctului nu poate dobândi prin uzucapiune o sclavă a cărei mamă a fost
furată și care a fost găsită printre bunurile defunctului, cu condiția ca acesta din urmă să nu fi avut cunoștință de acest fapt,
dacă ea a conceput și a născut copilul în timp ce se afla în posesia sa.
248. În cazul în care sclavul meu fură o sclavă și mi-o dă în schimbul libertății sale, se pune întrebarea dacă pot dobândi prin
uzucapiune copilul acelei sclave care a conceput în timp ce se afla în posesia mea. Sabinus și Cassius consideră că nu pot,
deoarece posesia ilegală care este obținută de sclav ar aduce prejudicii stăpânului său; și acest lucru este corect.
249. Dacă, totuși, cineva îmi dă o sclavă care a fost furată, pentru a mă determina să-mi manunțez sclava, iar sclava
respectivă concepe și are un copil în timp ce se află în posesia mea, nu pot dobândi acel copil prin uzucapiune. Aceeași
regulă se va aplica și în cazul în care cineva îmi dă sclava respectivă în schimb, ca plată sau cadou.
250. Dacă cumpărătorul constată înainte de a avea copilul că sclava femelă aparține altcuiva, spunem că el nu poate dobândi
copilul prin uzucapiune, dar poate face acest lucru dacă nu avea cunoștință de acest lucru. Dacă însă află că ea aparține
altcuiva, când deja începuse să dobândească copilul prin uzucapiune, trebuie să luăm în considerare începutul uzucapiunii,
așa cum s-a hotărât în cazul bunurilor cumpărate.
251. Dacă oile furate au fost tunse în timp ce se aflau în posesia hoțului, lâna nu poate fi dobândită prin uzucapiune. Regula
este însă diferită în cazul unui cumpărător de bună-credință, deoarece nu este nevoie de uzucapiune, întrucât lâna este un
profit, al cărui drept revine imediat cumpărătorului. Aceeași regulă se poate spune că se aplică și în cazul mieilor, în cazul în
care aceștia au fost înstrăinați. Acest lucru este adevărat.
252. Dacă se face o haină din lână furată, opinia mai bună este că trebuie să considerăm materialul original și, prin urmare,
haina este un bun furat.
253. Dacă un debitor fură un lucru dat de el în gaj și îl vinde, Cassius spune că acesta poate fi dobândit prin uzucapiune,
deoarece se consideră că a intrat sub controlul proprietarului care l-a dat în gaj, deși împotriva lui se poate intenta o acțiune
pentru furt. Cred că această opinie este perfect corectă.
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254. Dacă mă lipsești cu forța de posesia unui teren și tu însuți nu intri în posesia lui, ci Titius, găsindu-l neocupat, îl poate
dobândi prin uzucapiune prin trecerea timpului, deoarece, deși este adevărat că va exista un interdict pe motiv de violență,
deoarece am fost expulzat cu forța; totuși, nu este adevărat că Titius a obținut posesia prin violență.
255. Dar dacă m-ați expulza de pe un teren pe care îl posed cu rea-credință și l-aș vinde, acesta nu poate fi dobândit prin
uzucapiune, căci, deși este adevărat că posesia a fost obținută prin forță, acest lucru nu a fost făcut de proprietar.
256. Aceeași regulă trebuie spus că se aplică și în cazul celui care a ejectat o persoană care avea posesia în calitate de
moștenitor, deși știa că terenul făcea parte dintr-o moștenire.
257. Dacă un om îl expulzează cu bună știință pe un altul care este în posesia de bună credință a unui teren aparținând
altcuiva, acesta nu îl poate obține prin uzucapiune, deoarece a obținut posesia cu forța.
258. Cassius spune că, dacă proprietarul unui teren îl expulzează cu forța pe cel aflat în posesie, terenul nu va fi considerat ca
fiind din nou trecut sub controlul său, deoarece cel care a fost expulzat poate să revină în posesia lui prin intermediul unui
interdict bazat pe violență.
259. Dacă am un drept de trecere prin terenul dumneavoastră și mă împiedicați cu forța să îl folosesc, voi pierde dreptul de
trecere prin faptul că nu îl voi folosi o perioadă lungă de timp, deoarece un drept incorporal nu este considerat susceptibil de
posesie; și nu se poate spune că cineva este privat de un drept de trecere, adică de o simplă servitute, în acest mod.
260. De asemenea, dacă intrați în posesia unui teren care este liber și, ulterior, îl împiedicați pe proprietar să intre în el, nu se
va considera că ați intrat în posesia forțată a bunului.
261. Este adevărat că eliberarea unei servituți poate fi dobândită prin uzucapiune, deoarece legea scriboniană, care a instituit
o servitute, interzicea uzucapiunea uneia; dar ea nu acordă o eliberare dacă servitutea a fost deja stinsă. Prin urmare, dacă eu
vă datorez o servitute, de exemplu, cea care mă împiedică să-mi construiesc casa mai sus, iar eu am ținut-o construită mai sus
pentru timpul prevăzut, servitutea se va stinge.
262. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXI.
Posesia se întrerupe în mod firesc atunci când cineva este privat cu forța de ea sau când proprietatea îi este furată; în acest
caz, posesia se întrerupe nu numai în raport cu cel care a furat proprietatea, ci și în raport cu toți ceilalți. De asemenea, în
aceste circumstanțe, nu contează dacă cel care a obținut posesia legală este sau nu proprietarul bunului. De asemenea, nu are
importanță nici dacă persoana în cauză deține bunul în calitate de proprietar sau doar pentru a profita de el.
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263. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
În cazul uzucapiunii, timpul nu se socotește din clipă în clipă, ci se calculează întreaga ultimă zi a prescripției.
264. Același, Despre Sabinus, Cartea XXVII.
Prin urmare, oricine începe să posede la ceasul al șaselea al zilei de calendele lui ianuarie va încheia uzucapiunea la ceasul al
șaselea al nopții care precede calendele lui ianuarie.
265. Paulus, Despre Edict, Cartea a XII-a.
Labeo și Neratius susțineau că toate bunurile pe care sclavii le-au dobândit ca peculium al lor pot fi obținute prin uzucapiune,
deoarece sunt obținute în acest mod de către proprietarii lor, chiar și fără știrea acestora. Julianus spune același lucru.
266. Pedius spune că o persoană care nu poate dobândi ceva prin uzucapiune în nume propriu nu poate dobândi prin sclavul
său.
267. Gaius, Despre edictul provincial, cartea a IV-a.
Proprietatea corporală este supusă în mod special uzucapiunii, cu excepția lucrurilor sacre și sfinte și a celor care sunt
proprietatea publică a poporului roman și a orașelor, precum și a persoanelor care sunt libere.
268. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XVI-a.
Atunci când un bun aparținând altuia a fost cumpărat cu bună-credință, se pune problema, pentru ca uzucapiunea să curgă,
dacă, pentru păstrarea dt bună-credință, ea trebuie să dateze de la începutul cumpărării sau de la momentul livrării. A fost
adoptată opinia lui Sabinus și Cassius, care consideră că aceasta datează de la momentul livrării.
269. Practica noastră este că servituțile nu pot fi niciodată, prin ele însele, dobândite prin uzucapiune, ci că acest lucru se
poate face odată cu imobilele asupra cărora sunt impuse.
270. Scaevola, în Cartea a unsprezecea a întrebărilor, spune că Marcellus credea că, dacă o vacă ar concepe în timp ce se află
în posesia unui hoț sau a moștenitorului său și ar naște în timp ce se află în posesia moștenitorului, vițelul, separat de mama
sa, nu poate fi dobândit prin uzucapiune de către moștenitor; așa cum spune că acest lucru nu se poate face cu copilul unei
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sclave femei. Scaevola, însă, afirmă că, în opinia sa, copilul poate fi dobândit prin uzucapiune, deoarece nu face parte din
bunul furat. Dacă, totuși, ar face parte din acesta, poate fi dobândit prin uzucapiune, dacă s-a născut în timp ce se afla în
posesia unui cumpărător de bună credință.
271. Paulus, Despre Edict, Cartea a XIX-a.
Nici un sclav, nici un stăpân care se află în puterea dușmanului, nu poate dobândi posesia prin intermediul sclavului său.
272. Același, Despre Edict, Cartea XXI.
Dacă cumperi o proprietate de la cineva căruia pretorul i-a interzis să o înstrăineze, iar tu ești conștient de acest fapt, nu o poți
dobândi prin uzucapiune.
273. Același, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Nu putem dobândi prin uzucapiune un bun care a fost luat în gaj, deoarece îl posedăm în numele altuia.
274. S-a hotărât că oricine a cumpărat cu bună credință un bun de la un nebun poate să-l dobândească prin uzucapiune.
275. Dacă eu vă ordon să cumpărați un teren, îl puteți obține prin uzucapiune, după ce v-a fost predat cu acest titlu, deși nu se
poate considera că îl posedați ca fiind al dumneavoastră, deoarece faptul că sunteți răspunzător de o acțiune în mandat nu are
nicio importanță.
276. Același, Despre Plautius, cartea XIII.
Timpul în care vânzătorul a deținut proprietatea înainte de a o vinde este un avantaj pentru cumpărător, căci dacă vânzătorul a
obținut posesia după aceea, acest lucru nu va fi de nici un folos pentru cumpărător.
277. În ceea ce privește bunurile care sunt lăsate moștenire, se consideră că legatarii ocupă aceeași poziție ca și moștenitorii,
în ceea ce privește avantajul timpului în care testatorul a posedat bunul.
278. Același, Despre Plautius, cartea XV.
Dacă o persoană care a posedat bunul în calitate de cumpărător este luată prizonieră de către inamic înainte ca uzucapiunea să
fi avut loc, să vedem dacă moștenitorul său va obține vreun beneficiu de pe urma uzucapiunii, căci aceasta este întreruptă; iar
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dacă la întoarcere nu îi este de niciun folos, cum poate fi de folos moștenitorului său ? Este totuși adevărat că el a încetat să
mai posede bunul și, prin urmare, dreptul de postliminium nu îi va aduce beneficii în măsura în care se poate considera că l-a
dobândit prin uzucapiune. Dacă sclavul unei persoane care se afla în puterea dușmanului ar cumpăra un bun, Julianus spune
că uzucapiunea acestuia va rămâne în suspensie; căci dacă proprietarul se întoarce, se înțelege că uzucapiunea a avut loc.
Dacă, totuși, proprietarul moare în timp ce se află în mâinile dușmanului, se poate pune la îndoială dacă proprietatea va
aparține succesorilor săi în conformitate cu legea corneziană. Marcellus crede că ficțiunea juridică este capabilă de o aplicare
mai largă, deoarece cel care s-a întors în baza legii postliminium are un drept mai bun asupra lucrurilor care au fost dobândite
de sclavii săi decât asupra celor pe care le-a dobândit el însuși sau pe care le deținea prin intermediul sclavilor săi înainte de a
fi capturat de inamic; deoarece s-a decis, în unele cazuri, că proprietatea ia locul persoanei și, prin urmare, că dreptul de
uzucapiune se transmite moștenitorilor prizonierilor de război.
279. Dacă un sclav pe care îl am în posesie își ia zborul și se prezintă ca fiind liber, el va fi considerat ca fiind încă în posesia
stăpânului său. Acest lucru, însă, trebuie înțeles că se aplică în cazul în care, dacă este prins, nu este pregătit să susțină în
instanță că este liber; căci, dacă este pregătit să facă acest lucru, nu va fi considerat ca fiind posedat de stăpânul său,
împotriva căruia urmează să apară ca adversar.
280. Dacă posesorul de bună-credință al unui bun constată că acesta aparține altuia, după ce l-a pierdut înainte de expirarea
timpului necesar pentru uzucapiune, și îl obține a doua oară, nu-l poate dobândi prin uzucapiune, deoarece începutul celei dea doua posesii este viciat.
281. În cazul în care un bun la care avem dreptul ne este predat conform unui testament sau în temeiul unei stipulații, trebuie
să ținem seama de momentul în care a fost predat, deoarece un bun poate face obiectul unei stipulații, chiar dacă nu aparține
promitentului.
282. Javolenus, Despre Plautius, Cartea a IV-a.
Atunci când se intentează un proces pentru producerea unui sclav care a fost dat în gaj, acțiunea trebuie să fie intentată
împotriva creditorului, și nu împotriva debitorului, pentru motivul că cel care a dat sclavul în gaj îl posedă doar prin dreptul
de uzucapiune. Cu toate acestea, în toate celelalte privințe, cel care primește un bun îl posedă, iar acest lucru este valabil întro asemenea măsură încât poate fi inclusă și posesia celui care a dat bunul în gaj.
283. Marcellus, Digest, cartea XVII.
Dacă, într-o cauză în partaj, încep să dețin în temeiul unei hotărâri pronunțate din greșeală, care se referă la un teren al altora
presupus a fi deținut în comun, pot dobândi acest teren dacă îl dețin pentru o perioadă lungă de timp.
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284. Modestinus, Reguli, Cartea a V-a.
Deși uzucapiunea nu prezintă niciun avantaj în raport cu Trezoreria, s-a decis că, atunci când o proprietate fără proprietar nu
a fost încă raportată la Trezorerie și apare un cumpărător care a cumpărat un teren care face parte din respectiva proprietate,
acesta poate să o dobândească în mod legal prin posesia de lungă durată.
285. Javolenus, Epistole, Cartea I.
Dacă achiziționezi un sclav cu înțelegerea că, în cazul în care o anumită condiție va fi respectată, vânzarea va fi nulă, iar
sclavul îți este predat, iar îndeplinirea condiției anulează ulterior tranzacția, cred că timpul în care sclavul a fost în posesia
cumpărătorului ar trebui să fie în beneficiul vânzătorului, deoarece o astfel de vânzare este similară clauzei redhibitorii pentru
restituirea proprietății, care este introdusă în contractele de vânzare; și, într-un caz de acest tip, nu am nicio îndoială că
perioada în care cumpărătorul a deținut proprietatea va fi în beneficiul vânzătorului, deoarece, în mod corespunzător, nu a
avut loc nicio vânzare.
286. Același, Epistole, Cartea IV.
Posesia unui testator va profita moștenitorului dacă, între timp, nimeni altcineva nu a avut posesia.
287. Același, Epistole, Cartea a VI-a.
Am închiriat un teren unui om împotriva căruia urma să fac valabilă pretenția mea, întemeiată pe prescripție, în calitate de
moștenitor. Vă întreb dacă credeți că această închiriere are vreo forță sau efect. Dacă credeți că nu are niciun efect, credeți că
dreptul de uzucapiune asupra terenului respectiv va continua, totuși, să existe? Vă întreb, de asemenea, dacă ar trebui să vând
terenul, ce părere aveți despre aspectele pe care tocmai le-am menționat? Răspunsul a fost că, dacă cel care este în posesia
terenului, în calitate de moștenitor, l-a închiriat proprietarului acestuia, contractul de închiriere este nul, deoarece proprietarul
și-a închiriat propriul teren. Prin urmare, rezultă că locatorul nu păstrează posesia, iar prescripția bazată pe o ocupație
îndelungată nu va continua să existe. Aceeași regulă de drept se aplică și în cazul unei vânzări, deoarece, ca și în cazul unui
contract de închiriere, cumpărarea propriei proprietăți este nulă.
288. Același, Epistole, Cartea a VII-a.
Un moștenitor și o moștenire, deși au două nume diferite, sunt totuși considerați ca o singură persoană.
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289. Același, Epistole, Cartea a IX-a.
Nu cred că cel care a cumpărat o casă nu posedă decât casa însăși. Căci, dacă se consideră că el posedă diferitele lucruri din
care este construită casa, nu posedă casa însăși; așa cum, după ce materialele din care este compusă sunt separate, nu se poate
înțelege că ele reprezintă întreaga casă. Adăugând la aceasta, dacă cineva ar spune că materialele separate din care a fost
compusă casa sunt posedate, va trebui să se considere că va exista un temei pentru prescripția bunurilor mobile care compun
casa, în timpul fixat în acest scop, și că va fi necesar un timp mai îndelungat pentru a dobândi prin uzucapiune solul pe care
se află. Acest lucru este absurd și nu este deloc în conformitate cu dreptul civil ca același lucru să fie obținut prin uzucapiune
în momente diferite; ca, de exemplu, de vreme ce o casă este compusă din două lucruri diferite, solul și ceea ce este ridicat pe
el, faptul că acestea unite ar trebui să schimbe timpul stabilit pentru uzucapiunea tuturor bunurilor imobile prin posesie
îndelungată.
290. În cazul în care ați fi deposedat pe cale judiciară de o coloană care face parte din casa dumneavoastră, cred că veți avea
dreptul la o acțiune de cumpărare împotriva vânzătorului și, în acest fel, puteți deține întregul imobil.
291. Dacă, totuși, casa a fost demolată, pentru ca bunurile mobile să poată fi dobândite în întregime prin uzucapiune, în cazul
în care a fost în posesie pentru termenul prevăzut în acest scop, timpul în care a compus clădirea nu poate fi socotit în mod
legal; căci, așa cum nu ați fost în posesia materialelor singure și separat de clădire, tot așa, casa fiind demolată, nu puteți
poseda separat și distinct materialele din care a fost construită; și nici nu se poate considera că același bun a fost posedat în
același timp ca imobil și ca bun mobil.
292. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXIV.
Atunci când legea interzice uzucapiunea, buna credință a posesorului nu îl avantajează cu nimic.
293. Uneori, uzucapiunea este un avantaj pentru moștenitor, chiar dacă nu a început să fie dobândită de către defunct: ca, de
exemplu, atunci când a fost remediat defectul, care nu provine din persoană, ci din bunul însuși. Acesta provine din bun, de
exemplu, atunci când bunul a încetat să mai aparțină Trezoreriei sau când posesia acestuia a fost obținută prin furt sau
violență.
294. Licinius Rufinus, Reguli, Cartea I.
Uzucapiunea nu poate avea loc fără posesie.
295. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIX.
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O clădire nu poate fi niciodată dobândită prin trecerea timpului separat de terenul pe care se află.
296. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXI.
Celsus, în Cartea a XXXIV-a, spune că se înșeală cei care cred că oricine a obținut posesia unei proprietăți cu bună-credință o
poate dobândi, prin uzucapiune, ca fiind a sa; și că nu contează dacă a cumpărat-o sau nu, sau dacă i-a fost dată, cu condiția
ca el să creadă că a fost cumpărată de el sau i-a fost dată; pentru motivul că uzucapiunea nu se aplică unei moșteniri, unei
donații sau unei zestre, dacă nu există nicio donație, zestre sau moștenire. Aceeași regulă este considerată aplicabilă și în
cazul unei evaluări făcute în instanță, deoarece, dacă partea nu a fost de acord cu evaluarea, nu poate dobândi proprietatea
prin uzucapiune.
297. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XVII.
Se stabilește că în cazul în care un bun este predat sclavului unui nebun sau unui copil, acesta din urmă îl poate obține prin
uzucapiune prin intermediul sclavului.
298. Același, Despre Sabinus, Cartea XXII.
Dacă eu sunt unicul moștenitor al unei proprietăți, dar cred că tu ești moștenitor al unei jumătăți din aceasta, și îți predau
jumătate din proprietate, este foarte probabil că nu poți dobândi proprietatea prin uzucapiune, deoarece ceea ce este în
posesia unui moștenitor nu poate fi obținut în acest mod de către un alt moștenitor, în calitate de moștenitor; și nu ai niciun
alt motiv pentru posesie. Acest lucru este valabil doar atunci când se face în temeiul unei înțelegeri. Considerăm că aceeași
regulă se aplică și în cazul în care credeți că sunteți moștenitor; pentru că, în acest caz, posesia adevăratului moștenitor vă va
împiedica să obțineți proprietatea prin uzucapiune.
299. Același, Despre Sabinus, cartea XXX.
Se întreabă dacă un amestec de lucruri diferite întrerupe uzucapiunea care a început să curgă cu referire la fiecare dintre ele.
Există trei feluri de lucruri care pot fi împărțite; mai întâi, cele care sunt incluse într-o substanță de aceeași natură, numită de
greci hynwmenon, adică unite, cum ar fi un sclav, o bucată de lemn, o piatră și alte bunuri de acest fel. În al doilea rând,
lucrurile care sunt unite prin contact, adică care au coerență și sunt legate între ele, ca o casă, o navă, un dulap. În al treilea
rând, cele care sunt formate din obiecte distincte, ca diferite corpuri care nu sunt unite, dar care sunt incluse sub o singură
denumire, de exemplu, un popor, o legiune, o turmă. Nu se poate ridica nicio îndoială cu referire la uzucapiunea primului
dintre acestea, dar există îndoieli în ceea ce privește al doilea și al treilea.
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300. Labeo, în Cartea epistolelor, spune că, în cazul în care cineva care mai are doar zece zile, în care să dobândească
uzucapiunea țiglelor sau a coloanelor, le folosește la construirea unei case, va avea totuși dreptul la ele prin uzucapiune dacă
are posesia casei. Ce cale trebuie urmată în cazul în care obiectele nu sunt legate de sol, ci rămân bunuri mobile, precum o
piatră prețioasă încastrată într-un inel? În acest caz, este adevărat că atât aurul, cât și piatra prețioasă sunt în posesie și pot fi
dobândite prin uzucapiune, dacă există în continuare posesia ambelor.
301. Să luăm în considerare a treia clasă de lucruri. O turmă întreagă nu se dobândește prin uzucapiune în același mod în care
se dobândesc articolele distincte sau cele care sunt unite. Ce trebuie făcut atunci? Deși natura unei turme este aceea că ea
continuă să existe prin adăugarea de noi animale, uzucapiunea, totuși, nu poate avea loc în ceea ce privește turma ca întreg, ci
urmează aceeași regulă ca și posesia, care se aplică indivizilor separați care o compun. Căci, dacă alte animale sunt
cumpărate și amestecate cu turma în scopul de a o mări, titlul de proprietate asupra acestora din urmă prin posesie nu se va
schimba; astfel încât, dacă restul turmei îmi aparține, oile care au fost cumpărate sunt tot ale mele; dar fiecare dintre acestea
din urmă va fi deținută cu titlu propriu, astfel încât, dacă unele dintre cele incluse în turmă au fost furate, ele nu pot fi
dobândite prin uzucapiune.
302. Paulus, Despre Sabinus, cartea XXXII.
În cazurile de uzucapiune, eroarea de drept nu profită niciodată posesorului. De aceea, Proculus spune că, dacă din greșeală,
un tutore nu acordă, la începutul vânzării sau timp îndelungat după ce aceasta a fost încheiată, autoritatea de a o face tutorelui
său, nu va exista niciun motiv de uzucapiune, deoarece există o eroare de drept.
303. Într-o uzucapiune mobiliară, timpul se calculează în mod continuu.
304. Sclavul, chiar dacă este liber, nu posedă nimic, iar altul nu posedă nimic prin el. Dacă, totuși, el obține posesia în
numele altuia, în timp ce se află în libertate, el va dobândi proprietatea pentru cel în numele căruia a obținut-o.
305. Dacă sclavul meu, sau fiul meu, deține ceva în numele meu sau ca parte a peculium-ului său, astfel încât eu nu știu că îl
posed, sau chiar că am dreptul de a-l dobândi prin uzucapiune, iar el devine nebun, atunci trebuie înțeles că proprietatea
rămâne în aceeași stare, că eu încă o dețin și că am dreptul la uzucapiune, așa cum aceste drepturi continuă să existe în
favoarea noastră, chiar și atunci când părțile dorm. Aceeași regulă trebuie spus că se aplică și în cazul unui locatar sau al unui
chiriaș prin care dobândim posesia.
306. În cazul în care cineva a obținut posesia fie prin violență, fie în mod clandestin, fie sub un titlu precar, iar ulterior devine
nebun, posesia și titlul rămân neschimbate în ceea ce privește bunurile pe care nebunul le deține în mod precar; la fel cum,
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prin intermediul unui interdict și al unei acțiuni pentru obținerea posesiei, putem intenta în mod legal o acțiune în numele
unui nebun, în legătură cu posesia pe care el însuși a obținut-o înainte ca rațiunea sa să se afecteze sau pe care a dobândit-o
prin intermediul altuia după ce a început nebunia sa.
307. Timpul care a intervenit înainte de acceptarea moștenirii, sau după ce aceasta a fost făcută, va profita moștenitorului în
uzucapiune.
308. Iulianus spune că dacă defunctul a făcut o achiziție, iar moștenitorul crede că a fost în posesia acesteia ca donație, el
poate dobândi articolul prin uzucapiune.
309. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXII.
Dacă un hoț cumpără bunul furat de la proprietarul său și îl deține ca și cum i-ar fi fost predat, el încetează să îl mai posede ca
fiind furat și începe să îl posede ca și cum ar fi al său.
310. Atunci când cineva crede că nu are dreptul legal de a dobândi prin uzucapiune un bun care se află în posesia sa, trebuie
spus că, chiar dacă se înșală, nu poate profita de uzucapiune; fie pentru că nu se consideră că îl posedă cu bună credință, fie
pentru că uzucapiunea nu prezintă nici un avantaj acolo unde există o eroare de drept.
311. Nimeni nu poate poseda o parte din ceva, a cărei cantitate este incertă. Prin urmare, dacă mai multe persoane dețin un
teren, iar fiecare dintre ele ignoră valoarea părții sale, Labeo spune că, la drept vorbind, niciuna dintre ele nu are posesia.
312. Julianus, Digest, Cartea XLIV.
Nu numai cumpărătorii de bună credință, ci și toți cei care au posesia în temeiul oricărui titlu prin care se dobândește
uzucapiunea în mod obișnuit, pot obține ca fiind al lor copilul unei sclave; și cred că această regulă a fost stabilită legal. Căci,
în orice caz, oricine poate dobândi o sclavă prin uzucapiune, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de Legea
celor douăsprezece table sau de Legea atiniană. Copilul unei astfel de sclave poate fi dobândit prin uzucapiune, dacă a fost
conceput și adus pe lume într-un moment în care presupusul posesor nu știa că mama sa a fost furată.
313. Opinia comună potrivit căreia o persoană nu poate schimba ea însăși titlul de posesie este corectă doar în cazul în care
știe că nu este posesor de bună credință și îl obține în scopul obținerii unui profit. Acest lucru poate fi dovedit după cum
urmează: Dacă cineva cumpără un teren de la altul, știind că nu îi aparține acestuia din urmă, îl va deține în calitate de
posesor; dar dacă achiziționează același teren de la proprietar, îl va poseda în calitate de cumpărător; și nici nu se va
considera că el însuși a schimbat titlul de proprietate al posesiunii sale. Aceeași regulă se va aplica chiar dacă el nu a
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cumpărat terenul de la proprietar, dacă el credea că este al său. În mod similar, dacă a fost numit moștenitor de către
proprietar sau a obținut posesia pretoriană a proprietății sale, el va poseda terenul ca moștenitor. Mai mult, dacă a avut motive
întemeiate să creadă că este moștenitorul sau că are dreptul la posesia pretoriană a proprietății, va poseda terenul ca
moștenitor și nu se va considera că el însuși a schimbat titlul de posesie. Cum această regulă trebuie adoptată cu referire la cel
care are posesia, cu atât mai mult ea este aplicabilă în cazul chiriașului, care nu are posesia nici în timpul vieții, nici după
moartea/proprietarului terenului? Și, într-adevăr, dacă chiriașul, în momentul decesului proprietarului, a cumpărat terenul de
la cel pe care îl credea moștenitor al primului sau posesor al proprietății sale în conformitate cu Edictul pretorian, el va începe
să dețină proprietatea ca un cumpărător.
314. Dacă proprietarul unui teren crede că vin oameni înarmați și, din acest motiv, își ia zborul, se va considera că a fost
deposedat cu forța, chiar dacă niciunul dintre ei nu va intra pe teren. Cu toate acestea, același teren poate fi dobândit prin
uzucapiune de către un posesor de bună credință, chiar înainte ca acesta să intre din nou sub controlul proprietarului,
deoarece Lex Plautia et Julia interzice ca proprietatea care a fost luată cu forța să fie dobândită prin posesie îndelungată, dar
nu și de către cei care au fost alungați din ea prin violență.
315. Dacă Titius îmi dă în posesie un teren pe care aveam intenția de a intenta un proces pentru a-l recupera de la el, voi avea
un motiv întemeiat de uzucapiune. Dar dacă cel de la care aveam intenția de a cere o bucată de pământ în virtutea unei
stipulații îmi acordă posesia acestuia și o face în scopul achitării datoriei sale, mă pune într-o astfel de situație încât pot
obține terenul prin prescripție.
316. Oricine dă un bun în gaj poate să-l dobândească prin uzucapiune atâta timp cât acesta rămâne în mâinile creditorului
său, dar dacă creditorul își transferă posesia altuia, uzucapiunea va fi întreruptă. Și, în ceea ce privește uzucapiunea, cazul
este asemănător cu cel al celui care a depus sau a împrumutat un obiect; căci este clar că el încetează să îl dobândească prin
uzucapiune, dacă obiectul împrumutat sau depus este predat unui terț de către cel care l-a primit ca împrumut sau depozit.
Este evident că, dacă creditorul l-a ipotecat printr-o simplă convenție, debitorul va continua să îl dobândească prin
uzucapiune.
317. Dacă eu posed cu bună-credință un bun care vă aparține și vi-l dau în gaj, fără ca dumneavoastră să știți că era al
dumneavoastră, încetez să îl dobândesc prin uzucapiune, deoarece nimeni nu este înțeles să dețină în gaj un bun propriu.
Dacă, totuși, acesta ar fi gajat printr-o simplă convenție, voi continua să îl achiziționez prin uzucapiune, pentru că în acest
mod bunul nu este considerat a fi gajat.
318. Dacă un sclav ar fura un bun care a fost gajat stăpânului său, întrucât creditorul continuă să fie în posesia lui,
uzucapiunea debitorului nu va fi întreruptă, deoarece sclavul nu îl privează pe stăpânul său de posesie. Dar dacă un sclav al
debitorului fură bunul, deși creditorul încetează să mai fie în posesia acestuia, uzucapiunea debitorului va rămâne aceeași ca
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și cum creditorul ar fi predat bunul debitorului. Căci, în ceea ce privește uzucapiunea, sclavii nu lezează condițiile
proprietarilor lor prin furtul bunurilor. Chestiunea va fi mai ușor de tranșat dacă sclavul unui debitor, având o posesie
precară, fură bunul; pentru că, în cazul în care acesta ar fi închiriat, rezultatul va fi același ca și cum ar fi rămas în mâinile
creditorului, deoarece, în acest caz, creditorul este în posesia lui. Dacă, totuși, existau ambele titluri, adică unul precar și altul
bazat pe închiriere, se înțelege că creditorul deține posesia, deoarece creanța cu titlu precar nu este, în acest caz, introdusă
pentru a permite debitorului să aibă posesia, ci doar pentru a-i permite să păstreze bunul.
319. Alfenus Verus, Epitome din Digestul lui Paulus, Cartea I.
Dacă un sclav, fără știrea stăpânului său, vinde un bun aparținând peculium-ului său, cumpărătorul îl poate dobândi prin
uzucapiune.
320. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a III-a.
Dacă un sclav, al cărui uzufruct a fost lăsat moștenire și care nu a fost niciodată în posesia moștenitorului, este furat, se pune
întrebarea: sclavul poate fi dobândit prin uzucapiune, deoarece moștenitorul are dreptul la o acțiune de furt ? Sabinus spune
că nu poate exista uzucapiune în cazul unui bun pentru care se va intenta o acțiune pentru furt, dar că cel care are dreptul la
uzufruct poate intenta această acțiune. Acest lucru, însă, trebuie înțeles că se aplică în cazul în care uzufructuarul poate să se
folosească și să se bucure de dreptul său, pentru că altfel, sclavul nu ar fi în starea în care ar trebui să fie. Dar dacă sclavul ar
fi fost furat de la uzufructuar, în timp ce se bucura de dreptul său, nu numai el însuși, ci și moștenitorul său, poate introduce
acțiunea pentru furt.
321. Gaius, Diurnal sau Chestiuni de aur, cartea a II-a.
Se poate întâmpla în mai multe feluri ca o persoană care lucrează din greșeală să vândă sau să dea ca fiind al său un bun care
aparține altcuiva; și, în astfel de circumstanțe, acesta poate fi dobândit prin uzucapiune de către un posesor de bună credință;
de exemplu, dacă moștenitorul vinde un bun care a fost împrumutat defunctului, sau închiriat de el, sau depus la el, crezând
că aparținea moștenirii.
322. De asemenea, dacă cineva, indus în eroare de o anumită opinie și crezând că are dreptul la o moștenire, ceea ce nu este
cazul, ar înstrăina bunuri care fac parte din aceasta; sau dacă o persoană căreia îi aparține uzufructul unei sclave, crezând că
copiii acesteia sunt ai săi, pe motiv că sporul turmelor aparține uzufructuarului, ar vinde copiii;
323. Același, Instituții, Cartea a II-a.
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nu comite un furt, căci un furt nu poate fi comis fără intenția de a fura.
324. Oricine poate, de asemenea, să intre în posesia pământului altuia fără violență, atunci când acesta a devenit vacant din
cauza neglijenței proprietarului, sau când acesta a murit fără să lase moștenitori, sau a lipsit mult timp.
325. Același, Diurnal sau Chestiuni de aur, Cartea a III-a.
O persoană nu poate, ea însăși, să dobândească proprietatea prin uzucapiune în acest caz, deoarece știe că ea aparține altuia
și, prin urmare, este un posesor de rea-credință; dar dacă o transferă altcuiva care o primește cu bună-credință, acesta din
urmă o poate dobândi prin/uzucapiune, pentru că a intrat în posesia unui bun care nu a fost dobândit cu forța și nu a fost furat:
așa cum a fost abandonată părerea unor autorități antice, care susțineau că se poate săvârși un furt de pământ sau de casă.
326. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
Dacă solul nu poate fi dobândit prin uzucapiune, ceea ce se află pe el nu poate fi dobândit în același mod.
327. Neratius, Reguli, Cartea a V-a.
S-a stabilit că, atunci când uzucapiunea a fost începută de o persoană decedată, ea poate fi încheiată înainte de intrarea pe
moșie.
328. Același, Pergamente, Cartea a VII-a.
În cazul în care agentul meu recuperează un bun care mi-a fost furat, deși, în general, este acum aproape definitiv stabilit că
putem obține posesia prin intermediul unui agent, bunul, cu toate acestea, nu va intra din nou sub controlul meu, astfel încât
să poată fi dobândit prin uzucapiune, deoarece a decide altfel ar fi falacios.
329. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
Dacă un soț ar vinde un teren dotal cuiva care știa, sau.nu știa că proprietatea făcea parte din zestre, vânzarea nu va fi
valabilă. Dacă femeia ar muri ulterior în timpul căsătoriei, tranzacția trebuie să fie confirmată, dacă întreaga zestre a fost dată
în beneficiul soțului. Aceeași regulă se aplică în cazul în care cel care a vândut un bun furat devine ulterior moștenitorul
proprietarului acestuia.
330. Același, Întrebări, Cartea XLII.
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Dacă moștenitorul celui care a cumpărat un bun cu bună-credință știe că acesta aparține altuia, nu îl poate dobândi prin
uzucapiune, cu condiția ca posesia să-i fi fost predată personal; dar cunoașterea moștenitorului nu îi va aduce atingere în ceea
ce privește continuarea posesiei.
331. Este cert că un tată nu poate dobândi prin uzucapiune un lucru pe care fiul său l-a cumpărat, dacă el sau fiul său știa că
acesta este proprietatea altcuiva.
332. Același, Întrebări, cartea XXIII.
După ce am fost înșelat printr-o eroare plauzibilă, cred că Titius este fiul meu și că se află sub controlul meu, dar aroganța lui
de către mine s-a dovedit a fi ilegală. Nu cred că, în aceste circumstanțe, el are dreptul să se ocupe de proprietatea mea,
deoarece în acest caz nu a fost stabilită aceeași regulă ca în cazul unui om liber care servește cu bună credință ca sclav;
deoarece era în interesul public să se stabilească această regulă, din cauza tranzacțiilor constante și zilnice cu referire la
sclavi. Pentru că deseori cumpărăm oameni liberi, fără să știm că sunt astfel, iar adopția și aroganța copiilor nu este la fel de
ușoară și nici la fel de frecventă.
333. Este stabilit că, dacă îmi vinzi un bun care aparține altuia, iar eu știu că acesta este cazul, și îl livrezi în același timp în
care proprietarul ratifică vânzarea, trebuie să se țină seama de momentul livrării și bunul devine al meu.
334. Deși s-a hotărât că, în ceea ce privește uzucapiunea, trebuie să se ia în considerare începutul posesiei, și nu momentul în
care a fost încheiat contractul; totuși, se întâmplă uneori să luăm în considerare nu începutul posesiei actuale, ci motivul unei
livrări anterioare, care a fost făcută cu bună-credință; de exemplu, atunci când se pune în discuție dreptul asupra copilului
unei sclave, a cărei mamă a fost posedată cu bună-credință, deoarece copilul nu poate fi dobândit mai puțin prin uzucapiune,
deși posesorul știa că mama era proprietatea altuia înainte de nașterea copilului. Aceeași regulă se aplică și în cazul sclavului
care se întoarce în baza legii postliminium.
335. Timpul care s-a scurs înainte ca acceptarea unei moșteniri să fie acordată în beneficiul uzucapiunii, indiferent dacă un
sclav aparținând moștenirii a cumpărat vreun bun sau dacă defunctul a început să dobândească prin uzucapiune. Acest
principiu este stabilit ca un privilegiu special.
336. Un fiu aflat sub controlul paternal a cumpărat bunuri aparținând altuia, iar apoi, devenind capul unei gospodării fără să
știe, a început să posede bunurile, care îi fuseseră predate. De ce nu îl poate obține prin uzucapiune, deoarece a acționat cu
bună credință în momentul în care a obținut posesia, deși s-a înșelat când a crezut că nu poate obține proprietatea pe care a
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dobândit-o ca parte a peculium-ului său? Aceeași regulă ar trebui să se aplice și în cazul în care ar fi avut un motiv întemeiat
să creadă că bunul cumpărat a ajuns în mâinile sale ca parte din averea tatălui său.
337. Uzucapiunea care are loc în favoarea unui cumpărător sau a unui moștenitor nu împiedică urmărirea unui gaj de către un
creditor; căci, așa cum un uzufruct nu poate face obiectul uzucapiunii, tot astfel dreptul de a urmări un gaj, care nu este în
niciun fel legat de proprietate, ci se întemeiază doar pe o convenție, nu se stinge prin uzucapiunea bunului.
338. Opinia potrivit căreia cel care devine nebun și care a început anterior să dobândească prin uzucapiune poate continua să
o facă până la finalizarea acesteia sub orice titlu, se bazează pe considerente de conveniență, pentru a împiedica ca
slăbiciunea sa mintală să afecteze în mod prejudiciabil proprietatea sa.
339. Dacă un sclav sau un fiu achiziționează un bun în timp ce stăpânul sau tatăl se află în mâinile dușmanului, va începe să
îl dețină? Dacă el are posesia datorită peculium-ului său, uzucapiunea va începe să curgă, și nici captivitatea tatălui sau a
stăpânului său nu va oferi vreun impediment în acest sens, deoarece cunoașterea lui nu ar fi necesară dacă ar fi acasă. Dacă,
totuși, cumpărarea a fost făcută fără referire ;la peculium, proprietatea nu poate fi dobândită prin uzucapiune și nici nu se
poate înțelege că a fost obținută prin dreptul de postliminium; pentru că, pentru ca acest lucru să aibă loc, ceea ce se spune că
este obținut prin uzucapiune trebuie să fi fost deja posedat. Dar dacă tatăl moare în captivitate, pentru că se consideră că
momentul morții sale datează din ziua capturării sale, se poate spune că fiul a avut posesia pentru el însuși și se poate înțelege
că a dobândit proprietatea prin uzucapiune.
340. Același, Opinii, Cartea a X-a.
Prescripția întemeiată pe o posesie îndelungată nu este de obicei acordată pentru dobândirea unor locuri care sunt publice
prin dreptul popoarelor. Un exemplu în acest sens este cazul în care cineva abandonează o clădire pe care a construit-o pe
malul mării, sau aceasta a fost demolată, iar o altă persoană, care a construit o casă în același loc, i se opune prin excepție
întemeiată pe ocuparea anterioară; sau când cineva, pentru motivul că el singur a fost obișnuit să pescuiască ani de zile într-o
anumită parte a unui râu, în temeiul aceluiași drept de prescripție, îi interzice altuia să facă acest lucru.
341. Un sclav care aparținea unei moșii, după moartea stăpânului său, a obținut posesia unui bun care făcea parte din
peculium. Începutul uzucapiunii va data din momentul intrării în moștenire, căci cum poate fi dobândit în acest mod un bun
care nu se afla anterior în posesia defunctului?
342. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a V-a.
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Bunurile care au fost primite în plată sunt supuse uzucapiunii atunci când au fost obținute în vederea achitării unei datorii. Nu
numai ceea ce este datorat, ci și ceea ce a fost dat pentru achitarea datoriei este supus uzucapiunii.
343. Paulus, Despre Neratius, Cartea a III-a.
Dacă agentul meu, fără știrea mea, se ocupă de un bun cumpărat în numele meu, deși eu am posesia acestuia, nu pot să-l
dobândesc prin uzucapiune; deoarece, deși putem dobândi bunuri prin uzucapiune fără să știm că suntem în posesia lor, s-a
decis că acest lucru este valabil doar atunci când este vorba de ceva care face parte din peculium.
344. Același, Manuale, Cartea a II-a.
Dacă, crezând că îți sunt dator, îți dau un bun în plată, uzucapiunea nu poate avea loc decât dacă tu însuți crezi că ți se
cuvine. Cazul este diferit, dacă eu cred că sunt obligat în contul unei vânzări și, prin urmare, îți predau bunul, căci nu se va
putea intenta nici o acțiune împotriva mea, iar tu, în calitate de cumpărător, nu vei avea dreptul la uzucapiune. Motivul
acestei diferențe provine din faptul că, în alte cazuri, ar trebui să se țină seama de momentul plății. Nu contează nici dacă, în
momentul în care fac stipulația, sunt conștient că bunul aparține altuia sau nu, deoarece va fi suficient dacă voi crede că este
al meu, atunci când mi-l dați în plata unei achiziții; cu toate acestea, se ia în considerare nu numai momentul încheierii
contractului, ci și cel al plății, deoarece nimeni nu poate dobândi un bun prin uzucapiune în calitate de cumpărător care nu l-a
cumpărat și nu poate spune, ca în cazul altor contracte, că l-a primit în plată.
345. Labeo, Epitome de probabilități de Paulus, cartea a V-a.
Un bun care a fost furat nu poate fi dobândit prin uzucapiune înainte de a fi intrat din nou sub controlul proprietarului.
Paulus: Poate că părerea contrară este adevărată; căci dacă furi un bun pe care mi l-ai dat în gaj, acesta devine bun furat, dar
poate fi dobândit prin uzucapiune de îndată ce ajunge din nou sub controlul meu.

Tit. 4. Cu privire la posesia dobândită de un cumpărător.
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346. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
Posesorul care oferă în instanță valoarea estimată a bunului începe să posede ca un cumpărător.
347. Paulus, Despre Edict, Cartea LIV.
Are posesia în calitate de cumpărător cel care a cumpărat efectiv proprietatea și nu va fi suficient ca el să aibă doar părerea că
este în posesia ca cumpărător, ci trebuie să existe efectiv titlul de proprietate, așa cum a fost cumpărat. Dacă, totuși, eu
consider că vă datorez ceva și vă livrez acel lucru fără ca dumneavoastră să știți că aparține altcuiva, îl puteți dobândi prin
uzucapiune. De ce, prin urmare, nu puteți dobândi prin uzucapiune dacă vi-l livrez, crezând că vi l-am vândut? Pentru că
momentul livrării este luat în considerare în toate celelalte contracte; prin urmare, dacă eu stipulez cu bună știință un bun
aparținând unui terț, îl pot dobândi prin uzucapiune dacă am crezut că vă aparținea în momentul în care mi-a fost livrat. În
cazul unui cumpărător, însă, se ia în considerare momentul încheierii contractului și, prin urmare, cumpărarea trebuie să fie
făcută cu bună-credință și, de asemenea, posesia trebuie să fie obținută în acest mod.
348. Titlul de posesie și titlul de uzucapiune sunt diferite, deoarece se poate spune cu adevărat că oricine a făcut o achiziție,
dar că a făcut-o cu rea-credință; pentru că oricine cumpără cu bună știință un bun cu rea-credință are posesia acestuia în
calitate de cumpărător, deși nu-l poate dobândi prin uzucapiune.
349. Atunci când o cumpărare este făcută sub condiție, cumpărătorul nu poate dobândi bunul prin uzucapiune cât timp
condiția este în curs de executare. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care el crede că a fost îndeplinită condiția, iar acest
lucru nu a avut loc încă, deoarece el se aseamănă cu o persoană care crede că a făcut o achiziție, când nu este cazul. Pe de altă
parte, în cazul în care condiția a fost îndeplinită, iar el ignoră acest fapt, se poate spune că a dobândit-o prin uzucapiune,
potrivit lui Sabinus, care susținea că acest lucru se poate face luând în considerare mai degrabă natura lucrurilor decât o
simplă opinie. Există totuși o anumită diferență între aceste două cazuri, deoarece atunci când cineva crede că un bun aparține
altuia, care, de fapt, aparține vânzătorului, el ocupă poziția de cumpărător. Dar atunci când el crede că nu a fost încă
respectată Condiția, este ca și cum ar crede că nu a făcut încă achiziția. Acest punct poate fi prezentat mai clar dacă posesia
este predată moștenitorului, care nu știe că defunctul a cumpărat proprietatea, dar crede că aceasta i-a fost predată pentru un
alt motiv; dar ar trebui să se considere că uzucapiunea nu poate fi dobândită în astfel de circumstanțe ?
350. Sabinus spune că, dacă un bun a fost cumpărat în așa fel încât vânzarea va fi nulă dacă nu se face plata într-un anumit
termen, el nu poate fi dobândit prin uzucapiune, dacă plata nu a fost făcută efectiv. Să vedem, totuși, dacă este vorba de o
condiție sau de o convenție; căci dacă este vorba de o convenție, rezultatul va fi mai ușor de obținut prin plată decât prin
respectarea condiției.
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351. Dacă decontarea trebuie să se facă într-un termen specificat (adică dacă nimeni nu se oferă să plătească un preț mai bun
în acest termen), Julianus consideră că vânzarea este perfectată și că profiturile vor aparține cumpărătorului, care va avea
dreptul de a dobândi proprietatea prin uzucapiune; dar alții au considerat că vânzarea a fost făcută sub condiție. El a spus că
nu a fost făcută sub o condiție, ci că a fost anulată sub o condiție, opinie care este corectă.
352. Vânzarea este absolută atunci când s-a convenit că va fi anulată în cazul în care cumpărătorul nu va fi mulțumit de
proprietate într-un anumit termen.
353. L-am cumpărat pe Stichus, iar Damas mi-a fost livrat în locul lui, din greșeală. Priscus spune că nu pot dobândi acest
sclav prin uzucapiune, pentru că ceea ce nu a fost cumpărat nu poate fi dobândit în acest mod de cumpărător. Dacă, totuși, a
fost cumpărată o suprafață de teren și a fost posedată o cantitate mai mare decât cea care a fost transmisă, aceasta poate fi
dobândită prin uzucapiune, deoarece este posedată întreaga suprafață, și nu părți separate din ea.
354. Se cumpără proprietatea unei persoane la care au fost depuse sclavi. Trebatius spune că nu poți dobândi sclavii
respectivi prin uzucapiune, deoarece nu au fost cumpărați.
355. Un tutore a cumpărat la o licitație un obiect al tutorelui său, despre care credea că îi aparține. Servius spune că îl poate
dobândi prin uzucapiune, iar părerea sa a fost acceptată, pentru motivul că starea pupilei nu se înrăutățește dacă are un
cumpărător în tutorele său, care va plăti mai mulți bani pentru bunul respectiv. În cazul în care acesta ar trebui să o
achiziționeze pe un preț mai mic, el va fi pasibil de o acțiune în tutelă, la fel ca și cum ar fi transferat-o unei alte persoane
pentru un preț mai mic decât valoarea ei. Acest lucru, se spune, a fost decis și de către divinul Traian.
356. Numeroase autorități consideră, dacă un agent cumpără un bun la licitație, la indicația mandantului său, că el îl poate
dobândi prin uzucapiune, ca și cumpărător, pe motiv de utilitate publică. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care, în timp
ce se ocupă de afacerile mandantului său, el face achiziția fără știrea acestuia din urmă.
357. Dacă sclavul tău cumpără pentru peculium-ul său un bun despre care știe că aparține altuia, nu-l poți dobândi prin
uzucapiune, chiar dacă nu știi că aparține altcuiva.
358. Celsus spune că, dacă sclavul meu, fără știrea mea, obține posesia unui bun pentru peculium-ul său, îl pot dobândi prin
uzucapiune. Dacă nu o obține ca parte a peculium-ului său, nu o pot dobândi, decât dacă știu că a obținut-o; iar dacă are o
posesie care este defectuoasă din punct de vedere juridic, și posesia mea va fi defectuoasă.
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359. Pomponius spune, de asemenea, cu referire la proprietatea care este posedată în numele proprietarului, că trebuie să se ia
în considerare intenția acestuia din urmă, mai degrabă decât cea a sclavului. Dacă sclavul posedă proprietatea ca parte a
peculium-ului său, atunci intenția sa trebuie luată în considerare; iar dacă sclavul o posedă cu rea-credință, iar stăpânul său o
obține pentru a o deține în numele său, de exemplu, prin privarea sclavului de peculium-ul său, trebuie spus că există același
motiv de posesie și, prin urmare, că stăpânul nu se poate prevala de uzucapiune.
360. Dacă sclavul meu ar cumpăra cu bună-credință un bun pentru peculium-ul său, iar când am auzit prima dată de acest
lucru am știut că bunul aparținea altuia, Cassius spune că uzucapiunea poate avea loc, deoarece începutul posesiei a fost lipsit
de orice viciu. Dacă, însă, în momentul în care a cumpărat proprietatea, chiar dacă a făcut-o cu bună credință, știam că
aceasta aparținea altcuiva, nu o pot dobândi prin uzucapiune.
361. Dacă sclavul meu îmi dăruiește, în schimbul libertății sale, un anumit bun pe care l-a cumpărat cu rea-credință, nu-l pot
dobândi prin uzucapiune; căci Celsus spune că prima posesie defectuoasă continuă să existe.
362. Dacă fac o achiziție de la un tutore fără autoritatea tutorelui său, crezând că a ajuns la vârsta pubertății, considerăm că
uzucapiunea poate avea loc, deoarece aceasta se aplică mai degrabă la proprietate decât la opinie. Dacă, totuși, știți că
vânzătorul este un tutore și credeți în continuare că tutorele are dreptul de a se ocupa de propriile afaceri fără autoritatea
tutorelui, nu veți dobândi proprietatea prin uzucapiune, deoarece o eroare de drept nu avantajează pe nimeni.
363. Dacă cumpăr o proprietate de la un nebun pe care îl consider sănătos la minte, s-a stabilit că o pot dobândi prin
uzucapiune pe motiv de utilitate publică, deși cumpărarea a fost nulă; și, prin urmare, nu voi avea dreptul la o acțiune
întemeiată pe evicțiune, nici nu va exista acțiunea publică și nici nu va rezulta vreun beneficiu din posesia anterioară.
364. Dacă îmi vinzi un bun pe care urmează să-l dobândești prin uzucapiune în calitate de cumpărător, iar eu știu că acesta
aparține altuia, nu pot să-l dobândesc prin uzucapiune.
365. Deși de posesie poate beneficia moștenitorul imediat al defunctului, un moștenitor mai îndepărtat nu poate obține
posesia bunului.
366. Dacă defunctul a cumpărat proprietatea cu bună-credință, aceasta poate fi dobândită prin uzucapiune, chiar dacă
moștenitorul știa că aceasta aparține altcuiva. Această regulă trebuie respectată nu numai în cazul posesiei pretoriene, ci și în
cel al fiduciarilor în virtutea cărora se transferă o moștenire în temeiul Decretului Trebellian al Senatului, precum și cu
referire la toți ceilalți succesori pretorieni.
367. Timpul în care bunul a fost posedat de vânzător îl avantajează pe cumpărător în dobândirea uzucapiunii asupra acestuia.
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368. Dacă achiziționez un bun aparținând altuia și, în timp ce sunt în curs de a-l dobândi prin uzucapiune, proprietarul
introduce o acțiune în justiție pentru a-l recupera de la mine, uzucapiunea mea nu va fi întreruptă prin alăturarea chestiunii în
cauză. Dacă, totuși, prefer să plătesc valoarea evaluată a bunului în instanță, Julianus spune că titlul de posesie este schimbat,
în ceea ce-l privește pe cel care a plătit valoarea bunului în instanță. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care
proprietarul donează proprietatea celui care a cumpărat-o de la cineva care nu este proprietarul ei. Această opinie este
corectă.
369. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXV.
Plata valorii estimate a proprietății în instanță seamănă cu o cumpărare.
370. Javolenus, Despre Plautius, Cartea II.
Un cumpărător știa că o parte din terenul pe care l-a cumpărat aparținea altuia. Se dădea părerea că el nu putea obține nimic
din teren în virtutea unei posesii îndelungate. Cred că acest lucru este adevărat, dacă cumpărătorul nu știa ce parte a terenului
aparținea altuia; căci dacă știa că este vorba de o anumită porțiune, nu am nicio îndoială că ar putea obține restul pe baza
posesiei îndelungate.
371. Aceeași regulă de drept se aplică, dacă un om care a cumpărat o întreagă porțiune de teren știa că o parte indivizibilă a
acestuia aparținea altcuiva; căci el poate nu numai să dobândească acea parte prin uzucapiune, dar nu va fi împiedicat să
dobândească părțile rămase prin posesie îndelungată.
372. Modestinus, Pandectele, Cartea a X-a.
Dacă eu am gajat un bun cu tine, iar apoi îl fur și îl vând, apare o îndoială dacă poate fi dobândit prin uzucapiune. Opinia cea
mai bună este că poate fi dobândită astfel.
373. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXII.
Atunci când cineva care este în măsură să dobândească prin uzucapiune un bun, fie ca moștenitor, fie ca cumpărător, l-a
revendicat printr-un titlu precar, nu-l poate dobândi prin uzucapiune. Căci ce diferență este între aceste lucruri, atunci când
pretinde proprietatea printr-un titlu precar, el încetează în ambele cazuri să dețină posesia în temeiul primului său titlu?
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374. Dacă, din zece sclavi pe care i-am cumpărat, cred că unii aparțin altor persoane și știu care sunt aceștia, pe ceilalți îi pot
dobândi prin uzucapiune. Dacă, însă, nu știu care dintre ei aparțin altora, nu pot dobândi niciunul dintre ei prin uzucapiune.
375. Timpul pentru dobândirea prin uzucapiune fiind expirat după moartea celui care a cumpărat un sclav, deși moștenitorul
nu a început să posede sclavul, acesta va deveni totuși al său, cu condiția ca nimeni altcineva să nu fi intrat între timp în
posesia lui.
376. Julianus, Digest, Cartea XLIV.
O anumită persoană care deținea o suprafață de teren, în calitate de cumpărător, a murit înainte de expirarea timpului necesar
pentru a dobândi terenul prin uzucapiune, iar sclavii care fuseseră lăsați în posesia proprietății au plecat cu intenția de a o
abandona. S-a pus întrebarea dacă timpul de posesie îndelungată ar continua totuși să beneficieze moștenitorului. Răspunsul a
fost că, chiar dacă sclavii ar fi plecat, moștenitorul ar fi putut beneficia de acest timp.
377. Dacă obțin moșia Cornești, în calitate de cumpărător, în virtutea unei posesii îndelungate, și îi adaug o parte dintr-un
teren adiacent, pot obține și această parte în calitate de cumpărător în timpul rămas necesar pentru prescripție; sau o pot
dobândi prin uzucapiune în timpul prevăzut de lege? Am considerat că terenul adiacent, care a fost adăugat la cel deja
cumpărat, are o condiție proprie și distinctă și, prin urmare, posesia ambelor parcele trebuie obținută separat și trebuie
dobândită prin posesie îndelungată în conformitate cu timpul prevăzut de lege.
378. Sclavul meu l-a îndrumat pe Titius să cumpere pentru el un teren, iar Titius a transferat posesia acestuia sclavului după
manumisiunea sa. S-a pus întrebarea dacă el putea să o obțină prin posesie îndelungată. Răspunsul a fost că, dacă sclavul meu
l-a îndrumat pe Titius să cumpere terenul, iar Titius i l-a predat după manumisiunea sa, fie că el credea că peculium-ul
sclavului i-a fost dat, fie că nu știa că nu i-a fost dat, sclavul putea, totuși, să obțină terenul prin posesie îndelungată, deoarece
fie știa că peculium-ul său i-a fost dat, fie ar fi trebuit să știe acest lucru, și de aceea el se aseamănă cu unul care pretinde a fi
creditor. Dacă, totuși, Titius știa că peculium-ul său nu i-a fost dat sclavului, ar trebui să se înțeleagă că mai degrabă a dat
pământul ca donație decât că a renunțat la el pentru achitarea unei datorii care nu era datorată.
379. În cazul în care un tutore fură bunurile pupilei sale și le vinde, uzucapiunea nu va avea loc înainte ca acestea să fie din
nou puse sub controlul pupilei; deoarece se consideră că tutorele ocupă locul proprietarului în ceea ce privește bunurile
pupilei sale doar atunci când administrează afacerile tutelei, și nu atunci când își jefuiește pupila.
380. Atunci când cineva cumpără cu bună-credință un teren aparținând altuia și pierde posesia acestuia, iar ulterior, când îl
recuperează, constată că aparține altcuiva, nu îl poate dobândi prin trecerea timpului, pentru motivul că începutul celei de-a
doua posesii este defectuos. El nu se aseamănă nici cu cel care, în momentul cumpărării, credea că terenul aparține
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vânzătorului, dar când a fost predat, a știut că aparține altcuiva; deoarece, atunci când posesia a fost pierdută o dată, trebuie
să se ia din nou în considerare începutul posesiei recuperate. Prin urmare, dacă un sclav este restituit într-un moment în care
cumpărătorul știa că aparținea altcuiva, uzucapiunea nu va avea loc; chiar dacă înainte de a-l vinde se afla într-o astfel de
poziție încât putea să-l dobândească prin uzucapiune. Aceeași regulă se aplică celui care a fost expulzat de pe un teren și,
știind că acesta aparținea altuia, își recapătă posesia prin intermediul unui interdict.
381. Oricine cumpără cu bună știință de la cineva căruia pretorul i-a interzis să dispună de proprietatea unei moșii, pe motiv
că este suspectat că nu este moștenitor, nu o poate dobândi prin uzucapiune.
382. Dacă agentul tău vinde cu numai treizeci de aurei un teren pe care ar fi putut să-l vândă cu o sută, cu scopul de a-ți cauza
un prejudiciu, iar iprosumatorul nu este conștient de acest fapt, nu există nicio îndoială că acesta din urmă poate dobândi
terenul prin posesie îndelungată; căci chiar și atunci când cineva vinde cu bună știință un teren aparținând altuia unuia care
nu este conștient de acest lucru, posesia îndelungată nu este întreruptă. Cu toate acestea, dacă cumpărătorul ar fi în
complicitate cu agentul și, în vederea obținerii unei recompense, îl determină în mod corupt să vândă proprietatea la un preț
mai mic decât valoarea acesteia, nu se va considera că a acționat cu bună credință și nu poate dobândi terenul prin prescripție.
În cazul în care se prevalează de o excepție pe motiv că terenul a fost vândut cu acordul proprietarului, iar acesta din urmă
introduce o acțiune în justiție pentru a-l recupera, proprietarul se poate prevala de o replică bazată pe fraudă.
383. Nu se înțelege că un bun furat este adus din nou sub controlul proprietarului, chiar dacă acesta revine în posesia lui, dacă
nu știe că i-a fost furat. Prin urmare, dacă eu dau în gaj un sclav care ți-a fost furat, iar tu nu știi că este al tău, și, după plata
datoriei, îl vând lui Titius, Titius nu-l poate dobândi prin uzucapiune.
384. Un om liber care ne servește cu bună-credință ca sclav, în timp ce administrează bunurile noastre, poate dobândi alte
bunuri pentru noi în același mod în care suntem obișnuiți să le dobândim prin intermediul propriilor noștri sclavi. Prin
urmare, așa cum obținem proprietatea bunurilor fie prin livrare, fie prin uzucapiune, prin intervenția unei persoane libere, tot
astfel, dacă un contract de vânzare este încheiat prin intermediul peculium-ului unui sclav, la care avem dreptul, putem
dobândi proprietatea prin uzucapiune, chiar dacă nu suntem conștienți că s-a făcut cumpărarea.
385. Același, Despre Minicius, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva cumpără sclavi știind că vânzătorul va risipi imediat banii plătiți pentru ei, multe autorități au
considerat că, cu toate acestea, va fi totuși un cumpărător de bună-credință; și acest lucru este adevărat. Căci, cum poate fi
considerat că a acționat cu rea-credință cel care a cumpărat sclavii de la stăpânul lor, dacă nu i-a cumpărat de la un om cu o
viață libertină, care va da imediat banii unei prostituate, căci atunci nu poate dobândi sclavii prin uzucapiune?
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386. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea a III-a.
Un om care a primit de la propriul său sclav o sclavă în schimbul acordării libertății sale, poate, în calitate de cumpărător, să
dobândească prin uzucapiune copilul acestei sclave.
387. Același, Despre Minicius, Cartea a II-a.
Un sclav, în considerarea libertății sale, a dat stăpânului său o sclavă pe care o furase. Aceasta a rămas însărcinată. S-a pus
întrebarea dacă stăpânul ei putea să dobândească copilul prin uzucapiune. Răspunsul a fost că stăpânul putea, în calitate de
cumpărător, să dobândească copilul prin uzucapiune, pentru că a dat ceva pentru femeie și s-a făcut un fel de vânzare între
sclav și stăpânul său.
388. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Se spune de obicei că cel care crede că a cumpărat ceva și nu a făcut-o nu poate, ca și cumpărător, să dobândească acel lucru
prin uzucapiune; dar acest lucru este adevărat numai în măsura în care cumpărătorul nu trebuie să aibă niciun motiv întemeiat
pentru a-și întreține opinia eronată. Căci dacă un sclav sau un agent care a fost însărcinat să cumpere bunul ar trebui să își
convingă mandantul că a făcut acest lucru și să îi livreze bunul, opinia mai bună este că va avea loc uzucapiunea.
389. Papinianus, Opinii, Cartea a X-a.
Atunci când un legatar a fost pus în posesia unui bun, acesta poate fi dobândit prin uzucapiune de către moștenitor, în calitate
de cumpărător, fiind rezervat dreptul de gaj pretorian.
390. Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
Un bărbat a cumpărat, cu bună-credință, un teren aparținând altuia și a început să construiască o casă pe el înainte de
expirarea termenului de dobândire a posesiei prin prescripție, iar proprietarul terenului, după ce l-a înștiințat înainte de
expirarea termenului fixat de lege, a continuat să păstreze posesia. Întreb dacă prescripția a fost întreruptă sau, după ce a
început, a continuat să curgă. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, aceasta nu a fost întreruptă.
391. Același, Digest, cartea XXV.
Moștenirea unei surori, care a murit fără testament, a trecut la cei doi frați ai ei, dintre care unul era absent, iar celălalt
prezent. Cel care era prezent a acționat pentru cel absent și a vândut lui Lucius Titius, un cumpărător de bună credință, o
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întreagă suprafață de teren în numele său și al fratelui său. S-a pus întrebarea dacă cumpărătorul, știind că jumătate din teren
aparținea moștenitorului absent, putea dobândi întreaga suprafață prin prescripție. Răspunsul a fost că ar putea face acest
lucru, dacă ar crede că a fost vândut cu autoritatea fratelui care era absent.

Tit. 5. În ceea ce privește posesia ca moștenitor sau ca posesor.

392. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXII.
Nimic nu poate fi dobândit de un moștenitor prin uzucapiune din bunurile unei persoane care este în viață, chiar dacă
posesorul a crezut că acestea aparțin cuiva care a murit.
393. Julianus, Digest, Cartea XLIV.
Atunci când cineva este pus în posesia unei proprietăți pentru păstrarea unei moșteniri, el nu întrerupe posesia celui care
dobândește prin uzucapiune ca moștenitor, căci el deține bunul pentru a-l păstra. Ce rezultă atunci? El va păstra bunul prin
dreptul de gaj, chiar și după ce s-a scurs timpul necesar pentru uzucapiune, și nu va renunța la el până când nu i se va plăti
moștenirea sau până când nu i se va satisface dreptul său la ea.
394. Opinia comună potrivit căreia nimeni nu poate schimba titlul propriei sale posesii trebuie înțeleasă ca fiind valabilă, nu
numai pentru posesia civilă, ci și pentru cea naturală. Prin urmare, s-a considerat că nici un chiriaș, nici cineva la care a fost
depusă sau împrumutată o proprietate nu poate, în calitate de moștenitor, să o dobândească prin uzucapiune, în scopul de a
profita de ea.
395. Servius neagă faptul că un fiu poate, în calitate de moștenitor, să dobândească prin uzucapiune o proprietate care i-a fost
dată de tatăl său; deoarece el a considerat că posesia naturală a acesteia se afla în mâinile fiului în timpul vieții tatălui său.
Rezultă că, în cazul în care un fiu a fost numit moștenitor de către tatăl său, acesta nu poate dobândi prin uzucapiune nicio
parte din bunurile care i-au fost date de către primul, în măsura în care acest lucru ar putea afecta părțile coerezilor săi.
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396. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea XXIII.
Numeroase autorități susțin că, dacă sunt moștenitor și consider că anumite bunuri fac parte din moștenire, dar care în
realitate nu fac parte din ea, le pot dobândi prin uzucapiune.
397. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
Este stabilit că cel care are dreptul de a face testament poate, în calitate de moștenitor, să dobândească bunuri prin
uzucapiune.

Tit. 6. Cu privire la posesia pe temeiul donației.

398. Paulus, Despre edict, cartea LIV.
Cel căruia i s-a predat un bun ca donație îl dobândește prin uzucapiune, din cauza donației. Nu este suficient să se gândească
că așa a fost, ci este necesar ca donația să se facă efectiv.
399. Dacă un tată face o donație fiului său, pe care îl are sub controlul său, și apoi moare, fiul nu poate dobândi bunul dat prin
uzucapiune, pentru că donația este nulă.
400. În cazul în care o donație este făcută între soț și soție, uzucapiunea nu are loc. Mai mult, Cassius spune că, dacă soțul
dăruiește un bun soției sale, iar apoi are loc un divorț, uzucapiunea nu poate fi dobândită, deoarece soția nu poate, ea însăși,
să schimbe titlul de posesie. El afirmă că regula este diferită și că ea poate obține proprietatea prin uzucapiune după divorț,
dacă soțul i-a permis să folosească proprietatea ca și cum ar fi înțeles că i-ar fi donat-o. Julianus, însă, consideră că soția este
în posesia bunurilor donate de soțul ei.
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401. Marcellus, Digest, Cartea XXII.
În cazul în care cineva donează un bun aparținând altuia și se hotărăște să revoce donația, chiar dacă a inițiat o procedură
pentru a-l recupera, uzucapiunea va continua să curgă.
402. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea XXIV.
Atunci când un soț face o donație soției sale, sau o soție soțului ei, iar bunul donat aparține altuia, este corectă opinia lui
Trebatius, dacă partea care a făcut donația nu devine mai săracă prin aceasta, posesorul poate dobândi bunul prin uzucapiune.
403. Același, Despre Sabinus, cartea XXXII.
Dacă un tată face o donație fiicei sale, care se află sub stăpânirea sa, și a dezmoștenit-o, iar moștenitoarea ratifică donația, ea
poate începe să o dobândească prin uzucapiune din ziua în care s-a făcut ratificarea.
404. Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
Când cineva a început să dobândească un sclav prin uzucapiune, ca donație, și îl manumitează, actul de manumisiune este
nul, pentru că nu a obținut încă proprietatea sclavului. S-a pus întrebarea dacă a încetat să-l mai dobândească prin
uzucapiune. Răspunsul a fost că, în ceea ce privește persoana în cauză, se pare că a renunțat la posesie și, prin urmare,
uzucapiunea a fost întreruptă.
405. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Atunci când s-a făcut o vânzare care este, de fapt, o donație, bunul predat este dobândit prin uzucapiune, ca o cumpărare, și
nu ca o donație.

Tit. 7. Cu privire la posesia pe motiv de abandon.
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406. Ulpianus, Despre edict, cartea XII.
În cazul în care proprietatea este considerată abandonată, ea încetează imediat să ne aparțină și aparține primului ocupant,
deoarece încetează să ne aparțină în aceleași circumstanțe în care este dobândită de alții.
407. Paulus, Despre Edict, Cartea LIV.
Putem dobândi un bun pe motiv de abandon, dacă știm că acesta este considerat ca fiind abandonat de către proprietarul său.
408. Proculus susține că proprietatea nu încetează să aparțină proprietarului, decât dacă posesia ei este dobândită de
altcineva. Julianus, însă, consideră că încetează să mai aparțină proprietarului atunci când acesta o abandonează, dar că nu
devine proprietatea altcuiva, decât dacă acesta obține posesia ei. Acest lucru este corect.
409. Modestinus, Diferențe, Cartea a VII-a.
Se pune uneori întrebarea dacă o parte din ceva poate fi considerată ca fiind abandonată. Și, într-adevăr, dacă un coproprietar
renunță la partea sa din proprietatea comună, aceasta încetează să îi mai aparțină, astfel încât aceeași regulă este aplicabilă
unei părți care este a tuturor. Cu toate acestea, proprietarul unic al unui bun nu poate să păstreze o parte din acesta și să
abandoneze restul.
410. Paulus, Despre Sabinus, cartea XV.
Putem dobândi prin uzucapiune un bun considerat abandonat, atunci când credem că este cazul, chiar dacă nu știm de către
cine a fost abandonat.
5. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXII.
Dacă tu deții un obiect considerat abandonat, iar eu, știind că așa este, îl cumpăr de la tine, se stabilește că îl pot dobândi prin
uzucapiune, iar obiecția că nu este inclus în proprietatea ta nu poate fi ridicată. Căci, dacă eu cumpăr cu bună știință un bun
care v-a fost dat de soția dumneavoastră, pentru motivul că ați făcut acest lucru, ca și cum ați fi făcut-o cu acordul și
permisiunea proprietarului, se va aplica aceeași regulă.
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411. Tot ceea ce cineva consideră că a fost abandonat de el însuși devine imediat al meu, dacă îl iau. Prin urmare, dacă cineva
aruncă bani sau dă drumul la păsări, deși intenționează ca acestea să aparțină oricui ar putea să pună mâna pe ele, ele devin
totuși proprietatea celui pe care întâmplarea îl favorizează; căci atunci când cineva renunță la proprietatea unui bun, se
înțelege că a intenționat ca acesta să aparțină oricui altcuiva, oricare ar fi el.
412. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a III-a.
Nu poate dobândi proprietatea prin uzucapiune pe motiv de abandon cel care crede în mod eronat că aceasta a fost
abandonată.
413. Același, Despre Minicius, Cartea a II-a.
Atunci când cineva găsește o marfă care a fost aruncată peste bordul unei nave, se pune întrebarea dacă nu o poate dobândi
prin uzucapiune, pe motiv că ar trebui să fie considerată ca fiind abandonată. Cea mai bună opinie este că nu o poate dobândi
prin uzucapiune pe motiv de abandon.
414. Paulus, Opinii, cartea XVIII.
Sempronius a încercat să ridice o întrebare cu privire la condiția unei anumite Thetis, susținând că era fiica uneia dintre
sclavele sale. Cu toate acestea, fiind dat în judecată de Procula, doica lui Thetis, într-o acțiune pentru a-l obliga să o
despăgubească pentru întreținerea lui Thetis, a răspuns că nu are mijloacele necesare pentru a face plata, dar că doica ar
trebui să restituie copilul tatălui ei, Lucius Titius. În acest caz, asistenta a inițiat o procedură pentru a preveni orice întrebare
care ar putea fi ridicată ulterior de către Sempronius. Lucius Titius, după ce i-a plătit lui Seia Procula cererea de întreținere, a
mantuit în mod public copilul. Întreb dacă libertatea acordată lui Thetis poate fi revocată. Paulus a răspuns că, întrucât se
consideră că proprietarul sclavului de sex feminin căruia i s-a născut Thetis a abandonat-o pe aceasta din urmă, ea își poate
obține libertatea din partea lui Lucius Titius.

Tit. 8. Cu privire la posesia pe motiv de moștenire.
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415. Ulpianus, Disputații, Cartea a VI-a.
Este considerat în posesie legatar cel căruia i s-a lăsat legatul, căci posesia și uzucapiunea în baza legatului nu vor avea loc
decât în favoarea celui căruia i s-a lăsat bunul.
416. Paulus, Despre edict, cartea LIV.
Dacă posed ceva despre care cred că mi-a fost lăsat moștenire și nu este așa, nu pot, în calitate de legatar, să îl dobândesc prin
uzucapiune.
417. Papinianus, Întrebări, Cartea XXII.
Nu mai mult decât atunci când cineva crede că a cumpărat ceva ce nu a cumpărat.
418. Paulus, Despre Edict, Cartea LIV.
Proprietatea poate fi dobândită prin uzucapiune pe motiv că este o moștenire, atunci când ceva ce aparținea altuia a fost lăsat
moștenire, sau atunci când a aparținut testatorului și nu se știe că a fost retrasă printr-un codicil; pentru că, în cazuri de acest
fel, există un motiv întemeiat pentru ca uzucapiunea să aibă efect. Se poate spune că aceeași regulă se aplică atunci când
numele legatarului este îndoielnic, ca, de exemplu, atunci când un legat este făcut lui Titius și există două persoane cu acest
nume, astfel încât una dintre ele crede că este vorba despre el, când nu era cazul.
419. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VII-a.
Bunurile predate ca moștenire pot fi dobândite prin uzucapiune din acest motiv, chiar dacă proprietarul lor este în viață,
420. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXXII.
Dacă persoana căreia i s-a predat bunul crede că testatorul a murit.
421. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VII-a.

2731

Nimeni nu poate dobândi un bun prin uzucapiune în contul unui legat, dacă nu a avut el însuși dreptul de a face un testament
în beneficiul testatorului, deoarece posesia de acest fel depinde de capacitatea testamentară.
422. Papinianus, Întrebări, cartea XXIII.
Dacă legatarul intră în posesia legatului fără să se pună vreo problemă care să-i afecteze titlul, chiar dacă legatul nu i-a fost
predat, el va fi îndreptățit să dobândească prin uzucapiune bunurile care i-au fost lăsate.
423. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a V-a.
Persoana căreia i s-a lăsat în mod legal un legat dobândește un bun prin uzucapiune, în calitate de legatar. Dacă, totuși, acesta
nu a fost lăsat în conformitate cu legea sau dacă legatul a fost luat, s-a decis, după numeroase controverse, că proprietatea
poate fi dobândită prin uzucapiune în contul legatului.

Tit. 9. Cu privire la posesia pe temeiul unei zestre.

424. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXI.
Un drept de uzucapiune, și unul extrem de just, este cel despre care se spune că există în virtutea unei zestre, astfel încât
oricine primește un bun cu titlu de zestre îl poate dobândi prin uzucapiune, după expirarea timpului prevăzut de obicei de
lege în cazul celor care dobândesc în acest mod un bun în calitate de cumpărători.
425. Nu are nicio importanță dacă anumite articole specificate sau întreaga valoare a proprietății este dată cu titlu de zestre.
426. În primul rând, să ne gândim la momentul în care oricine poate dobândi bunuri prin uzucapiune cu titlu de zestre; și dacă
acest moment trebuie să înceapă după data căsătoriei, sau înainte de aceasta. O chestiune discutată în mod obișnuit este dacă
un bărbat logodit (adică unul care nu s-a căsătorit încă) poate dobândi bunuri prin uzucapiune, din cauza faptului că este
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vorba de zestre. Iulianus spune că, dacă femeia logodită predă proprietatea celeilalte părți, cu intenția ca aceasta să nu-i
aparțină decât după ce căsătoria a fost oficializată, uzucapiunea nu va avea loc. Dacă, totuși, în mod evident, aceasta nu a fost
intenția, ar trebui să se considere (așa spune Julianus) că proprietatea devine imediat a lui; iar dacă aparține altcuiva, poate fi
dobândită prin uzucapiune. Această opinie mi se pare plauzibilă. Dar, înainte de a avea loc căsătoria, uzucapiunea devine
operantă, nu din cauza zestrei, ci pe motiv de proprietate.
427. În timpul existenței căsătoriei, uzucapiunea are loc între persoanele care se căsătoresc, pe seama zestrei. Dacă, însă,
căsătoria nu există, Cassius spune că uzucapiunea nu poate avea loc, deoarece nu există zestre.
428. El mai spune că, dacă soțul crede că este căsătorit, când nu este cazul, nu poate dobândi proprietatea prin uzucapiune,
deoarece nu există zestre. Această opinie este rezonabilă.
429. Paulus, Despre Edict, Cartea LIV.
Dacă un bun care a fost evaluat este predat înainte de celebrarea căsătoriei, acesta nu poate fi dobândit prin uzucapiune, nici
pe motivul cumpărării, nici pe cel al proprietății.
430. Scaevola, Digest, Cartea XXV.
Două fiice devenite moștenitoare ale tatălui lor, care a murit intestat, au dat fiecare dintre ele sclavi care le aparțineau în
comun cu titlu de zestre, iar apoi, la câțiva ani după moartea tatălui lor, au intentat o acțiune în partaj. Întrucât soții au deținut
timp de mulți ani sclavii dați cu titlu de zestre ca sclavi dotal, s-a pus întrebarea dacă se poate considera că i-au dobândit prin
uzucapiune, dacă ei credeau că aparțineau celor care îi dăduseră ca zestre. Răspunsul a fost că nu există nimic în cazul
menționat care să împiedice dobândirea lor prin uzucapiune.

Tit. 10. Cu privire la posesia pe temeiul proprietății.

431. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XV.
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Posesia pe temeiul proprietății există atunci când considerăm că dobândim un bun pentru noi înșine și că îl deținem în
temeiul titlului prin care a fost obținut, precum și datorită proprietății; ca, de exemplu, atunci când, în virtutea unei achiziții,
dețin posesia atât în calitate de cumpărător, cât și de proprietar. În plus, dețin posesia atât în calitate de legatar și donatar, cât
și în temeiul proprietății, atunci când un bun mi-a fost donat sau lăsat prin moștenire.
432. În schimb, atunci când un bun mi-a fost predat în temeiul unui bun titlu, de exemplu, prin cel de cumpărare, iar eu îl
dobândesc prin uzucapiune, încep să dețin posesia acestuia ca fiind a mea, chiar înainte de a-l dobândi prin uzucapiune. Dar
poate apărea vreo îndoială cu privire la faptul că încetez să îl dețin, în calitate de cumpărător, după ce a avut loc
uzucapiunea? Mauricianus spune că el crede că nu încetez să o dețin.
433. Paulus, Despre Edict, Cartea LIV.
Există un tip de posesie despre care se spune că se bazează pe proprietate. Căci astfel posedăm tot ceea ce dobândim din
mare, din pământ sau din aer, sau care devine al nostru prin acțiunea aluviunilor cursurilor de apă. De asemenea, posedăm
orice urmaș al proprietății pe care o deținem în numele altora; de exemplu, deținem ca fiind al nostru copilul unei sclave care
aparține unei proprietăți sau care a fost cumpărată; și, în mod similar, posedăm profiturile obținute de pe urma unei
proprietăți care a fost cumpărată sau donată, sau care face parte dintr-o proprietate.
434. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXII.
Mi-ai predat un sclav despre care credeai, în mod eronat, că mi se cuvine în temeiul unei stipulații. Dacă știam că nu-mi
datorați nimic, nu pot dobândi sclavul prin uzucapiune; dar dacă nu știam acest lucru, opinia cea mai bună este că îl pot
dobândi prin uzucapiune, deoarece livrarea, care a fost făcută pentru ceea ce eu consider a fi o bună contraprestație, este
suficientă pentru a-mi permite să posed ca fiind al meu bunul care mi-a fost livrat. Neratius a adoptat această opinie și cred că
este corectă.
435. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXII.
Dacă ai cumpărat cu bună-credință o sclavă care a fost furată și ai în posesia ta copilul acestei sclave, pe care ea l-a conceput
în timp ce se afla în mâinile tale, și, înainte de a trece timpul prescris pentru uzucapiune, constați că mama acestui copil a fost
furată, Trebatius crede că copilul care este posedat în acest mod poate fi dobândit fără îndoială prin prescripție. Cred că în
acest caz trebuie făcută o distincție, căci, dacă în termenul prevăzut de lege pentru ca uzucapiunea să producă efecte nu
constați cui aparține sclavul sau dacă ai știut acest lucru, fără a putea anunța proprietarul sclavului, sau dacă ai putut să-l
anunți și ai făcut-o, poți dobândi sclavul prin uzucapiune. Dacă, însă, știați că sclava a fost furată și ați fi putut să-l anunțați
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pe proprietar, dar nu ați făcut-o, se va aplica regula contrară, deoarece se va considera că ați posedat-o în mod clandestin,
deoarece aceeași persoană nu poate deține în același timp un bun ca fiind al său și în mod clandestin.
436. Atunci când un tată își împarte bunurile între copiii săi și, după moartea sa, aceștia le păstrează, pentru motivul că s-a
convenit între ei ca această împărțire a averii sale să fie ratificată, uzucapiunea pe motiv de proprietate va beneficia în ceea ce
privește orice bun aparținând altora, care se poate găsi printre efectele tatălui.
437. În cazul în care un bun nu a fost lăsat prin moștenire, ci a fost predat ca atare de către moștenitor din greșeală, se
stabilește că acesta poate fi dobândit prin uzucapiune de către legatar, deoarece îl posedă în calitate de proprietar.
438. Neratius, Pergamente, Cartea a V-a.
Uzucapiunea bunurilor pe care le-am obținut din alte motive decât acela că ne considerăm îndreptățiți să le avem ca fiind ale
noastre a fost stabilită pentru a pune capăt litigiilor.
439. O persoană poate dobândi prin uzucapiune bunul pe care îl are în posesie, crezând că îi aparține; chiar dacă această
părere este falsă. Acest lucru trebuie însă înțeles în sensul că o eroare plauzibilă a celui care are posesia nu interferează cu
dreptul său la uzucapiune; de exemplu, dacă eu posed un anumit obiect deoarece cred în mod eronat că sclavul meu, sau
sclavul cuiva căruia i-am succedat ca moștenitor de drept, l-a cumpărat, deoarece ignorarea actului altuia este o eroare
scuzabilă.
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Cartea XLII
1. Cu privire la autoritatea de lucru judecat și la efectul hotărârilor, precum și la decretele interlocutorii.
2. Cu privire la mărturisiri.
3. În ceea ce privește cesiunea în beneficiul creditorilor.
4. Cu privire la motivele pentru care se acordă posesia.
5. În ceea ce privește punerea în posesie și vânzarea bunurilor de către autoritatea judiciară.
6. Privilegiile creditorilor.
7. Cu privire la separarea bunurilor unei succesiuni.
8. Cu privire la numirea unui curator de bunuri.
9. Cu privire la restituirea în cazul în care au fost comise acte frauduloase împotriva creditorilor.

Tit. 1. Privind autoritatea de lucru judecat și efectul hotărârilor, precum și al decretelor interlocutorii.

1. Modestinus, Pandectele, Cartea a VII-a.
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Prin res judicata se înțelege încetarea unei controverse prin hotărârea unei instanțe. Acest lucru se realizează fie printr-o
decizie nefavorabilă, fie prin dezlegarea de răspundere.
(2) Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Magistratul care are jurisdicție asupra unui proces nu respectă întotdeauna termenul prevăzut de lege, căci uneori îl scurtează,
iar alteori îl prelungește, în funcție de natura cauzei, de valoarea bunurilor în litigiu sau de ascultarea sau încăpățânarea
părților; dar rareori hotărârea este executată în termenul stabilit de lege, ca, de exemplu, atunci când trebuie să se stabilească
problema întreținerii sau să se acorde ajutor unui minor de douăzeci și cinci de ani.
3. Paulus, Despre Edict, Cartea XVII.
Cel care are puterea de a condamna are și puterea de a elibera de răspundere.
4. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVIII.
Dacă un agent nu se înfățișează, o acțiune de executare a hotărârii împotriva lui va fi respinsă și va fi acordată împotriva
mandantului său; dar dacă se înfățișează, va fi acordată împotriva lui. Totuși, în acest caz, nu se consideră că s-a prezentat în
instanță cel care a fost numit agent într-o cauză în care este interesat; pentru că există un alt motiv pentru care nu poate refuza
să pledeze într-o acțiune de executare a unei hotărâri judecătorești, și anume pentru că a devenit agent în nume propriu, și nu
în cel al altuia.
(1) Un tutore și un curator se află într-o astfel de poziție încât se consideră că nu au apărut în instanță și, prin urmare, o
acțiune în vederea executării hotărârii nu ar trebui să fie acordată împotriva lor.
(2) Agentul unei municipalități poate evita executarea într-o cauză în care a fost pronunțată o hotărâre judecătorească, pentru
că o acțiune de executare a hotărârii ar trebui să fie acordată împotriva cetățenilor.
(3) Pretorul spune: "Voi acorda o acțiune pentru a obliga partea împotriva căreia a fost pronunțată o hotărâre să plătească
banii." Prin urmare, partea care a pierdut procesul este obligată să facă plata. Dar ce ar trebui făcut și ce trebuie să spunem,
dacă nu este dispus să facă plata, ci este gata să satisfacă cererea într-un alt mod ? Labeo spune că ar trebui să se adauge:
"Dacă partea care a pierdut procesul nu ar trebui să satisfacă creanța", pentru că se poate întâmpla ca aceasta să aibă o
persoană solvabilă care să ofere în locul său. Totuși, motivul pentru care se cere plata este acela că pretorul nu dorea ca o
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nouă obligație să fie creată din cea anterioară; și de aceea el prevede ca banii să fie plătiți. Opinia lui Labeo ar trebui să fie
adoptată pentru motive bune și suficiente.
(4) Dacă, după pronunțarea deciziei și prin acordul părților în litigiu, partea care a pierdut procesul furnizează o garanție,
regula va fi relaxată în ceea ce o privește, dacă se încheie un nou contract; dar dacă acest lucru nu se face în scopul încheierii
unui nou contract, ordinul de executare va rămâne valabil. Cu toate acestea, în cazul în care sunt acceptate gajuri sau sunt
furnizate garanții pentru a asigura executarea hotărârii, rezultatul va fi că trebuie să considerăm că executarea va rămâne ca și
cum ceva ar fi fost adăugat la decizia din cauza respectivă și nimic nu ar fi fost retras din aceasta. Aceeași regulă ar trebui să
fie respectată în cazul unei părți al cărei agent a fost condamnat prin hotărâre judecătorească.
(5) Atunci când împotriva cuiva este pronunțată o hotărâre prin care i se cere să facă plata într-un anumit termen, de la ce
dată trebuie să calculăm termenul pentru acțiunea de executare a hotărârii? Trebuie să facem acest lucru din ziua în care a
fost pronunțată hotărârea sau din ziua în care s-a scurs termenul prevăzut în cazuri de acest fel? În cazul în care judecătorul a
stabilit un termen mai scurt decât cel prevăzut de lege, ceea ce lipsește prin decizia sa trebuie să fie suplinit de lege. În
schimb, dacă judecătorul a inclus, la stabilirea termenului, un număr de zile mai mare decât cel prevăzut de lege, părții care a
pierdut procesul i se va acorda nu numai termenul prevăzut de lege, ci și cel pe care judecătorul l-a acordat în plus.
(6) Trebuie să înțelegem prin persoană condamnată cea căreia i s-a pronunțat în mod legal o hotărâre judecătorească
împotriva sa în așa fel încât aceasta să rămână în vigoare. Dacă, totuși, dintr-un motiv oarecare, hotărârea se dovedește a fi
lipsită de efecte, trebuie spus că termenul de "condamnare" nu va fi aplicabil.
(7) Ar trebui să înțelegem prin achitare de răspundere nu doar faptul că partea plătește creanța, ci că este eliberată în
întregime de obligația pe care s-a întemeiat hotărârea.
(8) Celsus spune că, dacă s-a pronunțat o hotărâre împotriva ta într-o acțiune noxală și, drept reparație, ai renunțat la un sclav
asupra căruia un altul avea uzufructul, vei fi în continuare răspunzător în acțiunea de executare a hotărârii; dar dacă
uzufructul se va stinge, el afirmă că vei fi eliberat.
5. Același, Despre Edict, Cartea LIX.
Pretorul spune: "Decizia cu referire la proprietate a fost pronunțată de magistratul care avea jurisdicție". Ar fi fost mai bine
dacă ar fi spus: "De către cel care a avut cunoștință de această chestiune", deoarece cuvântul "cunoștință" se referă și la
judecătorii care nu au jurisdicție asupra acestor chestiuni, dar care au dreptul să examineze anumite alte cazuri.
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1. Dacă un judecător ar decide împotriva cuiva în felul următor: "Să-i dea lui Titius ceea ce a primit în temeiul testamentului
sau al codicilului lui Maevius", trebuie să înțelegem că acest lucru înseamnă același lucru ca și cum ar fi menționat în mod
expres suma care a fost lăsată prin testament sau codicil. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care el ar fi decis ca un
trust verbal să fie executat.
(6) Același, Despre Edict, Cartea LXVI.
În cazul în care o hotărâre este pronunțată împotriva unui soldat, care și-a încheiat termenul de serviciu militar, acesta este
obligat să plătească doar ceea ce îi permit resursele sale.
1. Atunci când o parte într-un proces a fost condamnată la plata a zece aurei sau la predarea cauzei pagubei cu titlu de
reparație, ea va fi obligată, prin acțiunea de executare a hotărârii, să plătească suma de zece aurei, deoarece obține de la lege
puterea de a preda animalul care a cauzat paguba. Cel care însă a stipulat fie plata a zece aurei, fie predarea animalului, fie a
sclavului, cu titlu de reparație, nu poate pretinde cele zece aurei, deoarece fiecare dintre aceste lucruri este inclus în convenție
și am putut să le stipulăm separat. O hotărâre prin care se cere predarea sclavului sau a animalului cu titlu de reparație va fi
nulă, dar aceasta urmează unei hotărâri prin care se cere plata banilor și, prin urmare, procedura de colectare a celor zece
aurei trebuie să fie inițiată în temeiul hotărârii, deoarece aceasta se referă numai la ele, iar predarea animalului sau a sclavului
cu titlu de reparație este acordată de lege.
2. Cel care, prin propria sa autoritate, vinde bunurile cuiva pe care, l-a învins într-un proces, va fi pasibil de o acțiune de furt,
precum și de una de furt cu violență.
3. Acțiunea de executare silită a unei hotărâri judecătorești este una perpetuă, include urmărirea bunului și este atât în
favoarea, cât și împotriva unui moștenitor.
(7) Gaius, Cu privire la edictul pretorului urban, Titlul: On Res Judicata.
Nu există, în prezent, nicio îndoială că cel împotriva căruia s-a pronunțat o hotărâre poate fi eliberat în multe feluri în
termenul prevăzut pentru executare; deși, în acest timp, nu se poate iniția o procedură de executare împotriva sa, deoarece, în
cazul în care o cauză a fost decisă, termenul stabilit de lege a fost stabilit în favoarea părții care a pierdut procesul, și nu
împotriva sa.
8. Paulus, Despre Plautius, Cartea a V-a.
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Dacă un sclav care este revendicat în condițiile unei stipulații moare după ce problema a fost introdusă într-o cauză, pârâtul
nu va fi exonerat de răspundere și s-a decis că el trebuie să dea socoteală de profit.
9. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Judecata nu poate fi pronunțată de un magistrat sau de un arbitru împotriva unei persoane care este nebun.
10. Marcellus, Digest, Cartea II.
Un om care se prezintă în mod fals ca fiind capul unei gospodării, care împrumută bani și care a fost dezmoștenit de tatăl său,
ar trebui să fie judecat împotriva sa, chiar dacă nu poate face plata.
11. Celsus, Digest, Cartea a V-a.
Dacă am stipulat ca un lucru să fie făcut la calendele unei anumite luni, iar judecata a fost pronunțată la ceva timp după
calendele acelei luni, valoarea daunelor trebuie să fie estimată proporțional cu interesul meu ca lucrarea să fie făcută la data
menționată mai sus; căci dacă estimarea este făcută de la acel moment, nu aș mai avea niciun interes decât în ceea ce ar putea
fi plătit mai târziu.
12. Marcellus, Digest, Cartea IV.
În hotărârile care se referă la depozite sau împrumuturi de folosință, deși bunul poate fi pierdut prin frauda pârâtului, se
obișnuiește să i se acorde o reparație prin obligarea proprietarului de a-i transfera drepturile sale de acțiune.
13. Celsus, Digest, Cartea a VI-a.
Atunci când cineva a stipulat ca zece aurei să fie plătite de o persoană și o garanție să fie dată de o altă persoană, valoarea
daunelor trebuie să fie estimată proporțional cu interesul stipulantului de a i se furniza o garanție. Acest interes poate fi la fel
de mare ca și ceea ce se datorează, sau mai mic, sau uneori chiar la nimic; căci nu se poate face o estimare a unei temeri
nefondate. Dacă, totuși, datoria va fi plătită, nu va mai exista nicio dobândă care să fie estimată, iar dacă o anumită sumă a
fost plătită, valoarea dobânzii va scădea proporțional.
1. Atunci când cineva promite că va împiedica stipulantul să sufere vreo pierdere și face acest lucru, iar stipulantul nu suferă
nici o pagubă, se consideră că a făcut ceea ce a convenit. Dacă nu reușește să facă acest lucru, se va judeca împotriva lui
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pentru o anumită sumă de bani, pe motiv că nu a făcut ceea ce a promis, așa cum se întâmplă în toate tipurile de obligații care
se referă la îndeplinirea anumitor acte.
14. Același, Digest, cartea XXV.
Tot ceea ce pretorul a ordonat sau a interzis să se facă, el poate anula printr-o decizie contrară sau poate reînnoi; dar acest
lucru nu se aplică decretelor definitive.
15. Ulpianus, Despre îndatoririle consulului, Cartea a III-a.
Divinul Pius a afirmat într-un Rescript adresat magistraților poporului roman, că cei care numesc judecători sau arbitri
trebuie să autorizeze executarea hotărârilor pronunțate de aceștia.
(1) Împăratul nostru și părintele său au afirmat într-un Rescript că și guvernatorul unei provincii poate executa o hotărâre
pronunțată la Roma, dacă i se ordonă să facă acest lucru.
(2) Prin urmare, în vânzarea judiciară a oricărui lucru care a fost luat în executare, trebuie mai întâi să fie vândute bunurile
mobile, cum ar fi animalele. Dacă prețul acestora este suficient pentru a satisface creanța, foarte bine; dacă nu este, atunci
trebuie să se dispună ca bunurile imobile să fie luate în executare și vândute. Cu toate acestea, în cazul în care nu există
bunuri mobile, terenul trebuie să fie pus sub sechestru și vândut, la început. Instanțele obișnuiesc să decidă că, în cazul în
care nu există bunuri mobile, terenul trebuie să fie luat în executare silită, pentru că nu este obișnuit ca la început să se ia
terenul. Dacă terenul nu este suficient pentru a plăti datoria sau dacă debitorul nu are niciunul, atunci orice credit pe care îl
poate avea este luat în executare și vândut. Astfel, guvernatorii provinciilor execută judecata.
(3) În cazul în care bunurile luate în executare nu găsesc cumpărător, s-a precizat într-un Rescript al Împăratului nostru și al
Divinului său Părinte că acestea vor fi adjudecate celui în favoarea căruia s-a pronunțat hotărârea împotriva părții care a
pierdut procesul. Proprietatea îi este adjudecată în proporție cu suma care este datorată, căci dacă creditorul preferă să o
accepte ca satisfacție a creanței sale, el trebuie să fie mulțumit cu ea, iar Rescriptul afirmă că nu poate cere mai mult decât are
dreptul; pentru că, dacă este mulțumit cu proprietatea luată în executare, se consideră că a făcut un acord pentru satisfacerea
creanței sale; nici nu poate spune că a deținut proprietatea în gaj pentru o anumită sumă și să intenteze o acțiune pentru a
recupera diferența.
(4) În cazul în care apare o controversă cu privire la un bun luat în executare, Împăratul nostru a hotărât că cei care execută
hotărârea trebuie să facă o examinare a acestuia și, dacă constată că aparține părții care a fost înfrântă, trebuie să execute
hotărârea. Trebuie totuși să se remarce că ei sunt obligați să facă această examinare sumară; decizia lor nu poate nici să
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prejudicieze debitorul, dacă ei consideră că bunul ar trebui eliberat ca aparținând părții care a ridicat controversa, și nu celui
în numele căruia a fost luat în executare; nici cel căruia i s-a predat nu ar trebui să aibă dreptul imediat la el în virtutea
hotărârii, dacă bunul este de așa natură încât poate fi recuperat de la el în cursul obișnuit al dreptului. Prin urmare, rezultatul
este că chestiunea va rămâne în starea sa inițială, iar bunurile afectate de hotărâre nu pot beneficia decât de partea menționată
mai sus prin uzucapiune. Cu toate acestea, trebuie spus că, în cazul în care apare un litigiu cu privire la ceea ce a fost luat în
executare, ar trebui să se renunțe la acesta și să se ia alte bunuri cu privire la care nu există nicio controversă.
(5) Să vedem, în cazul în care bunul luat în executare a fost gajat, dacă acesta poate fi vândut, astfel încât, după ce creditorul
a fost satisfăcut, orice rest poate fi aplicat la hotărâre. Și, deși un creditor nu poate fi obligat să vândă bunurile pe care le-a
primit cu titlu de gaj, acestea pot fi totuși păstrate până la emiterea executării silite a hotărârii, iar dacă bunul sechestrat ar
găsi un cumpărător care, după ce creditorul a fost satisfăcut, este gata să plătească orice sold rămas, vânzarea acestui bun
poate fi, de asemenea, permisă. Nu se consideră că situația creditorului se înrăutățește, deoarece acesta a obținut ceea ce i se
cuvenea, și nici nu ar trebui să i se elibereze dreptul de gaj înainte de satisfacerea creanței sale.
(6) În cazul în care, după adjudecarea bunului preluat prin executare silită, apare vreo controversă cu referire la cumpărător,
să vedem dacă magistratul care a executat hotărârea va fi competent în această privință. Nu cred că există vreun motiv pentru
o anchetă suplimentară, deoarece, atunci când cumpărarea a fost odată perfectată, cel care a cumpărat proprietatea trebuie să
își asume riscul; și cu siguranță, după ce cumpărătorul a fost pus în posesie, datoria judecătorului a luat sfârșit. Aceeași regulă
se va aplica și în cazul în care proprietatea este adjudecată celui în favoarea căruia a fost pronunțată decizia.
(7) În cazul în care cumpărătorul căruia i-a fost adjudecat bunul de către instanță nu plătește prețul, să vedem dacă
magistrații, a căror datorie este de a executa hotărârea, ar trebui să-i ceară socoteală. Nu cred că pot merge mai departe, altfel
procedurile ar deveni interminabile. Dar ce putem spune într-un caz de acest gen? Să se pronunțe o hotărâre împotriva
cumpărătorului și să se emită o executare silită împotriva acestuia? Sau trebuie să considere imediat cazul ca fiind soluționat?
Și ce trebuie făcut în cazul în care cumpărătorul neagă că a cumpărat proprietatea sau susține că a plătit pentru ea? Cea mai
bună opinie va fi ca judecătorul să nu intervină, mai ales că partea în favoarea căreia a fost pronunțată hotărârea nu are niciun
drept de acțiune împotriva celui care obține proprietatea și, în plus, nu suferă niciun prejudiciu; deoarece este necesar ca
proprietatea luată în executare și vândută să fie plătită în numerar, și nu ca banii să fie plătiți după o anumită perioadă de
timp. Și, într-adevăr, dacă instanța ar trebui să intervină, ar trebui să o facă doar în măsura în care ia și vinde bunurile care au
fost adjudecate, ca și cum acestea nu ar fi fost eliberate de privilegiul hotărârii.
(8) Magistrații pot, de asemenea, să execute o hotărâre judecătorească prin luarea creanțelor debitorului, dacă nu există nimic
altceva care să facă obiectul executării, deoarece Împăratul nostru a declarat într-un Rescript că un bilet la ordin poate fi luat
în executare.
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(9) Dar să vedem dacă se poate executa silit numai o creanță recunoscută de debitor sau dacă se poate face acest lucru dacă
acesta își neagă răspunderea. Cea mai bună opinie este că ar trebui să fie pus sub sechestru doar ceea ce el recunoaște că este
datorat. Cu toate acestea, dacă el ar nega că datorează creanța, ar fi perfect adecvat să nu o includem; cu excepția cazului în
care cineva, urmând exemplul sechestrului asupra bunurilor mobile, ar merge și mai departe și ar spune că judecătorii înșiși
ar trebui să facă o investigație a creanței, așa cum fac în cazul altor bunuri personale, dar acest lucru este precizat în mod
diferit într-un rescript.
(10) Din nou, ce ar trebui să spunem în cazul în care judecătorii înșiși iau măsuri cu referire la creanță și cer ca suma datoriei
să fie plătită în urma hotărârii; sau dacă ar trebui să vândă creanța, așa cum obișnuiesc să facă, atunci când alte bunuri
personale sunt luate în executare? Este necesar ca judecătorii să facă ceea ce li se pare cel mai bine pentru a executa
hotărârea.
(11) În cazul în care partea împotriva căreia este pronunțată hotărârea are bani depozitați la bancheri, aceștia pot fi, de
asemenea, luați în executare. Și, mai mult, dacă există bani în mâinile altcuiva, care ar trebui plătiți părții care a pierdut
procesul, se obișnuiește să se pună poprire pe ei și să se aplice la plata hotărârii.
(12) Mai mult, banii care au fost depozitați la oricine pentru a fi păstrați în siguranță sau plasați într-un cufăr în același scop
pot fi sechestrați pentru a satisface o hotărâre judecătorească. Din nou, în cazul în care banii aparținând unui tutelat au fost
plasați într-un cufăr pentru cumpărarea unui teren, aceștia pot fi luați de către judecătorul însărcinat cu executarea hotărârii,
fără permisiunea pretorului, și folosiți pentru plata creanței.
16. Același, Despre Edict, Cartea LXIII.
Există persoane care nu pot fi acționate în judecată decât pentru sumele pe care le pot plăti, adică fără a li se deduce datoriile.
Astfel de persoane sunt cele împotriva cărora se intentează o acțiune în justiție în contul unei anumite asocieri, căci prin
asociere se înțelege că aceasta include toate bunurile. Aceeași regulă se aplică și în cazul ascendenților,
(17) Același, Despre Edict, Cartea a X-a.
Precum și pentru un patron, o patroană, copiii și ascendenții lor. De asemenea, un soț, atunci când este acționat în judecată
pentru zestre, este răspunzător doar pentru ceea ce poate plăti.
18. Același, Despre Edict, Cartea LXVI.
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De asemenea, un soldat, căruia i s-a pronunțat o hotărâre judecătorească împotriva sa, este obligat, după eliberare, să
plătească numai în măsura posibilităților sale.
(19) Paulus, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
În cazul în care există mai multe persoane cărora li se datorează bani din același motiv, este preferabilă poziția celui mai
diligent; și nu se face nicio deducere din ceea ce se datorează persoanelor de rang egal, așa cum se întâmplă în cazul unei
acțiuni De peculio; pentru că, în acest caz, poziția celui care procedează primul este cea mai avantajoasă. Cu toate acestea,
datoria nu ar trebui să fie dedusă în cazul în care acțiunea este intentată împotriva unui tată sau a unui patron, mai ales atunci
când datoria este datorată unor persoane de aceeași condiție, cum ar fi altor copii sau altor liberți.
1. De asemenea, cel împotriva căruia este intentată o acțiune în contul unei donații nu poate fi judecat decât pentru suma pe
care este în măsură să o plătească; și el, de fapt, este singurul cu privire la care ar trebui să fie dedusă datoria. În ceea ce-i
privește pe cei cărora li se datorează bani din același motiv, este preferabilă poziția celui mai harnic. Și, într-adevăr, nu cred
că ar trebui să i se extorcheze tot ceea ce are, ci să se aibă grijă să nu-l reducă la sărăcie.
20. Modestinus, Divergențe, Cartea a II-a.
Un soț poate fi judecat în cazul unei zestre, în măsura în care este în măsură să plătească; dar, când este dat în judecată de
soția sa din cauza unui alt contract, printr-o Constituție a Divinului Pius, poate fi judecat și în măsura mijloacelor sale.
Echitatea sugerează, de asemenea, că aceeași regulă ar trebui să se aplice și în cazul în care o soție este dată în judecată de
soțul ei.
21. Paulus, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
Mai mult, la fel ca în cazul soțului, nici socrului nu i se poate pronunța o hotărâre judecătorească împotriva sa dincolo de
posibilitățile sale de plată. 22. Dacă, totuși, împotriva socrului este intentată o acțiune întemeiată pe promisiunea de zestre,
poate fi pronunțată o hotărâre împotriva lui în limita mijloacelor sale? Acest lucru pare a fi echitabil, dar nu este practica
noastră, așa cum afirmă Neratius.
22. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXI.
Acest lucru, însă, este înțeles în cazul în care o acțiune este intentată împotriva socrului, pentru a recupera o zestre care a fost
promisă după ce căsătoria a fost dizolvată. Dar dacă se intentează o acțiune în justiție pentru recuperarea zestrei, în timpul
continuării căsătoriei, trebuie să i se acorde o scutire, pentru ca să nu fie judecat pentru mai mult decât poate plăti.
2744

1. Referitor la ceea ce s-a afirmat în ceea ce privește cazul partenerilor, și anume că aceștia pot fi judecați în măsura
resurselor lor pecuniare, pretorul spune în Edictul său că va acționa dacă se va demonstra o cauză corespunzătoare. Acest
lucru va avea loc pentru a preveni acordarea de ajutor pentru oricine care neagă că este partener sau care este răspunzător din
cauza fraudei.
23. Paulus, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
Dacă o acțiune de recuperare a zestrei este intentată împotriva unui agent al soțului, iar judecata este pronunțată în timpul
vieții acestuia din urmă, aceasta nu poate fi decât pentru suma pe care o poate plăti, deoarece apărătorul soțului nu poate fi
judecat decât pentru această sumă; dar dacă soțul ar fi mort, judecata va include întreaga zestre.
(24) Pomponius, Despre Plautius, Cartea a IV-a.
Dacă un garant a fost acceptat pentru plata datoriei sau a hotărârii judecătorești, nu va fi un avantaj pentru el dacă persoana
pentru care s-a obligat va avea o hotărâre judecătorească pronunțată împotriva sa pentru suma pe care este în măsură să o
plătească.
1. Dacă soțul nu este solvabil, el poate profita de faptul că nu este în măsură să facă plata; pentru că acest privilegiu îi este
acordat personal și nu va profita moștenitorului său.
25. Paulus, Despre Edict, Cartea LX.
Trebuie remarcat faptul că moștenitorii acestor persoane nu sunt răspunzători în măsura capacității lor de plată, ci pentru
întreaga sumă.
26. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXVII.
Dacă părțile în litigiu se înțeleg asupra sumei pentru care trebuie să se pronunțe, nu va fi nepotrivit ca judecătorul să decidă în
consecință.
27. Modestinus, Opinii, Cartea I.
Guvernatorul unei provincii a pronunțat o decizie prin care o parte trebuia să plătească dobânda compusă, contrar legilor și
Constituțiilor imperiale și, din acest motiv, Lucius Titius a făcut apel la decizia nedreaptă a guvernatorului. Întrucât Titius nu
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a făcut apelul în conformitate cu legea, întreb dacă banii pot fi încasați în baza hotărârii. Modestinus a răspuns că, dacă
hotărârea era pentru o sumă determinată, nu exista nimic în cazul indicat pentru care să nu se poată emite o executare silită.
(28) Același, Opinii, Cartea II.
Doi judecători au pronunțat două decizii diferite. Modestinus a dat ca opinie că acestea ar trebui să rămână în suspensie până
când un magistrat competent a confirmat una dintre ele.
29. Același, Pandectele, Cartea a VII-a.
Timpul acordat unei părți pentru a satisface o hotărâre pronunțată împotriva sa este acordat și moștenitorilor săi și altor
succesori, cel puțin timpul care nu a expirat, deoarece privilegiul este acordat mai degrabă cauzei decât persoanei.
30. Pomponius, Diverse pasaje, cartea VII.
În cazul în care o anumită sumă de bani este promisă ca donație și este probabil ca resursele donatorului să se epuizeze în așa
măsură încât să nu-i rămână aproape nimic, ar trebui să se acorde o acțiune împotriva lui pentru ceea ce este în măsură să
plătească, astfel încât să rămână în mâinile sale o sumă suficientă pentru a-i permite să trăiască. Această regulă ar trebui să fie
respectată, în orice caz, între copii și părinți.
31. Callistratus, Anchete judiciare, Cartea a II-a.
Timpul de plată nu trebuie acordat doar debitorilor care îl solicită, ci trebuie prelungit, dacă circumstanțele o cer. Totuși,
atunci când cineva amână plata, mai degrabă prin încăpățânare decât pentru că nu poate obține banii, ar trebui să fie obligat
să plătească prin luarea bunurilor sale în executare silită pentru a satisface creanța, conform următoarei reguli pe care Divinul
Pius i-a prescris-o proconsulului Cassius, și anume: "Ar trebui să se acorde timp pentru plată celor care recunosc că au o
datorie sau care sunt obligați să plătească printr-o hotărâre judecătorească, iar timpul ar trebui să fie acela care pare a fi
suficient în funcție de mijloacele lor. Dacă nu fac plata în termenul acordat la început, sau după ce acesta a fost prelungit,
proprietatea lor <:an fi sechestrate și vândute, dacă nu satisfac creanța sau hotărârea judecătorească în termen de două luni;
iar dacă rămâne ceva din preț, acesta va fi returnat celui a cărui proprietate a fost luată în executare."
32. Același, Anchete judiciare, Cartea a III-a.
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În cazul în care un judecător se pronunță împotriva unor constituții care sunt citate, pentru motivul că nu le consideră
aplicabile la cazul în cauză, nu se consideră că s-a pronunțat împotriva lor în mod necorespunzător și, prin urmare, se poate
face apel împotriva deciziei sale; în caz contrar, se va considera că problema a fost soluționată definitiv.
33. The Same, Anchete judiciare, Cartea a V-a.
Divinului Hadrian, fiindu-i prezentată o petiție de către Iulius Tarentinus, în care acesta susținea că o hotărâre a fost
pronunțată împotriva sa prin faptul că judecătorul a fost înșelat prin probe falsificate și printr-o conspirație a adversarilor săi,
care au corupt martorii cu bani, împăratul a declarat într-un Rescript că el avea dreptul la o restituire completă, după cum
urmează: "În acest caz, împăratul a fost obligat să plătească o sumă de bani: "Am ordonat ca o copie a petiției care mi-a fost
prezentată de Julius Tarentinus să vă fie trimisă. Dacă el va dovedi că a fost asuprit de o conspirație a adversarilor săi și că
martorii lor au fost corupți cu bani, îi veți aplica o pedeapsă severă; iar dacă decizia judecătorului a fost indusă prin
reprezentări false, îi veți acorda o restituire completă."
34. Licinius Rufinus, Reguli, Cartea a XIII-a.
Dacă cineva se opune ca o parte împotriva căreia a fost pronunțată o hotărâre judecătorească să păstreze proviziile sau patul
său, trebuie să se acorde o acțiune penală pretoriană împotriva sa; sau, după cum susțin unele autorități, poate fi dat în
judecată pentru prejudiciul suferit.
35. Papirius Justus, Constituții, Cartea II.
Împărații Antoninus și Verus au declarat într-un rescript că, deși nu este necesar să se înceapă din nou procedurile pe motiv
că au fost descoperite noi dovezi documentare, ei vor permite totuși, în chestiuni legate de afaceri publice, ca astfel de dovezi
să fie folosite, dacă se prezintă un motiv corespunzător.
36. Paulus, Despre Edict, Cartea XVII.
Pomponius, în Cartea a treizeci și șaptea despre Edict, spune că, atunci când există mai mulți judecători care investighează o
chestiune care implică libertatea, iar unul dintre ei nu este suficient de informat pentru a lua o decizie, iar ceilalți sunt de
acord; dacă primul jură că nu este suficient de informat și nu mai ia parte la procedură, ceilalți, care au fost de acord, pot
pronunța o hotărâre; deoarece, chiar dacă judecătorul menționat mai sus poate fi în dezacord, decizia majorității va rămâne
valabilă.
(37) Marcellus, Digest, Cartea a V-a.
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Se înțelege că toți judecătorii au pronunțat o hotărâre atunci când sunt toți prezenți.
38. Paulus, Despre Edict, Cartea XVII.
Atunci când numărul judecătorilor este egal și se dau opinii diferite într-o cauză care implică libertatea, hotărârea va fi
pronunțată în favoarea libertății (în conformitate cu Constituția Divinului Pius), dar, în toate celelalte cazuri, hotărârea va fi
pronunțată în favoarea pârâtului. Această regulă trebuie să fie respectată și în cauzele penale.
(1) Dacă judecătorii pronunță hotărâri pentru sume diferite, Julianus spune că trebuie adoptată cea pentru cea mai mică sumă.
39. Celsus, Digest, Cartea a III-a.
(2) Atunci când trei judecători sunt desemnați să judece o cauză, doi dintre ei nu o pot decide, dacă unul dintre ei este absent,
deoarece toți trei au fost însărcinați să o judece. Dacă, totuși, al treilea este prezent și nu este de acord cu ceilalți, hotărârea
celor doi va rămâne valabilă. Căci este cu siguranță adevărat că toți au pronunțat o hotărâre.
40. Papinianus, Opinii, Cartea a X-a.
S-a stabilit că o parte împotriva căreia a fost pronunțată o hotărâre judecătorească este lipsită de avantajele legate de
recompensele acordate în contul coroanelor sacre câștigate în concursurile publice și că acești bani pot fi luați în executare
silită pentru satisfacerea hotărârii.
41. Paulus, Întrebări, cartea XIV.
Nesennius Apollinaris: Dacă ești pe cale să-mi faci o donație, iar eu te deleg să plătești creditorului meu, se poate intenta o
acțiune împotriva ta pentru întreaga sumă? Și dacă vei fi dat în judecată pentru întreaga sumă, crezi că va fi diferit dacă nu te
voi desemna pe tine să plătești creditorul meu, ci pe cineva căruia doresc să îi dau o sumă egală? Și ce trebuie făcut în cazul
celui care, dorind să facă o donație unei femei, promite o zestre soțului ei? Răspunsul a fost că creditorul nu poate fi
împiedicat de o excepție, deși persoana delegată se poate prevala de una împotriva celui în numele căruia a făcut
promisiunea. Cazul soțului este același; și mai ales, dacă acesta introduce o acțiune în timpul existenței căsătoriei. Și, așa cum
moștenitorul donatorului poate obține o hotărâre judecătorească împotriva sa în întregime, la fel și fideiusorul, care s-a făcut
răspunzător pentru donație, poate fi acționat în judecată pentru întreaga sumă, precum și oricine altcineva căruia nu i-a fost
dată donația.
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(1) O anumită persoană a donat o suprafață de teren. În cazul în care nu l-a predat, poate fi judecat ca orice alt posesor. Dacă,
totuși, a predat terenul, se poate pronunța o hotărâre judecătorească împotriva sa pentru întreaga recoltă, dacă nu a consumato, și nu poate fi exonerat de răspundere, chiar dacă o predă imediat. Dacă a încetat să mai dețină prin fraudă, donatarul
trebuie să depună jurământ în fața instanței, iar judecata se va pronunța în funcție de suma pentru care depune jurământul.
(2) Donatorul, împotriva căruia s-a pronunțat o hotărâre judecătorească pentru întreaga valoare a donației, nu este obligat la o
sumă care depășește capacitatea sa de plată, ceea ce constituie un avantaj conferit de constituții.
42. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Paulus a dat ca opinie că pretorul nu poate anula o hotărâre pe care a pronunțat-o deja, dar că poate, chiar în aceeași zi în care
a fost pronunțată, să suplinească orice lucru care a fost omis în hotărâre, fie în favoarea sau împotriva pârâtului, și care se
referă la chestiuni cuprinse în aceasta.
43. Același, Opinii, Cartea XVI.
Paulus a dat, de asemenea, ca fiind de părere că, atunci când mai multe părți au avut o hotărâre pronunțată împotriva lor
pentru o anumită sumă de bani, ele nu puteau fi obligate prin aceeași decizie să plătească mai mult decât părțile lor
respective. Dacă a fost pronunțată o hotărâre împotriva a trei părți, iar Titius și-a plătit partea sa, o acțiune ar putea fi
intentată împotriva sa în temeiul aceleiași hotărâri pentru a-l obliga să plătească părțile celorlalți.
(44) Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
Un proces a fost intentat împotriva unei tutele de sex feminin pe baza unui contract convenit de tatăl ei și autorizat de tutorele
ei, iar ea a pierdut procesul. Gardienii ei au determinat-o ulterior să respingă averea tatălui ei și, prin urmare, aceasta a trecut
în mâinile substitutului sau ale coerezilor ei.
S-a pus întrebarea dacă aceștia vor fi sau nu răspunzători în virtutea deciziei. S-a considerat că ar trebui să se acorde o acțiune
împotriva lor, cu excepția cazului în care a fost pronunțată o hotărâre împotriva tutorelui din vina tutorilor săi.
45. Paulus, Decizii, Cartea I.
Procedurile care au început pot fi respinse în ziua procesului, dacă părțile sunt de acord, iar judecătorul permite acest lucru;
cu condiția ca problema sau procesul să nu fi fost încheiat în mod judiciar.
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1. Nu se poate face nimic pentru a mări sau a micșora daunele penale după ce s-a pronunțat hotărârea, cu excepția cazului în
care acest lucru este autorizat de împărat.
2. Nici o hotărâre nu poate fi pronunțată împotriva minorilor care nu sunt apărați și care nu au tutore sau curator.
46. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Nu este interzisă modificarea pledoariilor, cu condiția ca tenorul hotărârii să rămână neschimbat.
47. Paulus, Decizii, Cartea a V-a.
În orice caz, hotărârea trebuie să fie pronunțată în prezența tuturor părților interesate, în caz contrar ea nu va produce efecte
decât cu referire la cei prezenți.
1. În cazul în care părțile care au fost citate în mod repetat neglijează să-și apere cauza în fața Trezoreriei, ele sunt pasibile de
o acțiune în justiție. Se înțelege că aceasta este situația în care, după ce au fost notificate de mai multe ori, acestea au refuzat
să se prezinte.
48. Tryphoninus, Disputații, Cartea a II-a.
Deciziile trebuie să fie pronunțate de pretor în limba latină.
49. Paulus, Manuale, Cartea a II-a.
Un fiu care a fost dezmoștenit sau care a respins averea tatălui său nu poate fi judecat, în baza unui contract al său, pentru
mai mult decât poate plăti. Să vedem în ce măsură va fi considerat solvabil, dacă acest lucru se referă la ceea ce rămâne după
ce toate datoriile sale au fost plătite, ca în cazul celui care este dat în judecată în urma unei donații, sau se aplică unui soț și
unui patron, a căror îndatorare nu este dedusă? Fără îndoială, legea prevede ca plata să fie făcută ca în cazul unui soț sau al
unui patron, pentru că ar trebui să fim mai îngăduitori cu un donator decât cu cel care este obligat să achite o datorie reală,
50. Tryphoninus, Disputații, Cartea XII.
Pentru a împiedica un donator să sărăcească din cauza propriei sale liberalități.
(51) Paulus, Manuale, Cartea II.
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Dacă cineva va face ca proprietatea sa să fie vândută în mod fraudulos, va fi responsabil în întregime.
(1) În cazul în care cineva refuză să admită ca un creditor să intre în posesia bunurilor sale, care i-au fost concesionate pentru
conservarea lor, iar vânzătorul plătește creditorului tot ceea ce i se cuvine, se pune întrebarea dacă debitorul va fi eliberat.
Cred că ar acționa în mod dezonorant cel care dorește să obțină a doua oară ceea ce a primit deja.
52. Tryphoninus, Disputații, Cartea XII.
Dacă se intentează un proces împotriva unui soț pentru că și-a însușit bunurile soției sale, deși se spune că acest proces își are
originea în parteneriatul existent între soț și soție, soțul ar trebui să fie judecat pentru întreaga sumă, deoarece, în acest caz, se
bazează pe un act ilegal și pe o crimă.
53. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
Contumacia celor care au refuzat să se supună convocării instanței este pedepsită prin pierderea cauzei.
1. Este considerat contumacios cel care, după ce a fost citat de trei ori, sau după ce a fost citat de trei ori, sau după ce a fost
citat de trei ori, sau după ce a fost citat de trei ori, în loc de trei, în mod obișnuit se numește peremptoriu, refuză să se
prezinte.
2. Nu este pasibil de pedeapsa pentru contumacie cel pe care o sănătate precară sau o afacere de mare importanță îl împiedică
să se prezinte.
3. Persoanele nu sunt considerate contumacioase decât dacă, fiind obligate să se supună, refuză să o facă, adică dacă refuză să
se supună celor care au jurisdicție asupra lor.
54. Paulus, Hotărâri, Cartea I.
O citație peremptorie emisă împotriva unui warfl care nu este apărat, a unei persoane care este absentă în interes de serviciu
pentru stat sau a unui minor de douăzeci și cinci de ani, nu are nici o forță sau efect.
1. Cel care este citat în fața unei instanțe superioare nu este considerat contumacios dacă lasă cauza neterminată în instanța
inferioară.
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55. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea LI.
După ce un judecător a pronunțat o dată decizia sa, el încetează să mai fie judecător în ceea ce privește această cauză.
Practica noastră este că un magistrat care a pronunțat o dată o hotărâre pentru o sumă mai mare sau mai mică decât cea
solicitată nu o poate modifica, deoarece și-a îndeplinit bine sau rău, o dată pentru totdeauna, datoria funcției sale.
56. Același, Despre Edict, Cartea XXVII.
Potrivit unui Rescript al Divinului Marcus, nimic nu poate fi cerut după ce a fost pronunțată o hotărâre, sau după ce o cauză a
fost decisă prin jurământ, sau după ce pârâtul a mărturisit judecata în instanță, pentru motivul că o mărturisire de judecată
făcută în instanță este considerată același lucru cu o hotărâre.
57. Același, Disputații, Cartea a II-a.
S-a cerut sfatul dacă o decizie pronunțată de un judecător, care are mai puțin de douăzeci și cinci de ani, este valabilă. Este
perfect corect să se considere că o astfel de decizie este valabilă, cu excepția cazului în care acesta avea mai puțin de
optsprezece ani. Dacă un minor deține funcția de magistrat, trebuie spus cu siguranță că jurisdicția sa nu ar trebui să fie pusă
la îndoială. În cazul în care un judecător minor este numit cu acordul părților, iar acestea îi cunosc vârsta și sunt de acord ca
el să prezideze cauza, este foarte corect să se considere că decizia sa va fi validă. Prin urmare, dacă un pretor sau un consul,
care este minor, expune legea și dă o opinie, actul său va fi valid; pentru că împăratul care l-a numit magistrat prin decretul
său i-a conferit autoritatea de a rezolva toate problemele legate de funcția sa.
58. Același, Disputații, Cartea a VII-a.
Bunurile care au fost luate în executare și vândute pot fi recuperate, dacă acest lucru a fost făcut fără ca o hotărâre să fi fost
pronunțată în prealabil.
59. Același, Despre toate tribunalele, Cartea a IV-a.
În pronunțarea hotărârii, este suficient ca judecătorul să menționeze suma și să dispună ca aceasta să fie plătită sau furnizată,
sau să folosească orice alt termen care are această semnificație.
1. Este, de altfel, stabilit într-un rescript că, chiar dacă suma nu este menționată în hotărâre, dar partea care a intentat acțiunea
a menționat-o, iar judecătorul spune: "Plătiți ceea ce se pretinde" sau "Atât cât se pretinde", hotărârea va fi ialidă.
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2. Atunci când magistrații pronunță o hotărâre pentru principalul și, cu referire la dobândă, adaugă: "Dacă este datorată vreo
dobândă, să fie plătită", "Sau să fie plătită dobânda datorată", hotărârea lor nu este valabilă; deoarece ei ar trebui să
stabilească valoarea dobânzii și să o stabilească prin decizia lor.
3. Dacă cineva, după ce a primit o somație peremptorie, are o hotărâre pronunțată împotriva sa după moartea sa, aceasta nu
va fi valabilă, deoarece o somație peremptorie nu are niciun efect după moartea pârâtului; și de aceea judecătorul trebuie să ia
cunoștință de caz, ca și cum lucrurile ar fi rămas neschimbate, și să decidă cum i se pare mai bine.
60. Julianus, Digest, Cartea a V-a.
A fost ridicată următoarea întrebare. Unul dintre mai mulți justițiabili care a fost atacat de febră s-a retras din cauză; dacă
judecătorul pronunță o hotărâre în absența sa, se va considera că a acționat conform legii? Răspunsul a fost că o boală
periculoasă cere amânare, chiar dacă părțile și judecătorul nu sunt dispuși să o acorde. Mai mult, este considerată periculoasă
o boală care oferă un impediment pentru desfășurarea afacerilor de către oricine. Ce poate fi însă un impediment mai mare
pentru un proces decât acea revoltă a corpului împotriva naturii care este desemnată febră ? Prin urmare, dacă una dintre părți
are febră în momentul în care este pronunțată hotărârea, se consideră că aceasta nu este pronunțată deloc. Cu toate acestea, se
poate spune că există o diferență considerabilă între febre, deoarece dacă o persoană este de altfel sănătoasă și robustă, iar în
momentul în care a fost pronunțată decizia are o ușoară criză de febră, sau dacă are o febră cronică sau cuarțoasă și, cu toate
acestea, este capabilă să se ocupe de afacerile sale, se poate spune că boala sa nu este gravă.
(61) Același, Digest, cartea XLV.
În acțiunea de executare silită, reclamantul în favoarea căruia a fost pronunțată mai întâi o hotărâre împotriva pârâtului nu are
dreptul la preferință.
62. Alfenus Varus, Epitome din Digestul lui Paulus, Cartea a VI-a.
S-a pus problema dacă un judecător care a pronunțat o decizie nepotrivită poate pronunța o alta în aceeași zi. Răspunsul a fost
că nu putea face acest lucru.
63. Macer, Despre apeluri, Cartea a II-a.
În Constituțiile imperiale s-a afirmat adesea că hotărârile obținute de anumite persoane nu aduc atingere drepturilor altora.
Totuși, acest lucru admite o anumită distincție, deoarece, în unele cazuri, o hotărâre pronunțată împotriva anumitor persoane
îi prejudiciază pe alții care au cunoștință de ea, dar, în alte cazuri, nu îi prejudiciază nici măcar pe cei împotriva cărora a fost
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pronunțată. O hotărâre judecătorească nu îi dezavantajează pe cei care au cunoștință de ea, ca în cazul în care unul dintre cei
doi moștenitori ai unui debitor a fost condamnat prin hotărâre judecătorească, deoarece dreptul celuilalt de a se apăra rămâne
neafectat, chiar dacă ar fi știut că a fost acționat în judecată împreună cu coeredele său. Mai mult, atunci când unul dintre cei
doi reclamanți, după ce a pierdut procesul, acceptă decizia, cererea celuilalt nu este prejudiciată. Acest lucru a fost declarat
într-un rescript. O hotărâre pronunțată împotriva anumitor părți lezează alte părți care au cunoștință de aceasta, atunci când
oricine are dreptul de a intenta sau de a se apăra într-o acțiune în fața altei părți permite altcuiva să facă acest lucru; ca, de
exemplu, atunci când un creditor permite debitorului său să intenteze o acțiune în justiție care implică dreptul de gaj; sau
când un soț permite socrului său sau soției sale să inițieze o procedură pentru a stabili proprietatea asupra unui bun primit cu
titlu de zestre; sau când un posesor permite vânzătorului să intenteze o acțiune pentru a stabili titlul de proprietate asupra unui
bun pe care l-a cumpărat. Se înțelege că aceste puncte au fost soluționate de numeroase constituții. Căci de ce ar trebui
cunoașterea să lezeze aceste părți, când nu lezează pe cele menționate anterior? Motivul este că, atunci când cineva știe că
coeredele său introduce o acțiune în justiție, nu îl poate împiedica să folosească orice mijloace pe care le poate folosi pentru a
introduce sau a apăra o acțiune în care este interesat. Cu toate acestea, cel care permite unui fost proprietar al bunului în
litigiu să apere o acțiune este, din cauza cunoștinței sale, împiedicat de o excepție, chiar dacă acțiunea a fost decisă cu referire
la alții; deoarece decizia a fost pronunțată cu consimțământul său, în ceea ce privește orice drept derivat de la partea care
apare în cauză. Căci dacă, prin intervenția mea, libertul meu este decis ca fiind sclavul sau libertul altuia, drepturile mele vor
fi prejudiciate. O distincție apare însă în cazul în care Titius vă dă în judecată pentru a recupera o bucată de pământ, despre
care eu susțin că îmi aparține în mod direct, și nu prin Titius; pentru că, chiar dacă hotărârea a fost pronunțată împotriva lui
Titius cu știrea mea, eu tot nu sufăr nicio atingere a drepturilor mele, deoarece nu revendic pământul prin același titlu cu cel
în baza căruia Titius a fost învins; și nu pot interveni pentru a-l împiedica să se folosească de presupusul său drept, așa cum sa întâmplat în cazul coerezului menționat mai sus.
64. Scaevola, Digest, Cartea XXV.
Un anumit om angajat în tranzacționarea afacerilor altora, după ce a fost judecat împotriva sa, a făcut apel, iar cazul nu a fost
soluționat pentru o lungă perioadă de timp. Recursul, fiind considerat că a fost formulat pe motive insuficiente, iar executarea
hotărârii s-a prelungit, s-a pus problema dacă trebuie calculată dobânda pentru perioada de timp de la pronunțarea hotărârii
inițiale până la soluționarea recursului. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, ar trebui să se acorde o
acțiune pretoriană.
Tit. 2. Cu privire la mărturisiri.

(1) Paulus, Despre Edict, Cartea LVI.
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Cel care mărturisește la tribunal se consideră că a fost judecat împotriva sa, deoarece el însuși este, ca și cum ar fi condamnat
prin propria sentință.
2. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVIII.
Cel care face o greșeală nu mărturisește decât dacă ignoră legea.
3. Paulus, Despre Plautius, Cartea a IX-a.
4. Julianus spune că cel care mărturisește că datorează o moștenire ar trebui să fie obligat prin orice mijloace să o plătească,
chiar dacă proprietatea nu a existat niciodată sau a încetat să mai existe. Totuși, el poate fi obligat să plătească valoarea
estimată a proprietății pentru motivul că cel care mărturisește este considerat ca și cum ar fi fost judecat împotriva sa.
4. Același, Despre Plautius, cartea XV.
Dacă cel împotriva căruia a fost inițiată o procedură în temeiul legii Aquilian mărturisește că a ucis un sclav, chiar dacă nu a
făcut acest lucru, iar sclavul se dovedește a fi fost ucis, el va fi răspunzător din cauza mărturisirii sale.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVII.
În cazul în care cineva mărturisește că are o datorie față de Stichus, ar trebui să se judece" împotriva lui; chiar dacă Stichus
este deja mort, sau a murit după ce problema a fost alăturată în acest caz.
6. Același, Despre toate tribunalele, Cartea V.
Cel care mărturisește că datorează o anumită sumă de bani este considerat ca și cum ar fi fost pronunțată o hotărâre
judecătorească împotriva sa; dar această regulă nu se aplică atunci când suma este incertă.
1. Atunci când cineva recunoaște că datorează o sumă de bani incertă sau ceva care nu este desemnat în mod specific, ca de
exemplu, dacă spune că este obligat să predea fie Stichus, fie o suprafață de pământ, trebuie să fie îndemnat să își precizeze
afirmațiile. Aceeași regulă se aplică și celui care recunoaște că datorează o anumită proprietate, pentru a-l constrânge să
precizeze suma.
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2. Dacă eu deschid o acțiune pentru a recupera o suprafață de teren care îmi aparține, iar dumneavoastră recunoașteți că este a
mea, vă veți occipi în aceeași poziție ca și cum ar fi fost pronunțată o hotărâre prin care se declară că terenul îmi aparține. Și,
în orice alt fel de acțiuni civile sau onorifice, și în toate interdicțiile pentru producerea de bunuri sau restituirea lor, inclusiv
interdicțiile prohibitive, dacă partea care este acționată în judecată recunoaște datoria, se poate spune că pretorul trebuie să
urmeze prevederile Rescriptului Divinului Marcus, și tot ceea ce el recunoaște a fi datorat este considerat ca fiind decis în
mod judiciar. Prin urmare, în acțiunile în care se acordă timp pentru restituirea proprietății, acesta va fi acordat și pentru
restituirea părții care recunoaște judecata; iar dacă restituirea nu ar trebui să fie făcută, valoarea proprietății va fi evaluată în
instanță.
3. Dacă cineva recunoaște că o creanță este valabilă în absența adversarului său, să vedem dacă nu ar trebui să se considere că
a fost pronunțată o hotărâre împotriva sa; pentru că cel care depune jurământ cu referire la serviciile sale nu este răspunzător
și nu se obișnuiește să se condamne pe cineva în absența sa. Este cert că este suficient ca mărturisirea să fie făcută în prezența
unui agent, a unui tutore sau a unui curator.
4. Să vedem dacă va fi suficient ca un agent, un tutore sau un curator să facă mărturisirea. Nu cred că va fi suficient.
5. În cazul mărturisirii unui tutore, avem nevoie de autoritatea tutorelui său, acordăm restituirea completă a unui minor
împotriva mărturisirii sale.
6. Cei care au mărturisit judecata au dreptul la un termen de plată după ce au făcut mărturisirea, la fel ca și părțile după ce a
fost pronunțată o hotărâre.
7. Africanus, Întrebări, Cartea a V-a.
În cazul în care a fost intentat un proces pentru a constrânge executarea unui trust, moștenitorul recunoscând că îl datorează,
a fost numit un arbitru pentru a vedea dacă bunurile au fost livrate, care a constatat că nu se datora nimic. S-a pus întrebarea
dacă moștenitorul putea fi exonerat de răspundere. Am răspuns că era important să se afle de ce nu se datora nimic, pentru că
dacă motivul era că trustul era nul, moștenitorul nu ar fi fost eliberat. Dar dacă era din cauză că testatorul nu era solvabil sau
dacă moștenitorul a susținut în fața pretorului că totul a fost plătit și, întrucât apăruse o controversă și un calcul era dificil, o
stare de lucruri a determinat numirea unui arbitru, acesta putea elibera moștenitorul fără a-și depăși autoritatea. Căci este de
datoria lui să elibereze moștenitorul, dacă, după ce s-a făcut calculul, nu se găsește nimic cu care să execute încrederea; dar,
în primul rând, el ar trebui să-l trimită pe moștenitor în fața pretorului pentru ca acesta să fie eliberat.
8. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
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O parte care mărturisește o judecată nu ar trebui să aibă o hotărâre pronunțată în mod absolut împotriva sa, atunci când a
recunoscut că datorează o proprietate a cărei existență este incertă.
Tit. 3. Cu privire la cesiunea în beneficiul creditorilor.

1. Ulpianus, Despre edict, cartea XVII.
Privilegiul de a încasa banii împrumutați pentru repararea clădirilor este acordat unui creditor.
2. Același, Despre Edict, Cartea XXI.
În acțiunile personale, cei Care au încheiat ulterior contracte și ai căror bani au fost plătiți creditorilor anteriori, sunt subrogați
la aceștia.
3. Același lucru, Despre Edict, Cartea LVIII.
Cel care a făcut o cesiune a proprietății sale nu este privat de ea înainte de vânzare; și, prin urmare, dacă este pregătit să se
apere, proprietatea sa nu va fi vândută.
(4) Același, Despre Edict, Cartea LIX.
Dacă cel care face o cesiune dobândește ulterior o proprietate, el poate fi dat în judecată în măsura capacității sale de plată.
1. Sabinus și Cassius consideră că cel care a făcut o cesiune nu mai poate fi supărat, nici măcar de către alții față de care este
dator.
5. Paulus, Despre edict, Cartea L.
Cel care se pocăiește că a făcut o cesiune poate, prin instituirea unei apărări, să împiedice vânzarea acesteia.
6. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIV.
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Dacă un om care a făcut o cesiune dobândește altceva de valoare neînsemnată, după ce a avut loc vânzarea, proprietatea sa nu
poate fi vândută a doua oară. Dar, în ce mod putem face o estimare a acesteia, pentru a-i determina valoarea? Trebuie să o
determinăm în funcție de cantitatea bunului care a fost dobândit sau de calitatea acestuia? Cred că întrebarea ar trebui să fie
decisă în funcție de cantitate, cu condiția să știm că i s-a lăsat ceva prin compasiune, de exemplu, o sumă care trebuie plătită
lunar sau anual pentru întreținerea sa; și, într-un astfel de caz, nu este necesar ca proprietatea sa să fie vândută a doua oară,
deoarece nu ar trebui să fie privat de subzistența sa zilnică.
Aceeași regulă se va aplica în cazul în care uzufructul unui bun din care primește doar o sumă suficientă pentru întreținerea
sa i-a fost acordat sau lăsat prin moștenire.
7. Modestinus, Pandectele, Cartea a II-a.
Când bunurile unui debitor sunt vândute; la cererea creditorilor, se permite o a doua vânzare a bunurilor sale până la achitarea
întregii sale datorii, cu condiția ca debitorul să fi făcut achiziții suficiente pentru a justifica acțiunea pretorului.
8. Ulpianus, Cartea XXVI.
Cel care face o cesiune înainte de a-și recunoaște datoria și înainte de a fi pronunțată o hotărâre împotriva sa sau de a
mărturisi în instanță, nu ar trebui să fie ascultat.
(9) Marcianus, Institutes, Cartea a V-a.
O cesiune poate fi făcută nu numai în instanță, ci și în afara ei. Este suficient ca ea să fie stabilită prin intermediul unui
mesager sau al unei scrisori.
Tit. 4. Cu privire la motivele pentru care se acordă posesia.

1. Ulpianus, Despre edict, cartea XII.
Există aproximativ trei cauze pentru care se obișnuiește să se pună un creditor în posesia bunurilor debitorului său: în primul
rând, pentru a le proteja; în al doilea rând, pentru a păstra o moștenire; și în al treilea rând, în numele unui copil nenăscut.
Atunci când posesia este acordată pentru prevenirea unei amenințări de prejudiciu, în cazul în care nu se constituie o garanție,
nu sunt incluse toate bunurile, ci doar cele de la a căror cădere se așteaptă să rezulte un prejudiciu.
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2. Același, Despre Edict, Cartea a V-a.
Pretorul spune: "Voi ordona punerea în posesie a proprietății celui care a dat o garanție pentru a se prezenta la tribunal, dacă
nu permite accesul la el însuși și nu este apărat".
(1) Nu permite accesul la el însuși cel care acționează în așa fel încât îl împiedică pe adversarul său să se apropie de el. Prin
urmare, dacă pretorul ordonă punerea în posesie a bunurilor unei persoane care se ascunde.
(2) Dar ce se întâmplă dacă acesta nu se ascunde, ci, fiind absent, nu este apărat? Se poate considera că nu permite accesul la
el însuși?
(3) Se consideră că este în măsură să se apere cel care nu înrăutățește condiția adversarului său prin absența sa.
(4) Cuvintele "dacă nu este apărat" pot fi interpretate mai larg și mai extensiv, astfel încât nu este suficient dacă partea a
început să se apere și apărarea sa nu continuă; și nu este un dezavantaj pentru el dacă, în prezent, se oferă să se apere pentru
prima dată.
3. Același, Despre Edict, Cartea LIX.
Următoarea întrebare este ridicată de Julianus. Dacă tatăl unui minor deține o proprietate în coproprietate cu Titius, iar o
acțiune în partaj este intentată împotriva minorului, dar nu este apărată, nu va exista niciun motiv, din acest motiv, pentru ca
hotărârea să fie pronunțată împotriva tatălui; dar proprietatea tatălui trebuie vândută sau poate fi luată în posesie pentru
conservarea ei, în numele reclamantului? Julianus spune că, dacă tatăl a cules ceva din recolte sau a cauzat deteriorarea
proprietății în cauză, proprietatea sa poate fi vândută. Dacă, totuși, nu există niciun motiv pentru care proprietatea tatălui să
fie vândută, se poate lua în posesie cea a minorului. Marcellus observă totuși că ar fi nedrept ca cel care nu a încheiat niciun
contract cu minorul să fie obligat să aștepte până când acesta ajunge la pubertate; această opinie este rezonabilă. Prin urmare,
întrucât contractul provine de la tată, trebuie să se considere că nu este necesar să se aștepte până când minorul ajunge la
vârsta pubertății.
1. Se poate spune că există un contract cu un minor, în cazul în care a fost încheiat unul cu un sclav, pentru că, în acest caz, o
acțiune De peculio va fi îndreptată împotriva lui; prin urmare, ar trebui adoptată regula că o acțiune trebuie să fie acordată în
fiecare caz în care una poate fi introdusă împotriva pupilei; și există mult mai multe motive pentru a face acest lucru în cazul
unui sclav, care a acționat în beneficiul stăpânului său, sau prin ordinul său, sau a fost desemnat să îl reprezinte în anumite
tranzacții.
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2. Cred că, în cazul în care un contract a fost încheiat cu tutorele său, din cauza căruia se acordă o acțiune împotriva tutorelui,
cea mai bună opinie este că va exista un motiv pentru aplicarea Edictului, la fel ca și în cazul în care contractul ar fi fost
încheiat direct cu tutorele.
3. Dacă un minor devine moștenitorul cuiva și, din acest motiv, este însărcinat cu plata unei moșteniri, să vedem dacă există
motive pentru aplicarea acestui Edict. Cea mai bună opinie este, așa cum spune Marcellus, că se poate lua în posesie
proprietatea unui minor și că creditorii moștenirii au dreptul de a alege ce cale preferă să adopte; pentru că un minor sub
vârsta pubertății este considerat că face un contract atunci când acceptă o moștenire.
4. Paulus, Despre edict, cartea LVIII.
De asemenea, cel care intervine în chestiuni legate de moștenire este considerat că încheie un contract.
(5) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIX.
Aceste lucruri se întâmplă, de asemenea, ori de câte ori un minor nu este apărat de nimeni, nici de un tutore sau de un curator,
fie că are sau nu un tutore. Dacă, totuși, apare cineva care este gata să-l apere, posesia în scopul păstrării bunurilor nu va avea
loc.
1. Trebuie să se știe că minorul nu este apărat, iar pretorul trebuie să constate acest fapt, pentru a permite punerea în posesie a
bunurilor. Acest lucru poate fi efectuat în felul următor. Gardienii tutorelui trebuie să fie chemați în fața pretorului, pentru ași asuma apărarea acestuia. În cazul în care nu are tutore, rudele sale, sau cei care sunt legați de el prin afiliere, sau orice
altcineva care este probabil că nu va eșua să asigure apărarea minorului sau a minorei, fie din cauza relației lor apropiate, fie
din cauza afecțiunii pe care o pot avea față de el sau de ea, fie din orice alt motiv, trebuie chemați în acest scop. Chiar și
liberții, dacă "sunt calificați, pot fi chemați și obligați să efectueze apărarea. Dacă, totuși, refuză să facă acest lucru sau, deși
nu refuză în mod absolut, păstrează tăcerea, pretorul va acorda atunci posesia, atâta timp cât minorul nu este apărat. De îndată
ce, însă, se întreprinde apărarea minorului, proprietatea va înceta să mai fie posedată în temeiul ordinului pretorului. Aceeași
regulă se aplică și în cazul nebunilor.
2. Pretorul spune: "În cazul în care minorul, bărbat sau femeie, ajunge la vârsta pubertății și este apărat în mod corespunzător,
voi ordona celor care sunt în posesia bunurilor sale să renunțe la ele."
3. Să vedem ce înseamnă cuvintele "apărat în mod corespunzător": dacă este suficient ca partea să se prezinte și să fie gata să
se conformeze hotărârii, sau dacă trebuie să se dea o garanție în orice împrejurare. Termenii Edictului nu se referă doar la
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persoanele părților care doresc să se apere, ci se referă și la proprietatea în sine. Iar cuvintele "apărat în mod corespunzător"
înseamnă să fie apărat de ei înșiși sau de orice altă persoană. În cazul în care apărarea este asigurată de o altă persoană,
trebuie să se ofere o garanție, dar dacă minorul se apără singur, nu cred că acest lucru este necesar; prin urmare, dacă se oferă
o apărare, pretorul poate expulza partea care deține proprietatea prin intermediul unui interdicție.
6. Paulus, Despre edict, Cartea LVII
Un creditor este de obicei pus în posesie, chiar și atunci când banii sunt promiși condiționat.
(1) Acolo unde se afirmă: "Și să se vândă bunurile sale aflate în posesia creditorilor, cu excepția cazului în care este minor
sau absent pentru afaceri publice, fără fraudă", trebuie să înțelegem că pot fi vândute bunurile oricărei persoane care este
absentă cu intenție frauduloasă.
(2) Atunci când cineva este capturat de inamic, creditorii săi ar trebui să fie puși în posesia bunurilor sale, în așa fel încât,
totuși, acestea să nu fie vândute imediat, ci ca, între timp, să poată fi numit un curator.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIX.
Fulcinius consideră că creditorii puși în posesia unui bun pentru conservarea acestuia nu trebuie să fie întreținuți cu ajutorul
acestui bun.
1. Pretorul spune: "Voi ordona ca proprietatea oricui se ascunde în mod fraudulos să fie pusă în posesie și vândută, dacă nu
este apărat în așa fel încât să fie aprobat de un bun cetățean".
2. Pentru ca acest Edict să devină aplicabil, nu va fi suficient ca partea să se ascundă, ci acest lucru trebuie să fie făcut cu
intenție frauduloasă. De asemenea, pentru a autoriza posesia și vânzarea bunului, nu va fi suficient ca acesta să se facă
vinovat de fraudă fără a se ascunde, ci trebuie să se ascundă în scopul de a comite o fraudă. Aceasta este cauza cea mai
frecventă de acordare a posesiei, deoarece este obișnuit ca bunurile debitorilor care se ascund să fie sechestrate.
3. Dacă cineva obține posesia proprietății altuia pe motiv că se ascunde, când de fapt nu a făcut acest lucru, și o vinde,
rezultatul va fi că vânzarea va fi considerată ca fiind lipsită de forță și de efect.
4. Dar să vedem ce se înțelege prin tăinuire. Ascunderea nu este (așa cum o definește Cicero) o recluziune dezonorantă a
cuiva, deoarece oricine se poate ascunde din anumite motive care nu sunt dezonorante; ca de exemplu, dacă se teme de
cruzimea unui tiran, de violența dușmanilor sau de o răzvrătire domestică.
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5. Cel care se ascunde însă în mod fraudulos, dar nu din cauza creditorilor săi (deși o astfel de ascundere îi fraudează pe
creditorii săi), nu se află totuși într-o astfel de situație încât să poată fi pus în posesie pe acest motiv, deoarece nu se ascunde
cu scopul de a-și frauda creditorii. Prin urmare, trebuie să se stabilească intenția persoanei care se ascunde, dacă este în
scopul de a-și frauda creditorii sau din alt motiv.
6. Dar dacă a avut două sau mai multe motive de tăinuire, printre care și acela de a-și frauda creditorii, ar putea avea loc în
mod legal vânzarea bunurilor sale? Cred că ar trebui să se adopte opinia că, în cazul în care ar exista mai multe motive de
tăinuire, iar intenția de a-și frauda creditorii ar fi unul dintre ele, acest lucru ar fi prejudiciabil, iar proprietatea sa ar putea fi
vândută din acest motiv.
7. Dacă, totuși, el a intenționat să se ascundă de unii dintre creditorii săi și nu de alții; ce vom spune în acest caz? Pomponius
susține foarte corect că nu este necesar să se ceară ca debitorul să se ascundă de toți creditorii săi, ci că, dacă se ascunde doar
de unul dintre ei, cu intenția de a-l înșela și de a-l frauda prin intermediul izolării sale, acest lucru va fi suficient. Atunci, toți
creditorii săi vor avea dreptul să ia și să vândă bunurile sale, pentru că el rămâne ascuns, adică chiar și cei față de care nu se
ascunde, doar pentru că este un fapt că este ascuns; sau numai acel creditor pe care îl evită poate face acest lucru? Și, întradevăr, este un fapt că este ascuns pentru a comite o fraudă, chiar dacă nu se poate ascunde de mine.
Dacă el se ascunde doar de mine, Pomponius crede că ar trebui să se ia în considerare dacă numai eu voi avea dreptul de a-i
vinde proprietatea din acest motiv.
8. Termenul "a se ascunde" se referă la ascunderea pe parcursul unui timp considerabil; la fel cum cuvântul factitare
înseamnă a face ceva frecvent.
9. Mai mult, în așa măsură tăinuirea cere existența intenției și dorinței frauduloase a celui care se ascunde, încât s-a
considerat în mod foarte corect că un nebun nu se poate face răspunzător de vânzarea bunurilor sale din acest motiv, deoarece
un om care nu este sănătos la cap nu se poate ascunde.
10. Dacă este evident că o persoană nebună de minte nu se apără, ar trebui să se numească un curator pentru ea sau să se
acorde în mod expres permisiunea de a intra în posesia bunurilor sale. Mai mult, Labeo spune că, dacă nu se poate găsi un
curator sau un apărător pentru un nebun, sau dacă curatorul care a fost numit nu își asumă apărarea sa, atunci el ar trebui să
fie înlăturat, iar pretorul trebuie să numească un alt curator, pentru ca nu se pot vinde mai multe bunuri ale respectivului
nebun decât este necesar. Labeo susține că trebuie respectate aceleași formalități ca și în cazul în care un copil nenăscut este
pus în posesie.
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11. Este clar că, uneori, proprietatea sa trebuie vândută, după ce se prezintă un motiv corespunzător, dacă plata datoriilor sale
este urgentă, iar întârzierea poate aduce prejudicii creditorilor săi. Vânzarea, totuși, ar trebui să se facă în așa fel încât orice
surplus să poată fi returnat nebunului; deoarece condiția unui astfel de om nu diferă foarte mult de cea a unui minor. Această
opinie nu este nerezonabilă.
12. Trebuie spus că aceeași regulă se aplică și în cazul unui cheltuitor, precum și în cazul altora care au nevoie de serviciile
unui tutore, dar nimeni nu poate spune în mod corect că încearcă să se ascundă.
13. Trebuie remarcat faptul că oricine poate rămâne în același oraș și să rămână ascuns, sau în alt oraș și să nu fie ascuns.
Pentru că, să vedem dacă cineva care se află într-un alt oraș și se arată în public și apare peste tot, poate fi considerat că stă
ascuns. Practica noastră actuală este că se consideră că o persoană este ținută ascunsă dacă evită să se întâlnească cu creditorii
săi în orice loc în care se află, fie că se află în același oraș în care se află aceștia, fie că se află în alt oraș sau într-o țară
îndepărtată. Pe scurt, autoritățile antice erau de părere că o persoană trebuia considerată ca fiind ascunsă, chiar dacă se afla în
forumul public și se ascundea în spatele coloanelor clădirilor, cu scopul de a-și evita creditorii. Oricine se poate ascunde de
un creditor și nu de altul. În plus, s-a stabilit că creditorul de care se ascunde debitorul este cel care poate vinde bunurile sale.
14. Dacă un om care are o datorie plătibilă după o anumită perioadă de timp sau sub o anumită condiție se ascunde,
proprietatea sa nu poate fi vândută înainte de sosirea timpului sau de îndeplinirea condiției. Căci ce diferență există între o
persoană care nu este debitoare și una care nu poate fi încă dată în judecată ? Aceeași regulă trebuie adoptată și în cazul în
care nu există un debitor; de asemenea, aceasta se aplică și în cazul în care un creditor are dreptul la o acțiune care poate fi
prescrisă printr-o excepție.
15. Dacă cineva care este pasibil de o acțiune De peculia, din cauza fiului său sau a sclavului său, se ascunde, practica noastră
este de a permite ca bunurile sale să fie confiscate și vândute, chiar dacă nu se găsește nimic în peculium, pentru că s-ar putea
găsi ceva acolo în cele din urmă; și, în momentul în care se pronunță hotărârea, noi verificăm dacă există sau nu ceva în
peculium, pentru motivul că acțiunea va exista chiar și atunci când nu există nimic în peculium.
16. Să vedem dacă bunurile unui om care se ascunde pentru a evita să apară într-o acțiune reală pot fi luate în executare și
vândute. Există o opinie a lui Neratius în care acesta spune că proprietatea sa poate fi vândută. Acest lucru este, de asemenea,
afirmat într-un rescript al lui Hadrian și este practica noastră în prezent.
17. Celsus, în răspunsul dat lui Sextus, a dat ca opinie că, dacă Titius este în posesia unei suprafețe de teren pe care
intenționez să intentez o acțiune în justiție pentru a o recupera și el, fiind absent, nu este apărat, ar fi mai bine pentru mine să
fiu pus în posesia terenului respectiv decât să pun poprire pe toată proprietatea sa. Totuși, trebuie remarcat faptul că Celsus a
fost consultat cu referire la o persoană care era absentă, și nu cu referire la una care s-a ascuns în mod intenționat.
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18. Celsus consideră, de asemenea, că dacă o persoană de la care intenționez să revendic o proprietate se ascunde, cel mai
bun plan ar fi să mă pun în posesia proprietății, care este deținută fie în calitate de moștenitor, fie de posesor. Dacă, totuși, s-a
făcut vinovat de fraudă pentru a evita să rămână în posesie, toate bunurile sale ar trebui să fie confiscate și vândute.
19. Divinul Pius a afirmat într-un Rescript, cu referire la un om care, fiind în posesia unei proprietăți, s-a retras, că adversarul
său ar trebui să fie pus în posesia bunurilor proprietății. În același Rescript, el a mai dispus ca cel care este pus în posesia
proprietății unei moșii din cauza contumacității unui fost posesor al acesteia să aibă dreptul la venitul din respectiva
proprietate.
(8) Același, Despre Edict, Cartea LX.
În cazul în care rămâne incert pentru o perioadă lungă de timp dacă există sau nu vreun moștenitor al unei proprietăți, după ce
s-a demonstrat un motiv întemeiat, trebuie să se acorde permisiunea de a intra în posesia bunurilor în scopul conservării
acestora. Dacă problema este urgentă sau dacă trebuie îndeplinită o condiție, ar fi bine să se obțină permisiunea de a numi un
curator.
9. Paulus, Despre Edict, Cartea LVII.
El va fi unul dintre creditori.
(1) Dacă unul dintre cei doi moștenitori deliberează dacă va accepta o moștenire în termenul prevăzut de lege, iar celălalt
refuză să o accepte, să vedem ce măsuri trebuie luate de creditori. Este stabilit că, între timp, aceștia sunt puși în posesia
succesiunii, pentru a se ocupa de ea, până când moștenitorul care deliberează se hotărăște dacă va accepta sau va refuza
partea sa.
10. Ulpianus, Despre edict, cartea LXXXI.
În cazul în care un tutore este prezent, dar nu are un tutore, el trebuie considerat ca fiind absent.
(11) Paulus, Despre Plautius, Cartea VIII.
În cazul în care o moștenire sau un trust a fost lăsat condiționat unui fiu sub controlul paternal, trebuie spus.că el însuși,
precum și tatăl său, ar trebui să fie pus în posesie, pentru că amândoi anticipează un beneficiu.
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12. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXIII.
Atunci când, în scopul păstrării unei moșteniri sau a unui trust, sau pentru că nu ni se oferă siguranță împotriva unei
amenințări de prejudiciu, pretorul ne permite să intrăm în posesia unei proprietăți sau ne pune în posesie în numele unui copil
nenăscut, noi nu deținem de fapt posesia, ci el ne acordă doar puterea de a păzi și de a supraveghea proprietatea.
13. Papinianus, Opinii, Cartea XIV.
Un om care este trimis de guvernatorul unei provincii în fața tribunalului împăratului nu este obligat să apere o altă acțiune la
Roma și ar trebui totuși să fie apărat în provincie; pentru că proprietatea unei persoane care este pedepsită prin exil temporar
poate fi vândută dacă un apărător nu se prezintă pentru el la tribunal.
14. Paulus, Întrebări, Cartea a II-a.
Dacă cineva îl împiedică pe un creditor să intre în posesia bunurilor debitorului său, se va acorda împotriva lui o acțiune în
valoare de valoarea bunurilor în favoarea creditorului.
1. În cazul în care cineva este pus în posesia unui bun în scopul păstrării moștenirii sale, nu i se va permite să intre în posesia
lui, dacă condiția de care depinde moștenirea este în suspensie; și chiar dacă aceasta poate să nu fie îndeplinită, totuși, bunul
lăsat moștenire trebuie evaluat, deoarece este în interesul legatarului să aibă o garanție.
2. În plus, un creditor, a cărui plată este condiționată, nu este pus în posesie; pentru că este pus în posesie doar cel care are
dreptul de a vinde bunul în temeiul Edictului.
15. Ulpianus, Trusts, Cartea a VI-a.
Cel care a primit un bun în schimb se aseamănă cu un cumpărător, și tot așa și cel care primește un bun în plată, și cel care
acceptă în instanță valoarea de evaluare a acestuia, precum și cel care dobândește ceva în virtutea unei stipulații, și nu prin
liberalitate, ocupă aceeași poziție juridică.
Tit. 5. Privind posesia și vânzarea bunurilor de către autoritatea judecătorească.

(1) Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXV.
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Proprietatea unui debitor trebuie să fie vândută în locul în care el trebuie să apere acțiunea; adică,
2. Paulus, Despre Edict, Cartea LIV.
Acolo unde își are domiciliul:
(3) Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XXIII.
Sau unde a încheiat contractul. Contractul, însă, se înțelege că nu a fost încheiat în locul în care s-a încheiat tranzacția, ci
acolo unde trebuiau plătiți banii.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea LVII.
Dacă un sclav a fost numit moștenitor sub o condiție sau dacă există o îndoială dacă va deveni liber și moștenitor, nu este
nedrept să se emită un decret, cu condiția ca creditorii să o ceară; dar dacă nu devine moștenitor înainte de o anumită
perioadă de timp, totul va decurge ca și cum nu ar fi fost numit deloc. Acest lucru se întâmplă foarte frecvent în cazul în care
un sclav este numit moștenitor cu condiția de a plăti o anumită sumă de bani unei anumite persoane și nu a fost stabilită o
dată pentru a face acest lucru. Această regulă trebuie respectată în ceea ce privește proprietatea moșiei, dar cum sclavul își va
obține, la un moment dat sau altul, libertatea, pretorul trebuie să o păstreze pentru el, chiar dacă este sigur că nu va fi
niciodată moștenitor sau nu va dobândi posesia pretoriană a moșiei.
1. Dacă, totuși, cineva apare pentru a-l apăra pe decedat, fie promițând că va fi moștenitor, fie permițând ca acțiunile să fie
intentate împotriva lui, proprietatea defunctului nu poate fi vândută.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LX.
Un minor în vârstă de douăzeci și cinci de ani, care are curatori, dar nu este apărat de aceștia și nu găsește pe nimeni
altcineva care să apară pentru el, trebuie să sufere vânzarea bunurilor sale, chiar dacă nu se ascunde; deși cel care nu este
capabil să-și apere propriile interese nu este considerat că s-a ascuns în mod fraudulos.
6. Paulus, Despre Edict, Cartea LVIII.
Dacă nu este recomandabil ca un minor să păstreze averea tatălui său, pretorul va permite ca bunurile defunctului să fie
vândute, pentru ca tot ceea ce rămâne să fie predat minorului.
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1. Dacă minorul, înainte de a refuza moștenirea, ar trebui să facă vreo afacere legată de aceasta, ceea ce a făcut ar trebui să fie
considerat valabil, cu condiția ca el.să fi acționat cu bună credință.
2. Dar ce se întâmplă dacă, după ce a plătit o parte din creditori, bunurile sale ar fi vândute ulterior de alții? În cazul în care se
face o anchetă pentru a afla dacă poate fi vorba de vreo recuperare, Julianus spune că, dacă se demonstrează o cauză
adecvată, problema ar trebui să fie decisă în așa fel încât să se evite ca drepturile unui creditor diligent să fie prejudiciate fie
de neglijența, fie de cupiditatea altuia. Dar, dacă ambii creditori și-au presat pretențiile de plată în același timp, iar tutorele tea plătit doar pe tine, nu este decât corect ca eu să obțin o sumă egală, sau ca tu să contribui din ceea ce ai primit. Iată ce spune
Julianus. Este evident, însă, că el se referă la cazul unui tutore, în care plata s-a făcut din bunurile din averea tatălui său. Ce
curs ar trebui urmat atunci, dacă pupila ar fi obținut banii pentru plată din altă sursă? Ar fi fost obligat să îi returneze sau nu?
Și ar trebui să fie restituiți de creditor sau luați din succesiune? Scaevola noastră spune că, dacă există ceva în patrimoniu, ar
trebui să fie dedus în întregime; la fel ca în cazul unei persoane care face afaceri pentru o altă persoană. Dacă, totuși, nu
rămâne nimic în moștenire, nu ar fi inechitabil să se acorde o acțiune de recuperare împotriva creditorului, pentru banii care
au fost plătiți fără a fi datorate.
(7) Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXIII.
Prin datorie succesorală se înțelege, de asemenea, cea pentru care nu se poate intenta o acțiune împotriva defunctului, ca, de
exemplu, atunci când acesta a promis să plătească în momentul morții sale; precum și atunci când cineva care s-a constituit
fideiusor pentru defunct a plătit datoria după ce acesta a murit.
8. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXI.
Uzufructul proprietății este, de asemenea, inclus în vânzare, deoarece un uzufructuar este cuprins în termenul de "proprietar".
1. Dacă cineva are dreptul de a lua recoltele de pe terenul debitorului său, un creditor, care a fost pus în posesia terenului,
poate vinde sau închiria respectivele recolte. Acest lucru, însă, nu poate fi făcut decât în cazul în care acestea nu au fost
vândute sau arendate în prealabil; căci dacă debitorul a făcut acest lucru, pretorul va susține vânzarea sau arendarea făcută de
el, chiar dacă culturile au fost înstrăinate pentru un preț mai mic decât valoarea lor; cu excepția cazului în care acest lucru a
fost făcut cu scopul de a frauda creditorii, căci atunci pretorul poate autoriza creditorii să facă o nouă arendare sau vânzare.
2. Aceeași regulă se va aplica și în cazul veniturilor provenite din alte lucruri, astfel încât, dacă acestea pot fi închiriate, acest
lucru trebuie făcut; ca de exemplu, salariile sclavilor sau închirierea animalelor de povară, qr veniturile provenite din alte
bunuri care pot fi închiriate.
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3. Pretorul nu spune nimic despre timpul pe care trebuie să curgă contractul de închiriere. Prin urmare, se consideră că a fost
acordată libera putere creditorilor de a închiria bunurile atât timp cât vor considera oportun; la fel cum au dreptul de a vinde
sau de a închiria după bunul lor plac, bineînțeles, atunci când nu există fraudă. Cu toate acestea, ei nu sunt responsabili pentru
neglijență.
4. În cazul în care unul dintre creditori este în posesia bunului, problema închirierii acestuia va fi ușor de rezolvat. Dar atunci
când există nu doar unul, ci mai mulți creditori, se poate pune întrebarea care dintre ei ar trebui să vândă sau să închirieze
bunul? Acest lucru va fi ușor de decis dacă toți creditorii sunt de acord, deoarece toți pot închiria bunul sau pot desemna pe
unul dintre ei să facă acest lucru. Cu toate acestea, dacă nu sunt de acord, atunci trebuie spus că pretorul, după ce se prezintă
un motiv întemeiat, trebuie să aleagă pe unul dintre ei pentru a-l închiria sau vinde.
9. Același, Despre Edict, Cartea LXII.
Pretorul spune: "Voi acorda o acțiune in factum, în cazul în care cineva se află în posesia unei proprietăți și, din acest motiv,
a adunat recoltele și refuză să le returneze persoanei căreia îi aparține proprietatea, sau nu este dispus să îi restituie
cheltuielile pe care le-ar fi făcut fără fraudă, sau atunci când starea proprietății s-a înrăutățit din cauza actelor frauduloase ale
posesorului".
1. Ceea ce spune pretorul cu referire la venituri trebuie să fie înțeles ca referindu-se și la tot ceea ce se obține din bunurile
debitorului. Și, într-adevăr, așa ar trebui să fie, căci ce s-ar întâmpla dacă partea care posedă ar obține o sancțiune fie prin
supunerea la arbitraj, fie în alt mod? Ar fi obligat să restituie penalitatea obținută.
2. Când pretorul spune: "Dacă nu este dispus să-i restituie cheltuielile pe care le-ar fi făcut fără fraudă", înseamnă că, dacă
creditorul însuși a făcut cheltuieli, ar trebui să i se restituie cheltuielile, cu condiția să nu le fi făcut în mod fraudulos. Prin
urmare, este suficient ca cheltuielile să fi fost efectuate fără fraudă, chiar dacă plata lor nu a adus niciun beneficiu patrimonial
debitorului.
3. În cuvintele "persoanei căreia îi aparține bunul", sunt incluși curatorul desemnat pentru vânzarea bunului și debitorul
însuși, în cazul în care vânzarea nu ar avea loc. De asemenea, creditorului i se acordă o acțiune împotriva părților pe care leam menționat, dacă a făcut vreo cheltuială pentru strângerea recoltei, pentru întreținerea și îngrijirea sclavilor, pentru
întreținerea și repararea terenului, pentru despăgubirea unui vecin pentru amenințarea cu un prejudiciu sau pentru apărarea
unui sclav într-o acțiune de noxe, cu condiția să nu fi fost mai avantajos să predea sclavul decât să-l păstreze. Căci, dacă este
mai bine să-l predea, rezultatul va fi că nu va putea recupera cheltuielile de apărare a acestuia.

2768

4. În general, trebuie spus că partea care se află în posesie poate recupera tot ceea ce a cheltuit pentru proprietate, cu condiția
ca acest lucru să nu fi fost făcut în mod fraudulos. Într-adevăr, el nu poate introduce acțiunea întemeiată pe o reprezentare
voluntară mai mult decât dacă, în calitate de coproprietar, ar fi reparat un imobil deținut în comun, deoarece se consideră că
și creditorul a efectuat afacerea în care el însuși a fost interesat în comun, și nu cea a altuia.
5. În plus, s-a pus întrebarea dacă, în cazul în care terenurile s-au deteriorat fără rea-credință din partea creditorului; sau
drepturile aferente au fost pierdute; sau clădirile au fost demolate sau arse; sau nu s-a avut grijă în mod corespunzător de
sclavi sau de vite; sau posesia a fost livrată altuia fără intenție frauduloasă; dacă posesorul va fi responsabil. Este evident că
acesta nu va fi răspunzător, deoarece nu este vinovat de fraudă. Poziția sa va fi mai bună decât cea a unui creditor atunci când
este vorba de un gaj, deoarece el este responsabil nu numai pentru fraudă, ci și pentru neglijență. Aceeași regulă se aplică și
în cazul curatorului bunurilor, deoarece și el este responsabil la fel ca și creditorii.
6. Pretorul acordă, de asemenea, o acțiune in factum împotriva celui care nici nu a închiriat, nici nu a vândut culturile de pe
teren, și se va judeca împotriva lui pentru ceea ce a încasat, pentru că nu a vândut și nici nu a închiriat. Dacă, însă, el a încasat
doar cât npteh ar fi încasat dacă recolta ar fi fost arendată, sau vândută, nu va fi obligat la nimic. El trebuie, totuși, să fie
responsabil pentru perioada în care fie el însuși, fie altcineva la indicația sa, a fost în posesia recoltei, până când a renunțat la
ea. Căci creditorul nu ar trebui să fie considerat responsabil pentru că nu a intrat în posesie sau pentru că a renunțat la ea,
deoarece el tranzacționează în mod voluntar afacerea ca fiind a sa. Aprecierea trebuie făcută proporțional cu interesul părții
care introduce acțiunea.
7. Aceste acțiuni nu sunt temporare și se acordă pentru și împotriva moștenitorilor și a altor succesori. Dacă se spune că
starea bunului s-a deteriorat din cauza fraudei celui pus în posesie, ar trebui să se acorde o acțiune pe motiv de rea-credință
împotriva acestuia; dar aceasta nu va fi acordată nici împotriva moștenitorilor și nici împotriva altor succesori, după expirarea
unui an, deoarece derivă dintr-o infracțiune penală și implică o pedeapsă:
10. Paulus, Despre Edict, Cartea LIX.
Cu excepția cazului în care este adus pentru suma care a ajuns în mâinile sale.
(11) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXII.
Această acțiune este acordată și moștenitorului, deoarece include urmărirea bunurilor.
12. Paulus, Despre Edict, Cartea LIX.
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Atunci când unul dintre mai mulți creditori cere să fie pus în posesia bunurilor unui debitor, se pune întrebarea dacă numai el,
cel care face cererea, poate intra în posesia lor. Sau dacă, în cazul în care doar unul singur face cererea, iar pretorul o aprobă,
toți creditorii vor fi autorizați să intre în proprietate. Este mai convenabil să se considere că, atunci când pretorul pune o parte
în posesie, se consideră că a acordat permisiunea nu numai celui care face cererea, ci și tuturor creditorilor. Această opinie
este susținută și de Labeo. În acest caz, nu se consideră că posesia este dobândită de o persoană liberă, deoarece cel căruia
pretorul îi permite să intre în posesie nu dobândește nimic pentru el însuși, ci îndeplinește un act care este obișnuit și, prin
urmare, ceilalți profită de el. Este clar că, dacă cineva care nu este creditor ar cere. posesia, nu se poate, în nici un caz,
considera că un creditor poate dobândi posesia, deoarece o astfel de cerere nu are niciun efect. Cu toate acestea, este altfel
dacă un creditor, căruia i s-a dat permisiunea de a intra în posesie, primește ulterior plata datoriei sale, deoarece ceilalți
creditori pot urmări vânzarea bunului.
1. Cel căruia i se ordonă să ia în posesie se înțelege că este îndrumat să o facă într-un loc care este supus jurisdicției instanței.
2. În cazul în care posesia nu poate fi preluată din cauza naturii bunului, sau pentru că terenul a fost inundat sau se află în
puterea hoților, se consideră în mod foarte corect că nu există nimic pentru a fi pus în posesie.
(13) Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXIII.
Chiar dacă nu există o posesie efectivă a bunului, pentru că nu există nimic din care să se poată obține posesia sau pentru că
aceasta nu poate fi dobândită fără o controversă, creditorul care a fost pus în posesie va fi considerat ca fiind în aceeași
poziție ca și cum ar fi fost obținut de el.
14. Paulus, Despre edict, cartea LIX.
În cazul în care un creditor este pus în posesia bunurilor unui debitor, ar trebui numit un curator, dacă există pericolul ca
drepturile de acțiune să fie stinse.
1. Se acordă o acțiune împotriva unui creditor care a fost pus în posesie, cu referire la orice bun al debitorului care ar fi putut
ajunge în mâinile sale. Dacă nu a obținut încă nimic, el trebuie să cedeze drepturile sale la acțiune. Împotriva lui se va acorda
o acțiune in factum, iar tot ceea ce este inclus într-o acțiune de reprezentare voluntară trebuie să fie predat de către creditor,
dacă această acțiune poate fi introdusă în aceste circumstanțe.
(15) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXII.
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Atunci când mai mulți creditori sunt puși în posesia bunurilor unui debitor, unul dintre ei trebuie să fie ales de către
majoritate pentru a veghea ca socotelile sale să nu fie măsluite. Cred că creditorii ar trebui să întocmească o listă a
documentelor aflate în mâinile debitorului; nu că ar trebui să copieze ei înșiși documentele, ci să ia notițe în folosul lor și să
facă, ca să zic așa, un inventar, arătând numărul documentelor menționate și la ce se referă; o procedură pe care ar trebui să li
se permită să o urmeze în ceea ce privește toate celelalte bunuri. În plus, pretorul ar trebui uneori, dacă se prezintă un motiv
întemeiat, să permită creditorilor să facă extrase din documentele menționate, dacă există un motiv întemeiat pentru a face
acest lucru.
1. Să vedem dacă creditorilor ar trebui să li se permită revizuirea și examinarea documentelor debitorului o singură dată sau
de mai multe ori. Labeo spune că acest privilegiu nu ar trebui să fie acordat de mai multe ori. El susține însă că, dacă cineva
jură că nu cere acest lucru cu scopul de a supăra și că nu mai are extrasele pe care le-a tabulat, ar trebui să i se acorde puterea
de a face o a doua examinare, dar că aceasta nu ar trebui să se facă mai mult de două ori.

Tit. 6. Cu privire la privilegiile creditorilor.

1. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXIV.
Atunci când bunurile unui debitor sunt vândute, creditorul care este rudă de sânge este preferat unui străin. În cazul în care
există mai mulți creditori și toți nu sunt rude ale debitorului, cel căruia i se datorează cea mai mare sumă de bani va fi
preferat.
(2) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIII.
S-a pus întrebarea dacă cheltuielile de înmormântare erau privilegiate doar în cazul în care persoana a cărei proprietate a fost
vândută era înmormântată sau dacă acest lucru era valabil și în cazul în care erau suportate pentru înmormântarea altei
persoane. Regula actuală este că va exista un temei pentru privilegiu atunci când cineva este înmormântat (adică atunci când
este necesar ca o acțiune pentru cheltuielile de înmormântare să fie intentată, indiferent dacă acest lucru se face pentru cineva
a cărui proprietate este pe cale să fie vândută sau pentru cineva care era îndatorat față de altul și împotriva căruia ar fi putut fi
intentată o astfel de acțiune, dacă ar fi trăit). Considerăm că nu contează prea mult prin ce fel de procedură se recuperează
cheltuielile de acest tip, fie că este vorba de o procedură de colectare a cheltuielilor de înmormântare, fie că este vorba de un
proces de partaj sau de orice alt proces, cu condiția ca aceste cheltuieli să fi fost suportate efectiv în legătură cu
înmormântarea. Prin urmare, indiferent ce acțiune este intentată în acest scop, partea va avea dreptul și la una bazată pe
cheltuielile de înmormântare. Prin urmare, dacă, în urma unei stipulații, cheltuielile de înmormântare au fost deduse, trebuie
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spus că există un motiv pentru acest privilegiu, cu condiția ca nimeni să nu fi încheiat această stipulație cu scopul de a
renunța la acest privilegiu.
1. Dacă o femeie logodită oferă o zestre, iar căsătoria nu are loc, deși ea își poate recupera zestrea printr-o acțiune, este totuși
just să i se permită să se bucure de acest privilegiu, chiar dacă căsătoria nu a fost oficiată. Cred că aceeași regulă se va aplica
chiar și în cazul în care o minoră sub vârsta de doisprezece ani se căsătorește, deși nu poate fi considerată încă soție.
3. Paulus, Despre Edict, Cartea LX.
Este în interesul public ca ea să își recupereze întreaga zestre, pentru a se putea căsători atunci când vârsta îi va permite acest
lucru.
(4) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXI.
În cazuri de acest fel, acordăm privilegiul și femeii.
1. Dacă o persoană, într-un moment în care nu era tutore, face afaceri ca unul, este clar că va exista un motiv pentru acest
privilegiu. Nici nu contează dacă cel care tranzacționează afacerea datorează el însuși ceva, sau dacă moștenitorii sau alți
succesori ai săi sunt debitori. Mai mult, tutorele însuși are dreptul la acest privilegiu, dar nu și moștenitorii săi. Cu toate
acestea, este perfect corect ca și alte persoane cărora li se dau curatori, ca, de exemplu, cei care nu au vârsta necesară sau care
sunt cheltuitori,
(5) Paulus, Despre Edict, Cartea XC.
Sau care sunt surzi sau muți,
6. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XIV.
Sau idioți,
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LV.
Ar trebui să se bucure de același privilegiu.
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1. În cazul în care, totuși, un curator este numit pentru bunurile unei persoane care este absentă sau a fost capturată de inamic,
sau în timp ce moștenitorii desemnați deliberează cu privire la acceptarea moștenirii, nu este necesar ca acest privilegiu să fie
acordat, deoarece nu există același motiv.
8. Paulus, Despre Edict, Cartea LX.
În cazul în care cineva, din motive de prietenie, face afaceri cu un minor care nu a împlinit vârsta pubertății, trebuie să
păstreze pentru el privilegiul la care are dreptul, atunci când proprietatea sa este vândută. Această opinie am acceptat-o.
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIII.
Atunci când un curator este numit pentru un copil nenăscut, iar copilul nu a fost încă adus pe lume, privilegiul nu va avea
efect.
1. Divinul Marcus a emis un Edict după cum urmează: "Dacă un creditor va împrumuta bani pentru repararea clădirilor, va fi
el preferat celorlalți creditori în măsura împrumutului său?". Acest lucru se aplică doar celui care, la indicația proprietarului
imobilului, a furnizat banii persoanei care a făcut reparațiile.
2. În cazul vânzării bunurilor unui bancher, s-a stabilit că vor veni după creditorii privilegiați aceia care, în conformitate cu
credința publică, și-au depus banii în bancă. Cu toate acestea, cei care au primit dobânzi pentru depozitele lor de la bancher
nu vor fi deosebiți de creditorii obișnuiți; și acest lucru este rezonabil, deoarece una este să împrumuți bani și alta este să îi
depui. Dacă, totuși, banii există încă, cred că pot fi recuperați de către cei care i-au depus și că cel care îi revendică va fi
preferat creditorilor privilegiați.
3. Sunt privilegiați acei creditori ai căror bani au ajuns în mâinile creditorilor privilegiați. Dar cum vom înțelege că s-a făcut
acest lucru ? Este ca și cum banii ar fi trecut imediat de la ceilalți creditori la cei privilegiați, sau vom considera că au trecut
prin persoana debitorului, adică că au fost plătiți unui creditor privilegiat înainte de a fi numărați, devenind astfel proprietatea
debitorului ? Fără a fi prea exigenți, se poate considera că aceasta este regula, cu condiția ca plata să nu fi fost făcută după un
interval lung.
10. Același, Despre Edict, Cartea LXXV.
Pretorul spune: "Orice contract care este încheiat după ce partea a cărei proprietate este vândută s-a hotărât să comită o
fraudă, dacă cel care a încheiat contractul este conștient de acest lucru, nu va admite ca o acțiune să fie acordată pe acest
motiv".
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11. Paulus, Despre edictul scurt, cartea XVI.
Oricine a împrumutat bani în scopul construirii, echipării sau chiar al achiziționării unei nave, are dreptul la acest privilegiu.
12. Ulpianus, Despre îndatoririle consulului, Cartea I.
În cazul în care magistrații au pus pe cineva în posesie în scopul executării unui trust, ei pot numi un arbitru pentru a vinde
orice bun care se va deteriora din cauza întârzierii; pentru ca prețul obținut pentru acest bun să fie lăsat în mâinile
beneficiarului, cu titlu de depozit, până când se va stabili ce i se cuvine în conformitate cu termenii trustului.
13. Javolenus, Epistole, Cartea I.
Capul unei gospodării substituia un moștenitor fiului său, care nu a împlinit vârsta pubertății, în cazul în care acesta din urmă
murea înainte de a atinge această vârstă. Fiul a respins averea tatălui său și, prin urmare, bunurile defunctului au fost vândute
de către creditori. Ulterior, fiul a primit o moștenire, care a murit după ce a acceptat-o. Întreb dacă pretorul nu ar trebui să
acorde o acțiune creditorilor tatălui împotriva minorului menționat, deși acesta a obținut ulterior averea, sau ar trebui să se
acorde o acțiune creditorilor tatălui împotriva substitutului, care nu a obținut nimic din averea tatălui, care, desigur, a ajuns în
mâinile creditorilor și, întrucât aceștia din urmă nu aveau niciun drept asupra proprietății minorului, nu era treaba
moștenitorilor dacă averea acestuia a fost sau nu preluată, deoarece proprietatea găsită de substitut în averea fiului nu
aparținea creditorilor tatălui său. Această opinie mă lasă extrem de perplex, deoarece preceptorii dumneavoastră au decis că a
existat un singur testament. Răspunsul a fost că pretorul a fost în beneficiul fiului, care nu a acceptat averea tatălui său, prin
faptul că nu a permis ca o acțiune să fie acordată împotriva lui, după vânzarea proprietății tatălui său (deși a obținut ulterior o
moștenire), pentru a-l obliga să plătească creditorilor; dar aceeași regulă nu ar trebui să fie observată în ceea ce privește
moștenitorul care a fost substituit fiului, deoarece s-a ținut cont de onoarea acestuia din urmă, făcând ca proprietatea tatălui
său să fie vândută, mai degrabă decât propria sa proprietate. Prin urmare, creditorilor li se va refuza o acțiune în justiție în
ceea ce privește bunurile care au fost dobândite ulterior de către fiu, pentru motivul că acestea au venit de la altcineva decât
tatăl său. Dar dacă substitutul fiului ar fi intrat în proprietatea tatălui, după ce minorul a întreprins o acțiune cu privire la
aceasta, atunci proprietățile tatălui și ale fiului devin identice, iar moștenitorul, chiar dacă nu ar fi vrut, ar fi fost răspunzător
pentru toate datoriile făcute fie de tată, fie de fiu; și, așa cum, după ce a fost contractată o obligație, nu putea, în niciun caz, să
împiedice vânzarea propriilor sale bunuri, dacă nu era făcută nicio apărare; tot astfel, în mod similar, datoriile tatălui și ale
fiului nu puteau fi separate, caz în care rezultatul ar fi fost că o acțiune ar fi trebuit să fie acordată creditorilor împotriva lui.
Cu toate acestea, în cazul în care moștenitorul substituit nu ar intra în moștenire, nu ar trebui să se acorde o acțiune
creditorilor tatălui în ceea ce privește averea lăsată de minor, deoarece nici bunurile acestuia din urmă nu ar trebui vândute
pentru a achita datoriile tatălui și nici averea dobândită de minor nu ar trebui să fie inclusă în cea a tatălui său.
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14. Paulus, On the Lex Julia, et Papia, Cartea a V-a.
15. Aufidius spune că statuile ridicate în locuri publice în scopul de a onora pe cineva a cărui proprietate a fost vândută de
creditorii săi nu pot fi achiziționate de un cumpărător, ci sunt publice, fie că au fost donate în scopul de a împodobi orașul, fie
că rămân proprietatea celui în onoarea căruia au fost ridicate, și că, în niciun caz, nu pot fi îndepărtate.
15. Papirius Justus, Despre constituții, Cartea I.
Împărații Antoninus și Verus au declarat într-un rescript că cei care neagă faptul că proprietatea lor a fost vândută în mod
legal ar trebui să deschidă o acțiune în justiție și că se vor adresa în zadar împăratului pentru a anula vânzarea.
16. Ulpianus, Despre toate tribunalele, Cartea a II-a.
17. Dacă creditorii unei moșii consideră că moștenitorul este suspect, ei pot să-i ceară acestuia să dea garanții pentru plata a
ceea ce li se cuvine, iar pretorul trebuie să ia cunoștință de caz. Cu toate acestea, el nu ar trebui, fără o examinare adecvată, să
îl supună pe moștenitor la necesitatea de a furniza o garanție, cu excepția cazului în care, după ce a fost demonstrat un motiv
întemeiat, ar trebui să decidă să protejeze interesele celor care îl consideră pe moștenitor ca fiind susceptibil de suspiciune.
(1) Un moștenitor nu este considerat suspect în același sens în care este considerat un tutore; pentru că actele frauduloase sau
comportamentul înșelător cu privire la afacerile tutorelui său îl fac pe tutore susceptibil de suspiciune, și nu lipsa de mijloace,
în timp ce numai aceasta din urmă va face ca un moștenitor să fie suspect.
(2) Este clar că cei care acuză un moștenitor că este suspect ar trebui să fie audiați doar în scurt timp după acceptarea
succesiunii. Cu toate acestea, dacă se dovedește că aceștia l-au lăsat să rămână în posesia moștenirii pentru o perioadă
considerabilă și nu îl pot acuza de nimic criminal, ca, de exemplu, că s-a făcut vinovat de vreun act fraudulos, nu ar trebui,
după o perioadă lungă de timp, să fie nevoit să dea o garanție.
(3) În cazul în care moștenitorul căruia i se ordonă să dea o garanție pe motiv că este susceptibil de suspiciune nu se supune
decretului pretorului, acesta din urmă va ordona atunci punerea în posesie a bunurilor din moștenire și va permite ca acestea
să fie vândute în conformitate cu Edictul.
(4) Este evident că, în cazul în care se va constata că nimic din ceea ce aparține moștenirii nu a fost vândut și că nicio altă
obiecție nu poate fi invocată în mod justificat împotriva moștenitorului, cu excepția sărăciei sale, pretorul trebuie să se
mulțumească să îi ordone să nu ia nimic din moștenire.
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(5) În cazul în care creditorii nu pot dovedi că moștenitorul suferă de sărăcie, ei vor fi răspunzători față de acesta în cadrul
unei acțiuni în justiție pentru prejudiciul suferit.
17. Paulus, Opinii.
Privilegiile creditorilor nu sunt estimate în funcție de timp, ci de natura datoriei; și dacă mai mulți dintre ei dețin sub același
titlu, ei vor împărți în mod egal, deși creanțele lor pot fi de date diferite.
18. Ulpianus, Reguli, Cartea a III-a.
În cazul în care un minor este acționat în justiție în baza unui contract și nu oferă nicio apărare și, fqr acest motiv, creditorii
săi intră în posesia bunurilor sale, trebuie să se deducă din acestea o sumă pentru întreținerea sa.
(1) Așa cum este permisă apărarea unui debitor înainte ca creditorii săi să fi intrat în posesia bunurilor sale, acest lucru poate
fi făcut și după ce a fost obținută posesia acestora; și, fie că el însuși își asumă apărarea, fie că o face altcineva în locul său,
trebuie să se dea garanția că decizia instanței va fi respectată și se va renunța la posesie.
19. Marcianus, Reguli, Cartea a V-a.
Oricine are dreptul de a fi creditor privilegiat, după Trezorerie, dacă a împrumutat bani în scopul construirii, reparării,
înarmării sau echipării unei nave, precum și atunci când introduce o acțiune în justiție pentru a încasa prețul unei nave care a
fost vândută.
20. Același, cu privire la formula ipotecarului.
Este stabilit că orice persoană pusă în posesia bunurilor unui debitor care este absent pentru afaceri publice poate să le dețină
în mod legal până la plata integrală a datoriei, dacă se dovedește că debitorul este absent în mod fraudulos, sub pretextul că se
ocupă de afaceri pentru stat. Cu toate acestea, în cazul în care acesta este absent cu bună credință în interes public, iar un
creditor este pus în posesia bunurilor în temeiul unui mandat de executare, procedura este nulă și, prin urmare, acesta trebuie
să renunțe la posesia bunurilor.
21. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLV.
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Este stabilit că oricine se ascunde în spatele unor coloane, pentru a-și evita creditorul, se ascunde pe sine. De asemenea, se
consideră că se ascunde cel care se retrage, adică cel care se secretizează pentru a evita o acțiune împotriva sa. O astfel de
persoană este cea care părăsește orașul cu scopul de a-și frauda creditorii; căci nu există nicio diferență, în ceea ce privește
ascunderea, dacă un om părăsește orașul sau, rămânând la Roma, nu apare în public.
22. Papinianus, Opinii, Cartea a X-a.
S-a hotărât că orașul Antiohia, în Siria, a păstrat privilegiul care i-a fost conferit printr-o lege specială, cu referire la
urmărirea bunurilor unui debitor decedat, care au fost luate în executare silită.
23. Paulus, Decizii, Cartea I.
O concubină și copiii ei naturali sunt exceptați de la bunurile care pot fi vândute de creditori.
(1) În cazul în care creditorul este public, acesta este preferat tuturor celorlalți ale căror creanțe sunt dovedite prin acte scrise.
24. Același, Decizii, Cartea a V-a.
(2) Dacă nu se face nicio apărare pentru un minor, creditorii săi sunt puși în posesia bunurilor sale, dar din aceste bunuri
trebuie să se facă provizii pentru întreținerea sa până la împlinirea vârstei pubertății.
(1) Bunurile oricărei persoane care a fost capturată de inamic nu pot fi vândute pentru plata datoriilor sale până la întoarcerea
sa.
Tit. 7. Cu privire la separarea bunurilor unei moșii.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIV.
Trebuie remarcat că separarea bunurilor unei moșii se obține, în general, printr-un decret al pretorului.
(1) O separare este în mod obișnuit acordată creditorilor din următoarele motive: de exemplu, atunci când un creditor îl are ca
debitor pe Seius, iar acesta moare, lăsându-l moștenitor pe Titius; iar Titius nefiind solvabil, proprietatea sa este pusă în
vânzare. Creditorii lui Seius susțin că averea acestuia este suficientă pentru a-și satisface creanțele, iar creditorii lui Titius ar
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trebui să se mulțumească cu averea acestuia din urmă și, prin urmare, are loc, ca să spunem așa, o vânzare a bunurilor a doi
debitori diferiți. Cu toate acestea, se poate întâmpla ca Seius să fi fost solvabil și să fi fost în măsură să își satisfacă creditorii,
dacă nu pentru întreaga datorie, cel puțin pentru o parte din ea. Cu toate acestea, dacă obligațiile lor sunt contopite cu cele ale
creditorilor lui Titius, aceștia nu vor primi atât de mult, deoarece Titius era insolvabil, și vor primi și mai puțin, deoarece sunt
mai mulți. Prin urmare, este perfect corect ca creditorii lui Seius care doresc o separare a proprietății să fie ascultați și să
obțină de la pretor permisiunea de a plăti separat fiecare categorie de creditori.
(2) Pe de altă parte, însă, creditorii lui Titius nu pot obține o separare a bunurilor, deși oricine, prin obținerea unui alt creditor,
poate înrăutăți condiția fostului său creditor. Prin urmare, cel care acceptă masa succesorală a debitorului meu nu va înrăutăți,
prin aceasta, condiția mea, deoarece am dreptul de a obține o separare a bunurilor. Cu toate acestea, el va înrăutăți situația
creditorilor săi, dacă acceptă o succesiune care nu este solvabilă, deoarece creditorii nu pot cere o separare a bunurilor.
(3) În plus, trebuie remarcat faptul că, chiar dacă se sugerează că moștenirea a fost grevată de moștenitor, prin intermediul
unui gaj sau al unei ipoteci, totuși, dacă bunul aparținea moștenirii, cel care a obținut o separare a acestuia ar fi preferat, din
acest motiv, unui creditor căruia i-a fost ipotecat bunul. Acest lucru a fost declarat de Severus și Antoninus într-un Rescript.
(4) O separare a proprietății poate fi obținută, de asemenea, împotriva Trezoreriei, sau a oricărei municipalități.
(5) S-a pus întrebarea dacă creditorii moștenitorului ar putea obține uneori o separare a proprietății, dacă acesta a comis o
fraudă împotriva lor atunci când a intrat pe moștenire. Cu toate acestea, nu li se oferă niciun remediu, deoarece trebuie să se
învinovățească ei înșiși dacă au încheiat un contract cu un astfel de om, cu excepția cazului în care considerăm că pretorul
poate face uz de o procedură extraordinară pentru a se îndrepta împotriva înșelăciunii celui care a pus la cale o astfel de
fraudă. Cu toate acestea, este dificil să adoptăm o astfel de opinie.
(6) Dacă, totuși, un moștenitor, chiar dacă ar putea invoca faptul că el crede că moștenirea este insolvabilă, ar trebui să fie
obligat să o accepte și să o transfere, și nu există nimeni căruia să o poată preda, pentru că acest lucru se întâmplă în anumite
circumstanțe, trebuie să venim în ajutorul său (dacă o cere), împotriva creditorilor moștenirii. Acest lucru l-a afirmat Divinul
Pius într-un Rescript, care a permis ca bunurile testatorului să fie vândute, ca și cum moștenirea nu ar fi fost acceptată. Cred
că această ușurare ar trebui să fie acordată și creditorilor moștenitorului, dacă aceștia o cer, chiar dacă moștenitorul însuși nu
a cerut-o, la fel cum se acordă orice separare a creanțelor.
(7) Să vedem dacă, în cazul în care un minor care nu a împlinit vârsta pubertății devine moștenitorul tatălui său și moare
înainte de a împlini această vârstă, iar bunurile aflate în mâinile substitutului, care a acceptat succesiunea minorului, sunt
vândute, creditorii tatălui pot cere o separare a bunurilor." Cred că pot face acest lucru și merg și mai departe, susținând că
creditorii minorului pot, de asemenea, să ceară o separare față de creditorii moștenitorului său.
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(8) În conformitate cu acest lucru, să vedem dacă Primus îl numește pe Secundus moștenitorul său, iar Secundus îl numește
pe Tertius propriul său moștenitor, iar proprietatea lui Tertius este vândută de creditorii săi, ce creditori pot solicita o separare
de bunuri. Cred că, dacă creditorii lui Primus solicită acest lucru, ar trebui să fie ascultați, atât împotriva creditorilor lui
Secundus, cât și împotriva creditorilor lui Tertius; dacă creditorii lui Secundus solicită separarea, o pot obține împotriva
moștenitorilor lui Tertius, dar nu împotriva celor ai lui Primus. Într-un cuvânt, creditorii lui Primus pot obține o separare de
bunuri împotriva tuturor celorlalți creditori; creditorii lui Secundus o pot obține împotriva creditorilor lui Tertius, dar nu și
împotriva creditorilor lui Primus.
(9) În cazul în care bunurile unui fiu aflat sub controlul paternal sunt vândute de creditorii săi, iar acesta are un peculium
castrense, se poate face o distincție între creditorii peculium-ului castrense și ceilalți creditori? Toți ar trebui să fie admiși
împreună, cu excepția cazului în care creanțele celor care au încheiat contractul înainte ca fiul să intre în serviciul militar ar
trebui, poate, să fie separate. Cred că această opinie ar trebui adoptată. Prin urmare, în cazul în care creditorii care au încheiat
contracte înainte ca fiul să intre în serviciul militar ar trebui să vândă bunurile castrei, aceștia nu pot intra împreună cu
creditorii ulteriori. În plus, dacă o parte din bunuri a fost folosită în beneficiul tatălui, creditorul poate fi împiedicat să se
atingă de peculiul castrenesc, deoarece are dreptul de a introduce o acțiune specială împotriva tatălui.
(10) Ar trebui remarcat faptul că pot obține o separare a bunurilor doar acei creditori care nu au stipulat cu moștenitorul cu
intenția de a contracta o nouă obligație. Cu toate acestea, dacă s-au adresat acestuia cu această intenție, ei vor pierde
beneficiul unei separări de bunuri, deoarece, după ce au obținut creanța moștenitorului, nu se pot separa acum de cel pe care,
într-o anumită măsură, l-au ales ca debitor. Dar dacă, alegându-l pe moștenitor ca debitor, au cerut dobânzi de la el în această
calitate, ar trebui să se adopte aceeași regulă.
(11) Se întreabă, de asemenea, dacă pot obține o separare a bunurilor, dacă au primit garanții de la moștenitor. Nu cred că pot
face acest lucru, pentru că l-au urmat pe cel care i-a determinat să se schimbe. Dar ce se întâmplă dacă au acceptat o garanție
insuficientă? Ei înșiși sunt vinovați pentru că nu au primit garanții solvabile.
(12) De asemenea, trebuie amintit că, după ce bunurile succesiunii se contopesc cu cele ale moștenitorului, nu se poate obține
o separare a bunurilor, deoarece, atunci când bunurile sunt unite și amestecate, nu se poate cere o separare. Dar ce s-ar
întâmpla dacă ar consta în suprafețe distincte de teren, sclavi, vite sau orice altceva care poate fi divizat? În aceste
circumstanțe, se poate cere o separare și nici nu va fi ascultat cel care susține că proprietatea este unită, deoarece suprafețele
de teren nu pot fi unite, cu excepția cazului în care posesia unor persoane diferite este atât de unită și amestecată încât nu se
poate realiza o separare, ceea ce se întâmplă foarte rar.
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(13) Atunci când am afirmat că o separare a proprietății nu poate fi obținută după o perioadă lungă de timp, aceasta trebuie să
fie înțeleasă ca însemnând că nu poate fi cerută după ce au trecut cinci ani de la momentul în care a fost acceptată
succesiunea.
(14) În toate aceste cazuri, pentru a determina dacă o separare de proprietate trebuie să aibă loc sau nu, trebuie să se obțină
opinia pretorului sau a guvernatorului și nu a altcuiva, adică opinia celui care poate acorda separarea.
(15) În cazul în care un creditor ar lua un gaj de la moștenitor, nu trebuie să i se admită o separare de bunuri, deoarece el se
așteaptă la moștenitor pentru plată. Căci nu ar trebui să fie ascultat cel care afirmă că moștenitorul este răspunzător, după ce,
cu această intenție, l-a acceptat ca debitor al său în orice mod.
(16) În cazul în care există mai mulți creditori, dintre care unii au pretenții față de moștenitor ca debitor al lor, iar alții nu, iar
aceștia din urmă obțin o separare, s-a pus întrebarea dacă pot admite ca primii să se împartă cu ei. Cred că acest lucru nu le va
aduce niciun beneficiu, deoarece ei ar trebui să fie incluși printre creditorii moștenitorului însuși.
(17) De asemenea, trebuie remarcat faptul că se consideră în mod obișnuit că creditorii unui moștenitor pot obține orice din
reziduurile bunurilor testatorului aplicate la plata creanțelor lor, dar că creditorii testatorului nu pot obține nimic din bunurile
moștenitorului. Motivul este că cei care au obținut separarea nu pot fi învinuiți decât dacă, atunci când bunurile
moștenitorului erau suficiente pentru a-i plăti, au preferat ca averea defunctului să fie separată în beneficiul lor, dar creditorii
moștenitorului nu sunt învinuiți pentru nimic de acest fel. Cu toate acestea, dacă creditorii defunctului solicită să participe la
bunurile moștenitorului, nu ar trebui să fie ascultați, deoarece separarea pe care ei înșiși o cer îi îndepărtează de orice
participare la aceste bunuri. Însă, în cazul în care creditorii defunctului solicită din neatenție o separare a bunurilor, aceștia
sunt scuzabili, deoarece ignoranța lor cu privire la starea succesiunii poate fi invocată ca o cauză justă pentru a face acest
lucru.
(18) Trebuie amintit că un sclav care a fost numit moștenitor necesar, odată cu acordarea libertății sale, poate obține o
separare a proprietății; astfel încât, dacă nu se amestecă în averea patronului său, el va fi în măsură să aibă tot ceea ce ar
putea dobândi ulterior separat, împreună cu tot ceea ce i se cuvine de la testator.
2. Papinianus, Întrebări, Cartea XXV.
În cazul în care moștenirea a fost vândută de către moștenitor, nu se poate cere în mod legal o separare a acesteia, dacă nu
există nicio suspiciune de fraudă; pentru că orice act efectuat între timp de către moștenitor cu bună-credință, între timp, este
considerat de obicei ca fiind legal.
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3. Același, Întrebări, cartea XXVII.
Un debitor a devenit moștenitorul fideiusorului său, iar creditorii acestuia din urmă i-au vândut bunurile. Deși răspunderea
fideiusorului s-a stins, totuși, o separare de bunuri va fi acordată la cererea celui față de care fideiusorul era răspunzător,
indiferent dacă acesta era singurul creditor al succesiunii sau dacă erau mai mulți. Într-adevăr, norma de drept care exclude
obligația garanției din cauza obligației principale, care este cea mai mare, nu trebuie să aducă atingere drepturilor creditorului
care și-a asigurat cu diligență propriul interes. (1) Dar ce se întâmplă dacă, după separarea bunurilor fideiusorului, stipulantul
ar fi în imposibilitatea de a-și încasa întreaga creanță de la succesiune? Partea sa poate fi cerută împreună cu cea a celorlalți
creditori ai moștenitorului sau trebuie să rămână mulțumit cu bunurile pe care a preferat să fie separate? Cu toate acestea,
având în vedere că acest stipulant ar fi putut participa cu creditorii debitorului la orice sold rămas, dacă masa fideiusorului nu
ar fi fost acceptată de creditorul debitorului principal, după vânzarea bunurilor fideiusorului, rațiunea nu permite ca acesta să
fie exclus în cazul propus. (2) Dar, în ceea ce privește orice alt creditor care a obținut o separare de bunuri, este mai avantajos
să se considere că, dacă nu poate să își recupereze întreaga datorie din masa succesorală, el poate totuși să recupereze ceva
din bunurile moștenitorului, dacă creditorii personali ai moștenitorului au fost satisfăcuți, deoarece nu există nicio îndoială că
ar trebui să fie admis să participe la partajarea cu creditorii moștenitorului, după ce cei ai masei succesorale au fost
satisfăcuți.
4. Același, Opinii, cartea XII.
O separație de bunuri se acordă și creditorilor, atunci când datoria este scadentă după un anumit timp sau sub o anumită
condiție, din cauza căreia nu au putut încă să intenteze o acțiune în justiție pentru recuperarea banilor, deoarece s-a prevăzut
și pentru ei o dublă garanție.
(1) S-a stabilit că se consideră că legatarii au un drept de gaj numai asupra acelei părți din masa succesorală care rămâne
după plata datoriilor.
5. Paulus, Întrebări, cartea XIII.
Dacă creditorii unei succesiuni obțin o separare de bunuri și se constată că succesiunea este insolvabilă, dar moștenitorul este
solvabil, ei nu pot recurge la acesta din urmă, ci trebuie să adere la separarea pe care au cerut-o deja. Cu toate acestea, dacă
moștenitorul dobândește bunuri după ce a fost obținută separarea, iar o parte din acestea provine din succesiune, cei care au
obținut separarea trebuie, alături de creditorii personali ai moștenitorului, să fie admiși să participe la ceea ce a fost dobândit.
Dar, în cazul în care creanțele lor au fost satisfăcute, orice reziduu va fi plătit creditorilor moștenitorului; dar dacă acesta din
urmă dobândește bunuri din altă sursă, creditorii succesiunii nu vor fi autorizați să le ia. Cu toate acestea, dacă creditorii
personali ai moștenitorului sunt plătiți în întregime, unele autorități consideră că tot ceea ce rămâne ar trebui să fie predat
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creditorilor succesiunii; dar eu nu accept această opinie, deoarece atunci când aceștia au cerut o separare a proprietății, nu au
mai căutat plata moștenitorului personal, ci au recurs la moștenire și, ca să spunem așa, au vândut bunurile succesiunii, care
nu erau susceptibile de a fi mărite. Consider că aceeași regulă ar trebui să se aplice, chiar dacă creditorii au fost înșelați în
ceea ce privește separarea bunurilor și au obținut mai puțin decât creditorii personali ai moștenitorului. Aceștia din urmă au
însă ca garanție bunurile și persoana sa, pe care le pot obține în timpul vieții sale.
6. Julianus, Digest, cartea XLVI.
Ori de câte ori un moștenitor este insolvabil, este echitabil ca nu numai creditorii testatorului, ci și cei cărora li s-a făcut un
legat să obțină o separare a bunurilor, astfel încât, după ce creanțele creditorilor au fost satisfăcute în întregime, legatarii să
poată obține legatele lor în întregime sau parțial.
(1) În cazul în care o liberată, care a fost desemnată moștenitoare, solicită posesia pretoriană în conformitate cu dispozițiile
testamentului testatorului, care nu era solvabil, se pune problema dacă bunurile proprii ar trebui să fie separate de cele ale
succesiunii. Răspunsul este că ar trebui să se acorde o scutire patronului ei, pentru a evita ca acesta să fie asuprit de datoria pe
care liberta sa a contractat-o prin reținerea posesiei succesiunii în conformitate cu dispozițiile testamentare.
7. Marcianus, Reguli, Cartea a II-a.
Creditorii unei moșteniri care au depus cereri de creanță împotriva moștenitorului pot obține, totuși, o separare de bunuri,
deoarece au făcut acest pas din necesitate.

Tit. 8. Cu privire la numirea unui curator de bunuri.

1. Paulus, Despre edict, cartea LVII.
2. Atunci când un moștenitor este numit sub o condiție, el trebuie obligat să o respecte, dacă poate face acest lucru; dar dacă
spune că nu va accepta averea, chiar dacă condiția este îndeplinită, bunurile defunctului trebuie să fie vândute de creditorii
săi.
(1) Dacă, totuși, moștenitorul nu poate face nimic, ar trebui numit un curator al succesiunii sau ar trebui să se vândă bunurile.
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(2) În cazul în care există o sumă considerabilă de datorii datorate de succesiune, care poate fi majorată prin adăugarea unei
penalități, datoriile ar trebui plătite de către curator; la fel cum se procedează de obicei atunci când o femeie însărcinată este
pusă în posesie în numele copilului ei nenăscut sau când moștenitorul este un minor care nu are tutore.
2. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXV.
La numirea unui curator, practica noastră este să ne adresăm pretorului, pentru ca acesta să numească unul sau mai mulți
curatori cu acordul majorității creditorilor, sau guvernatorului provinciei, dacă bunurile urmează să fie vândute în aceasta.
(1) Tot ceea ce ar fi putut fi făcut sau executat de către curatorul sau curatorii numiți, adică orice acte sau fapte, sau orice
afaceri care au fost negociate, ar trebui să fie ratificate. Aceștia au dreptul la acțiuni împotriva altora, iar acțiunile pretoriene
vor fi îndreptate împotriva lor. Dacă curatorii numesc pe cineva pentru a intenta un proces sau pentru a apăra unul, după caz,
garanția cerută de la el cu privire la ratificarea actelor sale sau la plata hotărârii nu va fi luată pe numele celui a cărui
proprietate este vândută, ci pe cel al curatorului însuși, care l-a numit.
(2) Dar în cazul în care sunt numiți mai mulți curatori, Celsus spune că ei trebuie să acționeze în justiție și să fie acționați în
justiție împreună, și nu separat. Dacă, totuși, acești curatori sunt numiți pentru districte diferite, unul, de exemplu, pentru
proprietățile din Italia, iar altul pentru proprietățile dintr-o provincie, cred că ei vor avea control asupra districtelor lor
respective.
(3) Se pune întrebarea dacă un curator poate fi numit împotriva voinței sale. Cassius spune că nimeni nu poate fi obligat să
devină curator al proprietății împotriva consimțământului său, ceea ce este corect. Prin urmare, trebuie găsit cineva care să fie
dispus, cu excepția cazului în care există o necesitate imperioasă; și trebuie invocată autoritatea împăratului pentru ca un
curator să fie numit împotriva voinței sale.
(4) Nu este absolut esențial ca persoana numită curator să fie un creditor; dar pot fi numiți cei care nu sunt creditori.
(5) Dacă există trei curatori, iar unul dintre ei nu a desfășurat nicio activitate legată de funcția sa, se poate acorda o acțiune
împotriva lui? Cassius consideră că nu ar trebui să se impună nicio restricție unui reclamant în astfel de circumstanțe și că
oricare dintre creditori, care dorește să facă acest lucru, poate introduce o acțiune împotriva lui. Cred că opinia lui Cassius
este perfect corectă și că ar trebui să se ia în considerare ceea ce a fost obținut din moștenire, și nu ceea ce a ajuns în mâinile
unuia dintre curatori. Aceasta este practica noastră, cu excepția cazului în care curatorul a fost numit împotriva
consimțământului său; pentru că, dacă acesta este cazul, trebuie să se considere că o acțiune nu ar trebui să fie introdusă
împotriva lui.
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3. Celsus, Digest, Cartea XXIV.
În cazul în care mai mulți curatori sunt numiți pentru proprietatea aceleiași persoane, o acțiune de recuperare a întregii sume
va fi acordată împotriva oricăruia dintre ei pe care reclamantul îl poate alege; la fel cum fiecare dintre ei poate da în judecată
un debitor al proprietății pentru întreaga sumă pe care o datorează.
4. Papirius Justus, Despre constituții, Cartea I.
5. Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un rescript că, în cazul în care proprietatea a fost vândută de un curator în
temeiul Decretului Senatului, nu se poate intenta nicio acțiune împotriva unui debitor fraudulos pentru orice act comis înainte
de acel moment.
5. Julianus, Digest, Cartea XLVII.
Dacă un debitor eșuează în afaceri, iar creditorii săi se adună și aleg pe cineva de către care bunurile sale pot fi vândute, suma
datorată fiecăruia dintre ei urmând să fie plătită din veniturile vânzării, iar ulterior apare o altă persoană care susține că și el
este creditor, aceasta nu va avea dreptul la o acțiune împotriva curatorului, dar el, împreună cu curatorul, poate vinde bunurile
debitorului, astfel încât tot ceea ce se realizează din vânzarea bunurilor de către curator și de către creditorul respectiv să fie
plătit tuturor creditorilor proporțional cu creanțele lor.
Tit. 9. Privind restituirea în cazul în care au fost comise acte frauduloase împotriva creditorilor.

1. Ulpianus, Despre Edict, cartea LXVI.
Pretorul spune: "Voi acorda o acțiune curatorului bunurilor sau oricărei alte persoane căreia este necesar să i se acorde una,
într-un caz de acest fel, în anul în care are dreptul de a iniția o astfel de procedură, atunci când orice act a fost comis în scop
de fraudă cu oricine care nu a ignorat respectiva fraudă, și voi menține acest drept de acțiune și împotriva "părții înseși care a
comis-o"."
(1) Pretorul a fost obligat să introducă acest Edict pentru a proteja drepturile creditorilor, prin revocarea oricăror înstrăinări
de bunuri care au fost făcute în scopul de a-i frauda.
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(2) Pretorul spune: "în cazul în care orice act a fost comis cu scopul de a frauda". Aceste cuvinte au o aplicare generală și
includ orice fel de fraudă care este comisă, precum și orice înstrăinare și orice contract. Prin urmare, tot ceea ce se face cu
scopul de a comite o fraudă, indiferent care ar fi aceasta, este considerat a fi revocat prin aceste cuvinte, deoarece ele au o
aplicare largă. Prin urmare, dacă debitorul ar înstrăina orice proprietate, sau ar da o scutire de răspundere pentru o datorie
cuiva sau ar elibera pe cineva de un contract;
2. Același, Despre Edict, Cartea LXXIII.
Aceeași regulă ar trebui să fie adoptată. Și dacă el eliberează un gaj, sau plătește pe cineva cu scopul de a-și frauda creditorii:
3. Același lucru, Despre Edict, Cartea LXXI.
Sau dacă el oferă o excepție cuiva care îi este dator, sau se obligă în scopul de a-și frauda creditorii; sau plătește bani; sau
comite orice alt act pentru a-i înșela; este evident că Edictul va deveni operațional.
(1) Ar trebui să înțelegem ca acte frauduloase nu numai cele pe care debitorul le face în timp ce încheie un contract, ci și
atunci când, în mod intenționat, nu se prezintă în instanță, sau permite ca o acțiune să se încheie, sau nu intentează o acțiune
împotriva unui debitor, pentru ca acesta să fie eliberat prin trecerea timpului, sau pierde în mod intenționat un uzufruct sau o
servitute.
(2) Prezentul edict se aplică, de asemenea, unei persoane care comite orice act în scopul de a se despărți de bunurile pe care
le are în mâinile sale.
4. Paulus, Despre Edict, cartea LXVIII.
Se înțelege că are intenția de a-și frauda creditorii un debitor care nu face ceea ce ar trebui să facă, de exemplu, dacă nu se
folosește de servituțile la care are dreptul.
5. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXVI.
Sau dacă abandonează o parte din bunurile sale, pentru ca oricine să le obțină.
6. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVI.
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Totuși, acest Edict nu se aplică unei persoane care nu ia mijloace pentru a dobândi o proprietate pe care o poate obține,
deoarece se referă doar la cei care își diminuează patrimoniul, și nu la cei care acționează în așa fel încât să nu devină mai
bogați.
(1) Prin urmare, cel care nu respectă condiția impusă, pentru ca o stipulație să nu devină operantă, nu face, prin aceasta, ca
prezentul Edict să intre în vigoare.
(2) Prin urmare, dacă cineva refuză o avere, fie că aceasta îi revine prin lege sau prin clauzele unui testament, nu va da motiv
pentru aplicarea Edictului, deoarece, în timp ce refuză să dobândească o proprietate, nu-și diminuează propriul patrimoniu.
(3) În mod similar, trebuie spus că, dacă un debitor își emancipează fiul, pentru a-i permite acestuia să accepte o moștenire
conform propriei sale hotărâri, acest Edict nu se va aplica.
(4) Trebuie adoptată opinia enunțată și de Julianus; adică, dacă un debitor refuză să accepte o moștenire, Edictul nu se va
aplica.
(5) Dacă un debitor ar vinde sclavul său, care a fost numit moștenitor, pentru ca el să poată intra în moștenire după indicația
cumpărătorului, și nu vânzarea, ci doar ceea ce se referă la acceptarea moștenirii a fost frauduloasă, Edictul nu se va aplica,
deoarece el are dreptul de a respinge moștenirea. Dacă, totuși, vreo fraudă s-a atașat vânzării sclavului, aceasta va fi revocată;
la fel ca și în cazul în care debitorul l-ar fi manelizat în mod fraudulos.
(6) S-a afirmat de către Labeo că nu trebuie să se considere că oricine primește ceea ce îi aparține a comis o fraudă, adică
atunci când cineva primește o datorie la care are dreptul; căci ar fi nedrept să se considere că un debitor pe care un guvernator
îl obligă să facă plata împotriva voinței sale poate refuza să o facă cu impunitate. Întregul Edict face referire la contractele în
care pretorul nu intervine, ca de exemplu cele care implică gajuri și vânzări.
(7) Trebuie remarcat faptul că Julianus a spus (și aceasta este și practica noastră) că, atunci când cineva primește banii care i
se datorează, înainte de a intra în posesia bunurilor debitorului, chiar dacă este perfect conștient că acesta din urmă este
insolvabil, nu intră sub incidența acestui Edict, pentru că nu a făcut decât să asigure propriul său interes. Cu toate acestea,
orice creditor care primește ceea ce i se cuvine după ce bunurile debitorului au fost puse sub sechestru, poate fi obligat să
contribuie cu partea sa și să fie pus pe picior de egalitate cu ceilalți creditori, deoarece el nu ar trebui să îi priveze de nimic
după ce bunurile au fost luate în executare, deoarece, din acest motiv, poziția tuturor creditorilor devine aceeași.
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(8) Acest Edict îl pedepsește pe cel care, știind că un debitor are intenția de a-și înșela creditorii, primește de la acesta
bunurile de care au fost înșelați. Prin urmare, în cazul în care un act este făcut cu scopul de a frauda creditorii, iar cel care a
primit bunul nu avea cunoștință de acest fapt, se consideră că dispozițiile Edictului nu se aplică.
(9) În plus, trebuie remarcat faptul că, în cazul în care cineva fie cumpără sau stipulează un bun aparținând unui debitor, care
are intenția de a-i înșela pe creditorii săi (chiar dacă aceștia din urmă își dau acordul), fie încheie orice alt contract, nu se va
considera că a făcut ceva în scopul de a-i frauda pe creditorii săi; deoarece nu se consideră că cineva îi fraudează pe cei care
sunt conștienți de fapt și își dau acordul.
(10) În cazul în care se încheie o afacere cu: un minor în scopul de a-i frauda creditorii, Labeo spune că aceasta trebuie, prin
toate mijloacele, să fie anulată, dacă creditorii sunt fraudate; pentru motivul că ignoranța unui minor, care rezultă din vârsta
sa, nu ar trebui să fie dăunătoare pentru creditorii săi și profitabilă pentru el însuși. Aceasta este practica noastră.
(11) În mod similar, noi spunem că, atunci când o donație este făcută în mod fraudulos cuiva, nu ar trebui să se cerceteze
dacă persoana căreia i-a fost dat articolul era conștientă sau nu de natura tranzacției, ci doar dacă creditorii au fost înșelați.
Nu se înțelege că cel care nu a fost la curent cu frauda a fost prejudiciat de aceasta, deoarece el pierde doar o sursă de câștig
și nu i se cauzează nicio pierdere. Cu toate acestea, împotriva celor care au avut parte de generozitatea unei persoane despre
care nu știau că este insolvabilă, ar trebui să se acorde o acțiune doar în măsura în care au beneficiat de un avantaj pecuniar,
și nu mai mult.
(12) În mod similar, dacă un sclav primește un obiect de la o persoană despre care el însuși știe că este insolvabilă, dar
stăpânul său nu are cunoștință de acest fapt, se pune întrebarea dacă stăpânul va fi răspunzător? Labeo spune că el va fi
răspunzător în măsura în care va fi obligat să returneze ceea ce a ajuns în mâinile sale; sau poate fi intentată împotriva lui o
acțiune De peculio, sau una De in rem verso, dacă a profitat de pe urma tranzacției.
Aceeași regulă ar trebui să fie adoptată în cazul unui fiu aflat sub controlul paternal. Cu toate acestea, dacă proprietarul
sclavului știa că debitorul era insolvabil, el poate fi acționat în justiție în nume propriu.
(13) Din nou, dacă moștenitorul necesar a plătit moștenirile și, ulterior, proprietatea sa este vândută, Proculus spune că, chiar
dacă legatarii nu știau de insolvabilitatea sa, ar trebui, totuși, să se acorde o acțiune echitabilă. Nu există nicio îndoială în
această privință.
(14) Zilele disponibile din an, în timpul cărora poate fi intentată acțiunea de la data vânzării, ar trebui să fie calculate de noi
în această acțiune.
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7. Paulus, Despre edict, cartea LXII.
În cazul în care un debitor, cu intenția de a-și frauda creditorii, vinde un teren cu un preț mai mic decât valoarea sa unui
cumpărător care este conștient de acest fapt, iar apoi creditorii, cărora li s-a acordat o acțiune în anulare a vânzării, revendică
terenul, se pune problema dacă trebuie să restituie prețul. Proculus este de părere că terenul trebuie în orice caz restituit, chiar
dacă prețul nu este rambursat. Opinia lui Proculus este confirmată de un rescript.
8. Venuleius Saturninus, Interdicte, Cartea a VI-a.
De aici se poate deduce că nici măcar o parte din prețul plătit de cumpărător nu trebuie să îi fie returnat. Se poate spune,
totuși, că problema ar trebui să fie investigată de un arbitru, pentru ca acesta să dispună restituirea banilor, dacă aceștia se
mai află printre efectele debitorului; pentru că, în acest fel, nimeni nu va fi fraudat.
9. Paulus, Despre Edict, Cartea LXII.
Un anumit om a cumpărat cu bună știință un obiect de la un debitor ale cărui bunuri fuseseră luate în executare silită, iar apoi
l-a vândut unui cumpărător de bună credință. S-a pus întrebarea dacă se putea intenta o acțiune împotriva celui de-al doilea
cumpărător. Opinia lui Sabinus, conform căreia un cumpărător de bună credință nu este răspunzător, este cea mai bună,
deoarece frauda ar trebui să îl prejudicieze doar pe cel care o comite, la fel cum noi considerăm că un cumpărător nu va fi
răspunzător dacă, ignorând faptele, a cumpărat proprietatea de la debitorul însuși. Dar cel care a cumpărat-o în mod fraudulos
și apoi a vândut-o unui cumpărător de bună credință va fi răspunzător pentru întreaga sumă pe care a primit-o pentru
proprietate.

10. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIII.
Pretorul spune: "În cazul în care Lucius Titius, cu ajutorul și în avantajul tău, a dispus de orice proprietate cu scopul de a-și
frauda creditorii, astfel încât o acțiune în temeiul Edictului meu va fi îndreptată împotriva lui pentru proprietatea în cauză,
atunci când nu a trecut mai mult de un an, deoarece o acțiune cu referire la respectiva proprietate poate fi intentată, trebuie să
acorzi restituirea, după ce a fost demonstrat un motiv corespunzător; și chiar dacă nu ai fost conștient de acest fapt, voi
acorda o acțiune in factum."
(1) Atunci când se face ceva cu scopul de a frauda creditorii, acest lucru este anulat numai atunci când frauda rezultă efectiv,
adică atunci când creditorii pe care persoana a intenționat să îi fraudeze au vândut bunurile sale. Dacă, totuși, a satisfăcut
creanțele celor pe care intenționa să-i fraudeze și s-a obligat față de alți creditori, sau dacă pur și simplu i-a plătit pe cei pe
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care intenționa să-i fraudeze, iar ulterior a devenit dator față de alții, anularea nu va avea loc; dar dacă a satisfăcut creanțele
primilor pe care intenționa să-i fraudeze plătindu-le banii celorlalți pe care nu avea intenția de a-i frauda, Marcellus spune că
va exista un motiv de anulare a tranzacției. Această distincție este menționată într-un rescript al împăraților Severus și
Antoninus și este recunoscută în practica noastră actuală.
(2) Acolo unde pretorul spune "conștient de fapt", trebuie să înțelegem că acest lucru înseamnă că știu că tu comiți o fraudă;
pentru că, dacă știu doar că ai creditori, nu va fi suficient pentru a mă face răspunzător de o acțiune in factum, deoarece
trebuie să fi participat la fraudă.
(3) Dacă cineva nu participă la fraudă și, cu toate acestea, la momentul vânzării bunurilor debitorului, este chemat de
creditori și notificat de aceștia, în prezența unor martori, să nu cumpere bunul, va fi responsabil de o acțiune in factum dacă
va face acest lucru? Cea mai bună opinie este că va fi răspunzător, deoarece oricine este notificat să nu cumpere în prezența
martorilor și face acest lucru nu este liber de fraudă.
(4) Cu toate acestea, este însă altfel atunci când cineva știe că altul are creditori și încheie cu el un contract absolut, fără să
cunoască frauda; căci nu se consideră că este răspunzător de această acțiune.
(5) Pretorul spune: "conștient de acest fapt", adică se înțelege că el este cel împotriva căruia poate fi introdusă această
acțiune. Dar ce se întâmplă dacă tutorele unui tutore era conștient de fraudă, iar tutorele său nu era conștient? Să vedem dacă
va exista un temei pentru o acțiune bazată pe cunoașterea tutorelui și dacă aceeași regulă se va aplica și curatorului unui
nebun sau al unui minor? Cred că știința tutorelui sau a curatorului nu va prejudicia pe tutore sau pe minor decât în măsura în
care bunurile ajung în mâinile lor.
(6) De asemenea, trebuie remarcat faptul că, atunci când se pretinde că o vânzare de bunuri făcută în scopul de a frauda
creditorii poate fi anulată, dacă creditorii sunt aceiași, chiar dacă unul dintre ei este din numărul celor care au fost fraudați
(fie că este singurul care a rămas, fie că creanțele celorlalți împreună cu a lui au fost satisfăcute), trebuie să se considere că va
exista totuși un motiv pentru această acțiune.
(7) Este cert că aceasta poate fi introdusă chiar dacă partea contractantă știa că unul dintre creditori a fost fraudat, deși nu știa
că acesta era și cazul celorlalți.
(8) Dar ce se întâmplă dacă cel despre care se presupune că a fost fraudat a fost plătit; va fi el pasibil de o acțiune pentru
motivul că ceilalți creditori nu au fost victime ale fraudei ? Cred că această opinie ar trebui adoptată. Și dacă cineva, în
scopul de a evita o acțiune, ar spune: "Ofer ceea ce i se cuvine celui despre care știu că este creditor", nu ar trebui să fie
ascultat.
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(9) În cazul în care persoana care intenționează să comită frauda are un moștenitor, iar bunurile acestuia din urmă sunt
vândute de către creditorii săi, deoarece acest lucru nu are nicio referire la bunurile în cauză, această acțiune nu va fi admisă.
(10) În cazul în care un fiu, care" are dreptul de a respinge o moștenire, ar comite un act în scopul de a frauda creditorii și ar
obține o restituire completă, deoarece a intervenit în afacerile moștenirii, sau dacă chiar și un moștenitor voluntar ar comite
un act fraudulos în același scop și are dreptul la o restituire completă din cauza vârstei sale sau pentru orice alt motiv
întemeiat, trebuie spus că o acțiune echitabilă poate" fi introdusă împotriva sa. Aceeași regulă se aplică și în cazul unui sclav
care este moștenitor necesar. Labeo spune însă că această regulă ar trebui adoptată cu o excepție, deoarece dacă creditorii
vând bunurile unei succesiuni, iar moștenitorii necesari comit orice act cu referire la acestea în timpul absenței sau cu acordul
creditorilor, actul fraudulos al ambelor părți, adică al testatorului și al sclavilor săi, va fi revocat. Cu toate acestea, dacă
creditorii au permis moștenitorului necesar să acționeze și au avut încredere în el sau, tentați de perspectiva unei rate ridicate
a dobânzii sau din alte motive, au fost îndemnați să aibă încredere în el, trebuie să se considere că orice vânzare a proprietății
efectuată de către testator nu ar trebui să fie anulată.
(11) În cazul în care un minor, care nu a împlinit vârsta pubertății, devine moștenitorul tatălui său și moare, iar bunurile sale
sunt vândute de creditorii săi după obținerea unei separări, orice vânzare frauduloasă efectuată de către tutore sau de către
tutorele sau curatorul său poate fi anulată.
(12) Atunci când o datorie îmi este datorată într-un anumit termen, iar persoana care intenționează să comită o fraudă o
plătește înainte de scadență, trebuie spus că avantajul pe care l-am obținut din faptul că am fost plătit în avans va constitui un
motiv pentru o acțiune in factum, deoarece pretorul înțelege că frauda a fost comisă cu referire la timp.
(13) În cazul în care un creditor nu a fost plătit, dar a primit un gaj ca garanție pentru o creanță mai veche, el va fi pasibil de
această acțiune; așa cum a fost frecvent stabilit în constituții.
(14) În cazul în care o femeie, în vederea fraudării creditorilor săi, se căsătorește cu unul dintre debitorii săi și îl eliberează pe
acesta de obligația sa în scopul de a obține suma ca zestre, în frauda creditorilor săi, această acțiune va fi admisă; și, prin
intermediul ei, pot fi încasați toți banii pe care soțul ei îi datora. Femeia nu va avea dreptul să intenteze o acțiune în justiție
pentru a-și recupera zestrea, deoarece zestrea a fost constituită în frauda creditorilor ei; și acest lucru este absolut sigur și a
fost promulgat frecvent în constituții. Efectul acțiunii va fi acela de a restabili nestingherit stipulația de care soțul ei a fost
eliberat.
(15) Prin intermediul acestei acțiuni poate fi pus în executare un uzufruct, precum și o stipulație în următorii termeni:
"Promiteți să plătiți zece aurei în fiecare an ?".
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(16) Dacă urmăresc și arestez un debitor al meu care are mai mulți creditori și care a fugit și recuperez banii pe care i-a furat
și iau de la el ceea ce îmi aparține, Julianus era de părere că este o mare diferență dacă acest lucru a fost făcut înainte ca
creditorii debitorului să fie puși în posesia bunurilor sale sau după aceea. Dacă a fost făcută înainte, nu se va putea intenta o
acțiune in factum; dacă a fost făcută după aceea, va exista un motiv pentru acțiune.
(17) Dacă bunurile unei persoane decedate au fost adjudecate oricui, prin Constituția Marcus Divin, trebuie să se considere
că, în scopul păstrării libertății, această acțiune nu va fi admisă; deoarece cel căruia i-a fost adjudecat succede la moștenire cu
înțelegerea că tot ceea ce a fost făcut de către decedat a fost valabil.
(18) Anul în care trebuie introdusă acțiunea in factum se socotește din ziua vânzării bunurilor.
(19) Prin intermediul acestei acțiuni, proprietatea trebuie să fie restituită, dar, desigur, cu toate sarcinile impuse asupra
acesteia.
(20) Sunt incluse veniturile obținute din proprietate, nu numai cele care au fost încasate, ci și cele care ar fi putut fi încasate
de către persoana vinovată de fraudă. Această regulă este însă susceptibilă de a fi modificată, deoarece orice cheltuieli care au
fost efectuate ar trebui deduse, deoarece acesta nu poate fi obligat prin decizia instanței să restituie bunul, înainte de a fi
rambursat pentru cheltuielile necesare. Această regulă ar trebui să fie adoptată și în cazul în care orice altă persoană a efectuat
cheltuieli cu acordul fideiusorilor și al creditorilor.
(21) Cred că cea mai bună opinie este că urmașii unui sclav sunt incluși în această acțiune.
(22) În plus, în general, ar trebui remarcat faptul că, prin această acțiune, totul ar trebui să fie readus la starea sa anterioară,
indiferent dacă este vorba de bunuri sau de obligații, astfel încât tot ceea ce s-a făcut este anulat, ca și cum nu s-ar fi făcut
nicio eliberare. În consecință, orice profit care ar fi fost obținut între timp de către debitor, dacă nu s-ar fi dat nicio dezlegare,
trebuie să fie returnat; sau dacă dobânda, care nu a fost inclusă în stipulație, nu a fost plătită; sau dacă contractul a fost de așa
natură încât dobânda putea fi percepută în temeiul acestuia, chiar dacă nu a fost convenită.
(23) În cazul în care obligația era condiționată sau făcea referire la o anumită perioadă de timp, aceasta trebuie restabilită cu
condiția sau cu timpul. Cu toate acestea, dacă era de așa natură încât timpul de care depindea s-a scurs, se poate spune că
restituirea poate fi cerută în timpul care rămâne, pentru executarea obligației, fără a aștepta până la expirarea anului.
(24) Această acțiune poate fi intentată după trecerea anului, atunci când este vorba de orice bun care a ajuns în mâinile celui
care face obiectul ei; pentru că pretorul a considerat că ar fi nedrept să-i permită să aibă vreun beneficiu celui care a profitat
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de fraudă și, prin urmare, a decis ca acesta să fie privat de orice câștig. Prin urmare, fie că partea în cauză a comis ea însăși
frauda, fie că altcineva a profitat de ea, acțiunea poate fi intentată cu referire la. ceea ce a ajuns în mâinile sale, sau dacă a
acționat în mod fraudulos pentru a evita dobândirea acestuia.
(25) Această acțiune se acordă în favoarea moștenitorului și a altor succesori, iar împotriva moștenitorului și a persoanelor de
acest fel.
11. Venuleius Saturninus, Interdicte, Cartea a VI-a.
Cassius a introdus o acțiune având ca obiect bunurile care ajung în mâinile unui moștenitor.
12. Marcellus, Digest, Cartea a XVIII-a.
Dacă un tată acordă administrarea gratuită a peculium-ului său unui fiu aflat sub controlul său, nu se consideră că a făcut
acest lucru cu scopul de a-l înstrăina pentru a-și frauda creditorii, deoarece el însuși nu are puterea de a face o astfel de
înstrăinare. Cu toate acestea, dacă tatăl ar acorda peculium-ul fiului său în scopul de a-și frauda creditorii, se va considera că
el însuși a făcut acest lucru și va exista un motiv suficient pentru a fi intentate acțiuni împotriva sa. Pentru că creditorii fiului
sunt și creditorii tatălui, deoarece vor avea dreptul la o astfel de acțiune în cazul în care este necesar să li se plătească bani din
peculium.
13. Paulus, Despre Edict, cartea LXVIII.
Se stabilește că oricine deține un gaj nu este răspunzător în cadrul acestei acțiuni, deoarece el este în posesia acestuia de drept
propriu și nu îl deține în scopul păstrării proprietății.
14. Ulpianus, Disputații, Cartea a VI-a.
Prin această acțiune in factum se restabilește nu numai proprietatea bunului, ci și drepturile de acțiune ale debitorului. Prin
urmare, ea va fi valabilă pentru a-i obliga pe cei care nu sunt în posesia bunului să îl restituie și, de asemenea, împotriva celor
care au un drept de acțiune pentru a-i obliga să îl cedeze. Prin urmare, dacă cel care se face vinovat de fraudă l-a introdus pe
Titius, pentru ca acesta să-i poată transfera proprietatea, ar trebui să fie obligat să cedeze dreptul său printr-o acțiune pe
mandat. Prin urmare, dacă debitorul fraudulos dă o zestre pentru fiica sa oricui, știind că creditorii săi sunt fraudate prin
aceasta, fiica va fi răspunzătoare și va fi obligată să cesioneze dreptul la acțiune pentru recuperarea zestrei, la care are dreptul
împotriva soțului său.
15. Julianus, Digest, Cartea XLIX.
Dacă cineva care îl are ca creditor pe Titius, știind foarte bine că nu este solvabil, face o concesiune testamentară de libertate,
iar apoi, după ce l-a plătit pe Titius în întregime, îl are ca creditor pe Sempronius și moare, fără a face nicio modificare în
testamentul său, concesiunile de libertate ar trebui să fie confirmate, chiar dacă moștenirea nu este insolvabilă; deoarece,
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pentru ca concesiunile de libertate să fie anulate, avem nevoie de două condiții, și anume, intenția de a comite o fraudă și
săvârșirea acesteia. Iar dacă creditorul, pe care intenția de a frauda la început nu a fost înșelat, nu a existat inițial intenția de
a-l înșela pe cel care a fost fraudat efectiv. Prin urmare, concesiile de libertate sunt confirmate :
16. Paulus, Opiniile lui Papinianus, Cartea a V-a.
Cu excepția cazului în care creditorii care au creanțe anterioare sunt plătiți cu banii celor ulterioare.
17. 17. Julianus, Digest, Cartea XLIX.
Toți debitorii care sunt eliberați cu scopul de a frauda creditorii sunt, prin această acțiune, readuși la obligațiile lor anterioare.
(1) Lucius Titius, având creditori, a transferat toate bunurile sale către liberții săi, care erau și copiii săi naturali. S-a opinat
că, deși nu s-a sugerat că Titius și-a propus să comită o fraudă, totuși, întrucât știa că are creditori și și-a înstrăinat toate
bunurile, ar trebui să se înțeleagă că a avut intenția de a-i frauda; și, prin urmare, deși copiii săi nu știau că aceasta a fost
intenția tatălui lor, ei ar fi răspunzători în cadrul acestei acțiuni.
(2) Dacă un soț, cu intenția de a-și frauda creditorii, după desfacerea căsătoriei sale, returnează zestrea soției sale înainte de
momentul prevăzut de lege pentru ca el să o returneze, soția va fi răspunzătoare, în cadrul acestei acțiuni, pentru valoarea
interesului creditorilor de a i se returna zestrea la momentul potrivit; pentru că pretorul înțelege că plata făcută înainte de
momentul desemnat este frauduloasă.
18. Papinianus, Întrebări, Cartea XXVI.
Dacă un soț returnează un gaj dat de soția sa, sau o soție returnează unul dat de soțul ei, cea mai bună părere este cea a celor
care cred că nu s-a făcut nicio donație. Cu toate acestea, nu există nicio îndoială că, dacă acest lucru a fost făcut în scopul de
a frauda creditorii, transferul poate fi anulat printr-o acțiune pretoriană. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care cineva
renunță la un gaj în scopul de a frauda creditorii debitorului său.
19. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
Am dat ca opinie că nu și-a fraudat creditorii un tată care, fără să aștepte moartea sa, a transferat averea soției sale, care
fusese lăsată în încredere fiului lor, după ce l-a eliberat de sub controlul său, fără a ține cont de partea falciană; și am
considerat că tatăl și-a executat pe deplin încrederea și s-a achitat perfect de datoria care i se cerea.
20. Callistratus, Întrebări, Cartea II.
Este stabilit că un debitor care a transferat o întreagă moștenire, în conformitate cu Decretul Trebellian al Senatului, nu este
considerat că și-a fraudat creditorii, dacă transferă și partea pe care avea dreptul să o păstreze prin lege, ci că a respectat, cu
cea mai mare fidelitate, dorința defunctului.
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21. Scaevola, Opinii, Cartea I.
Un debitor, cu intenția de a-și frauda creditorul, a încheiat un acord cu un vecin cu privire la limitele unei suprafețe de teren
pe care o ipotecase. S-a pus întrebarea dacă cel care a cumpărat terenul de la creditor putea introduce o acțiune pentru
stabilirea limitelor. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, acesta nu ar fi cu atât mai puțin îndreptățit să
intenteze acțiunea, deoarece debitorul a încheiat acordul fără știrea creditorului său.
22. Același, Opinii, Cartea a V-a.
În cazul în care un creditor primește un gaj pentru a garanta o creanță veche, întreb dacă actul său este lipsit de efect, ca fiind
efectuat în scopul de a frauda pe ceilalți creditori. Răspunsul a fost că creditorul nu ar trebui să fie împiedicat să urmărească
gajul, deoarece a fost de acord ca acesta să fie dat ca garanție pentru o creanță veche, cu excepția cazului în care acest lucru a
fost făcut cu scopul de a frauda alți creditori, și ar trebui să fie luate procedurile legale prin care actele care fraudează
creditorii sunt de obicei anulate.
23. The Same, Digest, Cartea XXXII.
Atunci când anumiți moștenitori, numiți în primul grad, au constatat că averea defunctului era abia suficientă pentru a
satisface a patra parte a datoriei sale, cu scopul de a-i păstra reputația cu acordul creditorilor și, cu autoritatea guvernatorului
provinciei, au intrat în posesia averii cu condiția de a plăti doar o parte din creanțele lor către creditori; s-a pus problema dacă
sclavii manumiți prin testament puteau să-și obțină libertatea și mijloacele de întreținere care le fuseseră lăsate moștenire.
Răspunsul a fost că acordarea libertății va produce efecte, cu condiția ca acestea să nu fi fost lăsate cu scopul de a frauda
creditorii, dar că moștenirile nu vor fi datorate dacă succesiunea este insolvabilă.
24. Același, întrebări discutate în public.
Un minor a devenit moștenitorul tatălui său, a plătit unul dintre creditori și, ulterior, a respins succesiunea tatălui său.
Bunurile tatălui său au fost vândute. Ceea ce a primit creditorul ar trebui restituit, pentru a-l împiedica să se bucure de un
avantaj mai mare decât ceilalți creditori; sau trebuie să facem o distincție dacă a primit acest lucru ca o favoare, astfel încât,
dacă a fost tratat cu părtinire de către tutori, partea sa să poată fi redusă proporțional cu cele ale celorlalți creditori? Dacă,
totuși, el și-a încasat creanța în mod legal, iar ceilalți creditori au neglijat să o încaseze pe a lor și, între timp, bunurile s-au
deteriorat fie prin deces, fie prin furt de bunuri mobile, fie prin deprecierea valorii terenului, ceea ce a primit creditorul
respectiv nu poate fi recuperat în niciun caz, deoarece ceilalți creditori ar trebui să plătească pentru neglijența lor. Dar dacă
lucrurile ar fi în așa fel încât bunurile debitorului meu, fiind pe punctul de a fi vândute, ar trebui să-mi plătească datoria; pot
fi recuperați banii de la mine printr-o acțiune? Ar trebui să se facă o distincție între cazul în care el mi-a oferit banii și cazul
în care eu l-am obligat să-mi plătească împotriva consimțământului său? Și dacă l-am obligat să plătească fără voia mea, pot
fi recuperați, dar dacă nu, se va face acest lucru? Dar eu am vegheat asupra intereselor mele; mi-am îmbunătățit condiția;
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legea civilă a fost făcută pentru cei care sunt sârguincioși în a-și proteja propriile drepturi; și, prin urmare, ceea ce am primit
nu poate fi recuperat.
25. Venuleius, Interdicte, Cartea a VI-a.
Atunci când un debitor fraudulos dă dezlegare cuiva care îi este dator, cu știința fideiusorului acestuia din urmă, iar debitorul
principal nu a ignorat acest fapt, ambele părți vor fi răspunzătoare, sau cel puțin cea care cunoștea circumstanțele. În cazul în
care, însă, cel care a fost eliberat nu era solvabil, să vedem dacă acțiunea ar trebui să fie admisă împotriva debitorului
principal, chiar dacă acesta a ignorat faptele, deoarece a primit datoria ca donație. Pe de altă parte, dacă eliberarea a fost dată
debitorului principal și acesta a fost conștient de fraudă, fideiusorul său va fi, de asemenea, răspunzător, dacă și el a avut
cunoștință de aceasta; dar dacă nu a avut cunoștință de aceasta, de ce nu ar trebui să se acorde o acțiune și împotriva sa,
deoarece nu suferă mai mult decât obține un beneficiu? În cazul în care există doi debitori principali, cazul ambilor este
același.
(1) În cazul în care ginerele acceptă o zestre de la socrul său, știind că intenționează să îi fraudeze pe creditorii săi, el va fi
răspunzător în temeiul acestei acțiuni. Dacă el restituie bunul, va înceta să mai aibă zestrea, iar Labeo spune că nu trebuie
restituit nimic unei fiice emancipate, după ce a avut loc un divorț, deoarece această acțiune este acordată în scopul de a
recăpăta bunul și nu pentru a aplica o pedeapsă; și, prin urmare, pârâtul, prin restituire, este exonerat de răspundere. Dacă,
însă, înainte ca creditorii să se fi îndreptat împotriva socrului, ginerele restituie zestrea fiicei, el poate fi acționat în justiție
printr-o acțiune privind zestrea; iar Labeo consideră că el va fi în continuare răspunzător în cadrul acestei acțiuni, fără a avea
nici un recurs împotriva femeii. Dar să vedem dacă el va avea dreptul de a pretinde ceva fără a intenta o acțiune judiciară.
Dacă el nu cunoștea intenția frauduloasă a socrului, dar fiica o cunoștea, ea va fi răspunzătoare; iar dacă amândoi o
cunoșteau, vor fi amândoi răspunzători. Dacă niciunul dintre ei nu știa, unele autorități consideră că o acțiune împotriva fiicei
ar trebui, totuși, să fie acordată, deoarece se înțelege că ceva sub forma unei donații a ajuns în mâinile ei; sau, în orice caz, ea
ar trebui să dea o garanție că va returna orice ar putea obține. Cu toate acestea, nu ar trebui să se acorde o acțiune împotriva
soțului, dacă acesta nu era conștient de intenția de fraudă, deoarece nu s-ar fi căsătorit cu o soție care nu avea zestre; la fel
cum nu ar trebui să se acorde nici împotriva unui creditor care primește ceea ce i se datorează de la un debitor care
intenționează să comită un act fraudulos.
(2) De asemenea, dacă un străin, cu scopul de a-și frauda creditorii, dă o zestre unei fete aflate sub controlul patern, soțul ei
va fi răspunzător dacă era conștient de intenția sa, iar femeia, de asemenea, precum și tatăl ei, dacă nu era ignorant; astfel
încât soțul trebuie să dea o garanție pentru a returna zestrea dacă aceasta ar ajunge în mâinile sale.
(3) Dacă un agent, fără știrea mandantului său, ordonă unui sclav să primească bunuri de la un debitor care are intenția de a-și
frauda creditorii, iar el este conștient de acest lucru, el însuși, și nu mandantul său, va fi răspunzător pentru această acțiune.
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(4) Nu numai bunurile înstrăinate trebuie restituite, ci și culturile care au prins rădăcini în pământ în momentul înstrăinării,
deoarece acestea fac parte din bunurile debitorului fraudulos, precum și cele care au fost culese după începerea procesului.
Cu toate acestea, orice culturi culese între timp nu vor fi incluse în restituire.
În mod similar, urmașii unei sclave care a fost înstrăinată în mod fraudulos, care s-au născut între timp, nu vor fi incluși în
restituire, deoarece nu fac parte din proprietatea debitorului.
(5) Proculus spune că, dacă o sclavă concepe după ce a avut loc înstrăinarea și are un copil înainte de intentarea procesului,
nu există nicio îndoială că acest copil nu trebuie restituit. Dacă, totuși, ea era însărcinată în momentul în care a fost vândută,
se poate spune că și copilul trebuie returnat.
(6) Referitor la culturile atașate la sol, Labeo spune că prin această expresie nu este clar dacă pretorul se referea la culturile
care erau coapte sau și la cele care nu se maturizaseră încă. În plus, dacă s-a referit la cele care erau coapte, nu este necesar să
fie restituită posesia din acest motiv, deoarece atunci când o suprafață de teren este înstrăinată, se consideră că terenul și tot
ceea ce este atașat la el nu constituie decât un singur lucru, adică culturile sunt incluse într-o înstrăinare de orice fel; și nici nu
trebuie să se înțeleagă că are două lucruri diferite cel care, în timpul iernii, are o întindere de pământ care valorează o sută de
aurei, iar la vremea recoltei sau a culesului poate vinde recoltele cu zece aurei, adică pământul valorează o sută de aurei, iar
recoltele valorează zece; dar așa cum are un singur lucru, adică întinderea de pământ care valorează o sută de aurei, tot așa
are un singur lucru și cel care își poate vinde casa separat de pământ.
(7) Această acțiune se acordă și împotriva unui debitor fraudulos, deși Mela nu crede că ar trebui să se facă acest lucru,
pentru că nu se acordă niciuna împotriva lui pentru ceva ce a avut loc înainte de vânzarea proprietății sale și ar fi nedrept ca o
acțiune să fie acordată împotriva cuiva care a fost lipsit de toate bunurile sale. Cu toate acestea, în cazul în care pierde o parte
din ele și nu pot fi recuperate în niciun fel, se va acorda totuși o acțiune împotriva sa. Se consideră că pretorul nu ia în
considerare beneficiul acestei proceduri în cazul celui care a fost privat de bunurile sale cu titlu de pedeapsă.
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Cartea XLIII
1. Cu privire la interdicții sau la procedurile extraordinare la care acestea dau naștere.
2. Cu privire la interdictul quorum bonorum.
3. Cu privire la interdict quod legatorum.
4. Cu privire la interdictul care interzice violența (...)
5. Cu privire la prezentarea de documente referitoare la un testament.
6. Cu privire la interdicția în scopul de a împiedica să se facă ceva într-un loc sacru.
7. Cu privire la interdicția referitoare la locurile publice și la drumurile publice.
8. Cu privire la interdicția de a interzice să se facă ceva într-un loc public sau pe o șosea.
9. Cu privire la edictul referitor la bucuria unui loc public.
10. Cu privire la edictul care se referă la străzile publice și la orice se face pe acestea.
11. Cu privire la edictul care are referire la reparațiile străzilor și drumurilor publice.
12. În ceea ce privește edictul care se referă la râuri (..)
13. În ceea ce privește interdicția de a împiedica construirea a ceva într-un râu public (...)
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14. Cu privire la interdicția care se referă la utilizarea unui râu public pentru navigație.
15. Cu privire la interdicția care se referă la ridicarea malurilor cursurilor de apă.
16. Cu privire la interdicția împotriva violenței și a forței armate.
17. Cu privire la interdictul uti possidetis.
18. Cu privire la interdicția care se referă la suprafața pământului.
19. În ceea ce privește interdicția care se referă la drepturile de trecere private.
20. În ceea ce privește edictul care se referă la apă (...)
21. În ceea ce privește edictul care are referire la conducte.
22. În ceea ce privește edictul care are referire la izvoare.
23. În ceea ce privește interdicția care se referă la canalizare.
24. În ceea ce privește interdicția care se referă la lucrările întreprinse prin violență sau
în mod clandestin.
25. Cu privire la retragerea opoziției.
26. Cu privire la tenderele precare.
27. Cu privire la interdicția care se referă la tăierea copacilor.
28. Cu privire la interdicția care are referire la strângerea fructelor care au căzut (...)
29. În ceea ce privește interdicția care se referă la producția unei persoane care este liberă.
30. În ceea ce privește interdicția care se referă la producerea de copii și la recuperarea lor.
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31. În ceea ce privește interdicția utrubi.
32. Cu privire la interdictul care are referire la strămutarea chiriașilor.
33. Cu privire la interdictul salvian.

Tit. 1. Cu privire la interdicții sau la procedurile extraordinare la care acestea dau naștere.

1. Ulpianus, Despre edict, cartea LXVII.
2. Să vedem în ce cazuri există interdicții. Trebuie remarcat faptul că ele sunt aplicabile atât afacerilor divine, cât și celor
umane; în cazul afacerilor divine, atunci când este vorba de locuri sacre sau religioase. Interdictele sunt acordate cu referire la
afacerile umane, acolo unde proprietatea are un 6proprietar, sau unde nu aparține nimănui. Persoanele libere sunt incluse în
ceea ce nu aparține nimănui, iar interdicțiile se vor afla acolo unde acestea trebuie să fie prezentate în instanță sau conduse
oriunde. Lucrurile care au un proprietar sunt proprietatea publică sau a indivizilor. Proprietatea publică constă în locuri
publice, drumuri și râuri; proprietatea care aparține indivizilor este cea care se referă la proprietate în întregime, ca în cazul
unui interdict Quorum, bonorum, și cea care este separată, ca în cazul interdictului Uti possidetis sau De itinere actuque.
(1) Există trei tipuri de interdicte, exhibitory, prohibitory și restitutory. Există, de asemenea, anumite interdicte de natură
mixtă, care sunt atât prohibitorii, cât și expozitive.
(2) Unele interdicte se referă la timpul prezent, iar altele la timpul viitor. Interdictul Uti possidetis are referință la timpul
prezent, iar cel De itinere actuque de aqua sestiva are referință la timpul viitor.
(3) Toate interdictele sunt personale în aplicarea lor, deși par să se refere la proprietate.
(4) Unele interdicții durează doar un an, iar altele sunt perpetue.
2. Paulus, Despre edict, cartea LXIII.
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Există interdicții duble și interdicții simple. Interdictul Uti possidetis este un exemplu de interdicție dublă. Interdictele
expozitive și restitutorii sunt simple, și există și interdicte prohibitorii, ca de exemplu cele De arboribus caedendis și De
itinere actuque.
1. În plus, interdictele vor fi în favoarea unor persoane sau în scopul de a susține legea divină și de a proteja locurile care sunt
religioase; de exemplu, pentru a împiedica comiterea oricărui act într-un loc sacru sau pentru a obliga lucrurile să fie readuse
la starea lor anterioară, acolo unde s-a făcut ceva; ceea ce include interdicția care se referă la înmormântări și la construirea
de morminte. Cele care au fost stabilite în favoarea persoanelor fie se referă la bunăstarea comună, fie la menținerea
drepturilor indivizilor, fie la îndeplinirea unei îndatoriri oficiale, fie la conservarea proprietății private. Interdictul care acordă
utilizarea drumurilor publice și a râurilor publice și care interzice amplasarea oricărui obstacol pe o autostradă este un
exemplu de interdicție instituită pentru bunăstarea comună; interdicțiile pentru a obliga prezentarea copiilor și a liberților la
tribunal sunt exemple de interdicții stabilite pentru protejarea drepturilor private. Interdictul prin care se cere prezentarea unui
libert în instanță este un exemplu de interdicție menită să oblige la îndeplinirea unei îndatoriri oficiale. Alte interdicte sunt
acordate pentru protecția proprietății.
2. Unele interdicte includ urmărirea proprietății, ca, de exemplu, cel care se referă la drepturile private de trecere, deoarece
prin procedurile în temeiul acestui interdict este implicat titlul de proprietate. Interdictele care se referă la locurile sacre și
religioase cuprind, de asemenea, într-o anumită măsură, titlul de proprietate. Cel care se referă la prezentarea copiilor în
instanță și care, după cum am afirmat, are ca obiect menținerea drepturilor private, este, de asemenea, de această natură,
astfel încât nu este ciudat faptul că interdicțiile referitoare la proprietatea privată includ titlul de proprietate și nu dreptul la
simpla posesie a acesteia.
3. Interdictele care se referă la proprietatea privată sunt instituite fie în scopul dobândirii, recuperării sau menținerii posesiei.
Interdictele pentru a obține posesia sunt cele care sunt disponibile de către părțile care nu au dobândit-o până în prezent; un
exemplu în acest sens este interdictul Quorum bonorum. Edictul Salvian care se referă la gajuri este unul de acest fel și este
următorul: "Interzic ca violența să fie folosită pentru a-l împiedica pe cumpărător să folosească un drept de trecere care a fost
folosit de vânzător". Interdictele pentru recuperarea posesiei sunt menționate sub titlul "Unde vi", deoarece există anumite
interdicte care sunt clasificate sub acest titlu. Interdictul, "Uti possidetis", este un exemplu de unul dintre cele emise în scopul
reținerii posesiei. După cum am afirmat anterior, există și interdicte duble; acestea au ca scop atât recuperarea, cât și
păstrarea posesiei.
(3) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIX.
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În interdictele emise pentru a obliga la returnarea recoltelor, se ia în considerare data la care au fost emise, și nu orice
moment anterior.
4. Paulus, Despre Edict, Cartea LXVII.
În cazurile în care interdictele sunt în vigoare doar pentru un an, Sabinus este de părere că o acțiune ar trebui să fie acordată
după ce anul a trecut, dacă partea care este acționată în judecată a obținut vreuna dintre recoltele respective.
5. Același, Despre Sabinus, Cartea a XIII-a.
Interdicțiile noxale sunt cele care se acordă din cauza vreunei infracțiuni comise de persoanele aflate sub controlul nostru; ca,
de exemplu, atunci când acestea au alungat pe cineva cu forța sau au ridicat o nouă lucrare fie prin violență, fie în mod
clandestin. Cu toate acestea, este de datoria judecătorului să elibereze proprietarul, dacă acesta repune proprietatea în starea
sa anterioară pe cheltuiala sa; sau dacă permite ca lucrarea să fie îndepărtată și dispune predarea unui sclav ca reparație. În
cazul în care nu predă sclavul, trebuie să se pronunțe o hotărâre judecătorească împotriva sa pentru suma cheltuielilor
efectuate pentru înlăturarea lucrării; iar dacă nu permite înlăturarea lucrării și nici nu o înlătură el însuși, dacă poate face
acest lucru, va fi judecat pentru o sumă pe care instanța o poate stabili, ca și cum el însuși ar fi construit lucrarea în cauză.

Tit. 2. În ceea ce privește interdictul quorum bonorum.

(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVII.
Pretorul spune: "Ori de câte ori posesia bunurilor unei moșii este acordată cuiva în temeiul Edictului meu, îi veți restitui tot
ceea ce aparține acestei moșii și pe care îl dețineți, fie ca moștenitor, fie ca simplu posesor, dacă nu există uzucapiune sau
dacă nu a acționat cu rea-credință pentru a evita păstrarea posesiei".
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1. Acest interdict este restitutoriu și se aplică tuturor bunurilor, și nu anumitor lucruri specifice. El este denumit Quorum
bonorum și are ca obiect obținerea posesiei asupra întregului bun în litigiu.
(2) Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
Debitorii unei moșteniri nu sunt răspunzători în cadrul interdictului Quorum bonorum, ci doar cei care au posesia oricărui
bun.

Tit. 3. Cu privire la interdictul quod legatorum.

1. Ulpianus, Despre edict, cartea LXVII.
Acest interdict este numit în mod obișnuit Quod legatorum.
1. Este, de asemenea, în scopul obținerii posesiei.
2. El are ca obiect restituirea către moștenitor a tot ceea ce aparține succesiunii de care un legatar, împotriva
consimțământului moștenitorului, a intrat în posesie. Căci i s-a părut perfect corect pretorului ca cineva să nu-și definească
singur drepturile, intrând în posesia legatului, ci să se adreseze mai întâi moștenitorului. De aceea, pretorul, prin intermediul
acestui interdict, pune în mâinile moștenitorului bunurile care se află în posesia altora ca moșteniri, astfel încât legatarii să îl
poată da în judecată pe moștenitor.
3. Se spune că acest interdict, din motive de utilitate publică, se extinde asupra moștenitorului moștenitorului, atât civil cât și
pretorian, precum și asupra altor succesori.
4. Dar cum uneori nu este sigur dacă cineva are posesia proprietății ca legatar, ca moștenitor sau ca posesor în temeiul
Edictului pretorian, Arrian spune foarte corect că ar trebui, să fie inițiate proceduri pentru a revendica proprietatea și că acest
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interdict ar trebui să fie acordat indiferent dacă cineva în posesie este răspunzător în temeiul acestuia ca moștenitor, posesor
sau legatar; exact așa cum obișnuim să facem atunci când nu se știe care dintre două acțiuni ar trebui intentată; pentru că
propunem două acțiuni, susținând că putem obține ceea ce ni se cuvine prin una sau alta dintre ele.
5. Atunci când cineva are posesia unei proprietăți printr-o donație mortis causa, acest interdict nu se va aplica; pentru că,
desigur, partea falșiană va rămâne în posesia moștenitorului prin efectul legii, chiar dacă toată proprietatea a fost transferată
efectiv.
6. Oricine a primit o moștenire privilegiată este răspunzător în temeiul acestui interdict, dar numai pentru ceea ce îi revine din
punct de vedere juridic ca moștenire, și nu pentru acea parte a bunurilor pe care o deține în calitate de moștenitor. Aceeași
regulă se va aplica și în cazul unei moșteniri lăsate unui moștenitor în orice alt mod, pentru că, în acest caz, trebuie să se
decidă că interdictul nu se va aplica pentru acea parte din moștenire la care acesta are dreptul în calitate de moștenitor.
7. Acolo unde pretorul spune: "sau a încetat să mai dețină posesia prin fraudă", trebuie să înțelegem că aceasta înseamnă dacă
a încetat să mai aibă puterea de a face restituirea.
8. De aici se ridică întrebarea: dacă dreptul de uzufruct sau de folosință este lăsat moștenire cuiva, iar acesta intră în posesia
lui, poate fi obligat să îl restituie prin prevederile acestui interdict? Dificultatea constă în faptul că nici uzufructul, nici
folosința nu pot fi posedate efectiv, ci mai degrabă sunt deținute. Cu toate acestea, se poate susține că va exista un interdict.
Aceeași regulă se aplică și în cazul legatului unei servituți.
9. Se pune întrebarea, în cazul în care cineva este pus în posesia unei moșii pentru conservarea unor moșteniri, dacă poate fi
obligat prin acest interdict să facă restituirea. Dificultatea este, în primul rând, faptul că cel care este pus în posesia
proprietății în scopul asigurării plății legatelor nu este de fapt în posesie, ci mai degrabă are sarcina proprietății; și în al doilea
rând, pentru că acest lucru a fost autorizat de pretor. Cu toate acestea, va fi mai sigur să susținem că acest interdict va fi
valabil; mai ales dacă garanția a fost deja dată pentru moșteniri, iar legatarul nu se retrage, pentru că atunci se consideră că el
are posesia.
10. Nu putem spune doar că legatarul posedă proprietatea în virtutea legatului, ci și că moștenitorul său și alți succesori pot
poseda același lucru.
11. Acolo unde pretorul spune: "cu consimțământul celui căruia îi aparține proprietatea", acest lucru trebuie înțeles ca
însemnând că, dacă permisiunea de a intra în posesie a fost acordată legatarului după ce moștenirea a fost intrată. în posesie,
sau posesia pretoriană a fost obținută, interdictul nu va fi valabil; pentru că dacă acest lucru se face înainte ca moștenirea să fi
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fost intrată în posesie, sau consimțământul pentru posesia pretoriană să fi fost asigurat, se poate considera în mod corect că
acest lucru nu îl va prejudicia, dacă el dorește să se folosească de interdict.
12. În cazul în care două obiecte sunt lăsate moștenire și unul dintre ele este luat cu consimțământul moștenitorului, iar
celălalt fără acesta, rezultatul va fi că unul dintre ele poate fi recuperat, iar celălalt nu. Aceeași regulă ar trebui să fie adoptată
în ceea ce privește un singur articol, din care o parte este luată cu consimțământul moștenitorului, iar o parte fără acesta,
deoarece acesta poate fi privat doar de o parte din acesta prin intermediul unui interdicție.
13. Trebuie să se considere că va exista un motiv pentru acest interdict, dacă posesia a început să fie preluată de către
dumneavoastră sau de către cineva în locul căruia ați succedat. Înțelegem că o persoană a succedat în locul alteia atunci când
succede la întreaga proprietate sau doar la o parte din ea.
14. Posesia este întotdeauna un beneficiu atunci când a fost începută cu consimțământul celui căruia îi aparține bunul. Dacă,
totuși, consimțământul proprietarului nu este obținut decât ulterior, ea va aduce totuși un beneficiu posesorului. Prin urmare,
dacă cineva începe să dețină posesia cu consimțământul celui care are un interes în proprietate, iar consimțământul său este
ulterior retras, acest lucru nu îl va prejudicia, deoarece a început să dețină posesia cu consimțământul părții interesate.
15. Dacă unul dintre cei doi moștenitori, sau orice alte persoane care au un interes în proprietate, își dă consimțământul
pentru posesia acesteia de către legatar, iar celălalt nu, este evident că un interdict va fi valabil doar împotriva celui care și-a
refuzat consimțământul.
16. Acolo unde pretorul spune: "dacă nu se constituie o garanție", ar trebui să înțelegem că aceasta înseamnă dacă garanția
continuă să existe; deoarece, în caz contrar, legatarul va fi pus în posesia bunurilor din succesiune în scopul asigurării plății
legatului.
17. Consider că o garanție adecvată ar trebui să fie furnizată legatarului fie direct, prin efectul legii, fie în așa fel încât acesta
să o poată obține printr-o acțiune în mandat, iar atunci va exista un motiv pentru interdicție.
18. În cazul în care garanția este dată pentru anumite bunuri, dar nu și pentru altele, nu va exista nicio dificultate în inițierea
unei proceduri în temeiul edictului cu referire la bunurile pentru care a fost furnizată garanția, dar acest lucru nu poate fi făcut
pentru a obliga la restituirea celorlalte.
2. Paulus, Despre Edict, Cartea LXIII.
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Cazul este diferit dacă ulterior s-a adăugat ceva la moștenire, deoarece, în acest caz, fideiusorii vor fi răspunzători pentru
întreaga sumă.
1. Acolo unde pretorul spune: "dacă posesorului pretorian al moștenirii nu i se cere să dea cauțiune", trebuie să înțelegem că
aceasta înseamnă dacă este gata să o dea. Prin urmare, el nu ar trebui să se ofere să furnizeze garanția, dar nu ar trebui să
întârzie să o facă dacă legatarul o cere.
2. Atunci când cineva nu face restituirea, ar trebui să se pronunțe împotriva lui o hotărâre în valoare de dobânda sa, în temeiul
acestui interdict.
3. Dacă legatarul este mulțumit cu o simplă promisiune, ar trebui să se acorde interdictul. Același lucru trebuie spus și dacă
legatarul a refuzat să fie garantat prin gaj.
4. Dacă legatarul a fost vinovat de faptul că nu a fost dată o garanție, deși nu a fost furnizată niciuna, el va fi răspunzător în
temeiul interdictului. Cu toate acestea, în cazul în care a fost vinovat de faptul că nu a fost dată o garanție, dar, în momentul
în care a fost emisă interdicția, el era gata să accepte o garanție, interdicția nu va fi valabilă, cu excepția cazului în care a fost
dată o garanție. Dar dacă posesorul, în temeiul Edictului pretorian, era responsabil pentru că nu a fost dată garanția, dar
ulterior a fost gata să o furnizeze, interdictul va fi valabil, deoarece momentul în care a fost emis este luat în considerare.

Tit. 4. Cu privire la interdicția care interzice folosirea violenței împotriva unei persoane puse în posesie.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXII.
Pretorul spune: "Voi acorda o acțiune in factum, pentru valoarea bunurilor a căror posesie a fost pusă în posesie, împotriva
oricărei persoane care acționează în mod fraudulos pentru a o împiedica să obțină controlul asupra acestor bunuri prin
permisiunea mea sau a oricărui alt magistrat care are jurisdicție".
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1. Cu cea mai mare înțelepciune, pretorul a introdus acest interdict; pentru că ar fi fost inutil să pună pe cineva în posesia unei
proprietăți în scopul de a o păstra, dacă nu l-ar fi protejat și nu i-ar fi pedepsit pe cei care îl împiedicau să o ocupe.
2. În plus, acest Edict are o aplicare generală, deoarece se referă la toate persoanele puse în posesia unei proprietăți de către
pretor, deoarece i s-a părut potrivit ca toți cei pe care i-a pus în posesie să fie protejați. În cazul în care persoanele sunt puse
în posesie, fie în scopul de a păstra proprietatea, fie pentru a asigura plata moștenirilor lor, fie pentru a proteja drepturile unui
copil nenăscut, acestea vor avea dreptul la o acțiune in factum în temeiul acestui Edict, dacă un stăpân sau oricine altcineva
le-ar împiedica să facă acest lucru.
3. Această acțiune va fi îndreptată nu numai împotriva oricărei persoane care împiedică pe altcineva să intre în posesie, ci și
împotriva unei persoane care îl alungă, după ce acesta a obținut deja posesia. Nu este necesar ca cel care îl împiedică să intre
în posesie să folosească forța.
4. Prin urmare, în cazul în care, dacă cineva îl împiedică pe altul să intre în posesie, deoarece crede că bunul îi aparține sau
este grevat de sarcini sau, de fapt, nu aparține debitorului, rezultatul va fi că nu va fi răspunzător în temeiul acestui Edict.
5. Cuvintele următoare, "pentru valoarea bunului a cărui posesie a fost pus în posesie", includ întregul interes al creditorului,
astfel încât pârâtul va fi judecat în măsura interesului pe care l-a avut de a nu fi împiedicat să intre în posesie. Prin urmare,
dacă a fost pus în posesie în virtutea unei cereri false sau a unei cereri nefondate sau dacă ar fi trebuit să fie împiedicat de o
excepție, acest Edict nu îl va avantaja, deoarece nu exista niciun motiv pentru care ar fi trebuit să fie pus în posesie.
6. Este stabilit că nici un minor și nici un nebun nu este răspunzător în temeiul acestui Edict, deoarece aceștia sunt lipsiți de
voință. Ar trebui să înțelegem prin minor o persoană care este incapabilă să comită o fraudă, dar dacă este deja capabilă să
facă acest lucru, trebuie susținută opinia opusă; prin urmare, dacă un tutore ar comite un act fraudulos, vom acorda o acțiune
împotriva tutorelui său, cu condiția ca tutorele să fie solvabil. Julianus spune că tutorele însuși poate fi dat în judecată.
7. Dacă cineva este împiedicat să obțină posesia cu consimțământul unui stăpân sau al unui tată, se va acorda o acțiune
împotriva lor, la fel ca și în cazul în care ar fi comis fapta prin mandatul altora.
8. Această acțiune nu poate fi introdusă decât în termen de un an, cu excepția cazului în care cineva este pus în posesie pentru
a asigura plata unui legat; și trebuie remarcat faptul că nu poate fi introdusă după expirarea anului, deoarece este una penală;
de asemenea, nu va fi acordată împotriva moștenitorilor și a altor persoane de acest fel, decât cu referire la bunurile care au
ajuns în mâinile lor. Cu toate acestea, ea va fi acordată moștenitorului și altor succesori. Pentru că atunci când cineva este
împiedicat să obțină posesia din cauza păstrării unor moșteniri sau trusturi, acțiunea este perpetuă și este acordată împotriva
moștenitorului, deoarece este în puterea succesorilor să evite operațiunea interdicției prin oferirea unei garanții.
2806

2. Paulus, Despre edict, cartea LIX.
Nu contează dacă cineva este împiedicat să intre în posesie în nume propriu sau în numele altcuiva, deoarece cuvintele
"Pentru valoarea bunului" se referă la proprietar personal.
1. Răspunde, de asemenea, cel care, fie în nume propriu, fie în cel al altuia, împiedică luarea în posesie.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
2. Atunci când cuiva i se atribuie posesia pentru protecția unui trust și nu este admis, el trebuie să fie pus în posesie prin
autoritatea celui care i-a acordat-o. Dacă dorește să se folosească de interdicție, trebuie să se spună că aceasta va fi aplicabilă.
Cu toate acestea, ar fi mai bine ca judecătorul să obțină executarea hotărârii sale printr-un proces extraordinar, derivat din
puterea funcției sale, și uneori chiar să realizeze acest lucru prin forță armată.
(1) Antoninus a decis că, în anumite circumstanțe, o persoană poate fi autorizată să intre ea însăși în posesia bunurilor
moștenitorului. Prin urmare, în cazul în care cuiva nu i se permite să intre în posesia unei astfel de proprietăți, trebuie să se
considere că această procedură echitabilă va fi valabilă. De asemenea, el poate recurge la executarea extraordinară.
(2) Pretorul pune în posesie un copil nenăscut. Această interdicție este atât prohibitivă, cât și restitutorie. Dacă mama preferă
să introducă o acțiune in factum, trebuie reținut că ea poate face acest lucru (ca în cazul creditorilor), în loc să se folosească
de interdicție.
(3) Dacă se pretinde că femeia a obținut posesia în scopul de a provoca neplăceri, sau pentru că nu este însărcinată sau nu
este însărcinată cu bărbatul a cărui proprietate este în cauză, sau în cazul în care se pretinde ceva cu referire la statutul ei,
pretorul promite posesia copilului nenăscut, în temeiul unui Rescript al Divinului Hadrian, în conformitate cu prezumția
Edictului Carbonian.
4. Același, Despre Edict, Cartea LXIX.
Pretorul, prin acest Edict, conchide în ajutorul unei persoane care a fost pusă de el în posesie pentru prevenirea unei
amenințări de prejudiciu, pentru a împiedica folosirea violenței împotriva sa.
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(1) Mai mult, pedeapsa impusă celui care nu promite sau nu asigură securitatea este ca adversarul său să fie pus în posesie.
Prin urmare, dacă acesta promite să dea cauțiune sau dacă nu a fost obligat să o facă, interdicția nu se va aplica, iar
reclamantul poate fi împiedicat pe cale de excepție.
(2) Pretorul promite o acțiune împotriva unei părți care nu a dat garanție și nici nu l-a lăsat pe cel care a fost pus în posesie să
intre în incintă, pentru suma pe care ar fi trebuit să o plătească dacă ar fi dat garanție.
(3) Pretorul a introdus această acțiune pentru un alt motiv, și anume, pentru ca, în cazul în care, atunci când o persoană a dorit
să fie pusă în posesie, nu a putut să se prezinte în instanță și, între timp, cât timp a continuat imposibilitatea sa, a suferit vreun
prejudiciu, să aibă dreptul de a introduce acțiunea.
(4) S-a adăugat, de asemenea, că, în cazul în care cineva care a fost pus în posesie a fost pretins a fi fost împiedicat din alt
motiv, acesta ar avea dreptul la o acțiune in factum.

Titlul V. Cu privire la prezentarea de documente referitoare la un testament.

1. Ulpianus, Despre edict, Cartea LXVIII.
Pretorul spune: "Dacă aveți în posesia dumneavoastră documente pe care se presupune că Lucius Titius le-a lăsat și care fac
referire la testamentul său; sau dacă ați comis vreun act fraudulos pentru a evita să le aveți în posesie, trebuie să le prezentați
pentru Așa și așa. Voi include în decretul meu toate memorandumurile sau orice altceva despre care se spune că ar fi lăsat."
(1) Dacă cineva recunoaște că testamentul se află în posesia sa, ar trebui să i se ordone să îl prezinte și ar trebui să i se acorde
timp pentru a face acest lucru, dacă nu îl poate prezenta imediat. Dacă declară că nu îl poate produce sau neagă că acest lucru
ar trebui făcut, se va aplica interdicția.
(2) Acest interdict nu se referă doar la testamentul în sine, ci și la tot ceea ce se referă la acesta, ca, de exemplu, un codicil.
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(3) Trebuie spus că interdictul se va aplica indiferent dacă testamentul este valabil sau nu (indiferent dacă a fost nul la
origine, dacă a fost rupt sau dacă este viciat din orice alt punct de vedere, sau chiar dacă se pretinde că a fost falsificat sau că
a fost făcut de cineva care nu avea capacitatea testamentară de a face un testament).
(4) Trebuie să se considere că acest interdict se va aplica indiferent dacă testamentul în cauză a fost ultimul sau primul care a
fost executat.
(5) Prin urmare, trebuie spus că acest interdict se referă la orice testament scris, indiferent dacă este perfect sau imperfect.
(6) Prin urmare, în cazul în care există mai multe testamente, întocmite în momente diferite, trebuie să se considere că acest
interdict se va aplica; pentru că ar trebui să se prezinte toate instrumentele care fac referire la testamentul care au fost
întocmite" în momente diferite.
(7) În cazul în care apare o discuție cu referire la condiția testatorului, iar un fiu aflat sub control paternal sau un sclav se
presupune că a întocmit testamentul, acesta trebuie produs.
(8) Mai mult, va exista un motiv pentru acest interdict în cazul în care un fiu aflat sub control paternal face un testament prin
care dispune de peculium castrense.
(9) Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care cel care a întocmit testamentul moare în timp ce se află în mâinile
dușmanului.
(10) Acest interdict nu se referă la testamentul unei persoane care este în viață, deoarece pretorul folosește termenul "lăsat".
(11) Dacă testamentul a fost șters fără intenție frauduloasă,
2. Paulus, Despre edict, cartea LXIV.
Fie în întregime, fie parțial,
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
Acest interdict va fi aplicabil.
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1. Dacă testamentul este scris pe mai multe foi, toate sunt incluse în acest interdict, deoarece ele nu constituie decât un singur
testament.
2. Dacă testamentul este depus la oricine de către Titius, se pot iniția proceduri în virtutea acestui interdict, atât împotriva
persoanei care are testamentul, cât și împotriva celui care l-a depus la el.
3. Prin urmare, dacă gardianul unui templu sau un notar are testamentul ca depozitar, trebuie spus că el va fi răspunzător în
temeiul acestui interdict.
4. Atunci când testamentul se află în mâinile unui sclav, stăpânul său va fi răspunzător în temeiul interdicției.
5. Dacă testatorul însuși spune că testamentul este al său și dorește ca acesta să fie prezentat, acest interdict nu va fi valabil;
dar trebuie introdusă o acțiune pentru prezentarea acestuia pentru a-i permite să revendice testamentul după ce acesta a fost
prezentat.
Această regulă ar trebui să fie adoptată în toate cazurile în care persoanele revendică proprietatea unor documente.
6. În cazul în care cineva comite o fraudă pentru a evita să aibă un testament în posesia sa, el va fi în continuare răspunzător
în temeiul acestui interdict. Cu toate acestea, nu vor fi împiedicate procedurile în temeiul legii corneștene referitoare la
testamente; ca, de exemplu, în cazul în care partea în cauză este acuzată că a suprimat în mod fraudulos testamentul. Căci
nimeni nu poate reține un testament cu impunitate sub pretextul că a comis o infracțiune mai gravă, iar prin prezentarea
acestuia, infracțiunea, care este recunoscută, va fi cu atât mai ușor de dovedit.
Oricine se poate face vinovat de fraudă și totuși să nu intre sub incidența prevederilor acestei legi, ca de exemplu, dacă nu a
furat sau ascuns testamentul, ci l-a predat altuia pentru a nu fi obligat să-l prezinte pentru a fi inspectat de partea care se
folosește de interdicție; adică dacă a făcut acest lucru nu cu intenția de a suprima testamentul, ci pentru a evita prezentarea
lui.
7. Acest interdict este expozitiv.
8. Să vedem ce înseamnă a produce ceva. Înseamnă a-l plasa în așa fel încât să ofere posibilitatea de a se apuca de el.
9. Producerea trebuie să se facă în fața magistratului în așa fel încât, prin autoritatea sa, martorii să fie notificați să se prezinte
și să-și recunoască sigiliile. Dacă aceștia nu se supun, Labeo spune că ar trebui să fie obligați de către magistrat să facă acest
lucru.
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10. Toate persoanele cărora li s-a lăsat ceva prin testament pot cere prezentarea acestuia.
11. Într-un caz de acest fel, cuantumul hotărârii ar trebui să fie proporțional cu interesul celui pentru a cărui inspecție
persoana care are în posesie testamentul refuză să-l prezinte.
12. Prin urmare, dacă moștenitorul desemnat se folosește de acest interdicție, estimarea prejudiciului trebuie să fie
proporțională cu valoarea bunurilor.
13. În cazul în care un legat este în litigiu, valoarea daunelor trebuie să fie proporțională cu valoarea legatului.
14. Dacă moștenirea a fost lăsată sub condiție, estimarea se va face ca și cum condiția ar fi fost respectată; legatarului nu i se
va impune nici obligația de a da garanție pentru a restitui ceea ce obține, dacă condiția nu ar fi îndeplinită; deoarece decretul
impune sancțiunea pentru contumacie în care a fost implicat moștenitorul pentru că nu a produs testamentul.
15. Prin urmare, dacă legatarul, după ce a primit în acest mod valoarea legatului său, revendică ulterior legatul însuși, se pune
problema dacă trebuie să fie ascultat. Cred că, dacă moștenitorul a plătit suma, legatarului i se va prescrie o excepție pe motiv
de fraudă; dar dacă altcineva a plătit-o, el nu se va prescrie. Prin urmare, aceeași distincție ar trebui să se facă și în cazul în
care moștenitorul a obținut valoarea legatului, după ce s-a prevalat de interdicție.
16. Este stabilit că acest interdict poate fi folosit chiar și după ce a trecut anul.
17. El va fi valabil în favoarea moștenitorului și a celorlalți succesori.
4. Paulus, Despre Edict, cartea LXIX.
Dacă testamentul se află în posesia unui tutore și acesta a fost privat de el prin actul fraudulos al tutorelui său, interdictul va fi
îndreptat împotriva tutorelui însuși; căci este just ca el să fie răspunzător pentru propria sa crimă și nu pentru tutorele său.
5. Javolenus, Despre Cassius, cartea XIII.
Interdictul, prin care se cere unei persoane să prezinte un testament, nu va fi valabil în cazul în care este pendinte vreo
controversă cu privire la succesiune sau este implicată vreo chestiune publică. Prin urmare, testamentul ar trebui între timp să
fie depus fie într-un templu, fie în mâinile unei persoane responsabile.
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Tit. 6. Cu privire la interdicția în scopul de a împiedica să se facă ceva într-un loc sacru.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
Pretorul spune: "Interzic ca orice muncă să fie efectuată într-un loc sacru sau ca ceva să fie transportat acolo".
(1) Acest interdict se referă la locurile sacre, și nu la cel în care sunt păstrate obiecte sfinte.
(2) Acolo unde Pretorul spune că nu se va efectua nici o muncă într-un loc sacru, aceasta nu se referă la orice lucru care este
făcut pentru a-l împodobi, ci la acte comise cu scopul de a-l desfigura sau de a-l face incomod.
(3) Îngrijirea templelor și a altor locuri sacre este încredințată celor care le au în grijă.
2. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a III-a.
Nu este permis să se facă nimic la pereții sau la ușile sau la alte părți ale edificiilor sacre, din care să rezulte vătămări sau
inconveniente.
3. Paulus, Hotărâri, Cartea a V-a.
Nici zidurile și nici ușile nu pot fi folosite pentru locuințe, fără permisiunea împăratului, din cauza pericolului de incendiu.

Tit. 7. Cu privire la interdicția referitoare la locurile publice și la drumuri.
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1. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Oricui îi este permis să profite de bunurile publice destinate uzului tuturor, ca, de exemplu, autostrăzile și drumurile publice;
de aceea, la cererea oricui, se poate interzice intervenția asupra lor.
2. Ulpianus, Digest, Cartea XLVIII.
Nimănui nu-i este permis să ridice un monument pe un drum public.
(3) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXIII.
Drumurile existente într-un anumit cartier, care provin din contribuția unor terenuri deținute de persoane private și care
datează din timpuri imemoriale, sunt incluse în numărul drumurilor publice.
1. Există o diferență între drumurile de acest fel și drumurile militare, și anume: drumurile militare se termină la malul mării,
în orașe, la cursuri de apă publice sau la alte drumuri militare, dar nu este cazul drumurilor care traversează un cartier, căci
unele dintre ele se termină la drumuri militare, iar altele se termină fără nicio ieșire.

Tit. 8. Cu privire la interdicția de a se face ceva într-un loc public sau pe o șosea.

1. Paulus, Despre edict, cartea LXIV.
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Pretorul interzice ridicarea oricărei clădiri într-un loc public și emite un interdict în acest sens.
2. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
Pretorul spune: "Nu trebuie să se facă nimic într-un loc public sau să se aducă acolo ceva care să provoace daune acestuia, cu
excepția a ceea ce este permis de vreo lege, decret al Senatului, Edict sau Rescript al împăraților, iar dacă se face ceva de
acest fel, voi acorda un interdict".
1. Acest interdict este prohibitor.
2. Prin intermediul lui, este protejată atât bunăstarea publică, cât și cea privată. Căci locurile publice sunt destinate utilizării
persoanelor private, adică sunt proprietatea statului și nu aparțin unui individ, iar noi avem dreptul de a ne bucura de ele la fel
de mult ca oricare dintre oameni pentru a împiedica intervenția lor. Din acest motiv, în cazul în care într-un loc public se
efectuează o lucrare care tinde să aducă prejudicii unui particular, persoana responsabilă de aceasta poate fi urmărită în
temeiul interdicției de interzicere care a fost introdusă în acest scop.
3. Labeo definește termenul de "loc public" ca aplicându-se la acele localități, case, câmpuri, autostrăzi și drumuri care
aparțin comunității în general.
4. Nu cred că acest interdict se referă la locurile care aparțin Trezoreriei, pentru că nimeni nu poate face nimic în astfel de
locuri și nici o persoană privată nu poate împiedica să se facă ceva acolo. Proprietatea Trezoreriei, într-o anumită măsură,
aparține împăratului ca fiind a sa. Prin urmare, dacă cineva construiește ceva pe respectiva proprietate, nu va exista niciun
motiv pentru aplicarea acestui interdict. Dacă va apărea vreo controversă în acest sens, prefecții imperiali vor fi judecători.
5. Prin urmare, acest interdict se referă la locurile care sunt destinate uzului public, iar dacă acolo se face ceva care ar putea
prejudicia o persoană privată, pretorul poate interveni prin intermediul acestui interdict.
6. Dacă cineva are suspendată deasupra porticului său o marchiză care închide lumina vecinului său, interdictul va fi emis în
următorii termeni: "Nu puneți nimic pe strada publică care să interfereze cu lumina lui Gaius Seius".
7. Dacă cineva dorește să repare ceva într-un loc public, Aristo spune că va exista un motiv pentru aplicarea acestui interdict,
pentru a-l împiedica să facă acest lucru.
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8. Acest interdict poate fi aplicat împotriva oricui care construiește o fundație în mare, de către o persoană care ar putea fi
rănită de aceasta; dar dacă nimeni nu suferă nicio pagubă, cel care construiește pe țărm sau construiește o fundație în mare ar
trebui să fie protejat.
9. În cazul în care cineva este împiedicat să pescuiască pe mare sau să navigheze pe mare, nu va avea dreptul la acest
interdicție, la fel ca în cazul unei persoane care este împiedicată să ia parte la jocuri pe un câmp public, sau să se scalde într-o
baie publică, sau să fie prezentă la un teatru; dar în toate aceste cazuri trebuie să se recurgă la o acțiune pentru repararea
prejudiciului.
10. Pretorul spune foarte corect: "în cazul în care partea a suferit vreun prejudiciu din această cauză". Pentru că acolo unde se
permite să se facă ceva într-un loc public trebuie să se acorde permisiunea, pentru ca acest lucru să fie făcut fără a cauza
prejudicii cuiva, iar împăratul obișnuiește să acorde permisiunea atunci când se face o cerere pentru construirea oricărei
lucrări noi.
11. Mai mult, se consideră că se produce un prejudiciu atunci când se pierde orice beneficiu de orice fel, care este derivat
dintr-un loc public.
12. Prin urmare, în cazul în care priveliștea de care se bucură cineva, sau apropierea sa de un loc public este interferată și
diminuată sau restricționată, trebuie să se recurgă la acest interdict.
13. Labeo crede că dacă eu ridic o clădire într-un loc public, astfel încât să împiedic apa să curgă dinspre localul meu spre al
tău, ceea ce înainte făceau fără niciun drept de care mă bucuram, atunci nu voi fi răspunzător în temeiul interdicției.
14. Este clar că, dacă clădirea pe care am ridicat-o va intercepta lumina din casa dumneavoastră, acest interdict va fi valabil.
15. El mai spune că, dacă eu ridic o clădire într-un loc public și aceasta interferează cu una pe care tu ai ridicat-o deja în
același loc, acest interdict nu se va aplica, deoarece și tu ai construit contrar legii, cu excepția cazului în care ai făcut-o în
virtutea unui privilegiu special care ți-a fost acordat.
16. Dacă cineva obține de la împărat permisiunea generală de a construi într-un loc public, nu trebuie să se creadă că poate
ridica clădirea în așa fel încât să provoace neplăceri nimănui; căci nu se înțelege că o astfel de concesie a fost acordată decât
dacă acest lucru a fost declarat în mod expres.
17. Dacă cineva construiește o casă într-un loc public fără ca cineva să-l împiedice, el nu poate fi obligat să o îndepărteze, de
teamă că orașul ar putea fi stricat prin demolarea ei; și pentru că interdicția este prohibitivă și nu restitutorie. Dacă, totuși,
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clădirea respectivă interferează cu uzul public, ea trebuie demolată la cererea ofițerului însărcinat cu lucrările publice; dar
dacă nu interferează cu nimic, i se poate impune un impozit funciar, căci impozitul primește acest nume deoarece este plătit
în contul terenului.
18. Dar dacă nu s-a făcut încă nicio lucrare, este de datoria judecătorului competent să ceară o garanție că nu se va face, iar
garanția trebuie să fie întocmită în așa fel încât moștenitorul și ceilalți succesori să fie răspunzători.
19. Regula cu referire la locurile sacre este diferită, deoarece nu numai că interzicem efectuarea oricărei lucrări într-un loc
sacru, dar, acolo unde s-a făcut, ordonăm ca totul să fie readus la starea sa anterioară. Această regulă a fost adoptată de dragul
religiei.
20. Pretorul spune: "Interzic să se construiască sau să se amplaseze ceva pe o autostradă sau un drum public, sau să se
amplaseze acolo ceva prin care respectiva autostradă sau drum este sau poate fi deteriorată".
21. Prin drum public înțelegem unul al cărui sol aparține poporului, căci nu înțelegem prin drum privat același lucru cu un
drum public. În cazul unui drum privat, solul aparține altcuiva, iar noi avem doar dreptul de a ne plimba și de a circula pe el;
dar solul unui drum public este proprietatea comunității și a fost stabilit cu referire la direcție și în anumite limite de către cel
care a avut dreptul de a-l face public, pentru ca toată lumea să poată circula pe el și să-l traverseze.
22. Unele drumuri sunt publice, altele sunt private, iar altele sunt locale, aparținând cartierului. Noi numim publice drumurile
pe care grecii le desemnau ca fiind regale, iar noi le numim drumuri pretoriene sau consulare. Drumurile private sunt cele pe
care unele persoane le stilizează agrare. Drumurile locale, sau de cartier, sunt cele care se află în sate sau care duc la orașe;
anumite autorități le numesc și drumuri publice. Acest lucru, însă, este valabil numai atunci când nu au fost înființate prin
contribuția de terenuri de către persoane particulare; dar este altfel dacă sunt reparate pe cheltuiala unor persoane particulare,
căci un drum nu este privat din acest motiv. Reparațiile acestuia sunt comune, deoarece un astfel de drum este pentru uzul și
beneficiul comun.
23. Prin drumuri private se înțelege că sunt de două feluri, unele dintre ele trec prin terenuri cărora li s-a impus o servitute de
a furniza un drept de trecere spre terenul altuia, altele dau acces la anumite suprafețe de teren și oricine se poate folosi de ele,
după ce a părăsit un drum consular, atunci când se găsește o uliță; o potecă sau un drum de circulație care duce la o fermă.
Cred că sunt publice și drumurile care duc de la o șosea consulară la ferme sau sate.
24. Această interdicție se aplică numai drumurilor de la țară, nu și celor din orașe, deoarece magistrații sunt însărcinați cu
îngrijirea acestora din urmă.
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25. Dacă traficul este interceptat pe o șosea publică sau dacă aceasta este închisă, magistrații trebuie să intervină.
26. Dacă cineva conduce o canalizare peste un drum public și, din acest motiv, acesta devine mai puțin apt pentru folosință,
Labeo spune că cel care a pus-o acolo va fi răspunzător.
27. Prin urmare, dacă cineva sapă un șanț pe terenul său, iar apa colectată de acesta se scurge peste șoseaua publică, el va fi
răspunzător în temeiul acestui interdict, deoarece se va considera că a obstrucționat-o.
28. Labeo mai spune că, dacă cineva construiește o casă pe terenul său, iar apa se adună apoi pe autostradă, el nu va fi
răspunzător în temeiul interdictului, deoarece nu a făcut ca apa să curgă pe autostradă, ci doar nu a avut grijă de ea. Nerva,
însă, spune, mai corect, că el va fi răspunzător în ambele cazuri, deoarece este clar că, dacă terenul se învecinează cu drumul
public, apa care curge de pe el îl prejudiciază pe acesta din urmă; căci dacă apa curge de pe terenul unui vecin pe al tău, iar tu
ești obligat să ai grijă de această apă, va exista un motiv pentru un interdict împotriva vecinului tău. Dacă, însă, nu este
necesar ca tu să te ocupi de ea, vecinul tău nu va fi răspunzător, ci tu vei fi răspunzător; căci cel care a avut folosința apei este
considerat ca fiind cel care a comis fapta care a prejudiciat drumul public. Nerva mai spune că, în cazul în care împotriva ta
se inițiază o procedură în temeiul interdicției, nu vei fi obligat să faci nimic mai mult, sau să pornești o acțiune împotriva
vecinului tău pentru a-l obliga să facă ceea ce va satisface persoana care te-a dat în judecată. Dacă se va decide altfel, veți fi
considerat responsabil, chiar dacă ați intentat o acțiune de bună credință împotriva vecinului dumneavoastră și nu este vina
dumneavoastră că persoana care v-a dat în judecată nu este mulțumită de ceea ce ați făcut.
29. El mai spune că, dacă locul în care se află drumul devine insalubru din cauza unui miros neplăcut, nu se poate recurge la
interdicție din acest motiv.
30. Acest interdict se aplică și în cazul în care animalele sunt pășunate pe un drum public, sau pe un drum, și sunt rănite.
31. Pretorul mai spune, de asemenea, "prin care respectiva autostradă sau drum este, sau poate fi deteriorată". Prin urmare,
acest lucru se aplică, fie că drumul este deteriorat imediat, fie că acest lucru are loc ulterior, căci acesta este sensul cuvintelor
"este, sau poate fi". Pentru că există anumite lucruri care deteriorează un drum imediat, iar altele care nu o fac imediat, dar o
vor face în viitor.
32. În plus, se înțelege că un drum este deteriorat dacă devine mai puțin disponibil pentru călătorie, adică pentru mersul pe
jos sau cu mașina; ca, de exemplu, dacă, după ce a fost plan, devine colinar; sau, după ce a fost neted, devine aspru; sau, după
ce a fost lat, devine îngust; sau, după ce a fost uscat, devine noroios.
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33. Știu că s-a discutat dacă se poate construi un arc sau un pod peste un drum public. Multe autorități susțin că persoana care
face acest lucru va fi răspunzătoare în temeiul interdicției, deoarece o autostradă nu trebuie să fie făcută mai puțin disponibilă
pentru utilizare.
34. Acest interdict este perpetuu și popular, iar judecata ar trebui să fie pronunțată în măsura interesului reclamantului.
35. Pretorul spune: "Trebuie să restabiliți totul la starea sa anterioară, dacă ați făcut vreo lucrare sau ați pus ceva pe drumul
public prin care respectiva autostradă sau drum este sau poate fi deteriorat".
36. Acest interdict se întemeiază pe același motiv ca și cel anterior, iar singura diferență între ele este că acesta este
restitutoriu, iar celălalt prohibitor.
37. Nu este răspunzător în temeiul acestui interdict cel care construiește ceva pe drumul public, ci cel care este în posesia a
ceea ce a fost construit. Prin urmare, dacă o persoană ar ridica ceva, iar alta ar deține acest lucru, aceasta din urmă va fi
răspunzătoare; și acest lucru este mai potrivit, deoarece cel care are controlul obstacolului poate readuce drumul public la
starea sa inițială.
38. Considerăm că are posesia clădirii cel care o deține sau se bucură de ea prin dreptul de posesie, indiferent dacă el însuși a
construit-o sau a dobândit-o prin cumpărare, închiriere, moștenire, moștenire sau în orice alt mod.
39. De aceea Ofilius consideră că dacă cineva abandonează un obstacol pe care l-a ridicat pe șosea, prin care aceasta este
vătămată, el nu va fi răspunzător în temeiul acestui interdict, deoarece el nu are posesia a ceea ce a construit. Dar să vedem
dacă se poate acorda o acțiune împotriva lui. Cred că
că va fi posibilă o interdicție pentru a-l obliga să îndepărteze ceea ce1 a construit pe drumul public și să readucă acesta din
urmă la starea sa anterioară.
40. Dacă un copac cade de pe terenul dvs. pe drumul public, în așa fel încât să îl obstrucționeze, iar dvs. considerați copacul
ca fiind abandonat, Labeo spune că nu veți fi răspunzător. El adaugă că, dacă reclamantul este gata să îndepărteze copacul pe
cheltuiala sa, el poate proceda în mod corespunzător împotriva dumneavoastră în temeiul interdicției referitoare la repararea
drumurilor publice. Cu toate acestea, dacă nu considerați că pomul este abandonat, acesta poate acționa împotriva
dumneavoastră în temeiul acestui interdicție.
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41. Labeo mai spune că, dacă vecinul meu obstrucționează drumul public prin unele lucrări pe care le face, care sunt la fel de
avantajoase pentru mine ca și pentru el însuși, dar a făcut acest lucru numai în beneficiul propriului său teren, nu pot fi dat în
judecată în temeiul interdictului; dar dacă am făcut ca această lucrare să fie executată în comun, amândoi vom fi răspunzători.
42. Acest interdict se aplică, de asemenea, împotriva unei persoane care a evitat în mod fraudulos să aibă în posesie sau să
dețină construcția care prejudiciază drumul public; deoarece cel care este în posesie sau o deține și cel care a acționat în mod
fraudulos pentru a evita acest lucru trebuie să fie supus acelorași restricții.
Opinia lui Labeo mi se pare corectă.
43. Când pretorul spune: "o vei readuce la starea ei anterioară", se înțelege că vrea să spună că trebuie să fie pusă în starea ei
inițială, ceea ce se realizează fie prin îndepărtarea a ceea ce a fost construit, fie prin înlocuirea a ceea ce a fost luat, și aceasta
uneori pe cheltuiala sa. Căci dacă partea care este dată în judecată în temeiul interdicției a făcut lucrarea, sau altcineva a
făcut-o la ordinul său, sau a ratificat ceea ce a făcut acesta din urmă, el trebuie să repună totul în starea inițială pe cheltuiala
sa. Dacă, însă, nu a avut loc nimic de acest fel, ci el doar deține posesia a ceea ce a fost construit, noi, în acest caz, spunem că
el trebuie doar să permită ca lucrarea să fie îndepărtată.
44. Trebuie amintit că acest interdict nu este unul temporar, deoarece se referă la bunăstarea publică. Hotărârea este
pronunțată în temeiul acestuia în măsura interesului reclamantului de a obține demolarea lucrării care a fost construită.
45. Pretorul spune: "Interzic ca violența să fie folosită pentru a împiedica pe cineva să treacă și să conducă liber pe o
autostradă publică, sau pe un drum public".
3. Celsus, Digest, Cartea XXXIX.
4. Cred că țărmurile mării asupra cărora poporul roman are control le aparțin.
1. Folosirea mării, ca și cea a aerului, este comună tuturor oamenilor, iar stâlpii care sunt înfipți în ea aparțin celui care -i-a
așezat acolo; dar acest lucru nu ar trebui să fie acordat dacă țărmul este deteriorat sau dacă viitoarea folosință a mării este
afectată din această cauză.
4. Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
"Dreptul Națiunilor permite să se construiască pe țărmul mării, cu excepția cazului în care, prin aceasta, se afectează
utilizarea publică a acestuia."
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(5) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a XVI-a.
În cazul în care un curs de apă care conduce apa printr-un loc public prejudiciază o persoană privată, aceasta va avea dreptul
la o acțiune în temeiul Legii celor douăsprezece table pentru a obliga la constituirea unei garanții pentru orice prejudiciu
cauzat de proprietar.
6. Julianus, Digest, Cartea XLIII.
Cel care se prevalează de acest interdict pentru a împiedica ca o lucrare efectuată într-un loc public să cauzeze un prejudiciu
unui particular poate angaja un avocat, deși procedura în temeiul interdictului se referă la un loc public.
(7) The Same, Digest, Cartea XLVIII.
Așa cum o persoană care construiește într-un loc public fără ca cineva să încerce să o împiedice nu este obligată să demoleze
ceea ce a construit pentru a împiedica ca orașul să fie desfigurat de ruine, tot așa oricine construiește contrar Edictului
Pretorian ar trebui să înlăture ceea ce a ridicat; altfel, autoritatea Pretorului devine zadarnică și iluzorie.

Tit. 9. Cu privire la edictul referitor la bucuria unui loc public.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
Pretorul spune: "Interzic ca forța să fie folosită pentru a împiedica pe cineva care a închiriat o proprietate publică, sau pe
partenerul său, să se bucure de ea în conformitate cu termenii contractului de închiriere".
1. Este evident că acest interdict a fost stabilit pentru bunăstarea generală, deoarece protejează veniturile publice atunci când
interzice ca violența să fie folosită împotriva oricărei persoane care a închiriat un teren public în scopul de a se bucura de el.
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2. Dacă un locatar și partenerul său solicită amândoi emiterea interdicției, locatarul însuși va avea dreptul la preferință.
3. Pretorul spune: "În conformitate cu termenii contractului de închiriere", iar acest lucru este rezonabil, pentru că un chiriaș
care dorește să se bucure de proprietate dincolo sau contrar termenilor contractului său de închiriere, nu ar trebui să fie
ascultat.
2. Paulus, Decizii, Cartea a V-a.
Se obișnuiește să se permită ca tablourile și statuile, care vor fi ornamentale pentru un oraș, să fie amplasate în locuri publice.

Tit. 10. Cu privire la edictul care se referă la străzile publice și la tot ceea ce se face în ele.

(1) Papinianus, Despre îndatoririle mucenicilor.
Edilii trebuie să vegheze ca străzile orașelor să fie păstrate în ordine, ca revărsarea apelor să nu dăuneze caselor și ca podurile
să fie construite acolo unde acest lucru este necesar.
1. De asemenea, ei trebuie să vegheze ca zidurile orașului, precum și cele ale altora, și mai ales cele care dau spre stradă, să
nu fie în stare proastă, ci să ceară proprietarilor acestora să le repare și să le reconstruiască. Dacă, totuși, aceștia din urmă nu
reușesc să le repare sau să le reconstruiască, ei ar trebui să-i amendeze până când vor face acest lucru.
2. De asemenea, ei ar trebui să vegheze ca nimeni să nu sape gropi în străzi, să nu le submineze și să nu construiască nimic în
ele. Dacă un sclav face ceva de acest fel, poate fi bătut de orice trecător; dacă se dovedește că este un om liber în fața edililor,
aceștia îl pot amenda conform legii și pot demola tot ce a construit.
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3. Fiecare persoană trebuie să construiască strada publică din fața casei sale, să curețe jgheaburile care sunt expuse, adică
deschise spre cer, și să păstreze strada în așa fel încât un vehicul să nu fie împiedicat să o traverseze. Cei care închiriază
casele trebuie să construiască strada, dacă proprietarul nu face acest lucru, și pot deduce cheltuiala din chirie.
4. Edilii trebuie, de asemenea, să vegheze ca nimic să nu fie lăsat să se proiecteze în fața magazinelor, cu excepția cazului în
care un fuller dorește să usuce hainele, sau un cărăuș își plasează munca afară; dar, în aceste cazuri, orice ar face, nu trebuie
să împiedice trecerea vehiculelor.
5. Edilii nu trebuie să permită ca pe străzi să aibă loc certuri și nici să se arunce mizerii, animale moarte sau piei pe ele.

Tit. 11. Cu privire la interdicția care se referă la reparațiile străzilor și drumurilor publice.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII
Pretorul spune: "Interzic ca forța să fie folosită pentru a împiedica pe cineva să deschidă sau să repare o stradă sau o
autostradă publică care are dreptul să facă acest lucru, cu excepția cazului în care starea străzii sau a autostrăzii poate fi
înrăutățită prin aceasta".
(1) A deschide o stradă înseamnă a o readuce la înălțimea și lățimea de odinioară; și face parte din reparația străzilor
curățarea lor. Cu toate acestea, în mod propriu-zis, a curăța o stradă înseamnă a o reduce la nivelul său corespunzător prin
îndepărtarea a ceea ce a fost depus pe ea. Căci cel care repară o stradă, ca și cel care o deschide și o curăță, sunt persoane care
o readuc la starea ei anterioară.
(2) Dacă cineva, sub pretextul de a repara o stradă, o înrăutățește, se poate recurge la forță împotriva lui fără a fi pedepsit,
deoarece cel care se folosește de interdicție sub pretextul reparației nu poate face strada mai lată, mai lungă, mai înaltă sau
mai joasă, nici nu poate arunca nisip în ea, nici nu o poate pava cu piatră, dacă este compusă doar din pământ; sau, pe de altă
parte, dacă a fost pavată cu piatră, poate să o îndepărteze, lăsând doar pământul.
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(3) Această interdicție este perpetuă, este acordată pentru și împotriva tuturor și se judecă în temeiul ei în măsura interesului
reclamantului.
2. Javolenus, Despre Cassius, cartea X.
Publicul nu poate pierde o autostradă prin faptul că nu o folosește.
3. Paulus, Decizii, Cartea I.
În cazul în care cineva aruncă o șosea publică pe terenul vecinului său, Actio vise receptae nu va fi acordată împotriva sa
decât în măsura interesului celui a cărui proprietate a fost lezată prin aceasta.
(1) Dacă cineva arat o autostradă, el singur va fi obligat să o repare.

Tit. 12. Cu privire la interdicția care se referă la râuri și la împiedicarea de a se face în ele sau pe malurile lor orice lucru care
ar putea împiedica navigația.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
Pretorul spune: "Nimic nu va fi aruncat într-un râu public sau depus pe malurile sale, prin care să se interfereze cu debarcarea
mărfurilor, cu traficul sau cu mișcarea navigației".
1. Un râu se deosebește de un mic curs de apă prin mărimea sa superioară sau prin părerea oamenilor care locuiesc în
vecinătate.
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2. Unele râuri au un debit continuu, iar altele sunt torențiale. Cele care au un debit continuu curg mereu; cele care sunt
torențiale curg doar în timpul iernii. Dacă, totuși, un râu, care în alte perioade continuă să curgă, seacă vara, el nu va fi, din
acest motiv, scos din prima clasă.
3. Unele râuri sunt publice, iar altele nu. Cassius definește un râu public ca fiind unul care curge neîntrerupt. Această opinie a
lui Cassius, care este aprobată de Celsus, pare a fi plauzibilă.
4. Acest interdict se referă la râurile publice, dar nu se aplică unui râu care este privat, deoarece un râu privat nu diferă de alte
locuri care aparțin unor persoane fizice.
5. Un mal este definit în mod corect ca fiind ceea ce conține un râu atunci când acesta își urmează cursul natural, deoarece nu
își schimbă malurile din cauza ploii, a mareei sau din orice alt motiv. Nimeni nu spune că Nilul, care acoperă Egiptul cu
revărsarea sa, își schimbă sau își lărgește malurile; căci atunci când revine la dimensiunile sale obișnuite, trebuie reparate
laturile canalului său. Dacă, totuși, un râu își mărește în mod natural dimensiunile în așa fel încât să dobândească o mărire
permanentă, fie prin adăugarea apei unui alt curs de apă, fie din alte cauze, trebuie să se considere, fără îndoială, că și-a
schimbat malurile, la fel ca și în cazul în care, după ce și-a schimbat albia, începe să curgă în altă parte.
6. Dacă se formează o insulă într-un râu public și se construiește ceva pe ea, nu se va considera că a fost construită într-un loc
public, deoarece insula devine proprietatea primului ocupant, dacă terenurile învecinate au limite regulate; sau aparține celui
de al cărui mal este contiguă; sau dacă s-a format în mijlocul canalului, va aparține celor care dețin terenuri pe ambele maluri
ale cursului de apă.
7. În mod similar, dacă un râu își părăsește albia și începe să curgă în altă parte, tot ceea ce a fost construit în vechea albie nu
va intra sub incidența acestui interdict, deoarece ceea ce aparține vecinilor de pe ambele maluri nu este construit într-un curs
de apă public; sau, dacă terenurile au granițe, albia râului va aparține primului ocupant și cu siguranță încetează să mai fie
proprietate publică. Mai mult, deși noua albie pe care râul și-a făcut-o era anterior proprietate privată, ea devine imediat
publică, deoarece este imposibil ca albia unui curs de apă public să nu fie publică.
8. Un canal, făcut de mâna omului, prin care curge un râu public este, totuși, proprietate publică într-o asemenea măsură
încât, dacă se construiește ceva acolo, se consideră că a fost construit într-un curs de apă public.
9. Altfel stau lucrurile dacă un râu revarsă terenul altuia și nu-și face o nouă albie; căci atunci ceea ce a acoperit apa nu
devine proprietate publică.
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10. Din nou, dacă un râu înconjoară un teren, trebuie remarcat că terenul rămâne în continuare proprietatea proprietarului
inițial. Prin urmare, dacă se construiește ceva în el, nu este construit într-un curs de apă public. Tot ceea ce se face pe un
teren privat nu intră în sfera de aplicare a acestui interdict, la fel cum nu intră nici ceea ce se face într-un curs de apă privat;
pentru că tot ceea ce se face într-un curs de apă privat este la fel ca și cum ar fi făcut în orice alt loc aparținând unui
particular.
11. Înțelegem că orice lucru a fost construit într-un curs de apă public atunci când acest lucru a fost făcut în apa însăși; căci
dacă ceva este construit în afara apei, nu se consideră că a fost făcut în curs de apă, astfel încât orice structură ridicată pe mal
nu este considerată ca fiind construită în curs de apă.
12. Pretorul nu interzice în mod absolut ca orice lucrare să fie făcută într-un râu public, sau pe malul acestuia, ci doar ceea ce
poate interfera cu debarcarea mărfurilor sau cu navigația. Prin urmare, această interdicție se aplică doar râurilor publice care
sunt navigabile, și nu la oricare altele. Cu toate acestea, Labeo spune că, chiar dacă se face ceva într-un râu care nu este
navigabil, ceea ce poate cauza secarea lui sau care obstrucționează cursul apei, nu va fi nedrept să se acorde un interdicție
disponibilă pentru a împiedica orice violență împotriva înlăturării sau demolării unei structuri care a fost construită în albia
râului sau pe malul acestuia, care interferează cu trecerea sau curentul râului, și pentru a obliga totul să fie restabilit în bune
condiții, în conformitate cu judecata unui cetățean de încredere.
13. Cuvântul statio, loc de debarcare pentru nave, provine din verbul statuo. Prin urmare, prin el se indică locul unde navele
pot rămâne în siguranță.
14. Pretorul spune: "sau mișcarea navelor poate fi împiedicată". Acesta este folosit în locul cuvântului navigație, și, întradevăr, suntem obișnuiți să folosim termenii de navigație și navigație, în locul navei în sine. Prin urmare, prin termenul
"navigație" poate fi înțeles și cursul navei. În acest termen sunt incluse și ambarcațiunile, deoarece utilizarea lor este frecvent
necesară. În cazul în care accesul pietonilor este obstrucționat, este împiedicată și circulația navelor.
15. Ancorarea și cursul navigației sunt, de asemenea, considerate a fi perturbate atunci când utilizarea acestora este
întreruptă, sau este îngreunată, sau diminuată, sau făcută mai puțin frecventă, sau distrusă în întregime. Prin urmare, dacă apa
este retrasă, iar râul, devenind mai mic, devine mai puțin navigabil; sau dacă lățimea sa este mărită, sau dacă apa fiind mai
larg distribuită devine mai puțin adâncă; sau dacă, pe de altă parte, cursul de apă este mai îngust și curge foarte repede; sau
dacă se face ceva pentru a incomoda navigația, pentru a o face mai dificilă sau pentru a o împiedica în întregime, va exista un
motiv pentru interdicție.
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16. Labeo spune că o excepție pe motiv că lucrarea a fost executată doar în scopul de a conserva malul nu ar trebui să fie
acordată celui care este acționat în justiție în temeiul interdicției; ci că ar trebui să fie pe motiv că nu s-a făcut nimic în afară
de ceea ce a fost autorizat prin lege.
17. În cazul în care s-a construit ceva în mare, Labeo spune că se va aplica următorul interdict. "Nimic nu va fi construit în
mare sau pe țărmul acesteia, prin care să fie obstrucționat un port, o ancoră sau cursul navigației."
18. El crede, de asemenea, că aceeași regulă se va aplica oricărui curs de apă public care nu este navigabil.
19. Pretorul mai spune: "Dacă ați plasat ceva într-un râu public sau ați făcut vreo lucrare în el sau pe malul lui, prin care
ancorarea vaselor sau cursul navigației a fost sau poate fi împiedicat, trebuie să readuceți totul la starea sa anterioară".
20. Interdicția menționată mai sus este prohibitivă; cea care se referă la același caz este restitutorie.
21. Cel care a făcut vreo lucrare sau a plasat ceva într-un râu sau pe malul său care poate obstrucționa navigația este obligat
să readucă totul la starea sa anterioară, dacă ceea ce a făcut poate să interfereze cu ancorarea vaselor sau cu mișcările lor.
22. Cuvintele următoare, "a făcut sau a plasat", indică faptul că cel care a construit sau a depus obstacolul nu este
răspunzător, dar că este răspunzător cel care are posesia acestuia după ce acest lucru a fost făcut. În cele din urmă, Labeo
spune că, dacă agentul dumneavoastră a deviat cursul pârâului, veți fi răspunzător în temeiul acestui interdict, dacă folosiți
apa.
2. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXIV.
Nimic nu împiedică pe nimeni să ia apă dintr-un curs de apă public, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de
împărat sau de Senat; cu condiția ca apa să fie destinată uzului public. Dacă pârâul este fie navigabil, fie un altul este făcut
navigabil prin el, nu este permis să se facă acest lucru.
3. Paulus, Despre Sabinus, cartea XVI.
Râurile publice care au un curs regulat, împreună cu malurile lor, sunt proprietate publică.
1. Băncile unui râu sunt considerate ca fiind cele care îl delimitează atunci când apa este în punctul cel mai înalt.
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2. Locurile de pe malurile unui curs de apă nu sunt toate publice, deoarece ele sunt accesorii malurilor, începând din punctul
în care acestea din urmă încep să se încline de la terenul plan până la apă.
4. Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
S-a întrebat dacă cel care are case de ambele părți ale unui curs de apă public are dreptul de a construi un pod care va fi
proprietatea sa privată. S-a răspuns că nu poate face acest lucru.

Tit. 13. Cu privire la interdicția de a împiedica să se construiască ceva într-un râu public sau pe malul lui care ar putea face ca
apa să curgă într-o direcție diferită de cea în care a curs în vara precedentă.

(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
Pretorul spune: "Interzic să se construiască ceva într-un râu public sau pe malurile sale, sau să se amplaseze ceva într-un
astfel de râu sau pe malurile sale, prin intermediul căruia apa să poată fi făcută să curgă într-o direcție diferită de cea în care a
curs în vara precedentă".
(1) Prin intermediul acestui interdict, pretorul ia măsuri împotriva secării unui râu, din cauza unor concesiuni
necorespunzătoare de extragere a apei; și pentru a împiedica schimbarea albiei cursurilor de apă și prejudicierea vecinilor.
(2) Aceasta se referă la râurile publice, indiferent dacă sunt navigabile sau nu.
(3) Pretorul spune: "prin care apa poate fi făcută să curgă într-o direcție diferită de cea pe care a avut-o în vara precedentă".
Prin urmare, nu toți cei care au construit sau plasat un obstacol în râu vor fi răspunzători, ci numai cel care, prin construirea
sau plasarea acestuia acolo, a făcut ca apa să ia un curs diferit de cel pe care l-a avut în vara precedentă. Cu toate acestea,
acolo unde spune "o direcție diferită", aceasta nu se referă la cantitatea de apă, ci la puterea, modul și cursul curentului său.
Și, în general, trebuie spus că o persoană va fi răspunzătoare în temeiul interdicției doar dacă canalul este schimbat prin ceea
ce a făcut, cu condiția ca acesta să fie mai jos sau mai îngust și, în consecință, curentul să devină mai rapid și să cauzeze
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neplăceri celor care locuiesc în vecinătate. Dacă vecinii suferă vreo neplăcere din cauza faptei părții în cauză, va exista un
motiv de interdicție.
(4) Dacă cineva care anterior conducea apa dintr-un râu prin intermediul unui apeduct acoperit dorește acum să o conducă
printr-un apeduct deschis sau invers, s-a stabilit că acesta va fi răspunzător în temeiul interdicției, cu condiția ca prin aceasta
să provoace vreo neplăcere persoanelor care locuiesc în apropierea râului.
(5) În mod similar, dacă îl conduce printr-un șanț sau face acest lucru în orice alt loc sau schimbă albia râului, el va fi
răspunzător în temeiul acestui interdict.
(6) Există unele autorități care consideră că o excepție de la acest interdict poate fi invocată pe motiv că lucrarea a fost făcută
doar în scopul reparării malurilor, astfel încât, dacă cineva face ca apa să curgă într-o direcție diferită în scopul reparării
malurilor, nu va exista niciun motiv pentru interdict. Această opinie nu este acceptată de alte autorități, deoarece malurile nu
ar trebui reparate dacă acest lucru provoacă neplăceri celor care locuiesc în vecinătate. Cu toate acestea, suntem obișnuiți ca
pretorul să decidă, după investigații, dacă ar trebui să acorde această excepție, deoarece foarte frecvent este avantajos să se
permită acest lucru.
(7) Dacă, totuși, un alt avantaj este obținut de persoana care a făcut ceva la un curs de apă public (să presupunem, de
exemplu, că apa îi provoacă de obicei o mare pagubă și că terenul său este revărsat), și a ridicat diguri sau a luat alte măsuri
pentru a repara malurile, astfel încât să-și protejeze terenul, iar acest lucru, într-o anumită măsură, a modificat cursul râului;
de ce nu ar trebui să fie consultat interesul său? I
știu că mai multe persoane, în vederea protejării1 terenurilor lor, au deviat în mod absolut cursul râurilor și au schimbat albia
acestora, pentru că este necesar ca în cazuri de acest fel să se ia în considerare beneficiul și siguranța părții interesate, dacă
alte persoane din vecinătate nu suferă nici un prejudiciu.
8. De asemenea, este răspunzător în temeiul acestui interdict cel care face ca un râu să curgă într-o direcție diferită de cea în
care a curs în vara precedentă. Prin urmare, spun autoritățile, pretorul a inclus vara precedentă, deoarece cursul natural al
unui râu este mai sigur vara decât iarna. Această interdicție se referă la trecut, și nu la vara prezentă; deoarece cursul râului în
timpul verii trecute este mai puțin supus îndoielii. Vara se întinde până la echinocțiul de toamnă. Dacă se recurge la interdict,
în timpul verii, trebuie să se ia în considerare anotimpul precedent; iar dacă se face acest lucru în timpul iernii, trebuie să se
țină cont nu de vara care va urma iernii, ci de cea trecută.
9. Acest interdict se va afla în beneficiul oricăruia dintre oameni, dar nu poate fi folosit împotriva tuturor, ci numai împotriva
celui care a făcut ca apa să curgă într-o direcție diferită, când nu avea dreptul să o facă.
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10. Acest interdict este valabil și împotriva moștenitorilor.
11. În final, pretorul spune: "Veți readuce totul la starea inițială, dacă aveți în posesia voastră ceva care a fost construit sau
așezat într-un râu public sau pe malul acestuia, prin intermediul căruia apa este cauzată să curgă într-o direcție diferită de cea
în care a curs în vara precedentă".
12. Interdicția în cauză este restitutorie; cea anterioară este prohibitivă și se referă la lucrări neefectuate încă. Prin urmare,
dacă ceva a fost deja făcut, restabilirea stării sale anterioare poate fi obținută prin intermediul acestui interdict; iar dacă se
dorește ca nimic să nu fie făcut, trebuie să se recurgă la primul interdict; iar dacă se face ceva după ce interdiciția a fost
acordată, persoana responsabilă va fi pedepsită.
13. Nu este nedrept, așa cum spune Labeo, să includem în acest interdict restitutoriu tot ceea ce s-a făcut pentru a evita
rămânerea în posesia structurii cu referire la care a fost emis interceptul.

Tit. 14. În ceea ce privește interdicția care se referă la utilizarea unui râu public pentru navigație.

1. Ulpianus, Despre edict, cartea LXVIII.
Pretorul spune: "Interzic ca violența să fie folosită pentru a împiedica pe cineva să conducă un vas sau o barcă pe un râu
public, sau pentru a-l împiedica să încarce sau să descarce, pe malul respectivului râu. De asemenea, interzic orice
interferență cu navigația pe orice lac, canal sau corp de apă public."
1. Prin acest interdict se prevede că nimeni nu va fi împiedicat să folosească un curs de apă public în scopul navigației. Căci,
așa cum a fost promulgat un interdict în cazul unei persoane împiedicate să folosească drumurile publice, tot așa, pretorul a
considerat că acest interdict trebuie publicat.
2. În cazul în care locurile menționate mai sus aparțin unor persoane private, interdictul nu se va aplica.
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3. Un lac este un corp de apă care are o alimentare perpetuă.
4. Un iaz este un corp de apă care, pentru un timp, este stagnant și care, în mod obișnuit, crește în dimensiuni în timpul iernii.
5. Un șanț este un recipient pentru apă făcut de mâna omului.
6. Toate acestea pot fi publice.
7. Sabinus, ca și Labeo, este de părere că va exista un interdict în cazul în care cuiva i se interzice să pescuiască într-un lac
sau într-un iaz, pe care l-a închiriat de la un fermier al venitului. Prin urmare, dacă el l-a închiriat de la o municipalitate, va fi
perfect corect ca drepturile sale să fie protejate printr-un interdict din cauza venitului care va fi obținut.
8. În cazul în care cineva dorește să se folosească de un interdict de acest fel în scopul de a coborî pământul pentru a-și adăpa
vitele, nu trebuie să fie ascultat; și acest lucru a fost declarat de Mela. De asemenea, el spune că acest interdict va fi valabil
pentru a împiedica pe oricine să folosească forța pentru a împiedica vitele altuia să se apropie de un râu public sau de malul
acestuia.

Tit. 15. În ceea ce privește interdictul care se referă la ridicarea malurilor cursurilor de apă.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
Pretorul spune: "Interzic ca forța să fie folosită pentru a împiedica pe cineva să facă orice lucrare în orice râu public sau pe
malul acestuia, pe care are dreptul să o facă cu scopul de a întări malul respectiv sau de a-și proteja terenul care se
învecinează cu acesta; cu condiția ca, prin aceasta, să nu se facă nici o interferență cu navigația și să se ofere o garanție
împotriva amenințării de prejudiciu timp de zece ani, în conformitate cu judecata unui bun cetățean; sau atunci când nu este
vina părții în cauză că nu au fost date o garanție sau garanții în acest scop".
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1. Este foarte avantajos să se repare și să se consolideze malurile cursurilor de apă publice. Prin urmare, așa cum există un
interdict care se referă la repararea drumurilor publice, la fel există și unul care se referă la consolidarea malurilor râurilor.
2. Pretorul adaugă pe bună dreptate: "cu condiția ca, prin aceasta, să nu se intervină în calea navigației", deoarece trebuie
permise doar acele reparații care nu oferă niciun impediment navigației.
3. Cel care dorește să își repare malul trebuie să se asigure împotriva amenințării de prejudiciu fie prin oferirea unei garanții,
fie prin cauțiuni, în funcție de rangul părților interesate. În acest interdict se precizează în mod expres că trebuie să se dea o
garanție, fie prin cauțiune, fie prin garanție, pentru orice prejudiciu care ar putea fi cauzat în termen de zece ani, în
conformitate cu judecata unui bun cetățean.
4. Garanția trebuie dată nu numai vecinilor, ci și persoanelor care dețin terenuri de cealaltă parte a pârâului.
5. Trebuie să se aibă grijă ca garanția să fie oferită acestor persoane înainte ca lucrarea să fie executată; pentru că, după ce
acest lucru a fost făcut, nimeni nu mai poate fi acționat în justiție în baza acestui interdict; chiar dacă ulterior ar rezulta vreo
pagubă, dar se poate intenta un proces în baza legii Aquilian.
6. Trebuie remarcat faptul că pretorul nu prevede nicio dispoziție pentru repararea malurilor unui lac, canal sau iaz. Cu toate
acestea, trebuie respectată aceeași regulă care se aplică pentru repararea malurilor unui curs de apă.

Tit. 16. Cu privire la interdicția împotriva violenței și a forței armate.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIX.
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Pretorul spune: "Dacă tu sau sclavii tăi ați deposedat cu forța pe cineva de o proprietate pe care o avea la acel moment, voi
acorda o acțiune, numai pentru un an; dar după ce a trecut anul, voi acorda una cu referire la ceea ce a ajuns în mâinile celui
care l-a deposedat pe reclamant cu forța". 1. Acest interdict a fost stabilit în beneficiul unei persoane care a fost deposedată cu forța; deoarece este perfect corect să se
vină în ajutorul său în astfel de circumstanțe. Acest interdict a fost conceput pentru a-i permite să recupereze posesia.
2. Este prevăzut de diferitele Leges Julia, având referire la cauze publice și private, precum și de diferite Constituții
imperiale, că nu se va recurge la forță.
3. Acest interdict nu se referă la toate tipurile de violență, ci doar la cele folosite împotriva persoanelor care sunt private de
posesie. El se referă doar la violențe atroce și în cazul în care părțile sunt lipsite de posesia solului; ca, de exemplu, la o
suprafață de teren sau la o clădire, dar la nimic altceva. Dacă cineva este privat de posesia unui teren pe care nu se află nicio
clădire, va exista fără îndoială un motiv pentru interdicție.
4. În general, acest interdict se referă la oricine este deposedat de o proprietate atașată solului și, indiferent de locul din care a
fost expulzat cu forța, interdictul se va aplica.
5. Prin urmare, dacă a fost expulzat dintr-o casă și nu are niciun interes în solul pe care se află aceasta, este evident că va
exista un motiv pentru interdict.
6. Nu există nici un dubiu cu privire la faptul că acest interdict nu se referă la bunuri mobile, deoarece în caz de furt sau în
cazul în care ceva este luat prin violență, o altă acțiune va exista. Partea vătămată poate, de asemenea, să intenteze o acțiune
în justiție pentru producerea bunului. Nu există niciun dubiu că, în cazul în care există bunuri personale pe terenul sau în casa
din care a fost expulzat, interdicția va fi valabilă și în ceea ce privește aceste bunuri.
7. Acest interdict nu este aplicabil în cazul în care cineva este privat cu forța de posesia unei nave, dovadă că, atunci când
cineva este privat de un vehicul în acest mod, nimeni nu va spune că se poate prevala de această procedură.
8. Nimeni nu se îndoiește că se poate recurge la acest interdict în cazul în care un om este deposedat de o casă construită din
lemn; deoarece, indiferent de natura bunurilor care sunt atașate solului, interdictul va fi valabil dacă este expulzat cu forța din
casă.
9. Se spune că cel care posedă proprietatea este expulzat cu forța, indiferent dacă o deținea în temeiul dreptului civil sau al
dreptului natural, deoarece posesia naturală oferă temei pentru acest interdict.
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10. În sfârșit, dacă o soție este expulzată din bunurile pe care i le-a dat soțul ei, ea se poate prevala de interdicție; dar un
chiriaș nu poate face acest lucru dacă este deposedat.
11. Pretorul spune: "dacă tu sau sclavii tăi l-ați expulzat cu forța". Sclavii sunt menționați în mod foarte corect, deoarece
cuvintele "ați expulzat cu forța" se referă la cel care a comis personal actul de violență și nu se referă la sclavii săi; deoarece
dacă sclavii mei ar expulza pe cineva, nu se va considera că eu am făcut acest lucru; și de aceea a fost necesar să se adauge
"sau sclavii tăi".
12. De asemenea, se consideră că a expulzat cu forța pe cineva cel care a dirijat sau a ordonat să se facă acest lucru. Pentru
că, în mod evident, este foarte puțin important dacă o persoană îl deposedează pe altul cu propriile sale mâini sau prin
intervenția altcuiva. Prin urmare, dacă sclavii mei ar expulza pe cineva cu consimțământul meu, eu însumi voi fi considerat
că l-am expulzat.
13. Ori de câte ori un agent autorizat în mod corespunzător a expulzat pe cineva cu forța, Sabinus spune că pot fi inițiate
proceduri împotriva ambelor părți, și anume, atât împotriva mandantului, cât și a agentului, și că unul dintre ei este exonerat
de răspundere prin condamnarea celuilalt; cu condiția, totuși, ca suma evaluată în instanță să fi fost plătită de unul dintre ei;
pentru că nu este mai scuzabil cel care a expulzat o persoană din ordinul altuia decât dacă ar fi ucis un om din ordinul
altcuiva. Dar dacă pretinsul agent se prezintă în mod fals ca având autoritate, procedurile în temeiul interdicției ar trebui să
fie inițiate numai împotriva lui. Opinia lui Sabinus este corectă.
14. Dacă, totuși, aș ratifica actul cuiva care, în numele meu, a expulzat o persoană cu forța; unele autorități adoptă opinia lui
Sabinus și Cassius, care susțin că ratificarea este egală cu un mandat și că ar trebui să se considere că eu l-am expulzat și,
prin urmare, voi fi răspunzător în temeiul acestui interdict.
Acest lucru este corect, deoarece, în cazul în care se comite o infracțiune, este perfect corect să comparăm o ratificare cu un
mandat.
15. Acolo unde se adaugă: "sau sclavii tăi", acest lucru este foarte corect afirmat cu referire la cazurile în care sclavii mei au
expulzat pe cineva cu forța. Dacă, totuși, stăpânul a ordonat acest lucru, el însuși a comis actul de deposedare; dar dacă nu a
ordonat acest lucru, el nu ar trebui să se plângă dacă este răspunzător pentru actele sclavilor săi, chiar dacă aceștia nu au
expulzat persoana prin ordinul său; pentru că el nu este asuprit din acest motiv, deoarece fie a ajuns ceva în mâinile sale pe
care trebuie să îl returneze, fie, dacă nu este cazul, va fi eliberat de răspundere dacă își predă sclavii cu titlu de reparație
pentru delictul pe care l-au comis. Și chiar dacă este obligat să își predea sclavii ca despăgubire, el trebuie să ia în considerare
acest lucru în estimarea prejudiciului pe care l-a suferit, deoarece un sclav își poate prejudicia stăpânul în acest fel.
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16. Prin termenul "sclavi" se înțelege întregul corp al sclavilor.
17. Dar se întreabă ce număr de sclavi sunt cuprinși în acest termen, dacă doar doi sau trei, sau mai mulți. 18. În ceea ce
privește aplicarea acestui interdict, cea mai bună opinie este că, dacă un singur sclav ar expulza pe cineva cu forța, se
consideră că întregul corp de sclavi a comis fapta.
18. În termenul "sclavi" trebuie spus că sunt incluși toți cei pe care îi considerăm ca atare.
19. Dacă cineva refuză să-și apere sclavul sau sclavii, trebuie să fie obligat să se supună acestui interdict; sau cel puțin să fie
obligat să returneze tot ceea ce a ajuns în mâinile sale.
20. Dacă un fiu aflat sub control patern, sau un zilier, deposedează pe cineva cu forța, se va aplica un interdict disponibil.
21. Dacă fac uz de interdict împotriva cuiva care, în timp ce se află în stare de libertate, este cerut ca sclav, sau invers, după
ce a fost inițiată o procedură legală, iar omul a fost decis ca fiind liber, și se dovedește că am fost deposedat cu forța de
sclavii săi, fără știrea lui, trebuie să fiu înlocuit în posesie.
22. Se consideră că un proprietar are în posesie un bun care este deținut de sclavul său, de agentul său sau de chiriașul său.
Prin urmare, dacă oricare dintre aceștia este deposedat cu forța de posesie, el însuși este, de asemenea, considerat ca fiind
deposedat, chiar dacă nu știa că cei prin care avea posesia au fost ejectați. Prin urmare, dacă oricine altcineva, de către care
am deținut posesia, ar fi expulzat, nimeni nu poate avea nicio îndoială că voi avea dreptul la beneficiul interdicției.
23. Totuși, acest interdict nu va fi în favoarea nimănui, decât dacă acesta era în posesie în momentul în care a fost expulzat,
deoarece nimeni nu este considerat a fi fost expulzat dacă nu a fost în posesie.
24. Este clar că oricine ar trebui să fie considerat ca fiind expulzat cu forța, în cazul în care deținea proprietatea fie corporal,
fie prin intenție. Prin urmare, dacă o persoană pleacă de pe pământul sau din casa sa, fără să lase pe nimeni dintre oamenii săi
acolo, și, la întoarcere, este împiedicată să intre în incinta sa; sau dacă cineva îl oprește în mijlocul călătoriei sale și intră în
posesia proprietății sale, se va considera că a fost expulzat cu forța, deoarece a fost privat de posesia pe care o deținea cu
intenție, dar nu corporal.
25. Dictonul comun conform căruia "posesia stațiunilor de iarnă și de vară nu este deținută prin intenție" este dat ca exemplu,
de care s-a folosit Proculus. Aceeași regulă se va aplica tuturor bunurilor imobile din care ne retragem temporar fără intenția
de a renunța la posesia lor.
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26. Cea mai bună opinie este aceea de a considera că nu este deposedată persoana care nu a avut posesia unui bun, nici prin
intenție, nici corporal, și nu cea care a fost împiedicată să intre în el și să intre în posesia lui; căci este expulzat cel care pierde
posesia, și nu cel căruia nu i se permite să o ia.
27. Cassius spune că se poate respinge forța cu forța; căci acest drept este conferit de Legea naturii. De aceea, el susține că
este clar că agresiunea armată poate fi respinsă prin arme.
28. A poseda cu forța ar trebui definit ca fiind situația în care oricine, după ce l-a alungat pe fostul ocupant, obține posesia
prin violență; sau atunci când vine pe teren gata și pregătit să ia posesia și, contrar bunelor moravuri, a adoptat măsuri pentru
a nu fi împiedicat să o ia. Labeo, însă, spune că nu posedă prin violență cel care reține ceva prin exercitarea forței.
29. Labeo spune, de asemenea, că cel care, alarmat de apariția unei mulțimi de persoane, își ia zborul, se consideră că a fost
expulzat cu forța. Pomponius, de asemenea, spune că violența nu există fără exercitarea forței corporale. Cred că cel care a
fugit din cauza apropierii unei mulțimi ar trebui să fie considerat că a fost expulzat cu forța, dacă aceștia intră în posesia
bunurilor sale.
30. Oricine a intrat cu forța în posesia proprietății mele va avea dreptul la beneficiul interdicției, dacă el însuși este expulzat
de către un altul.
31. Oricine a fost deposedat cu forța poate obține despăgubiri pentru toate prejudiciile suferite prin faptul că a fost expulzat;
pentru că el trebuie să fie pus în aceeași condiție în care ar fi fost dacă nu ar fi fost expulzat.
32. Dacă o bucată de pământ de care am fost deposedat îmi este restituită, dar orice altă proprietate de care am fost lipsit prin
forță nu îmi este restituită, trebuie spus că interdicția va exista în continuare; pentru că este adevărat că am fost deposedat cu
forța. Este clar că, dacă cineva dorește să se folosească de această interdicție în ceea ce privește posesia terenului, precum și
de o acțiune pentru a obliga la prezentarea bunurilor personale în instanță, poate face acest lucru, în funcție de discreția sa.
Acest lucru a fost afirmat de Julianus, iar el adaugă că oricine are dreptul de a intenta o acțiune în justiție pentru proprietatea
luată prin violență, într-un caz de acest fel.
33. Acolo unde pretorul spune: "pe care le avea acolo", ar trebui să înțelegem că aceasta înseamnă toate bunurile, nu numai
cele care îi aparțineau, ci și tot ceea ce a fost depus la el, sau împrumutat sau gajat la el, și de care el avea uzul sau uzufructul,
sau grija, sau orice lucru care i-a fost închiriat. Căci atunci când pretorul folosește cuvântul "avea", proprietatea de orice fel
este inclusă în acest termen.
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34. Mai mult, pretorul adaugă foarte corect: "pe care le avea în acel moment", și trebuie să înțelegem cuvintele "în acel
moment" ca însemnând atunci când a fost deposedat. Prin urmare, dacă el a încetat să mai aibă posesia a ceva în acel loc
după aceea, trebuie spus că interdicția se va aplica. Astfel se întâmplă că, chiar dacă sclavii sau vitele au murit de la
deposedarea sa, va exista un motiv pentru interdict. În cele din urmă, Iulianus spune că, în cazul în care cineva a fost
deposedat cu forța de o suprafață de teren pe care se aflau sclavi, iar sclavii au murit ulterior fără vina sa, valoarea lor
estimată ar trebui să îi fie plătită prin intermediul interdicției; la fel cum un hoț, care a furat un sclav, este răspunzător după
moartea sclavului.
35. Rezultatul este că el va fi obligat să restituie prețul caselor de fermă sau al altor clădiri distruse de incendiu; deoarece
Julianus spune că, acolo unde cineva a fost expulzat, cealaltă parte este întotdeauna considerată responsabilă pentru că l-a
împiedicat să obțină restituirea.
36. Prin urmare, el afirmă că este stabilit că oricine a expulzat pe altul cu forța și a pierdut ulterior posesia fără a fi vinovat de
fraudă, va fi răspunzător în temeiul interdicției.
37. Cuvântul "acolo" este menționat de pretor, pentru ca nimeni să nu poată include proprietatea pe care nu o avea în acel loc.
38. Dar cum să înțelegem cuvântul "acolo", de care se folosește pretorul? Se referă la locul din care a fost expulzat cu forța
sau se referă la întregul loc de posesie? Este mai bine să susținem că nu se referă la un colț sau la locul în care se afla
persoana respectivă, ci la întreaga proprietate deținută, de care a fost lipsit atunci când a fost expulzat.
39. Anul în care este implicat acest interdict este unul disponibil.
40. La estimarea profitului, calculul se face de la ziua în care persoana a fost ejectată, deși, în alte interdicții, se calculează de
la ziua în care au fost emise, iar calculul nu se face dincolo de acest moment. Aceeași regulă se aplică și bunurilor mobile
care se aflau întâmplător acolo, deoarece profiturile acestora trebuie calculate de la data la care persoana a fost deposedată cu
forța.
41. Nu numai o contabilizare a profiturilor trebuie să fie făcută în cadrul acestui interdict, ci și cea a oricăror alte beneficii la
care reclamantul ar fi putut obține. Căci Vivianus spune că cel deposedat, chiar dacă nu s-a folosit violența, va avea dreptul,
conform acestui edict, la restituirea a tot ceea ce ar fi avut sau ar fi dobândit, sau judecătorul trebuie să facă o evaluare a
acestora, astfel încât partea să obțină o judecată în măsura interesului său de a nu fi fost deposedat.
42. În temeiul interdicției Unde vi, chiar dacă partea nu se află în posesie, ea va fi obligată să restituie.
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43. Întrucât acest interdict ține seama de atrocitatea faptei ilegale comise, se pune întrebarea dacă va fi valabil în favoarea
unui libert împotriva patronului său sau în favoarea copiilor împotriva părinților lor. Cea mai bună opinie este că nu ar trebui
să fie acordat unui libert împotriva patronului său, sau copiilor împotriva părinților lor; pentru că va fi preferabil ca aceștia să
introducă o acțiune in factum; cu excepția cazului în care patronul a folosit forța armată împotriva libertului său, sau părintele
a făcut acest lucru împotriva copiilor săi; pentru că, în astfel de circumstanțe, interdictul va fi valabil.
44. Acest interdict se află în favoarea moștenitorului și a celorlalți succesori.
45. Ceea ce afirmă Vivianus dovedește că interdictul Unde vi se acordă numai părții care se află în posesie; căci dacă cineva
m-a alungat cu forța și nu i-a alungat pe ai mei, nu mă pot prevala de interdict, deoarece păstrez posesia prin acei membri ai
familiei mele care nu au fost alungate.
46. Vivianus mai spune că, dacă cineva ți-a alungat sclavii cu forța, iar pe alții i-a păstrat și i-a legat cu lanțuri sau le-a dat
porunci, se înțelege că ai fost alungat cu forța, căci încetezi să mai ții posesia, deoarece sclavii tăi sunt posedați de altcineva;
iar ceea ce se spune cu referire la o parte dintre sclavi se aplică tuturor, dacă niciunul dintre ei nu a fost alungat, ci toți au fost
puși în posesie de cel care a intrat pe proprietate.
47. Vivianus a discutat și el problema și întreabă ce vom spune dacă eu iau în posesie în timp ce altcineva ocupă proprietatea
și nu-l alung pe posesor, ci, după ce l-am înlănțuit, îl oblig să muncească? Cred că cea mai bună opinie este că cel care a fost
pus în lanțuri ar trebui să fie considerat ca fiind expulzat cu forța.
48. O acțiune in factum se va îndrepta, în temeiul acestui interdict, împotriva moștenitorului și a posesorului pretorian al unei
proprietăți, precum și a altor posesori, pentru tot ceea ce a ajuns în mâinile lor;
2. Paulus, Despre Edict, Cartea LXV.
Sau pentru orice lucru pe care l-ar fi dobândit prin acte frauduloase comise de ei.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIX.
Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care cineva a fost expulzat prin forță armată, deoarece se acordă o acțiune în justiție
din cauza oricărui act ilegal al defunctului pentru suma care ar fi putut ajunge în mâinile moștenitorului. Este însă suficient ca
moștenitorul să nu fi obținut niciun profit, pentru că nu trebuie să sufere nicio pierdere.
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1. Această acțiune, care poate fi introdusă împotriva moștenitorului și a altor succesori, este una perpetuă, deoarece implică
urmărirea bunurilor.
2. Ce trebuie să înțelegem prin cuvintele "expulzat prin forță armată"? Prin arme se înțeleg toate armele cu proiectile, adică
nu numai săbiile, sulițele, sulițele, sulițele sau săgețile, ci și bastoanele și pietrele.
3. Este clar că, dacă doar una sau două persoane au bastoane sau săbii, se va considera că posesorul a fost expulzat prin forță
armată.
4. Mai mult, chiar și în cazul în care agresorii vin neînarmați, dacă, în momentul disputei, cei care au venit neînarmați vor
trece la folosirea de bastoane sau pietre, aceasta va fi o folosire a forței armate.
5. Chiar dacă cei care au venit înarmați nu și-au folosit armele pentru a alunga partea care se afla în posesie, ci le-au pus
deoparte, se va considera că s-a recurs la forța armată; căci teama de arme este suficientă pentru a stabili faptul deposedării
prin forță armată.
6. Dacă cineva, după ce a văzut oameni înarmați mergând în altă parte, s-a îngrozit atât de tare din acest motiv încât a luat-o
la fugă, nu se consideră că a fost deposedat; deoarece oamenii înarmați nu aveau intenția de a-l molesta, ci se îndreptau în
altă parte.
7. Prin urmare, dacă cineva aude că se apropie oameni înarmați și renunță la posesia proprietății sale din cauza terorii, trebuie
spus că nu a fost deposedat prin forță armată; indiferent dacă ceea ce a auzit era adevărat sau fals, cu excepția cazului în care
posesia este efectiv luată de către persoanele menționate.
8. Dacă, totuși, în momentul în care proprietarul era pe punctul de a intra în posesie, persoane înarmate, care au pus deja
stăpânire pe bunurile sale, îl împiedică să facă acest lucru, se consideră că a fost deposedat prin forță armată.
9. Prin urmare, putem respinge prin folosirea armelor pe oricine vine înarmat, dar acest lucru trebuie făcut imediat, și nu după
ce a trecut un anumit timp; dacă ne amintim că nu numai că se poate opune rezistență la expulzarea forțată, dar și că cel care
a fost expulzat poate el însuși să expulzeze intrusul, dacă o face imediat, și nu după ce a trecut un anumit timp.
10. Dacă cel care vine înarmat este un agent, se va considera că principalul său a folosit forța armată în deposedare, fie că a
ordonat acest lucru, fie că, așa cum spune Julianus, l-a ratificat ulterior.
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11. Acest lucru se aplică și în cazul sclavilor; căci dacă sclavii mei vin înarmați fără mine, nu eu sunt considerat că am venit,
ci sclavii mei, cu excepția cazului în care eu le-am ordonat să facă acest lucru sau am ratificat actul lor.
12. Acest interdict poate fi de asemenea folosit împotriva celui prin a cărui conduită frauduloasă o persoană a fost deposedată
prin forță armată; și va fi acordat, după trecerea unui an, pentru recuperarea a tot ceea ce a ajuns în mâinile celui care a fost
responsabil pentru fapta respectivă.
13. Este evident că interdicția Unde m va fi necesară pentru un uzufructuar, dacă acesta este împiedicat să folosească și să se
bucure de uzufructul unui teren.
14. Se înțelege că un uzufructuar a fost împiedicat să se folosească și să se bucure de dreptul său, atunci când este expulzat cu
forța în timp ce se folosea de privilegiul său, sau nu i se permite să intre pe teren, atunci când l-a părăsit fără intenția de a
renunța la uzufructul său. Cu toate acestea, dacă cineva îl împiedică la început să se folosească și să se bucure de el, nu va
exista un motiv pentru această interdicție. Ce ar trebui făcut atunci? Uzufructuarul trebuie să intenteze o acțiune pentru
recuperarea uzufructului său.
15. Din nou, acest interdicție se referă atât la cel care este împiedicat să folosească și să se bucure de un teren, cât și la cel
care este împiedicat să folosească și să se bucure de o casă. În consecință, considerăm că nu se aplică bunurilor mobile, în
cazul în care cineva este împiedicat să le folosească și să se bucure de ele, cu excepția cazului în care respectivele bunuri
mobile sunt accesorii la teren. Prin urmare, în cazul în care bunul era pe teren, trebuie spus că această interdicție i se va
aplica.
16. De asemenea, dacă nu uzufructul, ci doar folosința bunului a fost lăsat moștenire, se va aplica acest interdict; căci,
indiferent în ce mod a fost stabilit uzufructul sau folosința, acest interdict va fi aplicabil.
17. Oricine a obținut posesia unui bun în orice mod, în calitate de uzufructuar, se poate prevala de acest interdict. Dacă
cineva care a fost împiedicat să se bucure de privilegiul său își pierde ulterior drepturile civile sau moare, se consideră în mod
foarte corect că acest interdict va fi valabil în favoarea moștenitorilor și succesorilor săi; nu în scopul constituirii unui alt
uzufruct, ci pentru ca orice prejudiciu care a fost suferit în trecut să fie reparat.
18. În mod similar, moștenitorul este, de asemenea, pasibil de o acțiune în facțiune pentru orice lucru care a ajuns în mâinile
lui Tiis.
4. Același, Despre edict, Cartea a X-a.
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19. Dacă cineva mă deposedează cu forța, în numele unei municipalități, Pomponius spune că voi avea dreptul la un interdict
împotriva respectivei municipalități, cu condiția ca ceva să fi ajuns în mâinile ei.
5. Același, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Dacă eu vă pun în posesia unei proprietăți în conformitate cu un decret judiciar, Pomponius spune că interdictul Unde vi nu
se va aplica, deoarece nu este expulzat cu forța cel care este obligat să pună pe altul în posesie.
(6) Paulus, Despre edict, cartea XVII.
Atunci când o hotărâre este pronunțată în temeiul interdictului Unde vi, aceasta ar trebui să fie pentru valoarea interesului pe
care reclamantul îl avea în a rămâne în posesia proprietății. Pomponius spune că aceasta este practica noastră, adică
proprietatea este considerată ca fiind egală în valoare cu interesul reclamantului. Aceasta poate fi mai mică sau mai mare,
deoarece adesea este mai mult în interesul reclamantului să păstreze un sclav decât valorează acesta; de exemplu, atunci când
este în interesul proprietarului să îl aibă în posesie, fie pentru ca acesta să fie supus la tortură, fie pentru a dovedi un fapt sau
pentru a accepta o moștenire.
7. Același, Despre Edict, Cartea XXIV.
Dacă eu am fost expulzat cu forța de către dumneavoastră, iar Titius a început să posede aceeași proprietate, nu pot iniția o
acțiune în temeiul interdictului împotriva nimănui în afară de dumneavoastră.
8. Același, Despre Edict, Cartea LIV.
Fulcinius obișnuia să spună că posesia a fost dobândită prin violență, ori de câte ori cineva care nu era proprietar, dar care era
în posesie, era expulzat cu forța.
9. Același, Despre Edict, Cartea LXV.
În cazul în care există mai mulți moștenitori, fiecare dintre ei este răspunzător doar pentru suma care a ajuns în mâinile sale.
Din acest motiv, un moștenitor va fi uneori răspunzător pentru întreaga sumă care a ajuns în mâinile sale, chiar dacă nu a
moștenit decât o parte din moștenire.
(1) Pretorul ordonă ca orice persoană care a fost privată cu forța de un uzufruct să fie repusă în starea sa anterioară, adică în
starea în care s-ar fi aflat dacă nu ar fi fost expulzată. Prin urmare, dacă uzufructul se stinge prin trecerea timpului, după ce
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uzufructuarul a fost privat de el de către proprietar, acesta din urmă va fi totuși obligat să facă restituirea, adică să constituie
din nou uzufructul.
10. Gaius, Despre edictul pretorului urban, titlul: "Edictul pretorului urban": Despre cazurile care implică libertatea.
În cazul în care un invadator al unui teren îl alungă atât pe proprietar, cât și pe uzufructuar de pe un teren, iar uzufructuarul
își pierde dreptul pentru că nu l-a folosit în timpul prevăzut, nimeni nu se îndoiește de faptul că proprietarul poate intenta o
acțiune împotriva invadatorului, fie singur, fie împreună cu uzufructuarul; sau, dacă nu face acest lucru, el poate păstra
uzufructul după ce acesta i-a fost restituit, iar eventualele daune suferite de uzufructuar vor fi recuperate de la cel care a fost
responsabil de pierdere.
11. Pomponii, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
Angajă forța cel care nu permite părții aflate în posesie să se folosească de proprietate în orice mod dorește, fie că seamănă
semințe, fie că o cultivă, fie că sapă, fie că ară, fie că construiește pe ea, fie că săvârșește orice altă faptă care împiedică libera
posesie a terenului de către adversarul său.
12. Marcellus, Digest, Cartea XIX.
Un chiriaș a refuzat să permită unui om căruia locatorul îi vânduse terenul și căruia îi ordonase să intre în posesie să intre pe
el, iar acest chiriaș a fost ulterior deposedat cu forța de un altul. S-a pus întrebarea: cine ar avea dreptul la interdicția Unde
vi? Am considerat că nu are nicio importanță dacă chiriașul l-a împiedicat pe proprietar însuși sau pe cumpărătorul căruia
proprietarul a ordonat să i se dea posesia să intre în imobil. Prin urmare, interdicția Unde vi ar fi în favoarea chiriașului, iar el
însuși ar fi pasibil de o interdicție similară în favoarea locatorului, pe care se consideră că l-a expulzat, atunci când a refuzat
să dea posesia cumpărătorului, cu excepția cazului în care a făcut acest lucru pentru o cauză justă și rezonabilă.
13. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea VIII.
Nici interdictul Unde vi, nici un alt interdict nu implică infamia.
14. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXIX.
Dacă, totuși, ești alungat prin forță armată, vei avea dreptul să recuperezi terenul, chiar dacă inițial ai obținut posesia lui fie
prin violență, fie clandestin, fie sub un titlu precar.
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15. Paulus, Despre Sabinus, cartea XIII.
Dacă m-ați expulzat cu forța, sau dacă ați determinat acest lucru prin violență sau în mod clandestin, chiar dacă ulterior ați
pierdut posesia fără să fiți vinovat de fraudă sau neglijență, veți fi totuși pasibil de a fi judecat pentru valoarea interesului
meu; pentru că dumneavoastră ați fost vinovat în primul rând, deoarece fie m-ați expulzat cu forța, fie ați determinat acest
lucru prin violență sau în mod clandestin.
16. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
Trebuie spus, cu referire la Edictul Unde vi, că, în cazul deposedării de către un fiu aflat sub controlul paternal, tatăl său va fi
răspunzător pentru tot ceea ce a ajuns în mâinile sale.
17. Julianus, Digest, Cartea XLVIII.
În cazul în care cineva recuperează cu forța posesia unui bun de care a fost deposedat prin violență în cursul aceluiași litigiu,
se înțelege că a fost repus în situația sa anterioară și nu că a reintrat în posesia bunului prin violență. Prin urmare, dacă eu te
lipsesc de ceva cu forța, iar tu mi-l smulgi în același mod și apoi eu ți-l iau din nou, te poți prevala de interdicția Unde vi
împotriva mea.
18. Papinianus, Întrebări, cartea XXVI.
Dacă cineva vinde o bucată de pământ pe care a luat-o în arendă și îi ordonă cumpărătorului să intre în posesia acesteia, iar
chiriașul îl împiedică să facă acest lucru, iar cumpărătorul îl expulzează apoi cu forța pe chiriaș, se pune întrebarea: cine va
avea dreptul la interdict Unde vi? S-a stabilit că chiriașul va fi obligat la interdict în favoarea vânzătorului, deoarece nu
contează dacă el însuși sau un altul trimis de el l-a împiedicat să intre în posesie. Pentru că posesia nu poate fi considerată ca
fiind pierdută înainte ca proprietatea să fi fost livrată cumpărătorului, deoarece nimeni nu are intenția de a pierde posesia în
favoarea unui cumpărător, înainte ca acesta din urmă să o fi obținut el însuși. De asemenea, cumpărătorul care ar fi recurs
ulterior la forță ar fi el însuși pasibil de interdicție în favoarea chiriașului, deoarece nu de la el, ci de la vânzător, care fusese
el însuși privat de ea, a fost dobândită posesia forțată a terenului. S-a pus întrebarea dacă ar trebui să se acorde despăgubiri
cumpărătorului, în cazul în care acesta l-a expulzat ulterior pe chiriaș cu forța, cu acordul vânzătorului. Am opinat că acesta
nu are dreptul la despăgubiri, deoarece a întreprins executarea printr-un mandat ilegal.
1. În cazul în care cineva introduce o acțiune în justiție pentru recuperarea unui teren împotriva unei persoane care este
răspunzătoare în temeiul interdicției Unde vi, s-a decis că, în timp ce cauza este pendinte, procedurile bazate pe interdicție
pot fi desfășurate în mod legal.
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19. Tryphoninus, Disputații, Cartea a XV-a.
Julianus a susținut foarte corect că, dacă mă deposedezi cu forța de un teren, pe care se află bunuri mobile, vei fi obligat, în
temeiul interdictului Unde vi, să-mi restitui nu numai posesia terenului, ci și pe cea a bunurilor mobile care se aflau acolo la
momentul respectiv; chiar dacă eu am fost în întârziere în a proceda împotriva ta în temeiul interdictului; astfel încât, dacă
unii dintre sclavi sau vite au murit, sau orice altă proprietate a fost distrusă din întâmplare, vei fi, totuși, obligat să faci
restituirea, deoarece ești în întârziere mai mult decât este considerat un debitor.
(20) Labeo, Epitome de probabilități de Paulus, Cartea a III-a.
Dacă chiriașul tău a fost expulzat cu forța, poți proceda în temeiul interdictului Unde vi. Aceeași regulă trebuie adoptată dacă
locatarul casei tale este expulzat cu forța. Paulus: Acest lucru se aplică, de asemenea, unui sublocatar sau unui sublocatar.

Tit. 17. Cu privire la interdicția uti possidetis.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIX.
Pretorul spune: "Interzic ca forța să fie folosită pentru a împiedica pe unul dintre voi să păstreze posesia caselor în cauză
împotriva celuilalt, dacă nu ați dobândit posesia lor fie prin violență, fie clandestin, fie sub un titlu precar. Nu voi acorda
această interdicție în cazurile legate de canalizare sau pentru o sumă mai mare decât valoarea proprietății; și voi permite ca
acțiunea să fie inițiată în termen de un an de la ziua în care partea a avut dreptul să o facă."
1. Acest interdict este formulat în beneficiul posesorului de terenuri pe care pretorul îl admite în această posesie și este
prohibitiv, în ceea ce privește păstrarea posesiei.
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2. Motivul introducerii acestui interdict este acela că posesia unei proprietăți ar trebui să fie distinctă de proprietatea sa.
Pentru că se poate întâmpla ca cineva să fie posesorul, dar nu și proprietarul bunului în litigiu, și cineva poate fi proprietar,
dar nu posesor; și aceeași persoană poate fi atât posesor, cât și proprietar.
3. Prin urmare, ori de câte ori apare o controversă cu referire la o proprietate între părțile aflate în litigiu, sau acestea convin
ca unul dintre ele să fie posesorul și celălalt reclamantul, sau nu se face o astfel de înțelegere; rezultatul va fi următorul. Dacă
ei ajung la un acord, chestiunea este imediat rezolvată, iar cel care a fost convenit să dețină posesia se va bucura de avantajele
unui posesor, iar celălalt va suporta sarcinile unui reclamant. Dacă există o dispută între ei cu privire la care dintre ei este în
posesie, deoarece fiecare dintre ei declară că are cel mai bun drept asupra acesteia, atunci, dacă obiectul disputei este un bun
imobil, trebuie să recurgă la acest interdict.
4. Acest interdict, numit în mod obișnuit Uti possidetis, are ca scop păstrarea posesiei, deoarece este acordat pentru a
împiedica orice violență împotriva părții aflate în posesie și, prin urmare, este introdus după interdictul Unde vi, deoarece
acesta din urmă restabilește posesia după ce a fost pierdută, iar acest interdict prevede ca ea să nu fie pierdută. În cele din
urmă, pretorul interzice ca forța să fie folosită împotriva posesorului; prin urmare, primul interdict i se opune, în timp ce al
doilea îl protejează. Și, după cum spune Pedius, orice controversă care se referă la posesie fie implică restituirea unor bunuri
pe care nu le deținem, fie ne permite să deținem unele pe care le avem deja. Procedurile pentru recuperarea posesiei sunt
inițiate fie prin intermediul unui interdict, fie printr-o altă acțiune. Prin urmare, există două moduri de a obține posesia, și
anume, printr-o excepție sau printr-un interdict. O excepție este acordată părții aflate în posesie din mai multe motive.
5. În acest interdict sunt întotdeauna inserate următoarele cuvinte: "Dacă nu privezi cealaltă parte de posesie, fie prin
violență, fie în mod clandestin, fie în temeiul unui titlu precar."
6. Interdictul numit Uti possidetis îl protejează, de asemenea, pe posesorul unui teren, deoarece nu i se acordă nicio acțiune,
întrucât era suficient ca el să fie în posesie.
7. Acest interdict poate fi folosit și dacă cineva pretinde că este în posesia întregii suprafețe de teren sau doar a unei anumite
părți din acesta, sau a unei părți indivize.
8. Acest interdict este fără îndoială aplicabil tuturor cazurilor care implică posesia unui bun imobil, cu condiția ca acesta să
poată fi posedat.
9. Atunci când pretorul spune în interdict: "dacă unul dintre voi nu l-a privat pe celălalt de posesie, fie prin violență, fie
clandestin, fie sub un titlu precar", aceasta înseamnă că dacă cineva a dobândit posesia prin forță, fie clandestin, fie sub un
titlu precar de la altcineva decât adversarul său, acest lucru va fi un avantaj pentru el. Dacă, totuși, el l-a privat pe adversarul
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său de posesie, nu ar trebui să aibă câștig de cauză, pe motiv că l-a deposedat în mod ilegal; pentru că este clar că o posesie
de acest fel nu ar trebui să fie avantajoasă.
2. Paulus, Despre edict, cartea LXV.
În considerarea acestui interdict, nu contează dacă posesia este justă sau nedreaptă, în ceea ce privește celelalte părți; căci cel
care este în posesie, prin acest fapt, are un drept mai bun decât cel care nu ocupă proprietatea.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIX.
În cazul în care două părți sunt în posesia întregii proprietăți, să vedem ce opinie trebuie să se emită. Să examinăm cum se
poate întâmpla acest lucru. Dacă cineva ar propune un caz în care una dintre ele deține posesia în mod just, iar cealaltă în
mod injust; de exemplu, dacă eu posed proprietatea printr-un titlu legal, iar tu ai obținut-o prin violență sau în mod clandestin
și m-ai lipsit de posesie, voi avea preferința pentru interdict; dar dacă tu nu ai obținut posesia de la mine, niciunul dintre noi
nu va avea avantajul, deoarece atât tu cât și eu suntem în posesie.
1. Acest interdict este dublu și este în favoarea atât a reclamanților, cât și a pârâților.
2. Acest interdict este suficient pentru o persoană care este împiedicată să construiască pe terenul său, deoarece se consideră
că voi interveniți în posesia mea, dacă mă împiedicați să o folosesc.
3. În cazul în care un chiriaș împiedică un proprietar să își repare casa, s-a decis că interdictul Uti possidetis va fi valabil în
cazul în care proprietarul declară, în prezența martorilor, că nu intenționează să îl împiedice pe chiriaș să locuiască în casă,
dar nu dorește ca acesta să fie considerat în posesia ei.
4. Mai mult, să vedem care este legea, dacă agentul vecinului tău transplantează viță de vie de pe terenul tău pe al său.
Pomponius spune că poți să-l notifici și să tai vița de vie, iar Labeo spune același lucru. El mai spune că puteți face uz de
interdicția Uti possidetis cu referire la locul unde vița de vie a prins rădăcini, deoarece dacă el ar folosi violența pentru a vă
împiedica să tăiați sau să îndepărtați vița de vie, se va considera că v-a împiedicat cu forța să intrați în posesie; deoarece
Pomponius susține că oricine îl împiedică pe altul să își cultive propriul teren îl împiedică să rămână în posesia acestuia.
5. Din nou, în cazul în care un vecin proiectează ceva asupra terenului altuia și se pretinde că acest lucru a fost făcut fără nici
un drept, să vedem dacă interdictul Uti possidetis va fi disponibil pentru unul dintre ei împotriva celuilalt. Cassius afirmă că
niciunul dintre ei nu-l poate folosi, deoarece unul dintre ei posedă terenul, iar celălalt suprafața cu clădirea de pe ea.

2845

6. Labeo mai spune: "O parte din casa mea se proiectează peste a ta. Poți să te folosești de interdicție împotriva mea dacă
amândoi posedăm locul care este acoperit de proiecție? Sau pot eu să mă folosesc de interdicție împotriva ta, pentru a obține
cu atât mai ușor posesia proiecției, cu cât tu ești acum în posesia casei, din care o parte constituie respectiva proiecție?"
7. Dar dacă, deasupra casei a cărei posesie o dețin, se află un apartament în care locuiește o altă persoană în calitate de
proprietar, Labeo spune că eu, și nu cel care locuiește în respectivul apartament, pot face uz de interdictul Uti possidetis,
pentru motivul că tot ceea ce este construit pe sol constituie întotdeauna o parte a acestuia. Labeo spune că este clar că, dacă
apartamentul are o intrare publică, proprietarul părții inferioare a casei nu este în posesia acestuia, ci va fi posedat de cel care
are intrarea dinspre stradă. Acest lucru este valabil cu referire la un apartament cu intrare publică. Dar părțile aflate în posesia
clădirilor de pe terenuri au dreptul la interdicția și acțiunile speciale acordate de pretor. Cu toate acestea, proprietarul
terenului este preferat în cazul unui interdict Uti possidetis, nu numai împotriva persoanei care are clădirea, ci și împotriva
tuturor celorlalți. Cu toate acestea, pretorul îl va proteja, în conformitate cu termenii contractului de închiriere, pe cel care are
un drept asupra clădirii. Pomponius adoptă, de asemenea, această opinie.
8. Creditorii care au fost puși în posesie pentru conservarea proprietății nu se pot prevala de interdicția Uti possidetis; și acest
lucru este rezonabil, deoarece ei nu sunt de fapt în posesie. Trebuie spus că aceeași regulă se aplică tuturor celorlalți care au
fost puși în posesie în calitate de gardieni ai bunurilor.
9. Dacă vecinul meu face ca acoperișul său să iasă deasupra casei mele, mă pot prevala de interdictul Uti possidetis pentru a-l
obliga să îl îndepărteze.
10. Nu se consideră că dețin posesia prin violență dacă am obținut o suprafață de teren de la o persoană care a dobândit-o prin
luarea în posesie forțată.
11. În acest interdict, se pronunță o hotărâre pentru o sumă egală cu valoarea estimată a proprietății. Trebuie să înțelegem
cuvintele "la valoarea pe care o valorează proprietatea" ca însemnând interesul pe care partea l-a avut în păstrarea posesiei.
Totuși, Servius este de părere că valoarea posesiunii ar trebui să fie estimată la fel de mult ca și cea a proprietății; dar acest
lucru nu ar trebui, în nici un caz, să fie admis, deoarece valoarea proprietății este un lucru, iar cea a posesiei este alta.
(4) The Same, On the Edict, Book LXX.
În concluzie, cred că trebuie spus că acest interdict ar trebui să fie acordat între uzufructuari, chiar dacă unul dintre ei
pretinde uzufructul, iar celălalt posesia. Aceeași regulă ar trebui să fie adoptată și în cazul în care cineva pretinde că este în
posesia uzufructului. Acest lucru este susținut și de Pomponius. Prin urmare, acest interdict ar trebui să fie acordat și atunci
când o persoană pretinde folosința și alta uzufructul aceluiași bun.
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Tit. 18. În ceea ce privește interdicția care se referă la suprafața terenului.

1. Ulpianus, Despre edict, Cartea LXX.
Pretorul spune: "Vă interzic să împiedicați, în conformitate cu termenii contractului de arendă sau de închiriere, să vă
bucurați de suprafața terenului în cauză, fie prin folosirea forței, fie în mod clandestin, fie sub un titlu precar. În cazul în care
se solicită orice altă acțiune care se referă la suprafața terenului, o voi acorda, dacă se va dovedi că există un motiv
întemeiat."
1. Oricine are dreptul de a folosi suprafața unui teren aparținând altuia este protejat de o acțiune civilă. Căci, dacă l-a
închiriat, poate intenta o acțiune în temeiul contractului de închiriere; dacă l-a cumpărat, poate intenta o acțiune de cumpărare
împotriva proprietarului terenului, iar dacă acesta din urmă intervine, poate fi acționat în justiție pentru valoarea interesului
reclamantului. Atunci când drepturile sale sunt încălcate de un altul, proprietarul va fi obligat să-l despăgubească și să-i
cedeze drepturile sale de acțiune. Cu toate acestea, s-a considerat că este mult mai indicat să se folosească acest interdict și să
se promită un fel de acțiune reală, deoarece nu se știa dacă acțiunea în temeiul contractului de închiriere poate fi introdusă,
deoarece este întotdeauna mai bine să ai posesia decât să introduci o acțiune personală.
2. În acest caz se propune un dublu interdict, la fel ca în cazul interdictului Uti possidetis. Prin urmare, pretorul îl protejează
pe cel care pretinde dreptul la suprafața terenului printr-un interdict asemănător cu cel de Uti possidetis și nu-i cere nimic
altceva, decât să aibă un titlu de posesie. El cere doar un singur lucru, și anume dacă a obținut posesia de la adversarul său
prin forță, clandestin sau cu un titlu precar. În cadrul acestui interdict sunt respectate toate formalitățile care sunt aplicabile
interdictului Uti possidetis.
3. Atunci când pretorul spune: "Dacă se solicită orice altă acțiune care se referă la suprafața terenului, o voi acorda, dacă se
prezintă un motiv întemeiat", aceasta trebuie să fie înțeleasă ca însemnând că, dacă cineva a închiriat suprafața terenului
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pentru o perioadă scurtă de timp, i se va refuza o acțiune reală. Cu toate acestea, această acțiune in rem va fi însă în favoarea
celui care a închiriat suprafața terenului pentru o perioadă lungă de timp, după ce s-a demonstrat o cauză corespunzătoare.
4. Mai mult, cel pe al cărui teren a fost construită o clădire nu are nevoie de o acțiune în echitate, ci are o acțiune reală, care
este aceeași cu cea la care are dreptul în scopul recuperării solului. Este clar că, dacă dorește să se îndrepte împotriva celui
care are dreptul asupra construcției, poate să se folosească de o excepție in factum, căci atunci când acordăm o acțiune oricui,
trebuie spus că acesta are, cu atât mai mult, dreptul la o excepție.
5. În cazul în care suprafața solului este evacuată de la posesor, va fi perfect corect să se vină în ajutorul lui printr-o stipulație
având ca obiect evacuarea sau, în orice caz, printr-o acțiune în revendicare.
6. Din nou, pentru motivul că o acțiune reală este acordată oricui are un drept asupra suprafeței solului, aceasta este acordată
și împotriva lui; și trebuie susținut că el are dreptul la un fel de uzufruct sau de folosință și că dreptul său poate fi stabilit prin
intermediul acțiunilor pretoriene.
7. Trebuie să se înțeleagă că dreptul asupra suprafeței solului poate fi transferat prin livrare, precum și lăsat moștenire și
donat.
8. În cazul în care acest drept este deținut în comun de două persoane, le vom acorda o acțiune în partaj.
9. Servituțile sunt, de asemenea, stabilite de dreptul pretorian, iar acțiunile în vederea recuperării lor pot fi inițiate prin
intermediul acțiunilor în echitate, la fel ca și cele care sunt stabilite de dreptul civil. De asemenea, va exista și un interdict
care să se refere la ele.
(2) Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXV.
Spunem că casele fac parte din suprafața terenului acolo unde au fost ridicate în baza unui contract de închiriere; iar
proprietatea lor, în conformitate cu dreptul civil și natural, aparține proprietarului solului.

Tit. 19. Cu privire la interdicția care se referă la drepturile private de trecere.
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1. Ulpianus, Despre edict, Cartea LXX.
Pretorul spune: "Îți interzic să împiedici folosirea drumului sau a căii private în cauză, așa cum ai făcut-o în cursul anului
trecut; cu excepția cazului în care ai obținut folosirea acesteia de la adversarul tău, fie prin violență, fie clandestin, fie sub un
titlu precar".
1. Această interdicție este prohibitivă și nu are în vedere decât conservarea servituților rustice.
2. Acordând acest interdict, pretorul nu se interesează dacă solicitantul are sau nu o servitute impusă de lege, ci doar dacă a
folosit dreptul de servitute pentru anul în curs, fără a recurge la violență, sau în mod clandestin, sau sub un titlu precar, și îl
protejează, chiar dacă el nu folosește dreptul de servitute în momentul în care se acordă interdictul. Prin urmare, fie că are sau
nu dreptul la dreptul de trecere, el este în măsură să ceară protecția pretorului, cu condiția să se fi folosit de dreptul său timp
de un an sau pentru o perioadă rezonabilă, adică nu mai puțin de treizeci de zile. Această bucurie nu se referă la momentul
actual, deoarece, în majoritatea cazurilor, nu folosim un drum în mod constant, ci doar atunci când necesitatea o cere. De
aceea, pretorul a restricționat utilizarea acestuia la termenul de un an.
3. Ar trebui să calculăm anul înapoi de la data interdicției.
4. Dacă cineva se folosește de acest interdict, va fi suficient să dovedească unul dintre cele două lucruri, și anume că a folosit
drumul fie pentru a merge pe el, fie pentru a trece cu mașina.
5. Julianus spune că interdictul va fi în favoarea reclamantului până când acesta va fi intrat pe drum, ceea ce este adevărat.
6. Vivianus spune foarte corect că atunci când cineva, din cauza inconvenientelor cauzate de un pârâu, sau pentru că drumul
public a fost obstrucționat, face un nou drum prin câmpul unui vecin, nu se înțelege nicidecum că a dobândit folosința
acestuia, chiar dacă face acest lucru în mod frecvent; prin urmare, interdictul nu poate fi angajat de el, nu pentru motivul că a
folosit drumul printr-un titlu precar, ci pentru că nu l-a folosit deloc. Conform acestui lucru, se consideră că nu a folosit nici
unul dintre cele două drumuri, deoarece cu atât mai puțin l-a folosit pe cel vechi, pe care nu l-a parcurs, din cauza
inconvenientelor cauzate de pârâu sau pentru că a fost obstrucționat. Aceeași regulă trebuie să se aplice și în cazul în care nu
a fost obstrucționat un drum public, ci un drum privat, deoarece, în acest caz, problema este aceeași.
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7. Dacă un chiriaș, un oaspete sau oricine altcineva face un drum prin pământul altuia, se va considera că proprietarul l-a
folosit și, prin urmare, va avea dreptul la interdicție; și acest lucru a fost menționat și de Pedius, care a adăugat că, dacă nu
știe prin ce pământ a trecut, va păstra servitutea.
8. Dacă, totuși, aș face un drum prin pământ pe care un prieten de-al meu crede că îi aparține, se va înțelege că el va avea
dreptul la interdicție pentru beneficiul său, și nu pentru al meu.
9. Dacă cineva nu a folosit un drept de trecere în anul trecut, din cauza unei inundații, dar l-a folosit în anul precedent, el se
poate prevala de acest interdict prin schimbarea datei și va avea dreptul la o restituire completă, conform clauzei din interdict,
"dacă mi se pare că există un motiv întemeiat".
Dacă, totuși, a fost împiedicat prin violență să folosească dreptul de trecere, Marcellus consideră că trebuie să i se acorde
restituirea completă. În plus, interdictul cu data schimbată poate fi folosit și în alte cazuri, în care o parte este în mod normal
îndreptățită să ceară restituirea integrală.
10. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în cazul în care se acordă o întârziere adversarului meu, iar cauza mea în temeiul
interdicției va fi prejudiciată prin aceasta, este just ca data interdicției să fie schimbată.
11. Dacă eu v-am transmis cu titlu precar o bucată de teren căreia i se cuvine un drept de trecere, iar dumneavoastră solicitați
proprietarului localului adiacent deținut cu titlu precar să vă permită să folosiți acest drept de trecere, vă va fi interzis prin
excepție, dacă doriți să folosiți interdicția împotriva celui căruia i-ați solicitat permisiunea de a folosi dreptul de trecere cu
titlu precar? Cea mai bună opinie este că veți fi exclus; și acest lucru poate fi dedus din ceea ce a spus Julianus într-un caz de
același tip. Căci el întreabă: dacă eu vă transmit o porțiune de teren printr-un titlu precar, căruia i se cuvine un drept de
trecere, iar dumneavoastră obțineți dreptul de a folosi drumul printr-un titlu precar, eu pot totuși să mă folosesc de interdicție,
deoarece, așa cum titlul precar nu mă obligă, tot așa nu sunt considerat ca fiind în posesia a ceva ce ați fi făcut dumneavoastră
cu un astfel de titlu. Pentru că ori de câte ori chiriașul meu sau persoana căreia i-am transmis terenul printr-un titlu precar
folosește drumul, se înțelege că eu îl folosesc; din acest motiv, pot spune în mod corect că mă bucur de utilizarea acestuia.
Prin urmare, el spune că rezultatul va fi că, dacă am obținut dreptul de trecere printr-un titlu precar și, ulterior, vă transmit
terenul cu același titlu și, deși ați călătorit pe drum cu convingerea că dreptul se datorează terenului meu, interdicția nu poate
fi folosită de mine și, nu fără motiv, se va considera că am folosit drumul printr-un titlu precar, deoarece nu opinia
dumneavoastră, ci a mea ar trebui luată în considerare. Cred, totuși, că vă puteți folosi de interdict, deși Julianus nu spune
nimic în acest sens.
12. Dacă cineva a folosit dreptul de trecere pentru termenul de un an menționat mai sus, fără a recurge la violență, fără a
acționa în mod clandestin sau bazându-se pe un titlu precar, dar nu l-a mai folosit de atunci, sau a făcut-o în mod clandestin
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sau cu titlu precar, să vedem dacă acest lucru îi va prejudicia drepturile. Cea mai bună opinie este că nu le va prejudicia în
niciun fel, în ceea ce privește interdicția.
2. Paulus, Despre Edict, Cartea LXVI.
Orice drept care a fost dobândit în mod corespunzător nu poate fi stins sau schimbat de vreun viciu care ar putea surveni.
(3) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
Labeo se referă la următorul caz, și anume: "Dacă folosești un drept de trecere pe care l-ai obținut în mod legal de la mine, iar
eu vând terenul pe care este impus acest drept, iar cumpărătorul te împiedică ulterior să îl folosești, deși se poate considera că
îl folosești în mod clandestin, în ceea ce îl privește (căci oricine se folosește de un drept, după ce i s-a interzis să o facă, îl
folosește în mod clandestin) ; cu toate acestea, interdicția va fi în favoarea dumneavoastră timp de un an, deoarece, în cursul
acestui an, a existat un moment în care v-ați folosit de acest drept fără a recurge la violență sau fără a o face în mod
clandestin sau sub un titlu precar. "
1. Trebuie remarcat faptul că se consideră că o persoană face uz de un drept de trecere în mod clandestin nu numai după ce i
s-a interzis să facă acest lucru, ci și atunci când îl folosește după ce cel de la care a dobândit dreptul a fost interzis. Este clar
că, dacă nu am știut că i s-a interzis să o folosească și continui să o fac, trebuie spus că nu voi fi prejudiciat.
2. Atunci când cineva a obținut folosința unui drept de trecere prin intermediul agentului meu prin faptul că a recurs la
violență, sau a acționat clandestin, sau îl deține printr-un titlu precar, el poate fi împiedicat de mine să îl folosească și nu se
poate prevala de interdicție, deoarece cel care posedă printr-un titlu defectuos obținut prin intermediul agentului meu este
considerat ca având posesia de la mine prin violență, clandestinitate sau cu titlu precar.
Pedius spune că, dacă cineva, în oricare dintre aceste moduri, a dobândit posesia de la o persoană căreia i-a succedat prin
moștenire, prin cumpărare sau prin orice alt titlu, se va aplica aceeași regulă. Căci, atunci când succedem la drepturile altora,
nu este just să fim lezați de ceva care nu l-a lezat pe cel căruia îi succedem.
3. În această interdicție, se ia în considerare valoarea interesului pe care partea l-a avut în a nu fi împiedicată să folosească
dreptul de trecere.
4. Se consideră că ne bucurăm de servituți prin sclavii noștri, prin chiriașii noștri, prin prietenii noștri sau prin oaspeții noștri,
precum și prin aproape toți cei care dețin servituțile în numele nostru. Cu toate acestea, Julianus spune că servitutea nu este

2851

reținută pentru proprietarul bunului de către un uzufructuar și că acest interdict nu va fi în favoarea proprietarului prin
uzufructuar.
5. Julianus mai spune că, dacă eu am un uzufruct pe terenul tău, a cărui proprietate îți aparține de fapt, și amândoi trecem prin
terenul unui vecin, ne putem prevala amândoi de acest interdict.
Dacă uzufructuarul este împiedicat să se bucure de dreptul său de către un străin sau de către proprietar, sau dacă acesta din
urmă este întrerupt de uzufructuar, interdictul se va aplica; căci el poate fi folosit împotriva oricui care se amestecă în dreptul
de trecere.
6. Acest interdict va fi valabil și în favoarea celui care obține posesia unei suprafețe de teren în urma unei donații.
7. În cazul în care cineva cumpără un teren din ordinul meu, este perfect corect ca acest interdict să-mi fie acordat, pentru ca
cel care a cumpărat proprietatea sub conducerea mea să se bucure de dreptul său.
8. Dacă, însă, cineva cumpără uzufructul sau folosința unui teren, sau dacă acesta îi este lăsat prin moștenire sau transferat, va
avea dreptul la acest interdict.
9. Mai mult, oricine căruia i s-a transferat un teren cu titlu de zestre poate iniția o procedură în temeiul acestui interdict.
10. Și, în general, trebuie spus că va exista un motiv pentru acest interdict în toate cazurile în care un drept de trecere a fost
obținut prin vânzare sau prin orice alt contract.
11. Pretorul spune: "Interzic nimănui să vă împiedice cu forța să reparați un drum sau o cale și să o readuceți în aceeași stare
în care era când v-ați bucurat de ea în cursul anului trecut, dacă nu ați folosit-o prin folosirea violenței, acționând clandestin
sau în virtutea unui titlu precar. Oricine dorește să se prevaleze de această interdicție trebuie să ofere garanții adversarului său
pentru orice pagubă care ar putea rezulta din vina sa."
12. Bunăstarea publică a determinat, de asemenea, introducerea acestui interdict, deoarece era normal ca un interdict să fie
promulgat în beneficiul celui care se bucură de un drept de trecere pentru a-i permite să repare drumul. Căci cum poate
cineva să folosească în mod convenabil un drum sau o cale dacă nu o repară? Pentru că, de îndată ce drumul este deteriorat,
cel care are dreptul de trecere îl poate folosi și se poate bucura de el în mod mai puțin avantajos.
13. Acest interdict se deosebește de cel precedent, pentru că la acesta din urmă pot recurge toți cei care au folosit drumul
timp de un an; dar de acest interdict se pot prevala numai cei care au folosit drumul timp de un an și care au, în plus, dreptul
de a-l repara. Acest drept, însă, este considerat ca fiind conferit celui căruia i se datorează servitutea. Prin urmare, oricine se
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folosește de acest interdict trebuie să dovedească două lucruri: în primul rând, că a folosit drumul timp de un an și, în al
doilea rând, că are dreptul la servitute, căci dacă nu reușește să dovedească niciuna dintre ele, interdictul nu se va aplica. Nici
acest lucru nu este nerezonabil, căci dacă cel care dorește să se bucure de dreptul de trecere până la stabilirea dreptului său la
servitute nu face dovada acesteia, ce a pierdut cel care îl lasă să facă ceea ce a făcut deja timp de un an? Dar cel care dorește
să repare drumul întreprinde ceva nou și nu ar trebui să i se permită să încerce acest lucru pe terenul altuia, decât dacă
demonstrează că are dreptul efectiv la servitute.
14. Mai mult, se poate întâmpla ca cineva să aibă dreptul de a trece și de a conduce pe terenul altuia, dar să nu aibă dreptul de
a repara drumul, deoarece, la acordarea servituții, s-ar putea să se fi prevăzut în mod expres că dreptul de a repara drumul nu
era inclus; sau s-ar putea să se fi făcut în așa fel încât, dacă beneficiarul ar dori să îl repare, să i se permită să o facă numai
într-un anumit mod. De aceea, pretorul spune foarte corect, cu referire la reparații: "Interzic nimănui să te împiedice să repari
drumul, așa cum ai dreptul să faci", adică în măsura în care ți se permite în conformitate cu termenii servituții impuse.
15. Noi înțelegem prin termenul "reparație", readucerea drumului la starea sa anterioară, adică să nu fie lărgit, nici prelungit,
nici coborât, nici înălțat, căci una este să repari un drum și cu totul altceva să îl construiești.
16. Întrebarea este pusă de Labeo, dacă cineva dorește să construiască un pod nou în scopul reparării unui drum, dacă ar
trebui să i se permită să facă acest lucru. El spune că ar trebui să i se permită să facă acest lucru, deoarece o structură de acest
tip face parte din repararea unui drum. Cred că opinia lui Labeo este corectă; cu condiția ca, dacă nu s-ar face acest lucru, nu
s-ar putea călători în mod convenabil înainte și înapoi pe acest drum.
4. Venuleius, Interdicte, Cartea I.
Anticii au adăugat în mod expres că nu trebuie să se recurgă la violență pentru a împiedica pe cineva să aducă materiale
potrivite pentru repararea unui drum. Această prevedere este superfluă, deoarece se consideră că oricine nu permite aducerea
de materiale fără de care un drum nu poate fi reparat folosește violența pentru a împiedica efectuarea reparațiilor.
(1) Cu toate acestea, dacă oricine care poate aduce materialele necesare pentru reparații pe o cale mai scurtă preferă să le
aducă pe o cale mai lungă, pentru a-l supune pe cel care datorează servitutea la supărare, forța poate fi folosită împotriva sa
fără a fi pedepsit, deoarece el însuși este cel care împiedică repararea drumului.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XX.
Este evident că, dacă cineva împiedică îngrămădirea materialelor, el folosește forța pentru a împiedica efectuarea reparațiilor.
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1. Dacă cineva, putând să transporte materialele printr-o altă parte a unui câmp fără a cauza niciun inconvenient
proprietarului terenului, le transportă printr-o altă parte, s-a hotărât foarte corect că se poate folosi forța pentru a-l împiedica
să facă acest lucru.
2. Nu există nicio îndoială că această interdicție poate fi acordată nu numai persoanei înseși care a fost împiedicată, ci și
succesorilor săi. De asemenea, acesta va fi acordat pentru și împotriva unui cumpărător.
3. Dacă cineva are o servitute care nu a fost impusă prin lege, dar de care s-a bucurat mult timp, faptul că a folosit-o pentru o
perioadă îndelungată îi va da dreptul să folosească acest interdict.
4. Cel care dorește să se folosească de acest interdict trebuie să ofere garanții adversarului său împotriva oricărui prejudiciu
care ar putea fi cauzat prin actele sale.
(6) Paulus, Despre Edict, Cartea LXVI.
Așa cum cel care s-a bucurat de o servitute fără un titlu defectuos nu suferă nici o vătămare a drepturilor sale, chiar dacă, în
cursul anului trecut, s-a folosit de ea sub un titlu defectuos, tot astfel un cumpărător sau un moștenitor nu va fi prejudiciat
dacă s-a bucurat de o servitute sub un titlu defectuos, dacă vânzătorul sau testatorul s-a bucurat de ea sub un titlu bun.
7. Celsus, Digest, Cartea XXV.
Dacă cineva a trecut încoace și încolo prin pământul tău fără a recurge la violență, sau fără a acționa clandestin, sau sub un
titlu precar, și totuși a făcut-o fără niciun drept, dar cu intenția de a nu traversa pământul, dacă i s-ar fi interzis; acest interdict
nu se va aplica în aceste circumstanțe, deoarece, pentru a putea face acest lucru, persoana la care se face referire trebuie să
posede un drept asupra pământului.

Tit. 20. În ceea ce privește edictul care se referă la apa folosită în fiecare zi și la cea folosită numai în timpul verii.
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(1) Ulpianus, Despre edict, cartea LXX.
Pretorul spune: "Interzic ca forța să fie folosită împotriva voastră pentru a vă împiedica să conduceți apa în cauză în același
mod în care ați condus-o în cursul anului trecut, cu condiția să nu o fi făcut, fie prin violență, fie clandestin, fie sub un titlu
precar".
1. Această interdicție este prohibitivă, uneori restitutorie, și se referă la apa de uz cotidian.
2. Apa de uz cotidian nu este cea de care se face uz în mod constant, ci este cea pe care oricine o poate folosi în fiecare zi
dacă dorește; deși uneori, deși nu este convenabil să o conducă în timpul iernii, cineva, totuși, are dreptul să o facă.
3. Există două feluri de servituți referitoare la apă, una dintre ele pentru utilizarea ei zilnică, iar cealaltă pentru utilizarea ei în
timpul verii. Cea care poate fi folosită în fiecare zi se deosebește de cea care se folosește vara, căci prima este cea care se
conduce în mod constant atât vara cât și iarna, deși uneori nu se folosește. Ceea ce se numește apă pentru uz zilnic are
servitutea sa împărțită pe intervale de timp. Ceea ce este de folosință în timpul verii este ceea ce este convenabil de folosit
doar în acest anotimp, așa cum obișnuim să vorbim despre haine de vară, stațiuni de vară și tabere de vară, pe care le folosim
ocazional în timpul iernii, dar în cea mai mare parte în timpul verii. Cred că apa care este folosită vara și cea care este de uz
zilnic ar trebui să fie distinsă luând în considerare intenția părților și natura locurilor în care este folosită; căci dacă este de
așa natură încât poate fi condusă oricând, dar eu o folosesc numai vara, trebuie spus că este apă de vară. Mai mult, dacă nu
poate fi condusă decât în timpul verii, este tot apă de vară. Dacă locurile sunt de așa natură încât, prin natura lor, apa nu poate
fi introdusă decât în timpul verii, trebuie să se considere că aceasta va fi numită în mod corespunzător apă de vară.
4. Atunci când se afirmă în interdict: "așa cum ați condus apa în cursul anului trecut", aceasta înseamnă nu în fiecare zi, ci
chiar și numai o singură zi sau o singură noapte în cursul întregului an. Prin urmare, apa zilnică este aceea care poate fi
condusă în fiecare zi în timpul iernii sau al verii, deși pot exista momente în care nu este condusă. Apa de vară este cea care
poate fi efectuată în fiecare zi, dar este folosită doar vara, nu și iarna; nu pentru că nu poate fi efectuată în timpul iernii, ci
pentru că nu este cazul de obicei.
5. Din nou, pretorul, în acest interdict, se referă doar la apa care curge continuu, deoarece apa nu poate fi condusă decât dacă
debitul ei este constant.
6. Deși am afirmat că acest interdict se referă numai la apa care curge continuu, el se referă și la cea care poate fi condusă.
Căci există anumite ape care, deși curgerea lor este continuă, totuși nu pot fi conduse; ca, de exemplu, apa de fântână și cea
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care este atât de adâncă în subteran încât nu poate fi scoasă la suprafață pentru a fi de folos. Se poate impune o servitute
pentru extragerea apei de acest tip, care nu poate fi condusă.
7. Se consideră că aceste interdicții cu referire la apă și izvoare se aplică numai la apa care este extrasă din izvorul său, și nu
din altă parte, deoarece o servitute poate fi impusă pentru apa de acest fel în conformitate cu legea civilă.
8. Sursa de apă este locul de unde provine și este izvorul însuși, dacă provine dintr-un izvor. Dacă, însă, provine dintr-un râu
sau dintr-un lac, primele părți ale șanțului prin care este condusă din râul sau lacul respectiv în canal sunt considerate ca fiind
sursa ei. Dacă apa, care se scurge prin pământ, apare pentru prima dată într-un loc sau altul, este clar că trebuie să numim
izvorul locul în care ea iese pentru prima dată din pământ.
9. Și, indiferent de modul în care poate fi stabilit dreptul la apă, trebuie să se considere că acest interdict se va aplica.
10. Dacă, totuși, dreptul la apă nu aparține legal nimănui, dar el crede că are dreptul legal de a o conduce și o face, deoarece,
în acest caz, eroarea nu este de drept, ci de fapt, trebuie să se considere, și aceasta este și practica noastră, că el are dreptul să
se folosească de acest interdict; căci este suficient dacă a crezut că are dreptul legal de a conduce apa și nu a făcut-o nici prin
violență, nici clandestin, nici sub un titlu precar.
11. Se pune întrebarea dacă aceste interdicții se referă numai la apa care este folosită pentru irigarea terenurilor, sau dacă se
aplică la toate apele, chiar și la cele folosite pentru uzul și confortul nostru. Practica noastră este de a considera că ele se
referă la toate tipurile de apă. Prin urmare, acest interdict va fi aplicabil chiar și atunci când cineva dorește să aducă apă în
casele sale din oraș.
12. Mai mult, Labeo spune că, chiar și acolo unde există anumite apeducte care nu aparțin pământului, pentru că pot fi
folosite de oricine, interdictul tot se va aplica.
13. Labeo mai spune că, chiar dacă pretorul, în acest interdict, a vrut să se refere la apa rece, totuși, interdicțiile nu ar trebui
să fie refuzate atunci când este vorba de apă caldă, deoarece utilizarea acestui tip de apă este necesară, deoarece uneori este
folosită în locul apei reci la irigarea câmpurilor. În plus, în unele locuri, apa caldă este indispensabilă în scopul irigațiilor, ca
de exemplu la Hieropolis, deoarece este un fapt că ieropolitanii își irigă pământurile din Asia cu apă caldă. Și chiar dacă apa
de acest fel poate să nu fie absolut necesară în scopul irigațiilor, totuși nimeni nu se îndoiește că aceste interdicții se vor
aplica în astfel de circumstanțe.
14. Va exista un motiv pentru acest interdict, indiferent dacă apa se află într-un oraș sau în afara lui.
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15. Totuși, trebuie să se înțeleagă că pretorul ordonă ca apa să fie condusă în același mod în care a fost condusă în cursul
anului trecut, prin urmare acest lucru nu poate fi făcut într-o cantitate mai mare sau într-un loc diferit. Prin urmare, dacă apa
pe care cineva dorește să o conducă este diferită de cea pe care a condus-o în cursul anului trecut, sau dacă a fost aceeași și
dorește să o conducă printr-o altă parte a localului său, se poate folosi forța pentru a-l împiedica să facă acest lucru.
16. Labeo spune că fiecare porțiune de teren prin care se conduce apa are dreptul la beneficiul servituții. Prin urmare, dacă
reclamantul a cumpărat un teren alăturat și dorește să conducă apa pe care a folosit-o în cursul anului trecut în terenul pe care
l-a cumpărat de curând, el se poate prevala în mod legal de această interdicție, ca și în cazul drepturilor de trecere; astfel că,
odată ce a intrat pe terenul său, el poate intra pe celălalt oriunde dorește, dacă nu este împiedicat de persoana de la care a
obținut servitutea apei.
17. Se pune, de asemenea, întrebarea dacă, în cazul în care cineva amestecă altă apă cu cea pe care a folosit-o în cursul anului
precedent, poate fi împiedicat să facă acest lucru cu impunitate. Există o opinie a lui Ofilius, care crede că el poate fi
împiedicat în mod legal să facă acest lucru, dar numai în locul în care el lasă mai întâi apa să curgă în canalul său. Ofilius
spune că poate fi împiedicat în mod legal în ceea ce privește întregul său drept asupra apei. Sunt de acord cu opinia lui
Ofilius că dreptul nu poate fi împărțit, deoarece nu se poate recurge la violență cu privire la o parte din apă, dacă aceasta nu
se aplică la întreaga apă.
18. Trebatius susține că, dacă la un loc de adăpare este condus un număr mai mare de vite decât cel pe care proprietarul are
dreptul să-l ducă acolo, toate acestea pot fi împiedicate să vină, deoarece cele care s-au adăugat la vitele care aveau dreptul de
a bea vor anula dreptul tuturor de a se folosi de acest privilegiu. Marcellus, însă, spune că dacă cel care are dreptul să
conducă un anumit număr de vite la un loc de adăpare conduce mai multe decât numărul respectiv, nu trebuie împiedicat să le
aducă pe toate. Acest lucru este adevărat, deoarece vitele pot fi separate.
19. Aristo susține că este îndreptățit să folosească acest interdict doar cel care crede că are dreptul să o facă, și nu cel care,
știind bine că nu are acest drept, se folosește de el.
20. El mai spune că cel care, în cursul anului trecut, a condus apa fără violență, sau clandestin, sau în baza unui titlu precar,
dar a cărui folosință în timpul unei părți a aceluiași an a fost supusă unuia sau altuia dintre aceste defecte, poate totuși să se
folosească în mod corect de acest interdict pentru că trebuie să se ia în considerare perioada în care a făcut acest lucru și nu a
existat un astfel de defect; deoarece este adevărat că a existat o perioadă în cursul anului trecut în care s-a bucurat de servitute
fără să folosească violența, sau să acționeze clandestin, sau să se bazeze pe un titlu precar.
21. S-a pus întrebarea, în cazul în care cineva a condus apa pentru o perioadă mai lungă de un an, iar în timpul următor, adică
în decursul anului, apa a curs de la sine, fără ca el să o conducă, dacă ar exista temei pentru această interdicție. Severus
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Valerius spune că interdicția va fi în favoarea sa, deoarece se consideră că el a condus apa, deși, strict vorbind, nu se poate
considera că a făcut-o efectiv.
22. De asemenea, s-a pus întrebarea dacă cineva a considerat că are dreptul să conducă apa în fiecare zi și a condus-o doar o
zi, dacă se poate considera că a făcut acest lucru în mod corect și fără a-l înșela pe posesorul terenului de unde provine apa,
astfel încât să aibă dreptul de a se folosi de acest interdict. Pentru că pretorul spune: "așa cum ai condus apa în cursul anului
trecut", adică în zile alternative, nu are nici o importanță dacă apa trebuia să fie în fiecare a cincea zi, sau în fiecare a doua zi,
sau zilnic, în ceea ce-l privește pe cel care dorește să se folosească de interdicție; pentru că, deoarece este suficient să fi
condus apa doar o singură zi în cursul anului trecut, nu are nicio importanță ce drept de a o conduce are persoana respectivă,
deoarece dacă cineva care are dreptul de a o conduce în fiecare a cincea zi dorește să se folosească de interdicție, susținând că
are dreptul de a conduce apa în fiecare altă zi, se va considera că nu are acest drept.
23. În plus, trebuie remarcat faptul că, dacă, atunci când conduceți apa, adversarul vă interzice să faceți acest lucru și, între
timp, vă pierdeți dreptul de a o conduce, puteți, prin intermediul acestui interdict, să obțineți restituirea prin recuperarea a
ceea ce ați pierdut. Cred că această opinie este corectă.
24. Dacă ar trebui să vindeți și să predați terenul pe care obișnuiți să conduceți apa, puteți totuși să vă folosiți de interdicție.
25. Acest interdict se va îndrepta împotriva oricui mă împiedică să conduc apa și nu contează dacă are sau nu proprietatea
terenului, deoarece va fi totuși răspunzător în temeiul interdictului, deoarece, după ce servitutea a devenit odată operantă, ea
poate fi revendicată împotriva oricui.
26. Dacă între doi rivali (adică între două persoane care conduc apa prin același canal) se naște un litigiu cu privire la apă și
fiecare dintre ei pretinde că are dreptul exclusiv, se va aplica un dublu interdict în favoarea lor.
27. Labeo consideră că, în temeiul acestui interdict, un om va fi împiedicat să construiască ceva pe terenul prin care este
condusă apa, să sape sau să semene acolo, să taie arbori sau să ridice orice clădire prin care apa pe care a condus-o în cursul
anului trecut cu un bun titlu prin terenul tău poate fi poluată, viciată, stricată sau deteriorată. El spune că, în mod similar,
interdicția poate fi folosită în cazul apei de vară.
28. Dacă cineva renunță la dreptul de a trage apă, abandonul va fi valabil.
29. Pretorul mai spune: "Interzic ca violența să fie folosită pentru a vă împiedica să scoateți apă, așa cum ați făcut-o în vara
trecută, fără a recurge la forță, sau în mod clandestin, sau sub un titlu precar. Voi acorda acest interdict moștenitorilor,
cumpărătorilor și posesorilor pretorieni de proprietăți".
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30. Acest interdict se referă la apa de vară.
31. Așa cum am afirmat că există o diferență între apa folosită numai în timpul verii și cea care poate fi folosită zilnic, trebuie
de asemenea remarcat că există o diferență între interdicte; căci cel care se referă la apa folosită zilnic conține următoarea
clauză: "Așa cum ați condus apa în cursul anului trecut", iar cel care se referă la apa folosită numai în timpul verii conține
următoarea clauză: "Așa cum ați condus-o în cursul verii trecute". Acest lucru nu este nerezonabil, deoarece, întrucât
individul în cauză nu a folosit apa în timpul iernii, el ar trebui să se refere nu la vara curentă, ci la cea precedentă.
32. Oamenii învățați au decis că vara începe de la echinocțiul de primăvară și se termină la echinocțiul de toamnă. Prin
urmare, vara și iarna sunt împărțite de o perioadă de șase luni.
33. Ultima vară se calculează din compararea a două anotimpuri de vară.
34. Din acest motiv, dacă un interdict este emis în timpul verii, uneori perioada include un an și șase luni. Acest lucru se
întâmplă atunci când apa este condusă la începutul echinocțiului de primăvară, iar interdictul este emis în timpul verii
următoare, în ziua dinaintea echinocțiului de toamnă. Prin urmare, dacă este emis în timpul iernii, perioada va include doi
ani.
35. Dacă cineva a fost obișnuit să conducă apa numai în timpul iernii, și nu în timpul verii, el poate să se folosească de
interdict.
36. Oricine are dreptul la un interdict disponibil dacă a condus apa în timpul acestei veri și nu în timpul celei precedente.
37. Pretorul spune: "Voi acorda un interdict moștenitorilor, cumpărătorilor și posesorilor pretorieni de bunuri". Trebuie
observat că aceste cuvinte nu se referă doar la apa folosită în timpul verii, ci și la cea folosită în fiecare zi, deoarece, așa cum
se acordă interdicții succesorilor cu referire la drepturile de trecere, pretorul a considerat că și acestea trebuie acordate.
38. Pretorul spune: "Interzic să se recurgă la violență pentru a împiedica pe cineva să conducă apă dintr-un rezervor aflat pe
proprietatea sa și căruia i s-a acordat dreptul de a face acest lucru. Ori de câte ori va fi emis un interdict cu referire la
construcția unor lucrări, voi ordona să fie furnizată o garanție împotriva amenințărilor de prejudiciu".
39. A fost necesar să se propună acest interdict, deoarece, cum cele precedente se referă la persoanele care conduc apa de la
sursă din cauza unei servituți care a fost impusă sau pentru că ele cred că acest lucru a fost făcut, a părut just ca un interdict
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să fie acordat celui care conduce apa dintr-un rezervor, adică din recipientul care conține apă pentru uzul public și care este
desemnat ca rezervor.
40. Dacă se dă permisiunea de a conduce apă dintr-un rezervor, ar trebui să se acorde un interdict.
41. Mai mult, se va da permisiunea de a conduce apă dintr-un rezervor, dintr-un pârâu sau din orice alt loc public.
42. Această permisiune este acordată de Împărat și nimeni altcineva nu are dreptul să o dea.
43. Acest drept este acordat uneori pentru terenuri, iar alteori pentru persoane. Atunci când este acordat terenurilor, nu se
stinge odată cu moartea părții interesate; dar când este acordat persoanelor, se pierde prin moartea acestora și, prin urmare, nu
se transmite nici unui alt proprietar al terenului, nici moștenitorilor sau altor succesori.
44. Este clar că dreptul poate fi revendicat de cel căruia i se transmite proprietatea asupra terenului. Căci, dacă dovedește că
apa se datorează terenului său și că a curs în numele celui prin care i s-a transmis proprietatea, poate obține fără îndoială
dreptul de a o conduce; căci aceasta nu este o favoare, ci va fi o nedreptate dacă nu va fi obținută.
45. De asemenea, trebuie să ne amintim că, în acest interdict, se stabilește întreaga problemă a cesiunii dreptului la apă.
Pentru că acest interdict nu este doar preliminar, așa cum sunt cele descrise anterior, și nici nu se referă doar la posesia
temporară, ci partea interesată fie a avut dreptul atribuit, fie nu, iar interdictul rezolvă efectiv întreaga chestiune.
(2) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXXII.
Dacă am dreptul de a conduce apa în timpul zilei sau al nopții, nu pot să o fac la ore diferite de cele în care am dreptul să o
conduc.
.3. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXIV.
Am adoptat regula că apa poate fi condusă, nu numai pentru irigare, ci și pentru uzul vitelor și chiar pentru plăcere.
1. Mai multe persoane pot conduce apa dintr-un râu, cu condiția să nu provoace pagube vecinilor lor, sau chiar celor care se
află pe malul opus, dacă pârâul se îngustează.
2. Dacă ai condus apa dintr-un râu public și aceasta iese din albia sa, nu poți să o urmărești, chiar dacă locul unde curge acum
îmi aparține, deoarece servitutea nu a fost impusă pe acel teren. Cu toate acestea, puteți să o urmăriți, dacă râul ar ajunge
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treptat pe terenul dumneavoastră prin depunere aluvionară, deoarece întreaga localitate este supusă servituții de conducere a
apei râului. Dar dacă râul, schimbându-și albia, începe să o înconjoare, nu puteți să o urmăriți, deoarece albia abandonată nu
este supusă servituții care, în consecință, este întreruptă.
3. Apa care ia naștere într-un pârâu este considerată tacit ca fiind b$ în folosul celui care o conduce de acolo.
4. Un apeduct, a cărui origine este dincolo de memoria omului, este considerat ca fiind stabilit în mod legal în locul prin care
trece.
5. Cel care are dreptul de a conduce apa pentru uzul zilnic poate să plaseze țevi într-un curs de apă sau să facă orice altceva;
cu condiția să nu provoace daune terenului vecinului său și să nu interfereze cu dreptul altora de a folosi apa din aceeași
sursă.
6. Oricine are dreptul de a conduce apa poate, de asemenea, să conducă în mod legal alte ape deasupra sa prin intermediul
unui apeduct construit pe mal, cu condiția să nu aducă nici un prejudiciu conductei de jos.
4. Julianus, Digest, cartea XLI.
I-am acordat lui Lucius Titius privilegiul de a conduce apa din izvorul meu. S-a pus întrebarea dacă puteam să-i acord lui
Maevius dreptul de a conduce apa prin același apeduct. Dacă tu crezi că această acțiune poate fi acordată la două persoane
pentru a o conduce prin același apeduct, cum ar trebui să se folosească de acest drept? Răspunsul a fost că, așa cum un drept
de trecere poate fi acordat mai multor persoane împreună sau separat, tot astfel, dreptul de a conduce apa le poate fi acordat
în mod legal. Dacă părțile nu se înțeleg între ele, în ce mod trebuie să se folosească de el? Nu va fi inechitabil să li se acorde
o acțiune pretoriană, așa cum multe autorități au decis că o astfel de acțiune poate fi acordată în partaj mai multor persoane
care au dreptul de a se bucura de un uzufruct.
5. Același, Despre Minicius, Cartea a IV-a.
Se stabilește că folosința apei poate fi împărțită nu numai pe anotimpuri, ci și pe măsurători. O persoană poate avea dreptul
de a o conduce pentru uzul zilnic, iar alta să o facă în timpul verii; astfel că apa va fi împărțită între ele în timpul verii, iar, în
timpul iernii, o poate conduce doar cel care are dreptul la uzul zilnic.
1. Între două persoane care au dreptul la privilegiul de a conduce apa prin același apeduct, la ore diferite, s-a convenit ca
orele de folosire a acesteia să fie schimbate. Dacă ei au condus-o pentru o perioadă mai lungă decât era necesar, așa cum era
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prevăzut în servitute, astfel încât nici unul dintre ei nu a folosit-o în timpul specificat pentru care îi fusese acordată, întreb
dacă au pierdut dreptul la folosirea ei. S-a negat că l-au pierdut.
6. Neratius, Pergamente, Cartea a III-a.
În timp ce examinăm interdicțiile care se referă la apa folosită în timpul verii, credem că ar trebui să determinăm mai întâi ce
este apa de vară, cu privire la care se acordă de obicei o interdicție referitoare la sezonul precedent; adică, dacă apa de vară ar
trebui să fie decisă ca fiind cea pe care cineva are dreptul să o folosească numai în timpul verii, dacă ar trebui să se țină cont
de intenția celui care are dreptul să o conducă în acest anotimp; dacă această denumire depinde de natura apei în sine, care nu
poate fi condusă decât în timpul verii; sau dacă ar trebui să se ia în considerare avantajul pentru locurile în care este condusă.
Prin urmare, s-a considerat că apa a fost numită astfel în mod corespunzător în funcție de două lucruri, și anume, natura ei și
beneficiul terenului pe care este transportată; astfel încât, dacă natura ei este de așa natură încât nu poate fi condusă decât în
timpul verii, chiar dacă se dorește să se facă acest lucru și în timpul iernii; sau dacă natura ei permite să fie condusă în orice
anotimp al anului, iar beneficiul pentru locurile în care este dusă necesită doar utilizarea ei în timpul verii de către persoanele
îndreptățite, este foarte corect să fie numită apă de vară.
(7) Paulus, Decizii, Cartea a V-a.
În cazul în care se inițiază o acțiune în justiție cu privire la un drept de trecere sau la dreptul de a conduce apa, trebuie să se
garanteze că, atâta timp cât reclamantul încearcă să dovedească dreptul său la servitute, nu va exista nici un obstacol în calea
conducerii apei sau a utilizării dreptului de trecere. Cu toate acestea, în cazul în care el neagă că adversarul său are dreptul de
a folosi dreptul de trecere sau de a conduce apa, el trebuie, fără a se teme de pierderea servituții, să garanteze că nu o va
folosi până la soluționarea cauzei.
8. Scaevola, Observații.
Cel care are un drept de trecere pe un teren pentru a conduce apa poate construi un canal prin orice parte a acestuia, cu
condiția să nu interfereze cu un alt apeduct.

Tit. 21. În ceea ce privește interdicția cu referire la conducte.
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(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
Pretorul spune: "Interzic ca forța să fie folosită împotriva cuiva pentru a-l împiedica să repare sau să curețe orice apeduct,
canal sau rezervor, pe care are dreptul să-l folosească pentru a conduce apa, cu condiția să nu-l conducă altfel decât a făcut-o
în timpul verii precedente, fără a folosi violența, sau clandestin sau sub un titlu precar".
1. Această interdicție este extrem de utilă, căci dacă nu se permite nimănui să repare o conductă, el va fi incomodat în
utilizarea ei.
2. Prin urmare, pretorul spune: "Un apeduct și un canal". Un canal este un loc săpat pe toată lungimea sa și își trage numele
de la un cuvânt grecesc care înseamnă a curge.
3. Un rezervor este un loc de unde se privește în jos și de la el se numesc expozițiile publice.
4. Conductele se opun șanțurilor și au rolul de a conduce și de a forța apa dintr-un curs de apă, fie că sunt din lemn, din piatră
sau din orice alt material. Ele au fost inventate cu scopul de a conține și de a transporta apa.
5. Un șanț este un loc săpat pe marginea unui curs de apă și provine din cuvântul incizie, pentru că se face prin tăiere; căci
mai întâi se taie piatra sau pământul, pentru a permite aducerea apei din râu. Gropile și fântânile sunt, de asemenea, incluse în
acest interdict.
6. Pretorul spune în continuare: "să se repare și să se curețe". A repara înseamnă a readuce la starea sa anterioară orice lucru
care este rănit. În termenul "a repara" sunt incluse a acoperi sau a susține de jos, a întări, a construi, precum și a trage și a
transporta tot ce este necesar în acest scop.
7. Mai multe autorități susțin că termenul "curat" se referă doar la un canal care este în stare bună, dar este evident că se
aplică și la unul care are nevoie de reparații, deoarece frecvent un canal are nevoie atât de reparații, cât și de curățare.
8. Preotul spune: "în scopul conducerii apei". Acest lucru este adăugat pentru un motiv întemeiat, deoarece nu are voie să
repare și să curețe un curs de apă decât cel care l-a făcut cu scopul de a conduce apa.
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9. Acest interdict va fi valabil și în favoarea celui care nu are dreptul de a conduce apa, cu condiția ca el să o fi condus fie în
vara precedentă, fie în cursul acelui an; deoarece este suficient ca el să nu fi făcut acest lucru prin folosirea violenței, sau în
mod clandestin, sau sub un titlu precar.
10. Dacă cineva dorește să facă o conductă din piatră, care anterior a fost pur și simplu săpată în pământ, se consideră că nu
se poate prevala în mod legal de această interdicție, deoarece cel care face acest lucru nu repară pur și simplu cursul de apă.
Această opinie a fost adoptată de Ofilius.
11. Prin urmare, chiar dacă o persoană dorește să sape un canal printr-un alt loc, ea poate fi împiedicată să facă acest lucru cu
impunitate. Această regulă se aplică, de asemenea, indiferent dacă el coboară, ridică, lărgește, extinde, acoperă sau descoperă
canalul. Cu toate acestea, cred că poate fi împiedicat să o modifice în alte privințe, dar în ceea ce privește acoperirea și
descoperirea, nu cred că poate fi împiedicat, cu excepția cazului în care adversarul său dovedește că este în avantajul său ca
acest lucru să nu se facă.
2. Paulus, Despre Edict, Cartea LXVI.
Labeo afirmă că o conductă care a fost deschisă nu poate fi schimbată în una subterană, deoarece, făcând acest lucru,
proprietarul terenului va fi privat de privilegiul de a-și adăpa vitele sau de a trage apă din conducta respectivă. Pomponius
spune că nu este de acord cu această opinie, deoarece proprietarul se bucură de acest privilegiu mai degrabă din întâmplare
decât din vreun drept pe care îl are, cu excepția cazului în care aceasta a fost intenția de la început, când a fost impusă
servitutea.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
Servius susține însă că apa care înainte curgea printr-un canal deschis este condusă într-un mod diferit, dacă este ulterior
transportată printr-unul acoperit; căci dacă cineva construiește o lucrare prin care apa este mai bine conservată sau reținută,
nu poate fi împiedicat să facă acest lucru cu impunitate. Cred că contrariul se aplică cu referire la o conductă, cu excepția
cazului în care adversarul obține un beneficiu mai mare.
1. Servius și Labeo spun că, dacă o persoană dorește să facă din piatră conducta care, în primul rând, a fost săpată în pământ
și, prin urmare, nu a reținut apa, trebuie să fie ascultată. Dacă, pe de altă parte, el ar trebui să schimbe conducta care a fost
construită anterior din piatră într-un simplu șanț prin pământ, fie în întregime, fie în parte, el nu poate fi împiedicat să facă
acest lucru. Mi se pare că orice reparație urgentă și necesară ar trebui să fie permisă.
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2. Dacă cineva dorește să conecteze la cursul de apă un nou canal sau noi conducte, care nu au existat niciodată înainte,
Labeo spune că acest interdict va fi aplicabil. Noi, însă, suntem de părere că, într-un caz de acest fel, trebuie să se ia în
considerare beneficiul celui care conduce apa fără a cauza nici un inconvenient proprietarului terenului.
3. Dacă apa este condusă într-un lac, iar din acesta din urmă prin intermediul mai multor apeducte, acest interdict va fi în
beneficiul celui care dorește să repare lacul însuși.
4. Acest interdict se referă la toate conductele, indiferent dacă sunt situate în locuri publice sau în locuri private.
5. Chiar dacă conducta este destinată să conducă apă caldă, acest interdict va fi valabil și în cazul în care ar trebui să se facă
reparații ale acesteia.
6. Aristo crede că o acțiune pretoriană va exista acolo unde o conductă subterană prin care se transportă vapori în băile calde
necesită reparații; și trebuie spus că un interdict poate fi folosit și într-un caz de acest fel.
7. Acest interdict este acordat și acelorași persoane, în cazurile enumerate mai sus, în care se acordă interdicții cu referire la
apă.
8. În cazul în care o notificare de a renunța la construcția unei noi lucrări este comunicată oricărei persoane care repară o
conductă, s-a considerat în mod foarte corect că aceasta nu trebuie să îi acorde nici o atenție, deoarece, deoarece pretorul
interzice ca violența să fie folosită împotriva sa în astfel de circumstanțe, este absurd să se intervină asupra sa prin
comunicarea unei notificări de a opri construcția unei noi lucrări. Trebuie spus că o acțiune in rem poate fi, fără îndoială,
introdusă împotriva părții în cauză, pe motiv că aceasta nu avea dreptul să facă reparațiile.
9. Nu se pune în niciun caz problema ca cel care face reparațiile să dea o garanție împotriva amenințării de prejudiciu.
10. Ofilius consideră că acest interdict va fi valabil în favoarea oricărei persoane care este împiedicată să aducă sau să
transporte materialele necesare pentru reparații. Acest lucru este adevărat.
4. Venuleius, Interdicte, Cartea I.
Interdictul este acordat și în cazul în care apeductele ar trebui reparate și nu se cercetează dacă există sau nu un drept de a
conduce apa. Pentru că repararea drumurilor nu este la fel de necesară ca cea a apeductelor, căci dacă acestea din urmă nu
sunt reparate, întreaga utilizare a apei va fi oprită, iar persoanele vor fi expuse la moarte prin sete. Este evident că apa nu
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poate fi obținută fără repararea apeductelor; dar dacă un drum nu este reparat, trecerea încoace și încolo va fi doar îngreunată,
iar acest lucru este mai puțin important în timpul verii.

Tit. 22. Cu privire la interdicția care se referă la izvoare.

(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
Pretorul spune: "Interzic ca forța să fie folosită pentru a vă împiedica să vă folosiți de izvorul în cauză, a cărui apă ați folosito în cursul anului trecut, fără a folosi forța, sau în mod clandestin, sau sub un titlu precar. Voi acorda, de asemenea, o
interdicție de același fel în ceea ce privește lacurile, fântânile și iazurile de pește."
1. Acest interdict a fost introdus în beneficiul celui care este împiedicat să folosească apa unui izvor. Căci, de obicei,
servituțile sunt acordate nu numai pentru a conduce apa, ci și pentru a o extrage; și cum cele referitoare la conducerea apei și
la extragerea ei sunt distincte, tot astfel, interdicțiile referitoare la ele sunt acordate separat.
2. Mai mult, acest interdict se va aplica dacă cineva este împiedicat să folosească apa; adică dacă este împiedicat fie să o
scoată, fie să-și conducă vitele la ea.
3. Aceeași regulă pe care am menționat-o ca fiind cea care guvernează interdicțiile anterioare trebuie spus că se aplică și celor
care se referă la persoane.
4. Această interdicție nu se va aplica în cazul cisternelor, deoarece o cisternă nu are apă perpetuă sau curentă. De aici reiese
că, în toate aceste cazuri, se cere ca apa să fie curentă. Cisternele, însă, se umplu prin ploi. În concluzie, se stabilește că
interdicția nu se va aplica dacă lacul, iazul de pește sau fântâna nu conține apă curentă.
5. Este clar că interdicția va fi suficientă și în cazul în care oricine este împiedicat să folosească un drum care dă acces la apa
care urmează să fie trasă.
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6. Pretorul spune în continuare: "Interzic ca forța să fie folosită pentru a vă împiedica să reparați și să curățați izvorul în
cauză, pentru a putea reține apa; cu condiția să nu vă folosiți de el într-un mod diferit de cel în care ați făcut-o în cursul
anului trecut, fără a folosi forța, sau clandestin, sau sub un titlu precar".
7. Acest interdict este la fel de avantajos ca și cel care se referă la repararea conductelor; căci dacă nu este permisă curățarea
și repararea unui izvor, acesta nu va fi de nici un folos.
8. Un izvor trebuie curățat și reparat în scopul reținerii apei, astfel încât oricine să îl poată folosi în același mod în care s-a
făcut acest lucru în cursul anului trecut.
9. A reține apa înseamnă a o confina în așa fel încât să nu se revarsă sau să se piardă; cu condiția ca nimănui să nu i se
permită să caute și să deschidă noi izvoare, deoarece aceasta este o inovație față de ceea ce s-a făcut în cursul anului
precedent.
10. Interdicția poate fi folosită și în cazul în care un lac, o fântână sau un bazin piscicol trebuie reparat sau curățat.
11. Acest interdict este acordat tuturor persoanelor care au voie să se folosească de cel care are referire la apa de vară.

Tit. 23. În ceea ce privește interdictul care are referire la canalizare.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXI.
Pretorul spune: "Interzic ca forța să fie folosită de voi împotriva oricărei persoane care are dreptul să repare și să curețe
canalizarea în cauză, care este comună casei sale și a voastră. Voi ordona să se constituie o garanție pentru repararea oricărei
pagube care ar putea rezulta din această lucrare".

2867

1. Pretorul a pus sub acest titlu două interdicții, dintre care una este prohibitivă, iar cealaltă restitutorie, și îl discută mai întâi
pe cel care este prohibitiv.
2. Prin intermediul acestor interdicte, Pretorul prevede că canalizările trebuie curățate și reparate, iar ambele se referă la
sănătatea și protecția orașelor, deoarece mizeria din canalizări amenință să facă atmosfera pestilențială și să ruineze clădirile.
Aceeași regulă se aplică și atunci când canalizările nu sunt reparate.
3. Această interdicție se aplică canalizărilor private, căci cele care sunt publice cer grija funcționarilor.
4. O canalizare este o excavație cu ajutorul căreia se transportă mizeria.
5. Interdictul menționat în primul rând este prohibitiv, iar prin el un vecin este împiedicat să folosească violența pentru a
împiedica curățarea și repararea unei canalizări.
6. În termenul "canalizare" sunt incluse atât șanțul, cât și conducta.
7. Pentru că se consideră că repararea și curățarea canalelor de canalizare se referă la bunăstarea publică, s-a decis să nu se
adauge clauza "dacă nu te-ai folosit de ea prin violență, sau clandestin, sau sub un titlu precar"; astfel încât, chiar dacă cineva
s-ar fi folosit de ea în astfel de circumstanțe, tot nu ar fi împiedicat să repare sau să curețe canalul, dacă ar fi dorit să o facă.
8. Pretorul spune în continuare: "care este comună casei sale și a ta". În acest caz, termenul "casă" trebuie înțeles ca
însemnând orice fel de clădire, la fel ca și cum s-ar fi spus "la clădirea lui și a ta".
Labeo merge chiar mai departe, căci el crede că va exista un temei pentru această interdicție, dacă există un spațiu liber între
cele două edificii și dacă, așa cum sugerează el, canalizarea duce de la o casă din oraș la un teren adiacent.
9. Labeo susține, de asemenea, că oricine dorește să își conecteze canalizarea privată cu una publică trebuie să fie protejat
împotriva împiedicării prin violență. 10. Pomponius spune că, dacă cineva dorește să construiască o canalizare care să se
verse într-o canalizare publică, nu ar trebui să fie împiedicat să facă acest lucru.
10. Acolo unde pretorul spune: "este comună casei sale și a ta", el vrea să spună că este îndreptată spre, se extinde spre sau
ajunge până la casa ta.
11. Acest interdict se referă și la un vecin de alături, precum și împotriva altora mai îndepărtați, prin ale căror case trece
canalizarea în cauză.
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12. Drept pentru care Favius Mela spune că acest interdict va fi valabil pentru a autoriza pe oricine să intre în casa unui vecin
și să-i ia pavajul în scopul curățării canalizării. Pomponius, însă, spune că, în acest caz, se poate ajunge la pedeapsa unei
stipulații de reparare a prejudiciului; dar acest lucru nu va fi cazul dacă persoana menționată mai sus este gata să înlocuiască
ceea ce a fost obligat să ridice în scopul reparării canalizării.
13. Dacă cineva îmi notifică o nouă lucrare în timp ce îmi curăț sau repar canalizarea, se consideră în mod foarte corect că nu
pot acorda atenție notificării și că pot continua să repar ceea ce am început.
14. Cu toate acestea, pretorul promite că se va da o garanție împotriva oricărui prejudiciu care ar putea rezulta dintr-o lucrare
defectuoasă; căci, așa cum se dă permisiunea de a repara și de a curăța canalizările, tot așa trebuie spus că nu trebuie să se
provoace daune caselor altora.
15. Pretorul spune în continuare: "Trebuie să restabiliți totul la starea sa anterioară, acolo unde s-a făcut ceva la o canalizare
publică sau a fost plasat în ea prin care se poate interfera cu utilizarea ei. De asemenea, interzic să se facă ceva în canalizare
sau să se arunce ceva în ea".
16. Acest interdict se referă la canalele publice și interzice ca în ele să fie aruncat sau depus ceva prin care să fie afectată în
mod dăunător utilizarea lor.
2. Venuleius, Interdicte, Cartea I.
Deși repararea canalizărilor existente, și nu construirea de noi canalizări, este inclusă în acest interdict, Labeo spune că un
interdict ar trebui, totuși, să fie acordat pentru a împiedica pe cineva să folosească violența împotriva altuia care construiește
o canalizare, deoarece este implicată aceeași chestiune de bunăstare publică; așa cum pretorul a interzis, printr-un interdict,
folosirea forței pentru a împiedica pe cineva să construiască o canalizare într-un loc public. Această opinie este adoptată și de
Ofilius și Trebatius. Labeo spune, de asemenea, că oricine ar trebui, fără interferență, să i se permită prin interdict să curețe și
să repare o canalizare deja construită; dar că ofițerul însărcinat cu drumurile publice ar trebui să acorde permisiunea de a
construi una nouă.
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Tit. 24. În ceea ce privește interdictul care se referă la lucrările întreprinse prin violență sau
clandestin.

1. Vivianus, Despre Edict, Cartea LXXI.
Pretorul spune: "Îți ordon să repui în starea anterioară tot ceea ce ai făcut proprietății în cauză prin folosirea violenței sau în
mod clandestin, de îndată ce o procedură va fi inițiată împotriva ta în acest scop".
(1) Acest interdict este restitutoriu și, prin intermediul lui, se anulează înșelăciunea celor care au întreprins ceva cu violență
sau în mod clandestin; și li se ordonă să readucă proprietatea în starea sa anterioară.
(2) Contează foarte puțin dacă partea în cauză are sau nu dreptul de a face lucrarea; pentru că, chiar dacă Be are, va fi, totuși,
răspunzător în temeiul interdicției, pentru că a folosit violența sau a acționat în mod clandestin; deoarece ar trebui să își
protejeze drepturile sale și nu să comploteze pentru a o prejudicia pe a ei.
(3) Apoi se pune întrebarea dacă cineva poate opune acestui interdict excepția că pârâtul nu a făcut ceva ce nu a dobândit
dreptul de a face. Cea mai bună opinie este că nu i se va permite să se folosească de o astfel de excepție, deoarece nu se poate
proteja legal printr-o excepție, atunci când a folosit violența sau a acționat în mod clandestin.
(4) Această interdicție se referă numai la munca care se face pe teren, cu angajarea violenței sau în mod clandestin.
(5) Să vedem ce se înțelege prin angajarea violenței sau printr-un act clandestin. Quintus Mucius spune că se consideră că
orice lucru este considerat ca fiind făcut cu angajarea violenței atunci când o persoană îl face după ce i s-a interzis. Definiția
lui Quintus Mucius mi se pare completă.
(6) Pedius și Pomponius afirmă că, dacă cuiva i se interzice să continue o lucrare prin aruncarea unei pietre, chiar și mici,
asupra ei, se va considera că a folosit violența; și aceasta este practica noastră.
(7) Cascellius și Trebatius cred că aceeași regulă se va aplica, dacă el continuă lucrarea după ce i s-a dat o notificare în
prezența martorilor, ceea ce este adevărat.
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(8) Mai mult, Aristo spune că folosește violența și cel care, știind că i se va opune, folosește forța pentru a evita să fie
interzis.
(9) De asemenea, Labeo spune că, dacă interzic cuiva să procedeze, iar acesta se abține în timp ce se află în prezența mea, dar
ulterior reia lucrarea, se va considera că a recurs la violență, cu excepția cazului în care a obținut consimțământul meu sau are
un alt motiv întemeiat pentru a face acest lucru.
(10) Dacă cineva este împiedicat de slăbiciune sau este reținut de teama de a vă jigni pe dumneavoastră sau pe cineva a cărui
putere este exercitată în favoarea dumneavoastră și, din oricare dintre aceste motive, nu vă interzice să continuați, nu se va
considera că a recurs la violență. Acest lucru a fost afirmat și de Labeo.
(11) El mai spune că, dacă cineva te va descuraja atunci când dorești să mă împiedici să fac lucrarea, de exemplu, prin arme,
fără ca eu să fi făcut vreun act fraudulos, și, din acest motiv, nu vii să mă împiedici, nu se va considera că am folosit violența.
2. Venuleius, Interdicte, Cartea a II-a.
Pentru ca să nu fie în puterea altuia să-mi înrăutățească starea, fără ca eu să mă fac vinovat de vreo infracțiune.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXI.
Pentru a împiedica pe cineva să procedeze, nu este necesar ca persoana însăși să acționeze, căci se consideră legal că oricine
a împiedicat pe altcineva, fie prin sclavul său, fie prin agentul său. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care un zilier
angajat de mine ar încerca să-l împiedice. Nu se poate invoca nici obiecția că acțiunea nu este în mod normal dobândită prin
agenția cuiva care este liber; pentru că împiedicarea dovedește că ați realizat acest lucru prin folosirea violenței. Și de ce ar
trebui să fie acest lucru remarcabil, când eu voi fi îndreptățit să intentez o acțiune, chiar dacă ați făcut munca în mod
clandestin și, prin urmare, dreptul la acțiune va fi dobândit de mine, mai degrabă prin actul ilegal pe care l-ați comis, decât
prin cel al altuia?
(1) Trebuie remarcat faptul că nu este necesar ca violența să fie exercitată în mod continuu, deoarece, după ce a fost comisă o
dată la început, se consideră că aceasta durează.
(2) Dacă a fost acordată permisiunea, va fi necesară o excepție pentru a se opune celui care se folosește de interdicție.
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(3) Mai mult, dacă nu numai eu ar trebui să acord permisiunea, ci și agentul meu, sau un tutore care administrează o tutelă,
sau curatorul unui tutelat, al unui nebun sau al unui minor, ar trebui de asemenea să o acorde, trebuie spus că va exista un
motiv pentru o excepție.
(4) Nerva afirmă că este clar că nu va exista niciun motiv pentru o excepție dacă guvernatorul sau un funcționar care se ocupă
de afacerile unui oraș permite efectuarea de lucrări într-un loc public; pentru că el spune că, deși îngrijirea locurilor publice iar fi putut fi încredințată, totuși dreptul de a le transfera nu i-a fost acordat. Acest lucru este valabil doar în cazul în care legea
municipală nu conferă o autoritate mai mare funcționarului public care are în grijă afacerile unui oraș. Aceeași regulă ar
trebui să fie adoptată dacă dreptul a fost acordat de împăratul însuși sau de cineva căruia i-a conferit puterea de a face acest
lucru.
(5) Dacă cineva este gata să se apere în instanță împotriva anumitor persoane care consideră că ar trebui să i se interzică să
construiască o lucrare, să vedem dacă se va considera că a renunțat prin folosirea violenței. Cea mai bună opinie este că ar
trebui să se considere că a făcut acest lucru, dacă se oferă să dea o garanție și este gata să își apere dreptul. Acest lucru a fost
afirmat și de Sabinus.
(6) Din nou, dacă cineva este pregătit să ofere garanție împotriva oricărui prejudiciu care ar putea rezulta, când doar i s-a
interzis să procedeze din acest motiv, sau pentru că nu s-a apărat, sau pentru motivul că nu a oferit garanție împotriva
amenințărilor de prejudiciu, trebuie spus, în consecință, că a încetat să procedeze la lucrare prin angajarea violenței.
(7) Cassius spune că este considerat că a acționat clandestin cel care ascunde adversarului său ceea ce face și nu îl anunță, cu
condiția să se teamă sau să creadă că are motive întemeiate să se teamă de opoziție.
(8) Aristo consideră, de asemenea, că acționează clandestin atunci când, cu intenția de a ascunde ceea ce face, ține cu el
persoana despre care crede că i se va opune și crede sau are motive să creadă că se va opune la ceea ce se așteaptă să d.o.
4. Venuleius, Interdicte, Cartea a II-a.
Servius spune că este considerat că a acționat clandestin, chiar dacă el crede că nu va apărea nicio controversă cu referire la
ceea ce face; căci nu este necesar să se acorde atenție opiniei și judecății nechibzuite a fiecăruia, altfel, proștii ar fi într-o stare
mai bună decât înțelepții.
5. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
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Cel care execută o lucrare într-un mod diferit de cel în care a anunțat că o va face, sau care înșală persoana care avea un
interes în a nu o executa, sau care îl notifică intenționat pe adversarul său, când știe că nu îl poate împiedica, sau îl notifică
atât de târziu încât acesta nu poate ieși din casă pentru a interveni în lucrare, este considerat că a acționat clandestin. Aristo
spune că Labeo a adoptat această opinie.
(1) Atunci când cineva anunță că o nouă construcție urmează să fie ridicată, nu se consideră întotdeauna că a acționat
clandestin, dacă face lucrarea după ce a fost anunțat; pentru că (potrivit lui Labeo), atât ziua și ora ar trebui să fie incluse în
anunț, cât și locul unde urmează să fie făcută lucrarea și natura acesteia. O notificare nu ar trebui să fie nici vagă, nici obscură
și nici nu ar trebui să limiteze adversarul în așa fel încât să nu se poată prezenta în termenul desemnat, pentru a împiedica
efectuarea lucrării.
(2) În cazul în care nu există o persoană căreia să i se poată notifica notificarea și dacă nu a fost comisă nicio fraudă de către
persoana care intenționează să efectueze lucrarea, notificarea ar trebui să fie transmisă prietenilor sau agentului părții
interesate, sau la domiciliul acesteia.
(3) Servius, cu toate acestea, afirmă foarte corect că va fi suficient să se notifice soțul femeii, care este interesată, că lucrarea
este pe cale să fie efectuată sau să o facă cu știința sa; deși va fi de asemenea suficient să nu aibă intenția de a o ascunde de
el.
(4) El mai spune, de asemenea, că, dacă cineva dorește să construiască o nouă lucrare într-un loc public aparținând unei
municipalități, va fi suficient dacă notificarea este făcută funcționarului care se ocupă de afacerile orașului.
(5) Dacă cineva, crezând că un anumit teren vă aparține, în timp ce, de fapt, este al meu, întreprinde o lucrare nouă cu intenția
de a o ascunde de dumneavoastră, dar nu de mine, interdicția va fi în favoarea mea.
(6) El mai spune că, dacă cineva întreprinde o lucrare nouă cu intenția de a o ascunde de servitorul meu sau de agentul meu,
voi avea dreptul la interdict.
(7) Dacă cineva care nu a notificat că urmează să înceapă o lucrare nouă, dar a fost el însuși notificat să nu o întreprindă, și,
cu toate acestea, o face, cred că opinia cea mai bună va fi că a folosit violența.
(8) Aceste cuvinte, "ceea ce a fost făcut prin violență sau în mod clandestin", spune Mucius, ar trebui să fie înțelese ca
însemnând ceea ce tu însuți sau oricine din poporul tău a făcut, sau ceea ce a fost făcut prin ordinul tău.
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(9) Labeo, însă, crede că un număr mai mare de persoane sunt incluse în aceste cuvinte; pentru că, în primul rând, sunt incluși
moștenitorii persoanelor enumerate de Mucius.
(10) De asemenea, el spune că acest interdict poate fi aplicat împotriva unui agent, a unui tutore, a unui curator și a unei
municipalități sau a unui sindic, ca reprezentând alte părți.
(11) Dacă sclavul meu întreprinde o nouă lucrare, nu se poate intenta o acțiune împotriva mea din acest motiv, dar va fi
necesar ca el să o facă fie în numele meu, fie în numele său; pentru că, dacă am sclavul tău angajat cu ziua, iar el începe orice
lucrare în numele meu, se poate intenta o acțiune în temeiul acestui interdict din acest motiv, nu împotriva ta, ci împotriva
mea, din ordinul sau în numele căreia lucrarea a fost efectuată de sclavul tău.
(12) În mod similar, în cazul în care o astfel de lucrare este efectuată din ordinul cuiva, această acțiune nu va fi îndreptată
împotriva lui, ci împotriva persoanei în numele căreia a fost dat ordinul. Căci dacă un agent, un tutore, un curator sau
duhovnicul unei municipalități, acționând în numele său sau al celor ale căror afaceri le derulează, ar ordona ca lucrarea să fie
efectuată, acțiunea trebuie să fie intentată împotriva celui în numele căruia s-a făcut acest lucru, și nu împotriva celui care a
ordonat ca aceasta să fie făcută. Dacă eu vă ordon să comandați efectuarea unei lucrări, iar dvs. vă supuneți, acțiunea ar trebui
să fie intentată împotriva dvs. și nu împotriva mea.
(13) Deoarece interdicția este exprimată în următorii termeni: "ceea ce a fost făcut prin violență sau clandestin", și nu "ceea
ce ați făcut prin violență sau clandestin", Labeo crede că se extinde și la alte persoane decât cele pe care le-am menționat mai
sus.
(14) Practica noastră mă face răspunzător în temeiul interdicției Quod m aut clam, indiferent dacă am făcut vreo lucrare nouă
sau am ordonat să fie făcută.
6. Paulus, Despre edict, Cartea LXXVII.
Dacă eu îți ordon să construiești o lucrare nouă, iar tu îi comanzi altuia să o facă, nu se poate considera că a fost făcută din
ordinul meu; prin urmare, atât tu, cât și cealaltă parte, veți fi răspunzători. Să vedem dacă și eu, de asemenea, voi fi
răspunzător. Cea mai bună opinie este că voi fi, deoarece eu am ordonat altuia să o înceapă. Dar dacă unul dintre cei trei va
repara, ceilalți doi vor fi eliberați.
7. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXI.
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Dacă o altă persoană ar construi noua lucrare fără permisiunea mea, voi fi răspunzător doar în măsura în care voi permite
demolarea ei.
(1) Neratius spune, de asemenea, că în cazul în care sclavul oricărei persoane construiește o nouă lucrare, prin folosirea
violenței sau în mod clandestin, i se va cere, în cadrul interdicției, să readucă totul la starea anterioară, pe cheltuiala sa, sau să
permită acest lucru și să predea sclavul ca despăgubire. El afirmă că este evident că, în cazul în care interdicția este folosită
după ce sclavul a murit sau a fost înstrăinat, stăpânul său va fi obligat doar să permită demolarea lucrării, astfel încât
cumpărătorul să poată fi acționat în justiție în temeiul interdicției pentru plata cheltuielilor sau pentru predarea sclavului ca
despăgubire; dar va fi eliberat de răspundere dacă proprietarul noii lucrări va restabili totul pe cheltuiala sa sau dacă va fi
judecat pentru că nu a făcut acest lucru. Dacă, pe de altă parte, stăpânul sclavului fie restabilește totul la starea anterioară, fie
este condamnat pentru valoarea prejudiciului suferit, se va aplica aceeași regulă. Dar dacă el a abandonat sclavul doar cu titlu
de reparație, interdicția poate fi folosită în mod corespunzător împotriva proprietarului noii lucrări.
(2) Julianus spune că oricine construiește o nouă lucrare înainte de retragerea notificării și încălcând ceea ce i s-a interzis să
facă, va fi răspunzător în temeiul a două interdicții, una dintre ele fiind bazată pe notificarea care a fost făcută cu referire la o
nouă lucrare, iar cealaltă pe folosirea violenței sau pe acțiunea clandestină. În cazul în care a fost retrasă notificarea, nu se
consideră că pârâtul a acționat cu violență sau clandestin, chiar dacă interdicția rămâne în vigoare; pentru că o persoană care
a dat o garanție ar trebui să i se permită să construiască, deoarece, prin aceasta, devine proprietar, și nu ar trebui să se
considere că a acționat clandestin nici înainte, nici după retragerea notificării, deoarece nu se poate considera că cel care
notifică o nouă lucrare s-a ascuns sau a fost avertizat înainte de a provoca o controversă.
(3) Julianus se întreabă în mod foarte corect dacă nu cumva acestui interdict i se poate opune excepția: "Nu ați făcut această
lucrare prin folosirea violenței sau în mod clandestin?". De exemplu, eu folosesc interdictul Quod vi aut clam împotriva ta;
poți să mi te opui cu excepția: "Nu ai făcut această lucrare prin violență, sau în mod clandestin?". Julianus spune că este
perfect corect ca această excepție să fie acordată; căci el afirmă că, dacă tu construiești ceva prin violență sau clandestinitate,
iar eu îl demolez prin violență sau clandestinitate și tu folosești acest interdict împotriva mea, voi avea dreptul să beneficiez
de această excepție. Cu toate acestea, nu trebuie să se recurgă la această procedură decât dacă există o cauză bună și
suficientă; în caz contrar, totul ar trebui să fie trimis la înțelepciunea judecătorului.
(4) Gallus se îndoiește dacă nu se poate interveni și o altă excepție; de exemplu, în cazul în care, pentru a împiedica
extinderea unui incendiu, demolez casa vecinului meu, iar împotriva mea se inițiază o procedură fie în temeiul interdictului
Quod vi aut clam, fie pentru repararea prejudiciului cauzat în mod ilicit. Gallus nu este sigur dacă ar trebui folosită excepția
"dacă nu ați făcut acest lucru pentru a împiedica răspândirea incendiului". Servius spune că, dacă un magistrat a ordonat să se
facă acest lucru, excepția ar trebui să fie acordată, dar nu ar trebui să i se permită unui particular să demoleze casa. Cu toate
acestea, dacă vreun act a fost comis prin violență sau în mod clandestin, iar incendiul nu s-a extins până în acel punct, ar
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trebui să se estimeze valoarea daunelor simple, dar dacă a ajuns în acel punct, partea în cauză ar trebui să fie exonerată de
răspundere. El afirmă că concluzia ar fi aceeași dacă fapta ar fi fost comisă pentru a preveni un prejudiciu viitor, deoarece,
ambele case fiind distruse, s-ar părea că nu a fost cauzat niciun prejudiciu sau pagubă. Dar dacă ați face acest lucru când nu a
existat niciun incendiu, iar focul ar izbucni ulterior, nu se va aplica aceeași regulă, deoarece, după cum spune Labeo,
evaluarea daunelor ar trebui făcută nu în raport cu evenimentul anterior, ci în funcție de starea actuală a proprietății.
(5) Am observat mai sus că, deși termenii interdicției au o aplicare largă, totuși, procedura este considerată a se aplica doar
lucrărilor care se execută pe teren. Prin urmare, cel care ia recoltele nu este răspunzător în temeiul interdicției Quod vi aut
clam, deoarece nu efectuează nicio lucrare nouă asupra terenului. Totuși, cel care taie copaci, stufărișuri sau sălcii, va fi
răspunzător, deoarece, într-o anumită măsură, el pune mâna pe pământ și lezează solul. Aceeași regulă se aplică și în cazul
tăierii viței de vie. Cu toate acestea, cel care îndepărtează culturile ar trebui să fie dat în judecată printr-o acțiune de furt. Prin
urmare, în cazul în care cineva construiește o nouă lucrare pe pământ, va exista un motiv de interdicție. Tot ceea ce se face
asupra copacilor înțelegem că se aplică solului, dar nu și tot ceea ce se face cu referire la fructele copacilor.
(6) Dacă cineva împrăștie o grămadă de gunoi de grajd pe un câmp al cărui sol este deja bogat, se poate iniția o procedură
împotriva lui în temeiul interdicției Quod vi aut clam. Acest lucru este potrivit, deoarece solul este deteriorat.
(7) Este clar că, dacă se construiește ceva nou în scopul cultivării terenului, interdictul Quod vi aut clam nu se va aplica, dacă
starea terenului este îmbunătățită, chiar dacă a fost construit prin violență sau în mod clandestin, după ce a fost notificată o
notificare care interzice acest lucru.
(8) Din nou, dacă sapi un șanț într-o pădure publică și boul meu cade în el, pot acționa împotriva ta în temeiul acestui
interdict, deoarece acest lucru a fost făcut într-un loc public.
(9) Dacă cineva demolează o casă, nu există nicio îndoială că va fi răspunzător în temeiul interdicției, chiar dacă nu a nivelato cu pământul.
(10) Prin urmare, dacă el îndepărtează țiglele de pe o clădire, opinia cea mai bună este că va fi supus interdicției.
8. Venuleius, Interdicte, Cartea a II-a.
Căci originea lucrurilor de acest fel provine din sol. În plus, țiglele nu sunt de sine stătătoare, ci doar cu întregul edificiu, și
nici nu contează dacă sunt atașate de el sau doar așezate pe el.
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXI.
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Dacă cineva îndepărtează ramuri din copaci, noi permitem totuși ca acest interdict să fie folosit. Referitor la ceea ce am
afirmat cu privire la îndepărtarea țiglelor de pe o clădire, dacă acestea nu sunt plasate pe clădire, ci sunt separate de ea, acest
interdict nu se va aplica.
(1) Dacă, totuși, o încuietoare, o cheie, o bancă sau un dulap este sustrasă, nu se poate iniția o procedură în temeiul
interdictului Quod vi aut clam.
(2) Dar dacă cineva smulge ceva care este atașat unei case, de exemplu, o statuie sau orice altceva, va fi răspunzător în
temeiul interdictului Quod vi aut clam.
(3) Dacă cineva cultivă pământul cu violență, sau clandestin, sau sapă un șanț în el, va fi răspunzător în temeiul acestui
interdict. Dacă va arde o grămadă de paie sau le va împrăștia în așa fel încât să nu poată fi folosite în folosul pământului, nu
va exista motiv pentru interdict.
10. Venuleius, Interdicte, Cartea a II-a.
Aceasta deoarece grămada de paie nu este atașată de sol, ci este susținută de acesta, însă clădirile sunt atașate de sol.
(11) Ulpianus, Despre edict, Cartea LXXI.
Labeo spune că oricine toarnă ceva în fântâna vecinului său, cu scopul de a strica apa prin aceasta, va fi răspunzător în
temeiul interdictului Quod vi aut clam, deoarece apa vie este considerată ca făcând parte din pământ, iar acest lucru este ca și
cum ar fi construit o nouă lucrare în apă.
1. Dacă cineva ar îndepărta, fie prin violență, fie în mod clandestin, o statuie ridicată într-un oraș într-un loc public, s-a pus
întrebarea dacă va fi răspunzător în temeiul acestui interdict. Există o opinie a lui Cassius potrivit căreia cel a cărui statuie a
fost ridicată într-un loc public dintr-un oraș se poate prevala de acest interdict, deoarece este în interesul său ca statuia să nu
fie îndepărtată. În plus, autoritățile municipale pot, de asemenea, să introducă o acțiune de furt, pe motiv că proprietatea,
devenită publică, este a lor. Cu toate acestea, dacă statuia ar cădea, ele însele o pot îndepărta. Această opinie este corectă.
2. În cazul în care cineva îndepărtează o statuie de pe un monument, persoana căreia îi aparține dreptul de sepultura din
acesta va putea să introducă o acțiune în temeiul interdicției? Este stabilit că, în cazuri de acest fel, va exista un motiv pentru
interdicție și, într-adevăr, trebuie spus că, atunci când ceva a fost plasat pe un mormânt în scopul de a-l împodobi, se
consideră că face parte din acesta. Această regulă se aplică și în cazul în care partea rupe sau dărâmă o ușă.
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3. Dacă cineva va intra în via mea și va îndepărta suporții viilor mele, va fi răspunzător în temeiul acestui interdict.
4. Acolo unde pretorul spune: "ceea ce se face prin violență sau în mod clandestin", să vedem ce timp trebuie luat în
considerare și dacă se face referire la trecut sau la prezent. Acest punct este explicat de Julianus, căci el spune că, în acest
interdict, trebuie să înțelegem că se referă la timpul prezent. Dacă, totuși, a rezultat vreo pagubă, iar stăpânul, sau cel al cărui
pământ a fost lezat, înlătură cauza pagubei pe cheltuiala sa, este mai bine să adoptăm opinia pe care o susține Julianus, și
anume că paguba trebuie reparată, iar cheltuielile trebuie rambursate.
5. Această interdicție include tot ceea ce a fost făcut cu violență sau în mod clandestin. Dar se întâmplă uneori ca aceeași
lucrare să fi fost în parte realizată cu violență și în parte în mod clandestin; ca de exemplu, deși v-am interzis să procedați, ați
pus bazele unei clădiri și, ulterior, după ce am convenit să nu o terminați, ați făcut-o totuși, în absența mea și fără știrea mea;
sau, pe de altă parte, după ce ați pus bazele în mod clandestin, ați terminat clădirea în ciuda opoziției mele. Aceasta este
practica noastră; pentru că interdicția este suficientă atunci când lucrarea a fost făcută cu violență și în mod clandestin.
6. Dacă noua lucrare a fost construită din ordinul unui tutore sau al unui curator, așa cum este stabilit (și cum susține
Cassius), că un tutore sau un nebun nu este răspunzător din cauza fraudei tutorelui sau curatorului său, rezultatul va fi că o
acțiune echitabilă sau un interdict disponibil va fi îndreptat împotriva tutorelui sau curatorului însuși. Cu toate acestea, este
clar că tutorele și nebunul vor fi răspunzători în măsura în care au permis demolarea lucrării, precum și în cazul unei acțiuni
noxale.
7. Ar trebui să fie scuzat sclavul care a construit o nouă lucrare în conformitate cu ordinele unui tutore sau curator? Pentru că
sclavii sunt de obicei iertați atunci când se supun stăpânilor lor sau celor care le ocupă locul, în îndeplinirea unor acte care nu
au caracterul atroce al unor crime, sau al unor delicte grave. În acest caz, acest lucru ar trebui să fie admis.
8. În cazul în care terenul ar fi vândut după ce o nouă lucrare a fost construită cu violență sau clandestin, să vedem dacă
vânzătorul poate, totuși, să se folosească de acest interdict. Există opinia unor autorități care susțin că interdicția va fi în
favoarea vânzătorului, chiar dacă vânzarea nu a fost încheiată și dacă nu s-a plătit nimic cumpărătorului în cadrul unei acțiuni
în vânzare pentru lucrarea construită înainte de încheierea tranzacției; pentru că este suficient dacă, din acest motiv,
vânzătorul a vândut terenul la un preț mai mic. Aceeași regulă ar trebui adoptată și în cazul în care acesta nu l-a vândut la un
preț mai mic.
9. Cu toate acestea, este clar că, dacă noua lucrare a fost construită după vânzarea terenului, chiar dacă vânzătorul însuși are o
procedură de interdicție inițiată împotriva sa, pentru că livrarea nu a fost încă efectuată, el va fi totuși răspunzător față de
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cumpărător în cadrul unei acțiuni de cumpărare; deoarece toate beneficiile și inconvenientele ar trebui să fie în avantajul sau
dezavantajul acestuia din urmă.
10. Dacă un teren a fost vândut sub condiția de a fi restituit dacă se poate obține un preț mai mare, cine va avea dreptul la
interdict? Iulianus spune că interdictul Quod vi aut clam va fi în favoarea persoanei în interesul căreia era ca lucrarea să nu
fie construită. Pentru că atunci când un teren este vândut sub această condiție, toate avantajele și dezavantajele vor fi savurate
sau suportate de către cumpărător; și acest lucru se aplică la tot ceea ce a fost făcut înainte ca proprietatea să fie transferată în
condițiile vânzării. Prin urmare, dacă o nouă lucrare a fost construită cu violență sau în mod clandestin, deși starea
vânzătorului poate fi îmbunătățită, cumpărătorul va avea dreptul la o interdicție disponibilă, dar va fi obligat să cedeze
dreptul de acțiune dobândit în cadrul acțiunii de vânzare, precum și orice alte profituri care ar fi putut fi obținute între timp.
11. Cu toate acestea, Aristo spune că notificarea trebuie să fie făcută chiar și celui care nu este în posesie, deoarece el afirmă
că dacă cineva îmi vinde o bucată de teren pe care nu a predat-o încă, iar un vecin, care dorește să construiască o nouă
lucrare, știind că am cumpărat terenul și că locuiesc pe el, mă notifică, el va fi de acum încolo în siguranță în ceea ce privește
orice suspiciune legată de construirea clandestină a unei noi lucrări; ceea ce, de fapt, este adevărat.
12. În cazul în care se face o vânzare de terenuri cu condiția ca aceasta să nu producă niciun efect, dacă se poate obține un
preț mai bun într-un anumit interval de timp, iar terenul este predat cumpărătorului sub un titlu precar, cred că acesta poate
face uz de interdicția Quod vi aut clam. Dacă, totuși, livrarea nu a fost încă făcută sau dacă a fost făcută sub un titlu precar,
nu cred că se poate pune la îndoială faptul că vânzătorul va avea dreptul la interdict, deoarece acesta va fi în favoarea sa chiar
dacă proprietatea nu este în pericol. Nici nu contează prea mult dacă acesta se află la riscul cumpărătorului, deoarece imediat
după ce vânzarea a fost contractată, bunul se află la riscul cumpărătorului și, cu toate acestea, înainte ca livrarea să fi fost
făcută, nimeni nu va susține că are dreptul la interdicție. Totuși, dacă el este în posesie precară, să vedem dacă se poate
prevala de interdicție, pentru că el are interesul, indiferent de titlul cu care are posesia. Prin urmare, chiar dacă a închiriat
proprietatea, există cu atât mai multe motive pentru ca el să aibă dreptul la ea; pentru că, dincolo de orice îndoială, un chiriaș
poate introduce o acțiune prin intermediul interdicției. Dacă starea vânzătorului se ameliorează înainte ca lucrarea să fie
construită cu violență sau în mod clandestin, Julianus nu are nicio îndoială că interdictul va fi în favoarea vânzătorului,
deoarece dezacordul dintre Cassius și Julianus se referă la o nouă lucrare începută între timp și nu se referă la una care a fost
întreprinsă ulterior.
13. Dacă un teren a fost vândut cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul nu este mulțumit de el, vânzarea să fie nulă, ne
este mai ușor să stabilim că cumpărătorul va avea dreptul la interdict, cu condiția ca el să fie în posesie. În cazul în care
problema anulării vânzării este trimisă unui terț pentru arbitraj, ar trebui adoptată aceeași regulă. Același lucru este valabil și
în cazul în care se vinde cu condiția ca, în cazul în care se produce un anumit eveniment, terenul să fie considerat ca nefiind
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vândut. Aceeași regulă trebuie să se spună că se aplică și în cazul în care vânzarea a fost contractată cu înțelegerea că va fi
nulă în cazul în care condițiile nu sunt respectate într-un anumit termen.
14. Julianus mai spune că această interdicție nu este numai în favoarea proprietarului terenului, ci și în favoarea celor al căror
interes este ca noua lucrare să nu fie construită.
12. Venuleius, Interdicte, Cartea a II-a.
Deși chiriașul și uzufructuarul sunt îndreptățiți să beneficieze de acest interdict în ceea ce privește culturile, totuși,
proprietarul va fi îndreptățit și el la el dacă are vreun interes suplimentar.
13. Ulpianus, Despre edict, Cartea LXXI.
În sfârșit, dacă pe terenul al cărui uzufruct îi aparține lui Titius există copaci, iar aceștia sunt tăiați de un străin sau de
proprietar, Titius poate intenta o acțiune împotriva ambilor, în temeiul legii Aquilian și al interdictului Quod vi aut clam.
1. Labeo spune că, dacă noua lucrare este construită împotriva opoziției fiului tău, vei avea dreptul la interdict, ca și cum
opoziția ar fi fost făcută de tine însuți; și fiul tău va avea, totuși, și el dreptul la el.
2. De asemenea, el spune că nu se consideră că cineva a construit o lucrare clandestin împotriva fiului aflat sub control
paternal, în cazul în care terenul face parte din peculium-ul său; căci dacă acesta știa că se află sub control paternal, nu se va
considera că a făcut lucrarea cu intenția de a i-o ascunde, deoarece știe că nu poate intenta o acțiune împotriva sa.
3. Dacă unul dintre cei doi coproprietari ai unei suprafețe de teren taie vreun copac, celălalt poate intenta o acțiune împotriva
sa în temeiul acestui interdict, deoarece acesta se află în favoarea oricărei persoane care are un interes în proprietate.
4. Servius afirmă și mai pe larg că, dacă îmi acordați permisiunea de a tăia copaci de pe terenul dumneavoastră, iar apoi
altcineva îi taie cu violență sau în mod clandestin, voi avea dreptul la acest interdict, deoarece eu sunt partea interesată. Este
și mai ușor de admis acest lucru, dacă am cumpărat de la dumneavoastră, sau am obținut de la dumneavoastră printr-un alt
contract, permisiunea de a tăia copacii.
5. Dacă o nouă lucrare a fost construită cu violență sau în mod clandestin pe un teren care la momentul respectiv nu aparținea
nimănui, iar dreptul de proprietate asupra acestuia a fost ulterior atribuit unei persoane, se pune întrebarea dacă ar exista un
motiv pentru interdict; ca, de exemplu, în cazul în care o succesiune era vacantă, iar Titius a intrat ulterior pe moșie, ar avea
el dreptul la interdict? Vivianus a afirmat în mod frecvent că acest interdict va fi în favoarea moștenitorului, deoarece
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lucrarea a fost efectuată înainte de acceptarea succesiunii de către acesta. Labeo spune că nu are nicio importanță dacă partea
în cauză nu știa cine va fi moștenitorul, pentru că el se poate folosi cu ușurință de acest pretext, chiar și după ce moștenirea a
fost acceptată. El mai spune că nu se poate ridica nicio obiecție pentru că, la acel moment, nu exista un proprietar al
terenului, căci un loc de înmormântare nu are proprietar, iar dacă se" construiește vreo lucrare nouă pe el, pot să intentez o
acțiune prin intermediul interdicției Quod m aut clam. La cele afirmate anterior trebuie adăugat și faptul că moștenirea ține
loc de proprietate. Se poate considera în mod foarte corect că interdictul va fi în favoarea moștenitorului și a altor succesori,
dacă lucrarea a fost construită cu violență sau clandestin, înainte sau după ce au succedat la moștenire.
6. Dacă chiriașul meu construiește o nouă lucrare cu acordul meu, sau dacă eu ratific ulterior actul său, este la fel ca și cum ar
fi fost construit de agentul meu. În acest caz, se stabilește că voi fi răspunzător, indiferent dacă a acționat cu consimțământul
meu sau dacă am ratificat ceea ce a făcut.
7. Julianus spune că, dacă un chiriaș taie un copac a cărui proprietate era în litigiu sau face orice altceva, iar acest lucru a fost
făcut la ordinul proprietarului, ambele părți vor fi răspunzătoare, nu numai pentru că au permis tăierea copacului, ci și pentru
plata tuturor cheltuielilor de readucere a proprietății la starea anterioară. Cu toate acestea, dacă proprietarul nu a ordonat
efectuarea lucrării, chiriașul va fi răspunzător pentru că a permis tăierea copacului și pentru plata cheltuielilor, iar proprietarul
va fi obligat să nu facă altceva decât să permită îndepărtarea copacului.
14. Julianus, Digest, Cartea LXVIII.
Căci dacă sclavul meu construiește o nouă lucrare fără știrea mea, iar eu îl vând sau îl mantuiesc ulterior, nu se poate intenta
împotriva mea decât o acțiune în justiție pentru a mă obliga să permit demolarea lucrării. Reclamantul, însă, poate acționa
împotriva cumpărătorului sclavului și îl poate obliga să îl predea pe acesta cu titlu de reparație sau să plătească cheltuielile
efectuate pentru a readuce proprietatea la starea inițială. Această acțiune poate fi intentată și împotriva sclavului însuși, după
ce acesta a fost mantuit.
15. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXI.
Acest interdict poate fi întotdeauna angajat împotriva celui care se află în posesia unei lucrări noi. Prin urmare, dacă cineva a
construit o lucrare nouă pe pământul meu fără știrea sau consimțământul meu, va exista un motiv pentru interdict.
1. Dacă ți-ai închiriat terenul pentru săpături, iar locatarul aruncă pietrele pe care le scoate pe terenul unui vecin, Labeo spune
că nu vei fi răspunzător în temeiul interdictului Quod vi aut clam, decât dacă acest lucru a fost făcut la îndemnul tău. Eu, însă,
cred că locatarul va fi răspunzător, dar nu și locatorul, decât în măsura în care va fi obligat să permită îndepărtarea pietrelor și
să cedeze orice drept de acțiune pe care îl poate avea; în caz contrar, nu poate fi tras la răspundere.
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2. Labeo spune că, dacă pământul este îngrămădit din ordinul meu pe un loc de înmormântare aparținând altuia, pot fi
intentate acțiuni împotriva mea în temeiul interdicției Quod vi aut clam; iar dacă acest lucru a fost făcut cu acordul comun al
mai multor persoane, pot fi intentate acțiuni împotriva oricăreia dintre ele sau împotriva fiecăreia în parte; deoarece un
angajament în care sunt implicate mai multe persoane face ca fiecare dintre ele să fie răspunzătoare în întregime în mod
individual. Cu toate acestea, dacă unele dintre ele au acționat pe propria răspundere, ar trebui să fie intentată o acțiune
împotriva tuturor, adică pentru întreaga sumă. Prin urmare, dacă unul dintre ei este dat în judecată, acest lucru nu îi va elibera
pe ceilalți și chiar dacă se pronunță o hotărâre împotriva unuia singur, rezultatul va fi același; în timp ce, în primul caz, dacă
unul dintre ei este dat în judecată, ceilalți vor fi eliberați. Pe lângă aceasta, poate fi introdusă acțiunea bazată oh încălcarea
unui mormânt.
3. Această interdicție se acordă împotriva moștenitorului și a celorlalți succesori, pentru suma care a ajuns în mâinile lor, dar
nu va fi după ce a trecut un an.
4. Anul începe să curgă din momentul în care lucrarea a fost terminată sau când munca la ea a încetat, chiar dacă nu este
terminată. În caz contrar, dacă anul ar fi fost calculat din ziua în care lucrarea a fost începută, ar fi fost necesar să se deschidă
mai multe procese împotriva celor care au întârziat finalizarea ei.
5. Dacă, totuși, locul în care a fost executată lucrarea nu a fost ușor de accesat (ca, de exemplu, dacă a fost făcută cu violență,
sau clandestin, într-un loc de înmormântare, sau într-un alt loc retras, sau sub pământ, sau sub apă, sau într-un canal),
interdicția va exista cu referire la noua lucrare, chiar și după trecerea unui an, dacă se va demonstra o cauză corespunzătoare.
Căci, dacă se arată o cauză corespunzătoare, nu se poate invoca excepția bazată pe faptul că a trecut un an, adică atunci când
se stabilește o cauză bună și suficientă de ignoranță.
6. Dacă cineva care "este absent pentru afaceri pentru stat, când se întoarce, dorește să se folosească de interdicția Quod vi
aut clam, cea mai bună opinie este că nu ar trebui să fie exclus de la acest lucru pe motiv că a trecut un an, ci că va avea
dreptul la un an după întoarcere. Căci dacă un minor sub douăzeci și cinci de ani este plecat pentru treburi publice și, în
timpul absenței sale, atinge majoratul, anul va fi calculat de la data întoarcerii sale, și nu din ziua în care a împlinit douăzeci
și cinci de ani. Acest lucru a fost declarat într-un Rescript de către Divinul Pius și confirmat de toți ceilalți împărați care i-au
succedat.
7. În procedurile în temeiul acestui interdict, valoarea hotărârii se bazează pe interesul reclamantului de a nu avea noua
lucrare construită. Este de datoria judecătorului să decidă ca proprietatea să fie restaurată în așa fel încât starea reclamantului
să fie aceeași cu cea care ar fi fost dacă noua lucrare, din cauza căreia a fost intentată acțiunea, nu ar fi fost întreprinsă fie
prin violență, fie în mod clandestin.
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8. Prin urmare, uneori dreptul de proprietate trebuie luat în considerare, ca, de exemplu, atunci când servituțile se pierd sau
uzufructul se stinge din cauza noii lucrări care a fost întreprinsă, ceea ce se poate întâmpla nu numai în timpul construcției, ci
și în momentul demolării acesteia, când starea servituții, a uzufructului sau a proprietății în sine se deteriorează.
9. Cu toate acestea, interesul reclamantului trebuie să fie stabilit prin jurământul său în instanță sau, dacă acest lucru nu se
poate face, trebuie să fie stabilit de către judecător.
10. În cazul în care cineva s-a făcut vinovat de fraudă pentru a evita restabilirea proprietății în starea sa anterioară, trebuie să
fie considerat ca având puterea de a face acest lucru.
11. În această interdicție, trebuie să se ia în considerare și neglijența pârâtului, iar aceasta trebuie să fie estimată în
conformitate cu înțelepciunea judecătorului.
12. Pentru motivul că acest interdict se referă la interesul reclamantului de a nu i se construi o nouă lucrare, dacă acesta a
obținut valoarea interesului său prin intermediul unei alte acțiuni, va rezulta că nu poate obține nimic altceva prin angajarea
acestui interdict.
16. Paulus, Despre edict, Cartea LXVII.
Acest interdict se va aplica în favoarea celor care nu sunt în posesia bunurilor, cu condiția ca aceștia să aibă un interes în ele.
(1) În cazul în care cineva, cu violență sau în mod clandestin, taie copaci care nu dau roade, cum ar fi, de exemplu,
chiparosul, interdictul va fi numai în favoarea proprietarului. Dacă, totuși, arborii de acest fel oferă o plăcere, se poate spune
că uzufructuarul are și el un interes în acest sens și că va avea dreptul la interdict.
(2) Pe scurt, dacă cineva a construit o lucrare cu violență sau în mod clandestin și se află în posesie, trebuie să permită
înlăturarea a ceea ce a fost construit și să plătească cheltuielile aferente; dar dacă cel care a făcut lucrarea nu este în posesie,
trebuie să plătească cheltuielile de înlăturare; dacă este în posesie, dar nu a construit lucrarea, trebuie doar să permită
înlăturarea acesteia.
17. Același, Despre Edict, Cartea LXIX.
Interdictul Quod vi aut clam este dobândit pentru proprietar de aproape orice persoană, și chiar și de un chiriaș.
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18. Celsus, Digest, Cartea XXV.
Dacă cineva taie vreun lemn înainte de a fi ajuns la maturitate, va fi răspunzător în temeiul interdictului Quod vi aut clam. La
fel, dacă îl taie după ce a ajuns la maturitate, iar proprietarul nu suportă nicio pagubă, nu va fi răspunzător de nimic.
(1) S-a afirmat foarte corect că, dacă solicitați unui magistrat să ordone adversarului dumneavoastră să se prezinte în instanță,
pentru a-l împiedica să vă notifice să nu construiți o nouă lucrare, veți fi considerat că ați acționat clandestin, dacă, între timp,
veți continua lucrarea.
19. Ulpianus, Despre edict, cartea LVII.
Sabinus spune că un fiu aflat sub controlul patern, care este chiriaș, are dreptul la interdicția Quod vi aut clam împotriva
oricui dă foc la copaci.
20. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a XIII-a.
Se consideră că a acționat cu violență cel care continuă construcția unei noi lucrări după ce i s-a interzis să facă acest lucru;
de exemplu, descurajându-și adversarul să îl anunțe sau închizând o ușă împotriva lui.
(1) Se înțelege, de asemenea, că un om este împiedicat prin orice fel de act; adică prin opoziția cuiva care îi vorbește, sau
care ridică mâna împotriva lui, sau care aruncă o piatră asupra construcției cu intenția de a-i interzice să continue.
(2) Mai mult, cel căruia i s-a interzis să procedeze acționează cu violență atâta timp cât lucrurile rămân în aceeași stare; căci,
dacă ulterior ajunge la un acord cu adversarul său, încetează să mai folosească violența.
(3) De asemenea, dacă lucrarea care a fost interzisă este continuată de către moștenitor sau de către cineva care a cumpărat
proprietatea de la el, fără a avea cunoștință de fapte, Pomponius spune că trebuie să se considere că el nu va fi supus
interdicției.
(4) Orice lucrare nouă care se face într-o navă sau cu referire la orice alt bun mobil, chiar dacă îi va mări dimensiunile, nu
este inclusă în acest interdict.
(5) Indiferent dacă lucrarea este construită într-un loc privat sau public, sau într-unul care este sacru sau religios, interdictul
va fi valabil.

2884

21. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXIX.
În cazul în care o lucrare nouă este ordonată să fie îndepărtată de către un judecător care a fost solicitat în temeiul acestui
interdict și oricine altcineva o îndepărtează cu violență sau clandestin, partea împotriva căreia s-a pronunțat hotărârea va fi
totuși obligată, în orice împrejurare, să readucă bunul în starea sa anterioară.
(1) Dacă eu îi ordon sclavului meu să construiască o nouă lucrare și nu există nici o suspiciune de acțiune clandestină, dar
sclavul meu crede că adversarul meu i se va opune dacă va auzi despre aceasta; voi fi eu răspunzător? Nu cred că vei fi,
pentru că eu, personal, ar trebui să fiu doar luat în considerare.
(2) În construcția unei noi lucrări, trebuie să se țină seama atât de terenul, cât și de aerul care poate fi afectat.
(3) Dacă cineva, din cauza construirii unei noi lucrări, pierde vreun drept legat de terenul său, acest lucru ar trebui să fie
remediat prin interdicție.
22. Venuleius, Interdicte, Cartea a II-a.
Dacă tu ai tras peste și ai plantat un lăstar al uneia dintre viile mele pe pământul tău și acesta prinde rădăcini, voi avea dreptul
la interdict Quod vi aut clam pe durata unui an. Dacă, însă, anul va trece, nu voi mai avea drept de acțiune, căci chiar și
rădăcinile care rămân pe pământul meu devin ale tale, pentru că sunt accesorii.
(1) Dacă cineva cultivă pământul cu violență sau în mod clandestin, cred că va fi răspunzător în temeiul acestui interdict, ca
și cum ar fi săpat un șanț; căci aplicarea acestui interdict nu se bazează pe tipul de muncă, ci pe orice fel de muncă care se
desfășoară pe pământ.
(2) Dacă atașați o tăbliță la ușa mea și, înainte de a vă notifica, eu o îndepărtez, iar apoi deschidem o procedură unul
împotriva celuilalt în temeiul interdictului Quod vi aut clam, iar dumneavoastră nu renunțați pentru a-mi permite să fiu
eliberat, ar trebui să se pronunțe o hotărâre împotriva dumneavoastră pentru că nu ați readus proprietatea în starea sa
anterioară, în măsura interesului meu; sau pot invoca o excepție bazată pe faptul că ați acționat cu violență, sau clandestin,
sau în temeiul unui titlu precar.
(3) Dacă aruncați gunoi de grajd pe terenul meu, după ce v-am interzis să faceți acest lucru, Trebatius spune că veți fi
răspunzător în temeiul interdicției Quod vi aut clam, chiar dacă nu îmi provocați nicio pagubă și nu schimbați aspectul
terenului meu. Labeo este de părere opusă, deoarece el susține că nu va fi răspunzător în temeiul acestui interdict cel care pur
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și simplu face un drum pe terenul meu, sau eliberează acolo o pasăre de pradă, sau vânează pe el, fără să construiască vreo
lucrare nouă.
(4) Dacă cineva își extinde acoperișul sau jgheabul deasupra unui mormânt, chiar dacă nu atinge monumentul în sine, totuși,
pot fi intentate în mod legal proceduri împotriva lui prin intermediul interdictului Quod vi aut clam, deoarece un mormânt nu
este doar un loc destinat înmormântării, ci are dreptul la tot aerul de deasupra lui și, din acest motiv, poate fi intentată
acțiunea pentru violarea unui mormânt.
(5) Dacă cel care a notificat că urmează să întreprindă o nouă lucrare o începe imediat, nu se va considera că a făcut-o
clandestin; dar se va considera că a acționat clandestin dacă o întreprinde după expirarea timpului desemnat.

Tit. 25. Cu privire la retragerea opoziției.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXI.
Pretorul spune: "Avizul va fi valabil, dacă reclamantul are dreptul de a împiedica construirea unei noi lucrări împotriva
consimțământului său; în caz contrar, voi acorda retragerea interdicției".
(1) Retragerea opoziției este discutată în acest titlu.
(2) Cuvintele pretorului indică faptul că o astfel de retragere ar trebui să fie acordată numai în cazul în care avizul nu se
menține și că el intenționează ca acesta să se mențină numai în cazul în care persoana care îl notifică are dreptul de a interzice
construirea unei noi lucrări fără consimțământul său. În plus, indiferent dacă se constituie sau nu o garanție, retragerea
acordată se aplică numai proprietății cu privire la care avizul nu este valabil. Este clar că, în cazul în care a fost depusă o
garanție și retragerea este acordată ulterior, retragerea nu este necesară.
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(3) Este îndreptățit să notifice să nu construiască o nouă lucrare doar cel căruia îi este conferit dreptul de proprietate sau
servitutea.
(4) De asemenea, Iulianus a considerat că uzufructuarul are dreptul de a recupera servitutea; și, potrivit acestuia, el poate
notifica vecinul să nu construiască o nouă lucrare, iar retragerea opoziției va fi de asemenea valabilă. Dacă, totuși, el ar
notifica chiar proprietarul terenului, retragerea opoziției nu ar avea niciun efect, iar uzufructuarul nu ar avea niciun drept de
acțiune împotriva proprietarului, din moment ce are unul împotriva vecinului; ca, de exemplu, pentru a-l împiedica să-și
ridice casa la o înălțime mai mare. Dar dacă uzufructul său ar fi afectat prin acest act, el ar trebui să introducă o acțiune
pentru a-l recupera. Julianus spune același lucru cu referire la alte persoane cărora li se datorează servituți din partea vecinilor
lor.
(5) Julianus spune, de asemenea, că nu este inechitabil să se permită unei persoane, care a primit un teren în gaj, să păstreze o
servitute impusă asupra acestui teren.

Tit. 26. În ceea ce privește tenderele precare.

1. Ulpianus, Institutes, Cartea I.
O tendere precară este aceea prin care părții care o solicită i se permite să se bucure de folosința unui bun atâta timp cât cel
care îi acordă permisiunea îi permite să facă acest lucru.
(1) Această specie de generozitate provine din dreptul Națiunilor.
(2) Ea se deosebește de o donație, în sensul că cel care face o donație nu are intenția de a primi din nou bunul; dar cel care
acordă ceva prin intermediul unei locații precare o face cu speranța de a relua controlul asupra bunului atunci când va alege
să îl elibereze din această locație.
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(3) De asemenea, se aseamănă cu un împrumut de folosință, deoarece cel care împrumută un bun în acest mod o face în așa
fel încât să nu facă din bunul împrumutat proprietatea celui care îl primește, ci doar îi permite acestuia să se folosească de el.
2. Același, Despre Edict, Cartea LXIII.
Pretorul spune: "Trebuie să returnezi bunul în cauză celui de la care îl deții cu titlu precar sau pe care ai încetat să-l mai ai
prin vreun act fraudulos".
(1) Acest interdict este restitutoriu. El se bazează pe echitatea naturală și se află în favoarea oricui dorește să revoce
proprietatea precară.
(2) Pentru că este în mod natural echitabil ca tu să te bucuri de liberalitatea mea doar atât timp cât doresc eu să o faci, iar eu
să o pot revoca ori de câte ori mă răzgândesc. Prin urmare, atunci când se acordă ceva în temeiul unei teneri precare, putem
să ne folosim nu numai de interdicție, ci și de Actio praescriptis verbis, care se bazează pe buna-credință.
(3) Se consideră că deține un bun cu titlu precar cel care are posesia acestuia, fie de fapt, fie de drept, pentru simplul motiv că
a cerut și a obținut dreptul de a-l poseda sau de a-l folosi.
3. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXV.
De exemplu, în cazul în care mi-ați cerut să vă acord un drept de trecere asupra terenului dumneavoastră, sau să vă permit ca
jgheabul dumneavoastră să se proiecteze peste acoperișul meu, sau ca grinzile dumneavoastră să se sprijine pe zidul meu.
4. Ulpianus, Despre edict, Cartea a XVII-a.
Un titlu precar există, de asemenea, cu referire la bunurile mobile.
(1) În plus, trebuie să ne amintim că cel care deține un bun cu titlu precar este și în posesia acestuia.
(2) Nu cel care a cerut proprietatea cu titlu precar, ci cel care o deține cu un astfel de titlu, este răspunzător în temeiul acestui
interdict. Pentru că se poate întâmpla ca cel care nu a cerut-o să o dețină totuși printr-o proprietate precară; ca, de exemplu,
dacă servitorul meu o va solicita sau oricine altcineva care se află sub controlul meu va face acest lucru, o va dobândi pentru
mine în temeiul acestei proprietăți.
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(3) De asemenea, dacă aș cere o proprietate cu titlu precar, care îmi aparține deja, deși am făcut această cerere, nu voi deține
proprietatea cu acest titlu, pentru că este stabilit că nimeni nu poate deține proprietatea sa cu titlu precar.
(4) De asemenea, cel care solicită să i se dea un bun sub un titlu de proprietate precară, pentru o anumită perioadă de timp, se
va considera că îl posedă în continuare sub acest titlu și după trecerea timpului, chiar dacă nu a cerut să îl dețină mai mult
timp; deoarece se înțelege că proprietarul unui bun reînnoiește titlul de proprietate precară atunci când permite persoanei care
l-a cerut sub un astfel de titlu să continue să îl dețină.
5. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXIX.
Dacă în timp ce există încă un titlu de proprietate precară, se cere ca acesta să fie continuat pentru o perioadă lungă de timp,
el va fi prelungit; căci titlul de posesie nu se schimbă și nu se creează astfel un titlu precar, ci doar se prelungește. Dacă, însă,
o solicitați după ce timpul s-a scurs, cea mai bună opinie este că un titlu precar care s-a stins o dată nu se reînnoiește, ci se
instituie unul nou.
6. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXI.
Dacă, între timp, proprietarul proprietății a devenit nebun sau a murit, Marcellus spune că nu este posibil ca titlul precar să fie
reînnoit. Acest lucru este adevărat.
(1) Dacă agentul meu, sub îndrumarea mea, cere o proprietate în baza unui contract de închiriere precară, sau dacă îi ratific
actul, se va spune în mod corect că o dețin în baza unui astfel de contract.
(2) Cel care a cerut permisiunea de a locui pe un teren în cadrul unei teneri precare nu este în posesia terenului, ci posesia
acestuia rămâne la persoana care i-a acordat permisiunea. Căci juriștii consideră că un uzufructuar, un chiriaș și un locatar,
toți locuiesc pe teren, și totuși nu sunt în posesia acestuia.
(3) Julianus spune că atunci când cineva care a alungat pe altul cu forța obține ulterior de la el același teren printr-o locațiune
precară, el încetează să îl mai posede cu forța și începe să îl dețină cu titlu precar; și nu crede că și-a schimbat titlul de
proprietate, deoarece începe să îl posede cu titlu precar cu acordul celui care l-a alungat. Căci, dacă ar fi cumpărat același bun
pentru el, ar fi început să dobândească dreptul de proprietate asupra lui în calitate de cumpărător.
(4) S-a pus întrebarea, dacă cineva mi-ar da proprietatea sa în gaj și apoi ar cere să o dețină cu titlu precar, dacă ar exista un
motiv pentru această interdicție. Problema în acest caz este dacă poate exista un titlu precar asupra propriei proprietăți. Cea
mai bună opinie mi se pare a fi aceea că titlul precar se referă la gaj, deoarece este vorba de posesie, și nu de proprietate, care
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este acordată. Această opinie este extrem de utilă, deoarece, în fiecare zi, creditorii sunt solicitați de către cei care și-au dat
bunurile în gaj, să le permită să le dețină cu titlu precar. O astfel de locațiune precară ar trebui să fie valabilă.
7. Venuleius, Interdicte, Cartea a III-a.
Dar dacă eu am dreptul să păstrez posesia unui bun prin intermediul interdictului Uti possidetis, deși chestiunea referitoare la
proprietatea acestuia nu a fost decisă, iar eu vă acord posesia acestuia în temeiul unei teneri precare, veți fi răspunzător în
temeiul acestui interdict.
8. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXI.
S-a pus problema dacă Titius îmi va cere să îi permit să folosească ceva ce îi aparține lui Sempronius, iar eu îi cer apoi lui
Sempronius să îmi acorde permisiunea ca acest lucru să se facă, iar el, dorind să mă favorizeze, îmi dă permisiunea, Titius va
deține proprietatea de la mine printr-un titlu precar și îl pot da în judecată în temeiul interdictului. Cu toate acestea,
Sempronius nu poate acționa împotriva lui, deoarece următoarele cuvinte, "pe care.îl deții de la el printr-un titlu precar", arată
că interdictul poate fi angajat de către cel care a cerut titlul precar, și nu de către cel căruia îi aparține proprietatea. Dar
Sempronius va avea dreptul să mă dea în judecată în temeiul interdicției, pentru că i-am cerut să permită ca proprietatea să fie
deținută sub un titlu precar? Cea mai bună opinie este că el nu va avea dreptul la interdicție, deoarece eu nu dețin proprietatea
cu titlu precar, deoarece nu am obținut-o pentru mine, ci pentru altul. Cu toate acestea, el va avea dreptul la o acțiune în
mandat împotriva mea, deoarece v-a acordat-o sub conducerea mea. Sau, dacă cineva ar spune că acest lucru a fost făcut nu
din ordinul meu, ci mai degrabă pentru a mă face debitorul său, trebuie să se considere că ar trebui să se acorde o acțiune in
factum și împotriva mea.
(1) Atunci când cineva a obținut o proprietate de la Titius în baza unui contract de închiriere precară, se consideră că aceasta
este, de asemenea, deținută de la moștenitorul său în același mod, așa cum afirmă Sabinus și Celsus; și aceasta este practica
noastră. Prin urmare, se consideră că un om deține proprietatea sub această tendere de la toți ceilalți succesori; această opinie
este aprobată de Labeo. El adaugă că, chiar dacă el nu ar ști că există un moștenitor, fie ar deține totuși proprietatea de la el
sub o tendere precară.
(2) Să vedem care va fi regula, dacă îmi cereți să vă acord o proprietate sub un titlu precar, iar eu o înstrăinez; va continua să
existe titlul de proprietate, după transferul proprietății către altul? Cea mai bună opinie este că acesta poate să se folosească
de interdicție, dacă nu a revocat contractul de închiriere precară; la fel ca și cum ați fi deținut proprietatea în acest mod de la
el, și nu de la mine, și dacă îi permiteți să o dețină prin această formă de închiriere pentru o anumită perioadă de timp, el
poate folosi în mod corespunzător interdicția, la fel ca și cum ați fi deținut-o de la el.
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(3) Pretorul a dorit ca în cadrul acestei proceduri să fie răspunzător și cel care a comis un act fraudulos pentru a evita
reținerea posesiei. Trebuie remarcat faptul că cel care reține posesia printr-un contract de închiriere precară nu este
răspunzător pentru neglijență, ci doar pentru fraudă; deși cel care a împrumutat un obiect este răspunzător atât pentru
neglijență, cât și pentru fraudă. Și nu este lipsit de rațiune faptul că cel care obține o proprietate printr-un titlu precar este
răspunzător doar pentru fraudă, deoarece toate acestea decurg doar din generozitatea celui care a acordat proprietatea în
cadrul unei astfel de teneri; și este suficient ca acesta să fie răspunzător doar pentru fraudă. Cu toate acestea, se poate spune
că el va fi răspunzător și pentru neglijența gravă care seamănă cu frauda.
(4) În temeiul acestui interdict, proprietatea ar trebui să fie repusă în starea sa inițială, iar dacă acest lucru nu se face, trebuie
să se pronunțe o hotărâre judecătorească pentru valoarea interesului reclamantului de a obține repunerea proprietății în starea
sa anterioară, din momentul în care a fost emis interceptul. Prin urmare, ar trebui, de asemenea, să se facă o estimare a
culturilor și să se plătească de la aceeași dată.
(5) În cazul în care cel care a obținut proprietatea cu titlu precar nu se folosește de o servitute și, din acest motiv, aceasta se
stinge, să vedem dacă va fi obligat la interdict. Cred că nu va fi răspunzător, cu excepția cazului în care s-a făcut vinovat de
fraudă.
(6) În general, trebuie să se considere că, în cadrul restituirii, trebuie luate în considerare atât frauda, cât și neglijența gravă,
dar nimic altceva. Este evident că, după emiterea interdicției, ar trebui să se ia în considerare atât frauda, cât și neglijența
gravă și neglijența obișnuită, pentru că, în cazul în care cineva care deține o proprietate cu titlu precar este în întârziere, el ar
trebui să fie responsabil pentru tot.
(7) Labeo spune că acest interdict poate fi folosit după trecerea unui an, și aceasta este practica noastră; deoarece, cum
proprietatea este uneori acordată sub o formă precară pentru o perioadă de timp considerabilă, ar fi absurd să se susțină că nu
va exista niciun motiv pentru interdict după un an.
(8) Moștenitorul celui care cere să i se acorde proprietatea în regim precar va fi răspunzător în temeiul acestui interdict, la fel
cum ar fi el însuși, dacă ar fi intrat în posesia proprietății sau dacă s-ar fi făcut vinovat de fraudă pentru a evita să o aibă sau
pentru a împiedica ca aceasta să ajungă în mâinile sale; dar el va fi răspunzător doar pentru valoarea profitului pe care l-a
obținut, în cazul în care a fost comisă vreo fraudă de către defunct.
9. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXVI.
Posesia precară poate fi stabilită între părți prezente sau absente; de exemplu, prin intermediul unei scrisori sau al unui
mesager.
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10. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Deși oricine ar fi putut cere doar o sclavă în regim de posesie precară, se consideră că se urmărea ca el să aibă dreptul la orice
urmaș al respectivei sclave.
11. 11. Celsus, Digest, Cartea a VII-a.
În cazul în care un debitor care a cerut ca bunul gajat să îi fie dat în temeiul unui contract de locațiune precară își achită
datoria, contractul de locațiune menționat se încheie, deoarece intenția părților a fost ca acesta să continue să existe doar până
la momentul în care datoria a fost plătită.
12. Același, Digest, cartea XXV.
Atunci când se acordă ceva în temeiul unei tenințe precare și se convine că beneficiarul va păstra posesia în temeiul acesteia
până la calendele lunii iulie, cel care a primit-o va avea dreptul la o excepție pentru a preveni ca el să fie privat de posesia
proprietății înainte de acel moment? O astfel de convenție nu are nicio forță sau efect, deoarece nu este legal ca proprietatea
aparținând altuia să fie ținută în posesie împotriva consimțământului proprietarului.
(1) Proprietatea deținută cu titlu precar trece la moștenitorul celui care a acordat-o, dar nu trece la moștenitorul celui care a
primit-o, deoarece posesia a fost dată doar lui însuși, și nu moștenitorului său.
13. Paulus, Despre Quintus Mucius, cartea XXXIII.
Dacă sclavul tău va cere să i se acorde o proprietate cu titlu precar, iar acest lucru se face din ordinul tău sau dacă îi ratifici
cererea în nume propriu, vei fi răspunzător ca deținând proprietatea în acest mod. Dacă, însă, sclavul sau fiul tău ar face o
cerere pe propria răspundere, fără știrea ta, nu vei fi considerat că deții bunul în regim precar, dar cel care l-a acordat va avea
dreptul de a acționa împotriva ta prin acțiunea De peculia, sau prin cea pentru bunurile folosite în folosul altuia.
14. Paulus, Despre Sabinus, cartea XIII.
Interdictul având ca obiect bunurile deținute cu titlu precar a fost introdus pe bună dreptate, deoarece nu exista o acțiune
disponibilă în acest scop în dreptul civil. Pentru că ocuparea printr-o locațiune precară se referă la donații și binefaceri, mai
degrabă decât la contracte încheiate în cadrul unei afaceri obișnuite.
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15. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XX.
Ea se bazează pe o justiție absolută, deoarece prescrie ca o persoană să se folosească de proprietatea noastră numai în măsura
în care suntem dispuși să-i acordăm permisiunea de a face acest lucru.
(1) Nu se înțelege că oaspeții și alte persoane care au dreptul la o locuință gratuită o dețin în regim precar.
(2) Putem deține în regim de precaritate o proprietate care constă într-un drept, cum ar fi cel care permite introducerea de
grinzi într-o clădire sau permite ca structurile să se proiecteze peste teren.
(3) Oricine a obținut o garanție pentru restituirea proprietății sale nu poate beneficia de interdicția referitoare la o posesie
precară.
(4) Nu se pune problema că oricine a obținut posesia în temeiul unei tenințe precare nu o dobândește efectiv. Dar există oare
vreo îndoială că cel care a cerut să i se acorde, va continua să păstreze posesia? În cazul în care posesia în regim precar a fost
acordată unui sclav, se stabilește că aceasta este deținută de ambele părți; de cel care a făcut cererea, pentru că deține posesia
de fapt, și de proprietarul bunului, pentru că nu a avut intenția de a renunța la el.
(5) În ceea ce privește acest interdict, nu are nicio importanță în ce loc oricine deține posesia sau a început să o dețină în mod
precar.
16. Același, Despre Sabinus, Cartea XXII.
Dacă adopt o persoană căreia i s-a acordat o proprietate în regim de precaritate, o voi deține și eu în același regim.
17. Același, Despre Sabinus, Cartea XXIII.
Atunci când cineva posedă un teren în temeiul unei teneri precare, el poate face uz de interdicția Uti possidetis împotriva
tuturor celorlalte persoane, cu excepția celui de la care a obținut terenul.
18. Julianus, Digest, Cartea a XIII-a.
Oricine poate să dea proprietatea sa sub un titlu de proprietate precară celui care o are în posesie, chiar dacă el însuși nu o
posedă.
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19. Același, Digest, Cartea XLIX.
Două persoane nu pot deține aceeași proprietate printr-un titlu precar, după cum două persoane nu pot deține același lucru
prin violență sau clandestin; căci nu pot exista în același timp două posesii juste sau nedrepte ale aceluiași lucru.
(1) Oricine cere ca sclavul meu să îi fie transferat cu titlu precar este considerat că îl deține de la mine cu un astfel de titlu,
dacă îi aprob cererea; și, prin urmare, va fi răspunzător față de mine în temeiul interdicției în cauză.
(2) În cazul în care se cere să se acorde ceva sub un titlu precar, nu putem face uz doar de acest interdict, ci și de procedura
de recuperare a bunurilor a căror valoare este nedeterminată, adică de Actio Praescriptis Verbis.
20. Ulpianus, Opinii, Cartea II.
Vânzătorul poate urmări orice bun care a fost vândut și care urmează să rămână în mâinile cumpărătorului cu titlu precar,
până la achitarea întregului preț, dacă a fost vina cumpărătorului că nu s-a făcut plata.
21. Venuleius, Acțiuni, Cartea a IV-a.
Atunci când cineva obține permisiunea de a locui pe un teren cu titlu precar, este de prisos să se adauge cuvintele: "Pentru el
și pentru familia sa", deoarece se înțelege că prin el se acordă permisiunea ca familia sa să se folosească de proprietate.
22. Același, Interdicte, Cartea a III-a.
Dacă cineva care se află în posesie doar în calitate de posesor ar cere proprietarului bunului să îi acorde permisiunea de a-l
păstra cu titlu precar, sau dacă cel care a cumpărat un bun aparținând altuia ar face această cerere proprietarului acestuia, este
evident că ei vor deține posesia cu titlu precar; și nu trebuie să se considere că ei înșiși și-au schimbat titlul de posesie,
deoarece posesia cu titlu precar le-a fost acordată de către proprietarul terenului. Pentru că, dacă veți cere altuia ca
proprietatea aflată în posesia voastră să vă fie acordată sub un titlu de proprietate precară, se va considera că ați încetat să o
posedați sub primul titlu și că ați început să o dețineți sub un titlu precar. Pe de altă parte, dacă o persoană care are dreptul de
a lua proprietatea de la posesor îi va cere acestuia să i-o acorde cu titlu precar, va fi răspunzător în temeiul interdicției
în.cauză; deoarece prin această cerere s-a obținut un avantaj, adică posesia care aparține altuia.
(1) Dacă un tutore, fără autoritatea tutorelui său, ar cere să i se acorde un bun sub o posesie precară, Labeo spune că el va
avea o posesie precară asupra acestuia și va fi răspunzător în temeiul acestui interdict; căci acolo unde oricine are posesia în
mod natural, nu există nici un motiv pentru a exercita autoritatea unui tutore. Cuvintele: "pe care o dețineți cu titlu precar"
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sunt perfect aplicabile, deoarece ceea ce posedă el deține cu titlul în baza căruia a cerut acordarea proprietății. Nu este nimic
nou care să fie stabilit de pretor în acest caz; pentru că, dacă tutorele deține proprietatea, va fi obligat de judecător să o
predea, iar dacă nu o deține, nu va fi răspunzător.

Tit. 27. Cu privire la interdicția care se referă la tăierea copacilor.

1. Ulpianus, Despre edict, Cartea LXXI.
Pretorul spune: "Dacă un copac se proiectează de pe proprietatea ta peste cele ale vecinului tău, iar tu ești vinovat că nu l-ai
îndepărtat, interzic să se folosească forța pentru a-l împiedica să facă acest lucru și să-l păstreze ca fiind al lui".
(1) Această interdicție este prohibitivă.
(2) În cazul în care un copac se proiectează deasupra casei unui vecin, se pune întrebarea dacă pretorul poate ordona ca
întregul copac să fie îndepărtat, sau doar acea parte a lui care se proiectează deasupra clădirii? Rutilius spune că ar trebui să
fie scos din rădăcini, iar acest lucru este considerat corect de multe autorități. Labeo afirmă că, dacă proprietarul nu
îndepărtează copacul, cel care este rănit de el poate, dacă dorește să facă acest lucru, să îl taie și să ducă departe lemnul.
(3) Vița de vie este, de asemenea, inclusă sub termenul de arbori.
(4) Această interdicție nu este numai în favoarea proprietarului casei, ci și în favoarea uzufructuarului acesteia, pentru că este
în interesul său, de asemenea, ca arborele să nu depășească clădirea.
(5) Mai mult, ar trebui adoptată opinia potrivit căreia, dacă un copac se proiectează deasupra unei case deținute în comun de
mai multe persoane, fiecare dintre coproprietari va avea dreptul la beneficiul interdicției, și chiar pentru întreaga sumă,
deoarece fiecare dintre ei are dreptul de a introduce o acțiune în revendicare a servituții.
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(6) Pretorul spune: "Dacă sunteți de vină că nu l-ați înlăturat, interzic să se folosească forța pentru a-l împiedica să o facă".
Prin urmare, autoritatea de a îndepărta copacul îți este mai întâi acordată ție, iar dacă nu reușești să faci acest lucru, atunci
Pretorul îți interzice să folosești violența pentru a-l împiedica pe vecinul tău să îl îndepărteze.
(7) Pretorul mai spune: "În cazul în care un copac de pe terenul tău se proiectează peste cel al vecinului tău, iar tu ești vinovat
că nu l-ai tăiat până la o înălțime de cincisprezece picioare de la sol, interzic folosirea forței pentru a-l împiedica pe vecinul
tău să-l taie până la înălțimea menționată mai sus și să scoată lemnul pentru uzul său."
(8) Ceea ce spune pretorul, Legea celor douăsprezece table a vrut să stabilească, și anume că ramurile copacilor trebuie tăiate
până la cincisprezece picioare de la sol, pentru ca umbra copacului să nu dăuneze terenului vecinului.
(9) Există o diferență între cele două Secțiuni ale interdicției, căci dacă pomul se proiectează deasupra unei case vecine,
trebuie tăiat în întregime; dar dacă se proiectează deasupra unui teren, trebuie doar tăiat la înălțimea de cincisprezece picioare
de la sol.
2. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXIV.
Dacă un copac de pe proprietatea unui vecin este făcut să se propulseze peste terenul tău prin forța vântului, conform Legii
celor douăsprezece table, poți intenta o acțiune împotriva vecinului tău pentru a-l obliga să îl îndepărteze, pe motiv că nu are
dreptul să aibă un copac în această stare.

Tit. 28. În ceea ce privește interdicția care se referă la strângerea fructelor care au căzut de
pe terenurile unei persoane pe cele ale altei persoane.

1. Ulpianus, Despre edict, Cartea LXXI.
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Pretorul spune: "În cazul în care nucile cad din proprietatea vecinului tău pe proprietatea ta, interzic să se folosească forța
pentru a-l împiedica să le culeagă și să le ducă departe în decurs de trei zile".
(1) Toate tipurile de fructe sunt incluse sub acest termen.

Tit. 29. Cu privire la interdicția care se referă la producția unei persoane libere.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXI.
Pretorul spune: "Să produci orice persoană care este liberă, a cărei posesie o deții în mod fraudulos".
(1) Acest interdict a fost formulat în scopul menținerii libertății, adică pentru a împiedica ca orice persoană care este liberă să
fie lipsită de libertate de către cineva.
2. Venuleius, Interdicte, Cartea a IV-a.
Căci nu există o mare diferență între sclavi și persoanele care nu au puterea de a pleca după bunul lor plac.
3. Ulpianus, Despre Edicte, Cartea LXXI.
Lex Fabia se referea și ea la acest aspect, iar interdictul nu împiedică recurgerea la legea fabiană, deoarece o persoană poate
iniția o acțiune în temeiul interdictului, iar o acuzație poate fi în continuare formulată în temeiul Lex Fabia; și invers, oricine
inițiază o acțiune în temeiul acestei legi poate totuși să se folosească de beneficiul interdictului, mai ales că una dintre părți
poate să folosească interdictul, iar cealaltă să facă uz de acțiunea autorizată de legea fabiană.
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(1) Aceste cuvinte, "orice persoană care este liberă", se referă la orice persoană liberă, indiferent dacă a atins sau nu vârsta
pubertății; dacă individul este bărbat sau femeie; dacă este unul sau mai mulți; și dacă partea în cauză este propriul său stăpân
sau se află sub controlul altuia; pentru că noi analizăm doar dacă este liberă.
(2) Totuși, cel care are pe altcineva sub controlul său nu va fi răspunzător în temeiul acestui interdict, deoarece nu se
consideră că deține în mod fraudulos pe cineva care se prevalează de un drept la care este îndreptățit în mod legal.
(3) Dacă cineva reține de la libertatea sa o persoană pe care a răscumpărat-o de la inamic, el nu va fi răspunzător în temeiul
acestui interdict, deoarece nu o face în mod fraudulos. Este clar că, dacă el oferă suma răscumpărării, se va aplica interdictul.
Dar, dacă îl eliberează fără să fi primit banii, trebuie spus că va exista un motiv de interdicție, dacă, după ce i-a dat libertatea,
dorește ulterior să îl rețină.
(4) Dacă cineva îl reține pe fiul său, care nu se află sub controlul său, se consideră de obicei că o face fără a se face vinovat
de fraudă; deoarece afecțiunea autentică face ca reținerea să fie făcută, fără a exista prezumția de fraudă, cu excepția cazului
în care existența relei credințe este evidentă. Prin urmare, aceeași regulă se va aplica și în cazul în care un patron supune
autorității sale pe libertul său, pe copilul său adoptiv sau pe un sclav care nu a împlinit încă vârsta pubertății și care a fost
predat ca reparație pentru un prejudiciu pe care l-a cauzat. Și, în general, oricine are un motiv întemeiat pentru a păstra
controlul asupra unui libert nu este considerat că acționează cu rea-credință.
(5) Dacă cineva continuă să dețină o persoană liberă cu consimțământul său, nu se consideră că acționează cu rea-credință;
dar ce se întâmplă dacă îl deține cu consimțământul său, dar, după ce l-a înșelat, sedus sau solicitat, fără a avea motive bune
și suficiente pentru a face acest lucru? Se consideră în mod corect că l-a reținut în mod fraudulos.
(6) Un om care nu știe că un om liber este unul din familia sa nu se face vinovat de rea-credință; dar atunci când este
conștient de acest lucru și îl reține în continuare, nu este scutit de fraudă.
(7) Este clar că, dacă cel care îl deține pe omul liber se îndoiește dacă este liber sau sclav, sau inițiază o procedură pentru a-i
stabili condiția, nu trebuie să se recurgă la acest interdict, ci trebuie să se inițieze o procedură pentru a stabili libertatea,
deoarece s-a considerat în mod foarte corect că va exista un motiv pentru acest interdict numai atunci când nu există nicio
îndoială că omul este liber. Cu toate acestea, în cazul în care se ridică o întrebare cu privire la starea sa, dreptul de a introduce
o altă acțiune nu ar trebui să fie prejudiciat.
(8) Pretorul spune: "Trebuie să prezentați persoana". A produce hin înseamnă a-l aduce la cunoștința publicului și a oferi
posibilitatea de a-l vedea și atinge. Termenul "a produce" înseamnă literalmente a nu-l ține în secret.

2898

(9) Acest interdict va fi în favoarea fiecărui individ, pentru că nimănui nu îi este interzis să favorizeze libertatea.
(10) Este clar că toți cei care sunt susceptibili de suspiciune ar trebui să fie excluși de la utilizarea acestui interdict, dacă
caracterul persoanei este de așa natură încât se presupune că acționează în conivență sau în scopul de a deranja.
(11) Cu toate acestea, dacă o femeie sau un minor dorește să se folosească de acest interdict în beneficiul unei rude de sânge,
al unui părinte sau al unei legături, trebuie spus că interdiciția ar trebui să fie acordată; deoarece aceștia pot urmări pe alții în
cauze penale atunci când o fac pentru prejudicii comise împotriva lor înșiși.
(12) Dar în cazul în care există mai multe persoane care doresc să se folosească de acest interdict, cel care are cel mai mare
interes în această chestiune sau care este cel mai potrivit pentru acest scop trebuie să fie ales de pretor; iar această alegere
trebuie să depindă de relația de rudenie, de încrederea sau de rangul individului ales.
(13) Dacă, totuși, atunci când procedurile au fost inițiate în temeiul acestui interdict, o altă persoană dorește să procedeze în
temeiul acestuia, este evident că permisiunea de a se folosi de el nu poate fi acordată ulterior cu ușurință altei persoane, cu
excepția cazului în care se poate dovedi ceva cu referire la perfidia procurorului inițial. Prin urmare, în cazul în care se
prezintă un motiv întemeiat, acest interdict poate fi folosit de mai multe ori. Pentru că o persoană nu poate fi urmărită penal
de mai multe ori, cu excepția cazului în care primul acuzator este condamnat pentru tergiversare. Dar dacă acuzatul, după ce
a fost condamnat, preferă să plătească daunele evaluate în instanță decât să prezinte omul, nu va fi nedrept să se acorde
același interdict împotriva lui în mod repetat, sau să-l acorde aceleiași părți care nu poate fi împiedicată de o excepție, sau
altcuiva.
(14) Labeo spune că acest interdict poate fi acordat împotriva unei persoane care este absentă, iar dacă nu se face nicio
apărare din partea sa, proprietatea sa poate fi luată în executare.
(15) Acest interdict este perpetuu.
4. Venuleius, Interdicte, Cartea a IV-a.
Dacă cineva reține de la libertatea sa un om liber care nu este conștient de starea sa, va fi totuși obligat să-l reproducă, dacă îl
reține în mod fraudulos sub controlul său.
(1) Trebatius, de asemenea, spune că oricine cumpără cu bună credință un om liber ca sclav și îl păstrează sub controlul său,
nu este răspunzător.
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(2) Un om care este liber nu ar trebui, în nici un moment, să fie lipsit în mod fraudulos de libertatea sa, iar acest lucru este
atât de adevărat încât unele autorități susțin că nici cea mai mică întârziere nu ar trebui să fie permisă persoanei care este
obligată să îl prezinte, deoarece este pasibilă de pedeapsă pentru un act care a fost comis.
(3) Această interdicție nu se aplică în favoarea unui creditor, în scopul de a-și produce debitorul în instanță; pentru că nimeni
nu este obligat să producă un debitor care se ascunde, dar, în conformitate cu Edictul pretorului, proprietatea sa poate fi luată
în executare.

Tit. 30. Cu privire la interdicția care se referă la producerea copiilor și la recuperarea lor.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXI.
Pretorul spune: "Trebuie să produci orice copil de sex masculin sau feminin care este supus autorității lui Lucius Titius și
care se află în mâinile tale sau a cărui posesie ai abandonat-o în mod fraudulos".
(1) Acest interdict este destinat să fie folosit împotriva celui pe care un părinte dorește să producă un copil despre care
pretinde că este supus autorității sale. Este evident, din cuvintele Edictului, că acesta va fi în favoarea persoanei îndreptățite
la controlul copilului.
(2) În acest interdict, pretorul nu ia în considerare motivul pentru care copilul se află în posesia celui căruia i se cere să îl
producă, așa cum se întâmplă într-un interdict anterior, ci consideră că ar trebui să fie restituit prin toate mijloacele, dacă este
supus autorității reclamantului.
(3) Cu toate acestea, dacă mama copilului este cea care îl păstrează în posesia sa și se pare că este mai bine ca acesta să
rămână în grija ei decât să fie plasat sub cea a tatălui său, adică dacă motivul este perfect just, Divinul Pius a decis, și a fost
declarat într-un Rescript de Marcus Severus, că ar trebui să se acorde ușurare mamei prin intermediul unei excepții.
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(4) În mod similar, dacă se va constata că copilul nu se afla sub controlul nimănui, deși această decizie poate fi nedreaptă,
dacă cineva ar încerca să procedeze în temeiul acestui interdict, poate fi împiedicat prin excepția de res judicata; astfel încât
întrebarea nu mai este dacă copilul se află sub controlul reclamantului, ci dacă a existat o decizie în acest sens.
(5) Dacă un tată dorește să își ia fiica sau să o producă după ce s-a căsătorit cu mine, nu mi se poate acorda o excepție
împotriva interdicției, în cazul în care, după ce, în primul rând, a fost de acord cu căsătoria, ar dori ulterior să o dizolve, chiar
dacă s-au născut copii? În cazul în care o căsătorie a fost oficiată în mod corespunzător, cu siguranță nu ar trebui, conform
practicii noastre, să se intervină asupra ei din cauza controlului paternal. Cu toate acestea, ar trebui să se încerce să-l
convingă pe tată să nu-și exercite dreptul de autoritate paternă cu prea multă severitate.
2. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a VI-a.
Pe de altă parte, tatăl poate, cu mult mai multă corectitudine, să fie obligat de soțul fiicei sale să o prezinte și să îi permită să
o recupereze, chiar dacă se află sub control paternal.
3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXI.
Pretorul spune în continuare: "Dacă Lucius Titius se află sub controlul lui Lucius Titius, interzic ca forța să fie folosită pentru
a-l împiedica pe acesta din urmă să îl ia pe Lucius Titius cu el".
(1) Interdicțiile amintite anterior sunt expozitive, adică se referă la producerea de copii și la alții despre care am vorbit. Acest
interdict se referă, de asemenea, la îndepărtarea unor astfel de persoane și oricine are dreptul să facă acest lucru îi poate lua
de la el. Prin urmare, primul interdict, care se referă la producerea de copii, este pregătitor pentru acesta, prin care
reclamantul poate îndepărta persoana care a fost produsă.
(2) Acest interdict ar trebui să fie acordat pentru același motiv pentru care am afirmat că copiii ar trebui să fie produși în
instanță. Prin urmare, tot ceea ce am afirmat anterior ar trebui să se înțeleagă ca fiind aplicabil și în acest caz.
(3) Mai mult, acest interdict nu este acordat împotriva copilului însuși pe care reclamantul dorește să îl ia, ci trebuie să apară
cineva care să îl apere împotriva interdictului. Interdictul, totuși, nu va sta în picioare, iar pretorul însuși poate imediat să
procedeze și să pronunțe o decizie, dacă în fața lui apare vreo controversă cu privire la faptul dacă copilul se află sau nu sub
control paternal.
(4) Julianus spune că ori de câte ori se recurge la un interdict, sau se inițiază o anchetă cu referire la îndepărtarea unui copil,
iar acesta din urmă este sub vârsta pubertății, în unele cazuri ancheta ar trebui amânată până când copilul atinge această
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vârstă, iar în altele, ar trebui să fie decisă fără întârziere. Aceasta este o chestiune care trebuie stabilită în funcție de rangul
persoanelor între care a apărut controversa și de natura cazului. Dacă partea care pretinde că este tatăl este una a cărei poziție
socială, înțelepciune și integritate sunt stabilite, va avea dreptul să păstreze minorul în grija sa până la soluționarea cauzei;
dar dacă cel care a inițiat procedurile este de rang inferior, o persoană rău intenționată sau cu o reputație proastă, ancheta ar
trebui să aibă loc imediat. De asemenea, dacă cel care neagă că minorul se află sub controlul altuia este onorabil în toate
privințele și este fie un tutore testamentar, fie unul numit de pretor, și are grijă de tutore și se ocupă de el pe durata judecării
cauzei; iar pe de altă parte, dacă cel care susține că este tatăl său este o persoană rău intenționată, ancheta nu trebuie amânată.
Acolo unde, totuși, ambele părți sunt susceptibile de suspiciune, fie din cauza rangului inferior, fie din cauza caracterului rău,
Julianus spune că nu va fi nepotrivit să se numească pe altcineva de către care copilul poate fi crescut între timp, și să se
amâne soluționarea cazului până când acesta va ajunge la vârsta pubertății; pentru ca, prin complicitatea sau ignoranța uneia
sau alteia dintre părțile aflate în conflict, să nu se decidă că un copil care este independent se află sub controlul altuia, sau că
unul care este supus autorității altuia poate fi considerat ca ocupând locul de cap al unei gospodării.
(5) Chiar dacă ar trebui să se dovedească în mod concludent de către tată că copilul se află sub controlul său, totuși, dacă
după investigație se stabilește că mama ar trebui să aibă preferința și să păstreze posesia copilului, ea poate face acest lucru;
deoarece s-a stabilit prin mai multe decrete ale Divinului Pius că mama poate obține permisiunea ca copilul să rămână cu ea
din cauza caracterului rău al tatălui, fără ca autoritatea paternă să fie diminuată.
(6) În acest interdict, pretorul ordonă ca o fată sau un băiat în vârstă de șaptesprezece ani, sau unul care se apropie de această
vârstă, să fie lăsat, până la judecarea cauzei, în grija mamei de familie. Spunem că un copil este aproape de vârsta de
șaptesprezece ani, imediat după ce a atins-o pe cea a pubertății. Prin mamă de familie se înțelege o femeie de bună reputație
recunoscută.
4. Africanus, Întrebări, Cartea a IV-a.
Dacă spun că oricine care susține că este capul unei gospodării este fiul meu și se află sub controlul meu și că, din ordinul
meu, a intrat pe o moșie, ar trebui să-mi afirm dreptul asupra ei și să recurg la interdicția în temeiul căreia îmi pot lua fiul cu
mine.
5. Venuleius, Interdicte, Cartea a IV-a.
Dacă un fiu se află în posesia altuia cu propriul său consimțământ, nu se poate recurge la acest interdict, deoarece el se află
mai degrabă în posesia sa decât în cea a celui împotriva căruia se poate intenta o acțiune în temeiul interdictului, deoarece are
puterea liberă de a pleca sau de a rămâne; cu excepția cazului în care există un litigiu între două persoane, fiecare dintre ele
susținând că este tatăl său și una dintre ele cerând ca copilul să fie prezentat de cealaltă.
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Tit. 31. În ceea ce privește interdiciția utrubi.

1. Ulpianus, Despre edict, Cartea LXXII.
Pretorul spune: "Interzic ca forța să fie folosită pentru a împiedica pe cineva să scoată un sclav din locul unde se află în
prezent, dacă a rămas acolo cea mai mare parte a anului".
(1) Acest interdict se referă la posesia bunurilor mobile; el își obține însă valabilitatea în același mod ca și interdictul Uti
possidetis, care se aplică doar bunurilor imobile; astfel că va avea succes, în temeiul acestui interdict, și cel care a obținut
posesia sclavului fără a folosi forța, sau în mod clandestin, sau cu un titlu precar, dacă un adversar încearcă să intervină în
posesia sa.

Tit. 32. În ceea ce privește interdicția care se referă la îndepărtarea chiriașilor.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIII.
2. Pretorul spune: "Interzic ca forța să fie folosită pentru a împiedica pe chiriașul tău să plece și să ia cu el sclavul în cauză,
dacă acesta din urmă nu constituie o parte a proprietății care, în conformitate cu acordul dintre tine și reclamant, ar trebui să
fie deținută cu titlu de gaj pentru a garanta chiria; indiferent dacă proprietatea respectivă a fost luată sau adusă în casa
2903

dumneavoastră, născută sau fabricată acolo; dar dacă face parte din aceasta, vă interzic să vă împiedicați chiriașul să îl ia cu
el, atunci când pleacă, cu condiția să vă fi plătit chiria din proprietatea respectivă sau să vă fi oferit o garanție pentru aceasta,
sau să fiți vinovat de neplata acesteia. "
(1) Acest interdict a fost introdus în beneficiul chiriașului care dorește să plece după ce și-a plătit chiria. Acesta nu se află în
favoarea unui chiriaș pe o fermă.
(2) Ajutorul poate fi acordat unui locatar și prin proceduri extraordinare și, prin urmare, acest interdict nu este utilizat
frecvent.
(3) Cu toate acestea, el va fi în favoarea celui care are o locuință gratuită.
(4) În cazul în care chiria nu este încă datorată, Labeo spune că acest interdict nu poate fi folosit, cu excepția cazului în care
chiriașul este gata să o plătească. Prin urmare, dacă a plătit-o pentru jumătate de an și o datorează pentru cealaltă jumătate, nu
poate recurge la interdict decât dacă plătește chiria pentru cele șase luni rămase. Acesta este însă doar cazul în care, la
închirierea casei, s-a încheiat o convenție specială care prevede că locatarului nu i se va permite să plece înainte de sfârșitul
anului sau înainte de expirarea unui anumit termen. Aceeași regulă se aplică în cazul în care cineva închiriază o casă pentru
mai mulți ani, iar termenul nu a expirat încă; deoarece, în cazul în care proprietatea este gajată pentru întreaga sumă a chiriei,
rezultatul va fi că interdicția nu va fi disponibilă, cu excepția cazului în care articolele gajate au fost eliberate.
(5) Totuși, trebuie remarcat faptul că pretorul nu cere ca bunurile să aparțină locatarului și nici ca acestea să fi fost gajate în
mod expres, ci ca ele să fie aduse în casă ca fiind gajate. Prin urmare, această interdicție se va aplica, chiar dacă bunul
aparține altuia, dacă a fost adus în casă cu scopul de a fi gajat și este de așa natură încât nu poate fi dat în gaj. Dacă nu a fost
adus în acest scop, nu poate fi reținut de către locator.
(6) Această interdicție este perpetuă și se acordă pentru și împotriva moștenitorilor.
2. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXVI.
Nu există nicio îndoială că acest interdict va fi în favoarea locatarului, chiar și în ceea ce privește bunurile care nu-i aparțin,
dar care i-au fost împrumutate, închiriate sau depuse la el.

Tit. 33. În ceea ce privește interdicția salviană.
2904

1. Julianus, Digest, Cartea XLIX.
Dacă un chiriaș pe o fermă aduce o sclavă pe teren, cu scopul de a o pune în gaj, iar ulterior o vinde, ar trebui să se acorde un
interdict pentru a obține posesia unui copil născut din respectiva sclavă în timp ce aceasta se afla în mâinile cumpărătorului.
(1) În cazul în care un chiriaș aduce o proprietate pe o fermă, care este deținută de două persoane, în scopul de a o gaja, cu
înțelegerea că aceasta va fi grevată în comun pentru amândoi, fiecare dintre ei poate face uz în mod corespunzător de
Interdictul Salvian împotriva unei terțe părți; dar dacă acest interdict este acordat cu referire doar la ei, poziția posesorului va
fi preferabilă. Cu toate acestea, dacă s-a convenit ca proprietatea să fie grevată în mod egal pentru fiecare dintre
coproprietarii terenului, ar trebui să se acorde o acțiune pretoriană între ei și împotriva altor părți, prin intermediul căreia
fiecare dintre coproprietarii menționați poate obține posesia a jumătate din proprietate.
(2) Se cuvine ca aceeași regulă să fie respectată și în cazul în care un chiriaș aduce pe teren un bun deținut în comun cu un
altul, în scopul de a-l gaja, astfel încât urmărirea gajului să nu poată fi făcută decât pentru jumătate din valoarea bunului în
cauză.
2. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
În Interdictul salvian, dacă bunul care urmează a fi gajat este adus pe un teren aparținând la doi coproprietari, va fi preferată
partea care se află în posesie, iar aceștia trebuie să recurgă la acțiunea serviană.
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Cartea XLIV
1. Despre excepții, prescripții și anchete preliminare.
2. Cu privire la excepția întemeiată pe autoritatea de lucru judecat.
3. Cu privire la diferite excepții temporare și la unirea mai multor posesiuni.
4. Cu privire la excepția întemeiată pe fraudă și teamă.
5. În ce împrejurări nu se acordă o acțiune.
6. Cu privire la proprietatea în litigiu.
7. Cu privire la obligații și acțiuni.

Tit. 1. Cu privire la excepții, prescripții și cercetări prealabile.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Se consideră că ocupă poziția de reclamant cel care se folosește de o excepție, căci atunci când un pârât recurge la o excepție,
el devine reclamant.
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(2) Același, Despre Edict, Cartea LXXIV.
O excepție se numește astfel pentru că operează ca o excludere și se opune în mod obișnuit procedurilor de colectare a unei
creanțe, cu scopul de a împiedica declararea acesteia, precum și judecata în favoarea părții care introduce acțiunea.
1. Replicile nu sunt altceva decât excepțiile invocate de partea reclamantă, care sunt necesare pentru a exclude excepțiile;
căci o replică este întotdeauna introdusă în scopul de a se opune unei excepții.
2. Trebuie reținut faptul că orice excepție sau replică are ca scop împiedicarea părții adverse de a merge mai departe. O
excepție îl împiedică pe reclamant, iar o replică îl împiedică pe pârât.
3. Se obișnuiește ca o triplicare să fie acordată împotriva replicii, iar celelalte excepții să urmeze în ordine și, după aceasta,
numele se înmulțesc, indiferent dacă pârâtul sau reclamantul formulează o obiecție.
4. De obicei, spunem că unele excepții sunt dilatorii, iar altele peremptorii; ca, de exemplu, o excepție dilatorie este cea care
amână acțiunea, astfel, cea care neagă autoritatea unui agent este o excepție dilatorie. Căci cel care susține că cineva nu are
puterea de a acționa ca avocat nu neagă faptul că acțiunea ar trebui introdusă, ci susține că persoana care o introduce nu este
calificată să o facă.
3. Gaius, Despre edictul provincial, cartea I.
Excepțiile sunt fie perpetue și peremptorii, fie temporare și dilatorii. Sunt perpetue și peremptorii cele care vor fi întotdeauna
valabile și nu pot fi evitate; de exemplu, cele bazate pe fraudă și res judicata, și în cazul în care se pretinde că s-a făcut ceva
împotriva legilor sau decretelor Senatului; de asemenea, cele care sunt aplicabile în cazul unui acord neoficial, adică cele care
prevăd că banii datorați nu vor fi, în niciun caz, colectați. Excepțiile sunt temporare și dilatorii, care nu pot fi introduse în
orice moment și pot fi evitate; și din această categorie face parte un acord temporar între părți în temeiul căruia o acțiune nu
poate fi introdusă pentru o perioadă determinată, de exemplu, în termen de cinci ani. Excepțiile prin care acțiunea unui agent
este prescrisă și care pot fi evitate sunt, de asemenea, dilatorii.
(4) Paulus, Despre edict, cartea XX.
Dacă se pune întrebarea dacă un tutore poate fi prescris printr-o excepție pe motiv de fraudă, în cazul în care banii care i se
datorau au fost plătiți fără autoritatea tutorelui său și el cere plata a doua oară, trebuie să se stabilească dacă, atunci când face
cererea, încă mai are banii sau a cumpărat ceva cu ei.
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5. Același, Despre Edict, Cartea XVIII.
Un pârât care susține că a jurat deja în fața instanței că nu datorează banii pentru care este acționat în judecată, se poate
prevala de toate celelalte excepții în plus față de cea bazată pe depunerea jurământului, sau de celelalte fără acesta; căci îi
este permis să se folosească de mai multe apărări.
6. Același, Despre Edict, Cartea LXXI.
Dacă un legatar inițiază o acțiune în justiție pentru a recupera bunurile lăsate moștenire, o excepție bazată pe frauda
testatorului poate fi invocată împotriva sa; căci, așa cum un moștenitor care succede la întreaga moștenire poate fi împiedicat
de o excepție, tot așa și un legatar poate fi împiedicat ca succesor al unei părți individuale din aceasta.
(7) Același, Despre Plautius, cartea III.
Excepțiile la care au dreptul anumite persoane nu trec la altele; ca, de exemplu, atunci când un asociat, un tată sau un patron
poate invoca o excepție pentru ca judecata să fie pronunțată împotriva sa doar pentru suma pe care o poate plăti; acest
privilegiu nu este acordat unei fideiusiuni. Prin urmare, cauțiunea unui soț, care a fost dată după ce căsătoria a fost dizolvată,
va fi judecată împotriva sa pentru întreaga sumă a zestrei.
1. Cu toate acestea, excepțiile care se referă la bunuri pot fi, de asemenea, invocate de către fideiusori; de exemplu, cele
bazate pe autoritatea de lucru judecat, pe fraudă și în cazul în care a fost cerut un jurământ, dacă acesta a fost făcut sub
constrângere. Prin urmare, în cazul în care debitorul principal a încheiat un acord cu privire la proprietate, fideiusorul său va
avea, în orice caz, dreptul la o excepție. O excepție întemeiată pe înfățișarea fideiusorului, pe motiv că cererea va aduce
atingere dreptului de libertate, poate fi, de asemenea, folosită de acesta. Același lucru trebuie spus și în cazul în care cineva a
devenit fideiusor pentru un fiu aflat sub control paternal, încălcând decretul Senatului, sau pentru un minor de douăzeci și
cinci de ani, care a fost înșelat. Dacă, totuși, a fost înșelat în ceea ce privește bunurile, nu va avea dreptul la ajutor înainte de
a obține restituirea și nu ar trebui să i se acorde o excepție fideiusorului.
(8) Același, Despre Plautius, cartea XIV.
Nimănui nu îi este interzis să se folosească de mai multe excepții, chiar dacă acestea pot fi diferite în caracterul lor.
9. Marcellus, Digest, Cartea a III-a.
Nu se consideră că un adversar admite cererea celeilalte părți, doar pentru că recurge la o excepție.
2908

10. Modestinus, Opinii, Cartea XII.
Modestinus a dat ca opinie că o hotărâre obținută de alții nu aduce atingere celor care nu au fost părți în proces; și chiar dacă
cel împotriva căruia s-a pronunțat hotărârea ar deveni moștenitorul celui care a câștigat procesul, nu i se poate invoca o
excepție, bazată pe faptul că, în temeiul acestei hotărâri, nu a reușit să realizeze ceea ce s-a angajat în nume propriu înainte de
a deveni moștenitor.
11. Același, Opinii, Cartea a XIII-a.
Un om a recunoscut ca fiind autentice anumite bancnote care erau, de fapt, false și le-a plătit după ce a fost pronunțată o
hotărâre împotriva sa. Întreb, dacă adevărul ar fi fost ulterior stabilit și dacă s-ar fi constatat că bancnotele erau false, iar
pârâtul ar fi dorit să dovedească acest lucru în conformitate cu ordinul instanței sau cu o hotărâre interlocutorie; și, întrucât el
a recunoscut autenticitatea respectivelor bancnote, dacă i s-ar putea opune o excepție, deoarece este clar stabilit prin
Constituțiile imperiale că, deși o hotărâre poate fi obținută prin intermediul unor documente false, iar ulterior se constată că
acestea sunt false, faptul că problema a fost decisă nu poate fi invocat ca obstacol. Modestinus a răspuns că, pentru motivul
că plata a fost făcută din greșeală sau că a fost furnizată o garanție în cazul acestor note, care au fost ulterior susținute ca fiind
false, nu ar exista niciun motiv pentru o excepție.
12. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
În general, în chestiunile care depind de decizii preliminare, el susține partea unui reclamant a cărui pretenție este conformă
cu ceea ce el cere.
13. Julianus, Digest, Cartea L.
Dacă, după ce a fost pronunțată o hotărâre într-o cauză care implică o întreagă moștenire, se intentează o acțiune în justiție
pentru a recupera anumite articole specificate, este stabilit că o excepție pe motiv că moștenirea va fi prejudicată nu poate fi
invocată ca excepție, pentru motivul că excepțiile de acest tip sunt introduse deoarece pot afecta o hotărâre viitoare, dacă nu
pe cea care a fost deja pronunțată.
14. Alfenus Varus, Digest, cartea II.
Un fiu aflat sub controlul paternal a vândut un sclav care făcea parte din peculium-ul său, iar pentru preț s-a făcut o stipulație.
Sclavul a fost returnat în temeiul unei clauze condiționate din contract și ulterior a murit, iar tatăl a cerut cumpărătorului banii
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pe care fiul stipulase că ar trebui să îi fie plătiți. S-a hotărât că este corect să se invoce o excepție in factum împotriva lui,
arătând că banii au fost promiși pentru sclavul care a fost ulterior returnat sub o condiție a contractului.
15. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a IV-a.
O replică în care se invocă reaua-credință nu ar trebui să fie invocată împotriva unei excepții întemeiate pe un jurământ depus
în instanță, deoarece pretorul ar trebui să vegheze ca nicio chestiune să nu fie ridicată ulterior cu referire la un astfel de
jurământ.
16. Africanus, Întrebări, Cartea a IX-a.
Sunteți în posesia moșiei Titian, iar noi doi avem un litigiu cu referire la proprietatea acesteia. Eu susțin că acestei proprietăți
i se cuvine un drept de trecere prin moșia Sempronian, care vă aparține. În cazul în care deschid o acțiune în justiție pentru a
recupera dreptul de trecere, se consideră că vă puteți prevala de o excepție pe motiv că acțiunea în curs de desfășurare pentru
dreptul de proprietate nu ar trebui să fie prejudiciată; cu alte cuvinte, că nu pot demonstra că am dreptul de trecere înainte de
a dovedi că proprietatea Titian este a mea.
17. Paulus, Despre edict, Cartea LXX.
Dacă, cu toate acestea, deschid o acțiune pentru a recupera dreptul de trecere, iar apoi una pentru a recupera proprietatea
Titian, deoarece obiectele litigiului sunt distincte, iar motivele de restituire sunt diferite, excepția nu va cauza nicio vătămare.
(18) Africanus, Întrebări, Cartea IX.
Eu deschid o acțiune împotriva dumneavoastră pentru jumătate dintr-un teren despre care spuneți că vă aparține și doresc, în
același timp, să deschid una în partaj împotriva dumneavoastră în fața aceluiași judecător. Din nou, dacă susțin că o bucată de
teren pe care o aveți în posesie este a mea și doresc să recuperez recoltele de la dumneavoastră, se pune întrebarea dacă o
excepție bazată pe principiul că nu ar trebui să intentez o acțiune a cărei hotărâre va prejudeca cauza care implică proprietatea
întregului teren sau a unei părți din terenul în cauză, va funcționa ca un obstacol sau ar trebui să fie respinsă. Se consideră că,
în ambele cazuri, pretorul ar trebui să intervină și să nu permită reclamantului să inițieze o procedură de acest tip, înainte ca
problema proprietății terenului să fi fost determinată.
19. Marcianus, Institutes, Cartea XIII.
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Toate excepțiile la care are dreptul debitorul principal pot fi folosite și de către fideiusorul său, chiar și împotriva
consimțământului primului.
(20) Paulus, Despre modul de întocmire a formulelor.
Excepțiile sunt invocate fie pentru că partea a făcut ceea ce trebuia să facă; fie pentru că a făcut ceea ce nu trebuia să facă; fie
pentru că nu a făcut ceea ce trebuia să facă. O excepție pe motivul proprietății vândute și predate, sau pe cel al autorității de
lucru judecat, este admisă pentru că s-a făcut ceva ce ar fi trebuit să se facă. O excepție pe motiv de fraudă este acordată
pentru că s-a făcut ceva ce nu trebuia făcut. O excepție pe motiv că nu a fost permisă posesia pretoriană a unui bun care a fost
dat, este acordată pentru că nu s-a făcut ceva ce trebuia făcut.
21. Neratius, Pergamente, Cartea a IV-a.
Se spune că o acțiune prejudiciază o alta, cu referire la o sumă mai mare de bani, atunci când în instanță apare o chestiune
care este legată fie în întregime, fie în parte, de un proces care implică o sumă mai mare de bunuri.
(22) Paulus, Diverse pasaje.
O excepție este o procedură care uneori îl scutește pe pârât de riscul de a fi judecat, iar alteori diminuează cuantumul
hotărârii.
1. O replică se opune unei excepții și este, ca să zicem așa, o excepție la o excepție.
23. Labeo, Epitome de probabilități de Paulus, Cartea a III-a.
Paulus: Dacă cineva plasează o statuie într-un oraș cu intenția ca aceasta să aparțină orașului și, ulterior, dorește să o
revendice în instanță, poate fi împiedicat de o excepție in factum.
24. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a VII-a.
Un fiu aflat sub control paternal poate dobândi pentru tatăl său o excepție pe motiv că a depus un jurământ, dacă jură în
instanță că tatăl său nu datorează nimic.
Tit. 2. Cu privire la excepția întemeiată pe autoritatea de lucru judecat.
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1. Ulpianus, Despre edict, Cartea a II-a.
Așa cum hotărârile pronunțate între justițiabili nu pot prejudicia pe alții care nu sunt părți în proces, se poate intenta o acțiune
în justiție în temeiul unui testament prin care se acordă libertatea sau se lasă o moștenire, chiar dacă testamentul a fost rupt,
sau a fost declarat nul, sau s-a considerat că nu a fost întocmit în conformitate cu formalitățile legale prescrise; dar, totuși,
dacă legatarul pierde procesul, nu va fi afectată acordarea testamentară a libertății.
2. Același, Despre Edict, Cartea XIII.
În cazul în care o acțiune este intentată împotriva moștenitorului unui testator care l-a trecut pe fiul său în testamentul său, iar
reclamantul este împiedicat de o excepție pe motiv că testamentul se află într-o astfel de condiție încât posesia moștenirii
poate fi acordată de pretor contrar dispozițiilor sale, iar fiul emancipat a neglijat să solicite posesia moștenirii, nu este nedrept
ca acesta să fie din nou pus în măsură să inițieze o acțiune împotriva moștenitorului. Acest lucru a fost afirmat de Julianus în
Cartea a patra a Digestului.
3. Același, Despre Edict, Cartea XV.
Julianus, în Cartea a treia a Digestului, afirmă că o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat poate fi opusă ori de câte
ori aceeași chestiune se ridică din nou în instanță între aceleași părți. Prin urmare, dacă cineva introduce o acțiune pentru
întreaga moștenire, după ce a pierdut una, introdusă pentru a recupera o parte din aceasta, sau invers, va fi împiedicat de o
excepție.
4. Același, Despre Edict, Cartea LXXII.
O excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat este înțeleasă tacit ca incluzând toate persoanele care sunt interesate în
cauză.
(5) The Same, On the Edict, Book LXXIV.
Procedurile sunt considerate ca fiind inițiate cu referire la aceeași chestiune, nu numai atunci când un reclamant nu face uz de
aceeași acțiune pe care a intentat-o în primul rând, ci și atunci când introduce o alta referitoare la aceeași chestiune. De
exemplu, dacă cineva care a introdus o acțiune pe mandat, după ce adversarul său a promis că se va prezenta în instanță,
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introduce una pe motiv de mandat voluntar sau una pentru recuperarea bunurilor, el inițiază o procedură referitoare la aceeași
chestiune. Prin urmare, se spune foarte corect că nu introduce o acțiune cu privire la aceeași chestiune doar cel care nu
încearcă din nou să obțină același rezultat. Într-adevăr, atunci când cineva schimbă acțiunea, trebuie să schimbe și natura
cererii sale, deoarece se consideră că el introduce întotdeauna o acțiune în justiție cu referire la același obiect, chiar dacă
recurge la un alt tip de acțiune decât cel pe care l-a utilizat inițial.
6. Paulus, Despre edict, Cartea LXX.
S-a considerat, în mod foarte rezonabil, că o singură acțiune este suficientă pentru soluționarea unei singure controverse și o
singură hotărâre judecătorească pentru a pune capăt unei cauze; în caz contrar, litigiile ar crește enorm și ar fi producătoare
de dificultăți insurmontabile, mai ales atunci când au fost pronunțate decizii contradictorii. Prin urmare, este foarte frecventă
introducerea unei excepții pe motiv de autoritate de lucru judecat.
7. Ulpianus, Despre edict, cartea LXXV.
Dacă cineva, după ce a intentat o acțiune în justiție pentru întreaga proprietate și a pierdut-o, ar intenta apoi o acțiune pentru a
recupera o parte din aceasta, va fi împiedicat de o excepție pe motiv de res judicata; deoarece o parte este inclusă în întreg și
este considerată același lucru atunci când se revendică o parte din ceva și toată proprietatea a fost cerută anterior. De
asemenea, nu contează dacă cererea este făcută pentru un anumit articol, pentru o sumă de bani sau pentru un drept. Prin
urmare, dacă cineva dă în judecată pentru a recupera o suprafață de teren și, ulterior, introduce o acțiune pentru o porțiune
divizată sau indivizibilă din acesta, trebuie spus că va fi împiedicat de o excepție. Sau, dacă sugerați, ca exemplu, că eu
deschid o acțiune pentru o anumită parte a unei suprafețe de teren, pe care am cerut-o anterior în întregime, voi fi exclus
printr-o excepție. Aceeași regulă trebuie adoptată și în cazul în care, în primul rând, este intentată o acțiune pentru două
articole diferite, iar ulterior este intentată o acțiune pentru oricare dintre ele, deoarece excepția va funcționa ca o interdicție.
De asemenea, dacă cineva introduce o acțiune în justiție pentru a recupera o suprafață de teren și, după ce a pierdut-o,
introduce apoi o acțiune pentru copacii care au fost tăiați pe terenul respectiv, sau dacă, în primul rând, introduce o acțiune
pentru o casă și, ulterior, introduce o acțiune pentru terenul pe care se află aceasta sau pentru lemnul sau piatra din care este
construită, se va aplica aceeași regulă. La fel se întâmplă și în cazul în care eu, în primul rând, intentez o acțiune în justiție
pentru o navă, iar apoi o acțiune în justiție pentru recuperarea părților individuale din care este compusă.
1. Dacă deschid o acțiune pentru a recupera o sclavă însărcinată, care a conceput și a născut un copil după ce a fost introdusă
în cauză, iar apoi deschid o acțiune pentru a recupera copilul, este un aspect important dacă se va decide că am revendicat
aceeași creanță sau una diferită. Și, într-adevăr, se poate considera că o acțiune este introdusă pentru același lucru, ori de câte
ori ceea ce a fost cerut în fața primului judecător este cerut în fața celui de-al doilea. Prin urmare, în aproape toate aceste
cazuri, o excepție va funcționa ca un obstacol.
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2. Există totuși o diferență în ceea ce privește piatra și bârnele din care este compusă o casă, pentru că, în cazul în care cineva
introduce un proces pentru o casă și îl pierde, iar ulterior introduce unul pentru piatră sau bârne, sau orice altceva, ca fiind
proprietatea sa, se află într-o astfel de poziție încât se va considera că a afirmat o cerere diferită, deoarece o casă poate
aparține unei persoane care nu deține pietrele din care este construită. În cele din urmă, atunci când materialele au fost
folosite pentru ridicarea unei case aparținând altei persoane, proprietarul le poate recupera după ce au fost separate de clădire.
3. Aceeași problemă se pune cu referire la culturi, ca și în cazul în care este vorba de copilul unei sclave. Pentru că aceste
lucruri nu există încă, totuși ele sunt derivate din proprietatea pentru recuperarea căreia a fost intentată acțiunea; și cea mai
bună opinie este că această excepție nu se va aplica în cazul lor. Cu toate acestea, este clar că, în cazul în care fie culturile, fie
copiii sclavului au fost incluși în restituirea proprietății, iar valoarea lor a fost evaluată, rezultatul va fi că o excepție poate fi
efectiv introdusă.
4. Și, în general (după cum spune Julianus), o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat va funcționa ca un obstacol ori
de câte ori aceeași chestiune este adusă din nou în instanță între aceleași persoane sau într-un alt tip de caz. Prin urmare, dacă,
după ce a intentat o acțiune în justiție pentru a recupera o moștenire și a pierdut-o, reclamantul introduce o acțiune pentru a
recupera anumite articole care fac parte din moștenire; sau dacă, după ce a intentat o acțiune pentru a recupera anumite
articole care aparțin acesteia și a eșuat, introduce apoi o acțiune pentru a recupera întreaga moștenire, va fi împiedicat de o
excepție.
5. Aceeași regulă ar trebui adoptată în cazul în care cineva, după ce a intentat o acțiune pentru a colecta o creanță de la un
debitor al unei moșteniri și a pierdut-o, introduce una pentru a recupera întreaga moștenire; sau, pe de altă parte, dacă, în
primul rând, a intentat o acțiune pentru a recupera moștenirea, iar apoi introduce una pentru a colecta o creanță care face
parte din activele acesteia, o excepție, în acest caz, va funcționa ca o interdicție; deoarece dacă intentez o acțiune pentru o
moștenire, toate bunurile și drepturile de acțiune care îi aparțin sunt considerate ca fiind incluse în cerere.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lacuna : 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXV.
Dacă vă dau în judecată pentru o proprietate și sunt înfrânt, pentru că nu sunteți în posesia nici unei părți din ea, și dacă vă
dau din nou în judecată pentru a o recupera, după ce ați obținut o parte din ea, poate fi această excepție invocată în mod
corect împotriva mea? Cred că excepția nu va funcționa ca un obstacol, indiferent dacă s-a decis că averea era a mea sau dacă
adversarul meu a fost exonerat de răspundere deoarece nu era în posesia niciunei părți din ea.
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1. Dacă cineva, după ce și-a apărat titlul de proprietate asupra unei suprafețe de teren pe care credea că este în posesia sa, iar
hotărârea fiind pronunțată în favoarea reclamantului, pârâtul cumpără ulterior terenul, poate fi obligat reclamantul să i-l
restituie? Neratius spune că, dacă o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat este invocată împotriva celui care
intentează a doua oară o acțiune în justiție pentru terenul respectiv, acesta poate răspunde că hotărârea a fost pronunțată în
favoarea sa.
2. Julianus spune că o excepție pe motiv de res judicata trece de la partea interesată inițială la cumpărător, dar nu se întoarce
de la cumpărător la partea inițială. Prin urmare, dacă tu vinzi un bun aparținând unei proprietăți, iar eu deschid o acțiune
pentru a recupera acest bun de la cumpărător și câștig procesul, nu pot invoca excepția împotriva ta, dacă tu deschizi o
acțiune împotriva mea. Dar dacă hotărârea nu a fost pronunțată între persoana căreia i-ați vândut proprietatea și eu.
(10) Julianus, Digest, Cartea LI.
Sau dacă eu am pierdut procesul, nu vei putea invoca excepția împotriva mea.
11. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXV.
Dacă o mamă, în temeiul Decretului Senatului, ar intenta o acțiune în justiție pentru a recupera averea fiului său minor
decedat, pe motiv că ea credea că, testamentul tatălui său fiind rupt, nu se putea face nicio substituție pupilară, și ar fi fost
înfrântă, deoarece testamentul tatălui nu fusese rupt, iar după deschiderea testamentului, unde ar fi trebuit să apară substituția
pupilară, se constată că nu există niciuna, și dacă ea introduce din nou o acțiune pentru avere, va fi împiedicată de o excepție
pe motiv de autoritate de lucru judecat; așa cum spune Neratius. Nu mă îndoiesc că ea va fi împiedicată de o excepție pe
motiv de autoritate de lucru judecat, dar ar trebui să i se acorde ajutor, deoarece ea a avansat doar un singur punct în favoarea
sa, și anume, că testamentul tatălui a fost încălcat.
1. În cele din urmă, Celsus spune că, dacă deschid o acțiune pentru a recupera un sclav pe care cred că este proprietatea mea,
pentru că mi-a fost predat de altcineva, în timp ce, de fapt, este al meu, deoarece aparține unei proprietăți pe care am
moștenit-o, și deschid o a doua acțiune, după ce am pierdut-o pe prima, pot fi împiedicat de o excepție.
2. Cu toate acestea, dacă cineva introduce o acțiune în justiție pentru un teren pe motiv că Titius i l-a predat și, după ce a fost
învins, ulterior introduce o acțiune în justiție pentru un alt motiv, nu ar trebui să fie împiedicat de o excepție.
3. Julianus mai spune că, dacă tu și cu mine suntem moștenitorii lui Titius, și dacă tu pornești o acțiune împotriva lui
Sempronius pentru o parte dintr-un teren despre care susții că aparține moștenirii, și ești învins, iar eu cumpăr ulterior aceeași
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parte de teren de la Sempronius, pot să interpun o excepție împotriva ta cu titlu de interdicție, dacă tu pornești o acțiune în
partaj împotriva mea, deoarece chestiunea a fost decisă pe cale judiciară între tine și vânzătorul meu. Căci dacă, înainte de a
intenta o acțiune în justiție pentru partea de teren menționată, aș intenta o acțiune în partaj, se poate opune o excepție pe
motiv că problema dintre dumneavoastră și mine a fost soluționată în instanță.
4. Atunci când originea a două cereri este aceeași, aceasta face ca și o a doua cerere să fie aceeași. Dar dacă eu deschid o
acțiune pentru un teren sau un sclav și pierd procesul, iar ulterior aș avea o nouă cauză din care să obțin proprietatea, nu voi fi
împiedicat de această excepție, decât dacă proprietatea mea, pierdută pentru moment, este ulterior recuperată printr-o anumită
specie de postliminium. Dar ce se întâmplă dacă sclavul pe care îl revendic este luat de dușman și se întoarce ulterior în baza
dreptului de postliminium? În acest caz, voi fi împiedicat de excepție, deoarece se înțelege că este vorba de aceeași chestiune;
dar dacă aș fi obținut proprietatea pentru un alt motiv, excepția nu va funcționa ca o interdicție. Prin urmare, dacă mi se lasă o
proprietate sub o anumită condiție și, în timp ce aceasta este în curs de soluționare, după ce am dobândit dreptul de
proprietate asupra acesteia, deschid un proces și sunt respins, iar apoi, după ce condiția a fost îndeplinită, intentez din nou un
proces pentru a recupera moștenirea, cred că nu se poate invoca o excepție, deoarece anterior am avut un titlu de proprietate
diferit de cel pe care îl am în prezent.
5. Prin urmare, dacă dreptul de proprietate este dobândit după ce a fost formulată prima cerere, aceasta schimbă natura
cauzei, dar schimbarea opiniei reclamantului nu face acest lucru; ca, de exemplu, dacă cineva crede că are dreptul de
proprietate asupra unui bun prin moștenire și își schimbă opinia și crede că are dreptul la acesta în temeiul unei donații. Acest
lucru nu dă naștere la o nouă cerere, deoarece, indiferent în ce mod sau de unde ar fi dobândit o persoană dreptul de
proprietate asupra bunului, dreptul său la acesta a fost soluționat definitiv în prima acțiune.
6. Dacă cineva intentează o acțiune pentru dreptul de a trece pe terenul altuia și, ulterior, introduce una pentru a trece cu
mașina pe același teren, cred că se poate susține cu tărie că s-a cerut un lucru în primul rând și altul în al doilea și, prin
urmare, că nu se poate opune o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat.
7. Practica noastră este ca, atunci când se invocă o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat, să includem toate părțile
care au dreptul de a aduce chestiunea în instanță împreună cu reclamantul. Printre acestea se numără avocatul care a fost
îndrumat să introducă acțiunea, un tutore, curatorul unui nebun sau al unui minor și funcționarul care se ocupă de afacerile
unui oraș. Din partea pârâtului, oricine își asumă apărarea este inclus, deoarece cel care inițiază o acțiune împotriva sa
introduce o acțiune în instanță.
8. În cazul în care cineva inițiază o acțiune împotriva unui fiu aflat sub control paternal pentru recuperarea unui sclav și,
ulterior, inițiază una împotriva tatălui pentru același sclav, va exista un motiv pentru această excepție.
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9. Dacă deschid o acțiune împotriva vecinului meu pentru a-l obliga să se ocupe de apele pluviale și, ulterior, unul dintre noi
își vinde terenul, iar cumpărătorul introduce aceeași acțiune sau aceasta este introdusă împotriva sa, această excepție va
funcționa ca un impediment, dar numai cu referire la lucrările care au fost efectuate după pronunțarea hotărârii.
10. De asemenea, în cazul în care Titius i-ar da lui Seius, cu titlu de gaj, o proprietate pe care a încercat să o recupereze de la
dumneavoastră, iar Seius ar introduce ulterior o acțiune în garanție împotriva dumneavoastră, trebuie să se stabilească
momentul în care Titius a gajat proprietatea. În cazul în care a făcut acest lucru înainte de a intenta o acțiune în justiție,
excepția nu va funcționa ca un impediment, deoarece ar fi trebuit să prezinte cererea, iar eu îmi păstrez dreptul meu de a
acționa în garanție fără a fi afectat. Cu toate acestea, dacă a gajat bunul după ce a intentat acțiunea, opinia cea mai bună este
că o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat va funcționa ca un obstacol.
12. Paulus, Despre edict, Cartea LXX.
Atunci când se pune întrebarea dacă această excepție va funcționa sau nu ca o interdicție, ar trebui să se verifice dacă este
vorba de aceeași proprietate;
13. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXV.
Fie aceeași sumă, fie același drept care a făcut obiectul primei acțiuni.
14. Paulus, Despre Edict, Cartea LXX.
De asemenea, trebuie să se verifice dacă există aceeași cauză a acțiunii sau dacă persoanele sunt de același rang, iar dacă
aceste lucruri nu coincid, cazul este diferit. În cazul în care se invocă această excepție, se înțelege că aceeași proprietate este
cea care a făcut obiectul primei acțiuni, chiar dacă calitatea sau cantitatea sa nu a fost păstrată în mod absolut, și nu s-a făcut
nicio adăugire sau deducere din ea, deoarece termenul ar trebui să fie acceptat în sensul cel mai larg, din cauza bunăstării
părților interesate.
1. În cazul în care cineva se bucură de uzufructul unei părți a proprietății și introduce o acțiune în justiție pentru a recupera
întregul uzufruct și pierde procesul, 3i apoi introduce o acțiune pentru cealaltă jumătate a uzufructului, care i-a revenit
ulterior, nu va fi împiedicat de o excepție, pentru motivul că uzufructul nu revine unei părți din moștenire, ci persoanei înseși.
2. În cazuri de acest fel, acțiunile personale diferă de cele reale, deoarece, atunci când același bun îmi este datorat de același
individ, fiecare cauză de acțiune se bazează pe o obligație separată; și o procedură judiciară care se referă la una dintre ele nu
este anulată de o cerere similară pentru alta. Dar atunci când deschid o acțiune reală fără să menționez pe ce temei susțin că
2917

proprietatea este a mea, toate titlurile de proprietate sunt incluse în cererea pentru o singură parte, deoarece, deși proprietatea
nu poate fi a mea de mai multe ori, ea îmi poate fi datorată de mai multe ori.
3. În cazul în care cineva inițiază o procedură în temeiul interdicției pentru a intra în posesia unui bun și, ulterior, introduce o
acțiune reală, nu va fi împiedicat de o excepție, deoarece procedura de obținere a posesiei în temeiul unei interdicții și o
acțiune pentru a stabili proprietatea asupra bunului sunt diferite.
15. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XXX.
În cazul în care un proces care implică o moștenire este în curs de desfășurare între tine și mine, iar tu ai în posesia ta unele
bunuri care aparțin acestei moșii, iar eu am și eu unele, nimic nu mă împiedică să deschid o acțiune împotriva ta pentru a
recupera moștenirea și, pe de altă parte, nimic nu te împiedică să deschizi o acțiune împotriva mea în același scop. Cu toate
acestea, dacă, după soluționarea cauzei, veți introduce o astfel de acțiune împotriva mea, va fi necesar să se stabilească dacă
averea a fost adjudecată ca fiind a mea sau a dumneavoastră. În cazul în care a fost decisă ca fiind a mea, excepția pe motiv
de autoritate de lucru judecat va funcționa ca o interdicție împotriva dumneavoastră, deoarece, din simplul motiv că s-a
pronunțat o hotărâre în favoarea mea și s-a constatat că averea îmi aparține, s-a decis că nu este a dumneavoastră. Cu toate
acestea, dacă s-a constatat că nu-mi aparține, se înțelege că nu s-a stabilit nimic cu privire la titlul dumneavoastră, deoarece sar putea ca bunurile să nu aparțină niciunuia dintre noi.
16. Julianus, Digest, Cartea LI.
Căci ar fi extrem de nedrept ca o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat să avantajeze partea împotriva căreia a fost
pronunțată hotărârea.
(17) Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XXX.
Dacă eu deschid un proces împotriva ta pentru a recupera o proprietate care îmi aparține, iar tu ești exonerat de orice
răspundere pentru că ai dovedit că ai încetat să mai deții proprietatea respectivă, fără nicio fraudă din partea ta; și apoi, după
ce ai obținut posesia acestei proprietăți a doua oară, eu deschid din nou o acțiune împotriva ta, o excepție pe motiv de res
judicata nu poate fi opusă în mod eficient împotriva mea.
18. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXX.
În cazul în care cineva intentează o acțiune în justiție pentru producerea unei proprietăți și adversarul său este exonerat de
răspundere pentru că nu era în posesie, iar după ce a reintrat ulterior în posesie, proprietarul intentează a doua oară o acțiune
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în justiție, o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat nu poate fi invocată în mod corespunzător, deoarece condiția
cazului este diferită.
(19) Marcellus, Digest, cartea XIX.
Un anumit om a dat același bun în gaj în două momente diferite, al doilea creditor a intentat o acțiune în gaj împotriva
primului și a câștigat procesul, iar primul a intentat ulterior o acțiune similară împotriva celui de-al doilea. S-a pus întrebarea
dacă o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat ar funcționa ca un obstacol. În cazul în care cel de-al doilea creditor a
invocat excepția înainte ca bunul să îi fie gajat și nu a putut avansa nimic nou și valabil, excepția ar fi, fără îndoială, un
obstacol, deoarece aduce în discuție același punct care a fost deja soluționat.
20. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XVI.
În cazul în care a fost intentat un proces împotriva moștenitorului, în temeiul unui testament, de către o persoană căreia i-a
fost lăsat tot argintul familiei și care credea că i-au fost lăsate doar anumite mese, și care a adus în instanță doar problema
evaluării acestor mese, iar ulterior a intentat un proces pentru a recupera banii care i-au fost lăsați, Trebatius spune că nu va fi
împiedicat de o excepție, pentru motivul că nu a intentat proces pentru acest lucru în primul rând și nici nu intenționa să o
facă, iar judecătorul nu a pronunțat nicio decizie cu referire la aceasta.
21. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXI.
Dacă mi s-a lăsat prin testament o farfurie de argint, iar eu intentez o acțiune împotriva moștenitorului pentru a o recupera, iar
ulterior se va constata că testatorul mi-a lăsat și garderoba sa printr-un codicil, această din urmă moștenire nu va fi afectată de
prima decizie, deoarece nici părțile din proces, nici judecătorul nu au înțeles că era ceva în litigiu în afară de farfuria de
argint.
1. Dacă deschid o acțiune în justiție pentru a recupera o turmă de oi și sunt învins, iar turma crește sau scade în număr, iar eu
deschid din nou o acțiune pentru a recupera aceeași turmă, o excepție poate fi efectiv opusă împotriva mea. Dacă deschid o
acțiune în justiție pentru oricare dintre animalele care compun turma, iar aceasta este prezentă ca parte a acesteia, cred că
excepția va funcționa în continuare ca un obstacol.
2. Dacă intentați o acțiune împotriva cuiva pentru a-i recupera pe Stichus și Pamphilus, despre care susțineți că sunt sclavii
dumneavoastră, iar adversarul dumneavoastră este exonerat de răspundere, iar dumneavoastră intentați din nou o acțiune
împotriva lui, susținând că Stichus este sclavul dumneavoastră, se stabilește că veți fi împiedicat de o excepție.
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3. Dacă deschid o acțiune în justiție pentru un teren pe care pretind că este al meu și, ulterior, deschid o acțiune pentru a
recupera uzufructul acestuia, pe motiv că, întrucât terenul îmi aparține, uzufructul său este, de asemenea, al meu, voi fi exclus
printr-o excepție, deoarece oricine deține un teren nu poate deschide o acțiune pentru a recupera uzufructul acestuia. Cu toate
acestea, dacă intentez o acțiune pentru a recupera uzufructul, ca fiind al meu, iar ulterior, după ce am obținut proprietatea
terenului, intentez din nou o acțiune în justiție pentru uzufruct, se poate spune că situația este diferită, deoarece, după ce am
obținut terenul în sine, uzufructul de care mă bucuram anterior încetează să mai fie al meu ca o servitute și devine din nou
proprietatea mea prin dreptul de proprietate și, ca să spunem așa, printr-un titlu diferit.
4. Dacă deveniți fideiusor pentru sclavul meu, dacă o acțiune este intentată împotriva mea în temeiul peculiumului său, iar eu
câștig procesul, iar ulterior o acțiune este intentată împotriva dumneavoastră pentru aceeași cauză, o excepție pe motiv de
autoritate de lucru judecat poate fi invocată în mod eficient.
(22) Paulus, Despre Edict, Cartea XXXI.
Dacă o acțiune în depozit este intentată împotriva unui moștenitor și este pierdută, reclamantul poate intenta una împotriva
celorlalți moștenitori care nu se pot prevala de o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat. Căci, deși aceeași chestiune
este implicată în acțiuni diferite, totuși, schimbarea părților împotriva cărora este intentată acțiunea în mod individual conferă
cauzei un aspect diferit. În cazul în care un proces este intentat împotriva moștenitorului din cauza unei fraude comise de
defunct, iar ulterior este intentat un proces împotriva acestuia pentru un act fraudulos al său, o excepție pe motiv de autoritate
de lucru judecat nu va funcționa ca un obstacol, deoarece este implicată o chestiune diferită.
23. Ulpianus, Disputations, Book III.
Atunci când se introduce o acțiune doar pentru recuperarea dobânzii pierdute, nu trebuie să existe nicio temere că o excepție
pe motiv de autoritate de lucru judecat va funcționa ca un obstacol într-un proces pentru principalul, deoarece, așa cum este
un avantaj de coastă, nici, pe de altă parte, nu va fi un impediment. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care, într-un
contract de bună credință, reclamantul dorește doar să încaseze dobânda, pentru că dobânda continuă să curgă, deoarece atâta
timp cât contractul de bună credință rămâne în picioare, va. face acest lucru.
24. Julianus, Digest, Cartea a IX-a.
Atunci când cineva cumpără un bun de la o persoană care nu este proprietar și este ulterior exonerat de răspundere atunci
când proprietarul însuși introduce o acțiune în justiție pentru a-l recupera, iar cumpărătorul pierde apoi posesia bunului și
inițiază o acțiune pentru a-l recupera de la proprietarul care a intrat în posesia acestuia, acesta din urmă poate recurge la o
excepție pe motiv că bunul îi aparține, iar celălalt poate răspunde că nu s-a hotărât că este al său.
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(25) The Same, Digest, Cartea LI.
În cazul în care cineva care nu este moștenitor ar intenta o acțiune în revendicare și, după ce a devenit moștenitor, ar intenta
din nou o acțiune în justiție pentru aceeași moștenire, nu se va putea opune unei excepții pe motiv de autoritate de lucru
judecat.
1. Este în puterea unui cumpărător să introducă o acțiune pentru a obliga la restituirea bunului în termen de șase luni, atunci
când condiția era ca, dacă un sclav valora mai puțin decât a fost vândut, să fie restituit surplusul plătit; pentru că această
ultimă acțiune include și clauza de restituire a banilor, atunci când sclavul avea un asemenea defect încât, din cauza lui,
cumpărătorul nu l-ar fi cumpărat dacă ar fi fost conștient de el. Prin urmare, se spune foarte corect că, dacă cumpărătorul care
s-a folosit de una dintre aceste acțiuni o folosește ulterior pe cealaltă, poate fi împiedicat printr-o excepție pe motiv de
autoritate de lucru judecat.
2. Dacă vă amestecați în afacerile mele și intentați o acțiune pentru o suprafață de teren în numele meu, iar eu, ulterior, nu
ratific cererea pe care ați făcut-o, ci vă ordon să intentați din nou o acțiune pentru a recupera același teren, o excepție pe
motiv de autoritate de lucru judecat nu va acționa ca o interdicție atunci când condițiile s-au schimbat de când a fost dat
mandatul. Aceeași regulă se va aplica în cazul în care se introduce o acțiune personală, și nu una reală.
26. Africanus, Întrebări, Cartea a IX-a.
Am intentat o acțiune împotriva dvs. susținând că am dreptul de a-mi ridica casa cu trei metri mai sus și am pierdut-o. Acum,
am intentat o acțiune împotriva dvs. susținând că am dreptul de a-mi ridica casa cu șase metri mai sus. O excepție pe motiv
de autoritate de lucru judecat poate fi, fără îndoială, invocată. Dacă deschid din nou o acțiune în instanță susținând că am
dreptul de a-mi ridica casa cu încă trei metri mai sus, o excepție va funcționa ca un obstacol; deoarece, din moment ce nu am
putut să o ridic la o înălțime mai mică, cu siguranță nu aș avea dreptul să o ridic la o înălțime și mai mare.
1. De asemenea, dacă, după ce a intentat o acțiune în justiție pentru a recupera o suprafață de teren și a pierdut-o, reclamantul
introduce o acțiune în justiție pentru o insulă care s-a format într-un râu situat vizavi de terenul respectiv, va fi împiedicat de
o excepție.
27. 27. Neratius, Pergamente, Cartea a VII-a.
Când, într-o a doua acțiune, se pune problema dacă proprietatea este aceeași cu cea care a făcut obiectul primei acțiuni,
trebuie să se ia în considerare următoarele lucruri: în primul rând, părțile interesate; în al doilea rând, proprietatea pentru care
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s-a intentat acțiunea; și în al treilea rând, cauza imediată a acțiunii. Pentru că acum nu are nicio importanță dacă cineva crede
că are o cauză bună de acțiune, la fel cum nu ar avea importanță nici dacă, după ce s-a pronunțat o hotărâre împotriva sa, ar
trebui să găsească noi documente care să-i întărească cauza.
28. Papinianus, Întrebări, cartea XXVII.
O excepție întemeiată pe autoritatea de lucru judecat îl va împiedica pe cel care succede în proprietatea părții care a pierdut
procesul.
29. Același, Opinii, Cartea I.
O excepție pe motiv de res judicata nu va funcționa ca o interdicție împotriva unui coerede care nu a fost parte la proces; și
un sclav, care nu a fost încă manumit în conformitate cu termenii unui trust, nu poate fi. revendicat din nou ca sclav, după ce
hotărârea a fost pronunțată în favoarea libertății sale; dar este de datoria pretorului să se asigure că hotărârea este respectată
în acest caz, deoarece el nu poate decide în favoarea părții care a fost învinsă. Căci dacă s-a intentat o acțiune pentru
declararea unui testament inoportun împotriva unuia dintre coerezi, sau dacă doi coerezi au intentat acțiuni separat, iar unul
dintre ei își câștigă cauza, s-a stabilit că acordarea libertății trebuie să intre în vigoare; totuși, este de datoria judecătorului să
prevadă despăgubirea părții care a avut câștig de cauză și care trebuie să mantuiască sclavul.
1. În cazul în care un debitor introduce o acțiune în justiție pentru a stabili proprietatea unui bun, pe care l-a gajat fără a-l
notifica pe creditor, iar hotărârea este pronunțată împotriva sa, nu se va considera că creditorul ocupă locul părții învinse,
deoarece acordul cu privire la gaj a precedat decizia.
30. Paulus, Întrebări, cartea XIV.
Un oarecare om care putea să-i succeadă ca moștenitor de drept, după ce a fost desemnat moștenitor al celei de-a șasea părți
dintr-o moștenire, a contestat legalitatea testamentului și, după ce a cerut jumătate din moștenire de la unul dintre
moștenitorii desemnați, a pierdut procesul. Se consideră că acesta a inclus a șasea parte din moștenire în cererea sa și, prin
urmare, dacă a intentat o acțiune în justiție pentru aceeași parte în temeiul aceluiași testament, o excepție pe motiv de
autoritate de lucru judecat va funcționa ca o interdicție împotriva sa.
(1) Latinus Largus: O tranzacție a avut loc cu privire la o proprietate care aparținea lui Maevius, dar al cărui drept asupra
acesteia a fost contestat de Titius, iar Titius a efectuat un transfer al proprietății proprietății către Maevius, în calitate de
moștenitor, transfer în cadrul căruia a fost livrată o anumită suprafață de teren care, cu câțiva ani înainte, fusese ipotecată
bunicului lui Maevius, iar ulterior unei alte persoane, în conformitate cu contractul. După ce aceste chestiuni au fost
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soluționate, cel de-al doilea creditor al lui Titius a intentat o acțiune în justiție pentru a-și revendica creanța și a obținut-o.
După această judecată, Maevius a găsit printre actele bunicului său biletul executat de Titius, din care reieșea că terenul care
era inclus în tranzacția menționată fusese, de asemenea, grevat de către Titius în favoarea bunicului său. Prin urmare, întrucât
era evident că terenul ipotecat anterior bunicului lui Maevius, moștenitorul, era același cu cel în contul căruia Maevius a avut
o hotărâre pronunțată împotriva sa în favoarea celui de-al doilea creditor, întreb dacă dreptul bunicului său, pe care nu-l
cunoștea la momentul în care a fost intentată acțiunea de recuperare a terenului, nu putea fi prescris prin invocarea unei
excepții. Am răspuns că, în cazul în care proprietatea terenului a fost pusă în discuție și a fost pronunțată o hotărâre în
favoarea creditorului menționat, ar trebui să considerăm că o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat ar funcționa ca
o interdicție împotriva părții care a pierdut procesul anterior și care a intentat un alt proces, deoarece, deoarece reclamantul a
avut câștig de cauză, problema pare a fi aceeași cu cea implicată anterior. Cu toate acestea, în cazul în care persoana în
posesie ar fi exonerată de răspundere și, după ce a pierdut posesia, ar intenta o acțiune în justiție pentru a o recupera de la
aceeași parte care nu a avut câștig de cauză în primul rând, aceasta nu va fi împiedicată de o excepție, deoarece în hotărârea
pronunțată în favoarea sa, nu s-a decis nimic cu privire la titlul său. Cu toate acestea, atunci când acțiunea în gaj a fost
introdusă împotriva primului creditor, nu s-ar putea întâmpla să se ridice nicio problemă cu privire la titlul părții aflate în
posesie, deoarece, în controversele care se referă la proprietate, ceea ce s-a decis că este al meu este în același timp decis că
nu aparține altei persoane; dar, în cazul unei obligații, rezultatul va fi că, atunci când proprietatea este grevată în favoarea
unei persoane, nu rezultă că nu este grevată în favoarea alteia, dacă aceasta din urmă poate dovedi că acesta din urmă poate
dovedi că acesta este faptul. Se poate spune că este probabil ca o excepție să nu funcționeze ca un obstacol, deoarece nu a
existat niciun dubiu cu privire la dreptul posesorului, ci doar cu privire la grevare. Cu toate acestea, în cazul menționat,
punctul care prezintă cea mai mare dificultate pentru mine este dacă dreptul de gaj se stinge atunci când se dobândește
dreptul de proprietate; deoarece dreptul de gaj nu poate continua să existe atunci când creditorul devine proprietarul bunului.
Cu toate acestea, o acțiune în garanție va fi admisă, deoarece este adevărat că bunul a fost gajat și creanța nu a fost
satisfăcută. Din acest motiv, nu cred că o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat va funcționa ca un obstacol.
(31) The Same, Opinii, Cartea a III-a.
Paulus a considerat că o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat nu poate fi invocată în mod eficient împotriva
oricărei persoane care a intentat o acțiune personală pentru recuperarea unui bun, care a intentat anterior o acțiune pentru
același bun și a pierdut-o.
Tit. 3. Cu privire la diferite excepții temporare și la unirea mai multor posesiuni.
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1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIV.
Pentru că se naște frecvent o discuție cu referire la zilele disponibile, să vedem în ce constă puterea de a-și menține
drepturile. În primul rând, este necesar ca reclamantul să aibă puterea de a intenta o acțiune, deoarece nu este suficient ca
pârâtul să fie în măsură să se apere singur sau să angajeze pe cineva care să o facă în mod corespunzător pentru el, ci, de
asemenea, reclamantul nu trebuie să fie împiedicat de niciun motiv legitim să intenteze o acțiune. Prin urmare, dacă se află în
mâinile inamicului, dacă este absent pentru afaceri pentru stat, dacă se află în închisoare sau dacă este reținut undeva de o
furtună, astfel încât nu poate intenta acțiunea sau nu poate ordona ca aceasta să fie făcută, se consideră că nu are puterea de a
face acest lucru. Este clar că o persoană care este împiedicată de boală, dar care este capabilă să ordone intentarea unei
acțiuni în justiție, ar trebui să fie considerată ca având puterea de a face acest lucru. Nu există nimeni care să nu fie conștient
de faptul că cel care nu are posibilitatea de a se prezenta în fața pretorului nu are puterea de a intenta o acțiune. Prin urmare,
sunt disponibile doar acele zile în care pretorul face dreptate.
2. Marcellus, Digest, Cartea a VI-a.
Se pune întrebarea dacă ziua intercalară ar trebui sau nu să fie socotită în favoarea părții împotriva căreia a fost pronunțată
hotărârea, în timpul prevăzut pentru executarea silită a hotărârii. Ar trebui, de asemenea, să fie inclusă în termenul stabilit de
lege pentru stingerea dreptului la acțiune? Ar trebui să se considere, fără îndoială, că termenul este prelungit de ziua
intercalară; de exemplu, atunci când se pune o problemă cu privire la uzucapiune care trebuie să fie finalizată într-un termen
stabilit sau la acțiunile care trebuie introduse într-un anumit termen, așa cum este cazul celei mai mari părți a celor care se
referă la actele jilțului. Dacă, totuși, cineva ar vinde un teren cu condiția ca, dacă prețul nu este plătit în termen de treizeci de
zile, vânzarea să fie nulă, cumpărătorul va avea dreptul să beneficieze de ziua intercalară? Eu consider că nu.
3. Modestinus, Diferențe, Cartea a VI-a.
Este clar că prescripția bazată pe posesia îndelungată se aplică atât la terenuri, cât și la sclavi.
4. Javolenus, Epistole, Cartea a VII-a.
Dacă un sclav care aparține unei moșii sau cuiva care se află în mâinile dușmanului primește o garanție pentru plata unei
datorii, termenul de prescripție pentru această garanție începe să curgă imediat; pentru că trebuie să verificăm nu dacă cel
care a pus un drept de retenție asupra proprietății poate intenta o acțiune, ci dacă persoana în favoarea căreia a fost grevată
are dreptul de a face acest lucru împotriva celui dintâi. În caz contrar, ar fi extrem de nedrept dacă, din cauza rangului
reclamanților, obligațiile pârâților ar trebui să fie prelungite, deoarece aceștia nu pot face nimic pentru a împiedica intentarea
unei acțiuni împotriva lor.
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5. Ulpianus, Disputații, Cartea a III-a.
Să vedem dacă vreun viciu de titlu al reclamantului, sau al donatorului, sau al testatorului care mi-a lăsat un bun, îmi va
prejudicia drepturile, dacă el nu avea în primul rând un bun titlu pentru posesia acestuia. Cred că nu va fi nici un dezavantaj,
nici un beneficiu pentru mine, pentru că eu pot dobândi prin uzucapiune ceva ce partea de la care obțin proprietatea nu poate
dobândi în acest mod.
1. A fost propus următorul caz. O anumită femeie a vândut un obiect după ce l-a pus în gaj, iar moștenitorul ei l-a
răscumpărat. Se pune întrebarea dacă moștenitorul poate face uz de o excepție pe motiv de posesie îndelungată împotriva
creditorului care încearcă să obțină posesia gajului. Am considerat că acest moștenitor care a răscumpărat gajul de la un terț
se poate prevala de excepție, deoarece el succede în locul acestuia din urmă, și nu în locul celui care a gajat bunul. Cazul este
același ca și cum acesta ar fi răscumpărat bunul și ar fi devenit ulterior moștenitor.
6. Africanus, Întrebări, Cartea a IX-a.
Dacă vând același bun, separat, la două persoane, cumpărătorul căruia i-a fost predat mai întâi va fi singurul care va beneficia
de posesie. Căci dacă îți vând ceva, iar ulterior îl cumpăr de la tine și apoi îl vând lui Titius, acesta va avea dreptul să
beneficieze atât de posesia ta, cât și de a mea, deoarece tu ești obligat să-mi dai posesia, iar eu sunt obligat să i-o transfer lui.
1. Ți-am vândut un sclav și s-a convenit între noi că, dacă prețul nu este plătit până la o anumită dată, vânzarea trebuie
considerată nulă. Întrucât acest lucru a avut loc în realitate, s-a pus întrebarea ce opinie ar trebui să se dea cu referire la
perioada suplimentară în care ați deținut sclavul. Răspunsul a fost că ar trebui să se respecte aceeași regulă ca și în cazul în
care proprietatea este returnată sub o condiție; pentru că este ca și cum mi-ați fi vândut sclavul a doua oară și, atunci când
vânzătorul a intrat ulterior în posesia lui, timpul care a precedat vânzarea a fost adăugat la cel în care sclavul a fost deținut de
partea care l-a returnat.
7. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
Atunci când cineva a pescuit ani de zile într-un anumit loc dintr-un râu public, îl exclude pe altul de la a se bucura de același
drept.
8. Ulpianus, Reguli, Cartea I.
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La calcularea adaosului timpului de posesie, este adevărat că stăpânul are dreptul să beneficieze de timpul în care sclavul a
fost în fugă.
9. Marcianus, Reguli, Cartea a V-a.
10. Este prevăzut de anumite Rescripte ale Divinului Antoninus că există un motiv de prescripție, atunci când a existat o
posesie îndelungată și continuă a bunurilor mobile.
10. Pomponius, Opinii, Cartea XIII.
Un "informator, după ce a anunțat Trezoreria despre anumite bunuri care nu au avut proprietar în cei patru ani prescrisi, a
desistat, după ce a dat avizul. După ce au trecut cei patru ani, apărând un al doilea informator, prima notificare nu va putea fi
folosită pentru a împiedica prescrierea posesiei prin trecerea timpului, decât dacă se poate stabili complicitatea primului
informator, iar acest lucru fiind făcut, prescripția, precum și tot ceea ce privește afacerea, va fi anulată.
(1) Termenul de patru ani care este fixat pentru a anunța Trezoreria despre existența unui bun fără stăpân nu se calculează
după o simplă opinie, ci în raport cu caracterul bunului nelocuit. Cei patru ani se calculează din momentul în care se decide
că un testament este lipsit de efecte; sau că posesia unei moșteniri ab intestat a fost respinsă de toți cei care aveau dreptul de a
o revendica, în ordinea regulată a succesiunii; sau atunci când a expirat termenul prevăzut pentru ca fiecare dintre ei să facă
acest lucru.
11. Același, Definiții, Cartea a II-a.
Atunci când un moștenitor succede la toate drepturile defunctului, ignoranța sa nu afectează niciun titlu defectuos al acestuia
din urmă; de exemplu, dacă defunctul știa că bunul aparținea altuia, el îl deținea cu titlu precar. Căci, deși un astfel de titlu nu
îl obligă pe moștenitorul care nu avea cunoștință de el, iar împotriva sa nu poate fi intentată în mod corespunzător o acțiune
în temeiul interdicției, totuși, el nu poate dobândi proprietatea prin uzucapiune, deoarece defunctul nu a putut face acest
lucru. Aceeași regulă de drept se aplică în cazul în care proprietatea este revendicată pe baza unei posesii îndelungate,
deoarece o acțiune nu poate fi apărată în mod legal atunci când, la început, nu a fost întemeiată pe un titlu de bună credință.
12. Paulus, Opinii, Cartea a XVI-a.
Un creditor, căruia i s-ar fi putut interzice posesia gajului său prin trecerea timpului, a vândut gajul. Întreb dacă posesorul
putea să se prevaleze în mod legal de o excepție împotriva cumpărătorului. Paulus mi-a răspuns că această excepție poate fi
invocată și împotriva cumpărătorului.
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13. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a VI-a.
În toate chestiunile în care este interesată Trezoreria, se poate prescrie pentru douăzeci de ani, cu excepția cazurilor în care un
termen mai scurt a fost prevăzut în mod expres de Constituțiile imperiale.
(1) Conturile care au fost cesionate și anulate în mod corespunzător nu pot fi produse împotriva persoanei responsabile pentru
ele, după douăzeci de ani, sau împotriva moștenitorului său după trecerea a zece ani.
14. Scaevola, Chestiuni discutate public, Cartea II.
Nu putem stabili reguli de aplicare generală sau perpetuă în ceea ce privește unirea unei posesii cu alta, deoarece aceasta
depinde numai de echitate.
1. Este clar că o astfel de unire este acordată celor care ne succed, chiar și în virtutea unui contract, sau în temeiul unui
testament. 2. Adăugarea timpului în care proprietatea a fost posedată de un testator este acordată moștenitorilor și celor care
ocupă locul succesorilor săi.
2. Prin urmare, dacă îmi vinzi un sclav, pot adăuga timpul în care acesta a fost în posesia ta.
3. Dacă mi-ai dat un obiect în gaj, iar eu însumi îl dau în gaj cuiva, creditorul meu va avea dreptul la adăugarea timpului în
care ai fost în posesia lui, nu numai împotriva unui terț, ci și împotriva ta însăți, atâta timp cât nu m-ai plătit; căci atunci când
cineva are preferință față de mine, așa cum am eu față de tine, există mult mai multe motive pentru a considera că el trebuie
să fie preferat ție. Dacă, totuși, mi-ați plăti banii, el nu poate, în aceste condiții, să beneficieze de timpul în care proprietatea a
rămas în mâinile dumneavoastră.
4. De asemenea, dacă, în timpul absenței tale, cineva care este considerat că se ocupă de afacerile tale îmi vinde un sclav, iar
tu îi ratifici actul după întoarcerea ta, pot cu siguranță să profit de timpul în care acesta a fost în posesia ta. Din nou, dacă îmi
dai un bun în gaj și se convine între noi că, dacă nu plătești banii, pot vinde gajul în baza contractului, iar eu îl vând,
cumpărătorul va avea dreptul la adăugarea timpului în care bunul a fost în posesia ta, chiar dacă gajul a fost vândut fără
permisiunea ta, deoarece atunci când ai încheiat contractul se consideră că ai consimțit la vânzare, dacă nu plăteai banii.
15. Venuleius, Interdicte, Cartea a V-a.
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În cazul uzucapiunii, se observă regula că, dacă bunul este în posesie doar pentru o clipă în ultima zi, uzucapiunea este,
totuși, îndeplinită; căci nu este necesară întreaga zi pentru împlinirea termenului prevăzut.
1. Adăugarea timpului de posesiune îl include nu numai pe cel în care bunul a rămas în mâinile vânzătorului, ci și pe cel în
care l-a deținut cumpărătorul, atunci când acesta din urmă a dispus și de el. Dacă, totuși, unul dintre vânzători nu a fost un
posesor de bună-credință, posesia celor care l-au precedat nu va aduce niciun avantaj, deoarece posesia nu este continuă, așa
cum nici posesia vânzătorului nu poate fi adăugată la cea a cuiva care nu este în posesie.
2. De asemenea, trebuie adăugat că, dacă ați cumpărat singur bunul sau ați ordonat cuiva să facă acest lucru, iar acesta a
ordonat, de asemenea, să fie vândut unui terț, este necesară continuitatea posesiei. Dacă, totuși, cel căruia i s-a ordonat să
vândă proprietatea, îi ordonă altuia să o vândă, Labeo spune că nu trebuie permisă adăugarea posesiei celui care a dat al
doilea mandat, cu excepția cazului în care proprietarul consimte ca acest lucru să se facă.
3. Dar dacă cumpăr o proprietate de la un fiu aflat sub controlul paternal sau de la un sclav, ar trebui să mi se acorde adaosul
timpului în care aceasta a fost în posesia tatălui sau a stăpânului, dacă proprietatea a fost vândută fie cu consimțământul
tatălui sau al stăpânului, fie ca parte a peculium-ului sclavului care a fost însărcinat cu administrarea ei.
4. Timpul de posesiune al unui tutore se adaugă, de asemenea, la cel al unei persoane care a cumpărat proprietatea de la
tutorele său. Aceeași regulă trebuie respectată în cazul oricărei persoane care cumpără o proprietate de la curatorul unui
minor sau al unui nebun. În cazul în care vânzarea a fost făcută în numele unui copil nenăscut sau pentru că posesia bunului a
fost obținută în scopul conservării acestuia sau este diminuată din cauza unei zestre, această adăugare a timpului de posesie
va fi, de asemenea, permisă.
5. Aceste norme referitoare la adăugirile timpului de posesie nu sunt înțelese ca fiind atât de cuprinzătoare pe cât indică
limbajul lor; pentru că, chiar dacă bunul rămâne în mâinile vânzătorului după vânzare și livrare, cumpărătorul va avea dreptul
doar la beneficiul timpului care a precedat vânzarea, chiar dacă vânzătorul nu a avut bunul în posesia sa la momentul
vânzării.
6. În cazul în care un moștenitor vinde cuiva un bun aparținând succesiunii, acesta din urmă va avea dreptul la beneficiul
perioadei de timp în care a rămas în mâinile moștenitorului, precum și la cea în care a fost în posesia defunctului.
16. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Orice perioadă de posesie la care nu se poate adăuga propria noastră posesie nu ne va aduce niciun beneficiu.
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Tit. 4. Cu privire la excepția întemeiată pe fraudă și teamă.

1. Paulus, Despre edict, Cartea a VII-a.
Pentru ca această excepție să fie mai bine înțeleasă, să analizăm mai întâi motivul pentru care a fost introdusă, iar apoi să
verificăm cum poate fi comisă frauda. Prin acest mijloc vom afla când această excepție operează ca o interdicție și, de
asemenea, împotriva căror persoane poate fi folosită. În cele din urmă, vom examina în ce termen trebuie să fie invocată.
1. Pretorul a introdus această excepție pentru ca nimeni să nu poată, prin intermediul dreptului civil, să profite de propria
fraudă împotriva regulilor de echitate naturală.
2. Pentru a stabili dacă a fost comis un act fraudulos, trebuie să se ia în considerare faptele cauzei.
3. Frauda se comite în contracte, în testamente și în executarea, a legilor.
2. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXVI.
Este clar că această excepție a fost formulată din același motiv pentru care a fost introdusă acțiunea pe motiv de rea-credință.
1. În continuare, să vedem în ce cazuri există un motiv pentru această excepție și împotriva cui poate fi invocată. Și, întradevăr, trebuie observat că cel al cărui act fraudulos este reclamat trebuie să fie menționat în mod expres și că nu trebuie
folosită formula in rem: "Dacă a fost comis vreun act fraudulos în legătură cu chestiunea respectivă", ci următoarea, și
anume: "Dacă nu a fost comis niciun act fraudulos de către dumneavoastră, în calitate de reclamant". Prin urmare, partea care
invocă excepția trebuie să dovedească faptul că reclamantul s-a făcut vinovat de fraudă, și nu va fi suficient pentru el să arate
că frauda a fost comisă doar cu referire la cauză; sau, dacă pretinde că a fost comisă de anumite persoane, trebuie să le
enumere în mod specific; cu condiția ca acestea să fie părțile responsabile pentru actul prin care pretinde că a fost prejudiciat.
2. Este evident că excepția este folosită într-o procedură in rem dacă luăm în considerare persoana care o invocă, deoarece nu
există niciun dubiu cu privire la persoana împotriva căreia a fost comisă frauda, dar există unul cu privire la faptul că
reclamantul a comis-o sau nu.
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3. Următoarele aspecte pot fi discutate cu referire la prima secțiune, unde sunt enumerate cauzele care dau naștere excepției.
În cazul în care cineva încheie o convenție cu o altă persoană fără nici o contraprestație și apoi inițiază o acțiune în justiție în
temeiul acestei convenții, o excepție pe motiv de fraudă poate fi invocată în mod corespunzător împotriva sa; deoarece, deși,
în momentul în care a fost încheiată convenția, acesta poate să nu se fi făcut vinovat de nici un act fraudulos, totuși trebuie să
se spună că a comis o fraudă atunci când s-a alăturat cauzei și a persistat în a-și revendica creanța în temeiul convenției
menționate. Și chiar dacă, în momentul în care a fost încheiată stipulația, el avea o cauză justă de acțiune, se consideră că
aceasta nu exista în momentul conexării chestiunii. Prin urmare, dacă cineva care urmează să împrumute bani încheie o
stipulație, iar banii nu sunt împrumutați, deși contractul a avut o bună considerație, totuși, deoarece nu a fost executat sau a
fost reziliat, trebuie spus că excepția poate fi invocată în mod corespunzător.
4. De asemenea, se pune întrebarea: dacă cineva ar stipula în mod absolut plata unei anumite sume de bani, pe motiv că
aceasta a fost intenția părților; dar, după încheierea stipulației, s-a convenit ca banii să nu fie ceruți până la un anumit
moment, excepția pe motiv de fraudă va funcționa ca o excepție. Și, într-adevăr, nu există nicio îndoială că o excepție poate fi
invocată pe motiv de contract neoficial, deoarece oricine dorește să se folosească de această excepție poate face acest lucru;
deoarece nu se poate nega că cel care face o cerere cu încălcarea unui contract pe care l-a încheiat se face vinovat de fraudă.
5. În general, trebuie remarcat faptul că, în toate cazurile în care sunt disponibile excepții in factum, o excepție pe motiv de
fraudă poate fi invocată in barou, deoarece este vinovat de fraudă oricine face o cerere care poate fi combătută cu succes prin
orice excepție; deoarece, dacă nu a comis fraudă la început, totuși, prin formularea cererii acum acționează fraudulos, cu
excepția cazului în care a fost atât de ignorant cu privire la fapte încât nu este vinovat de rea-credință.
6. Nu în mod necorespunzător a fost întrebat dacă un creditor acceptă dobânda în avans pentru un împrumut și persistă în a
cere plata principalului înainte de trecerea timpului pentru care a încasat dobânda, dacă poate fi exclus printr-o excepție pe
motiv de fraudă. Se poate spune că acesta se face vinovat de fraudă, deoarece prin acceptarea dobânzii se înțelege că a
amânat încasarea datoriei până la expirarea perioadei de timp pentru care a fost plătită dobânda și că a fost de acord în mod
tacit să nu solicite plata între timp.
7. De asemenea, se pune întrebarea dacă cineva ar cumpăra un sclav care urma să fie liber cu condiția de a plăti zece aurei,
iar cumpărătorul, ignorând acest fapt, a stipulat că, în cazul evicțiunii sclavului, ar avea dreptul la dublul prețului său, iar apoi
a primit cele zece aurei de la sclav, și cum acesta din urmă a fost evacuat și și-a obținut libertatea, dacă cumpărătorul ar putea
intenta o acțiune pentru dublul sumei în virtutea stipulației. Excepția ar fi interzisă, dacă nu ar fi dedus cele zece aurei pe care
le-a primit în scopul respectării condiției. Acest lucru a fost afirmat și de Julianus. Dacă, totuși, sclavul ar fi plătit banii din
proprietatea cumpărătorului sau din peculium-ul său care îi aparținea acestuia din urmă, se poate spune că o excepție nu ar
putea fi invocată în mod corespunzător, deoarece el nu era vinovat de fraudă.
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3. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXI.
Dar dacă, înainte ca proprietatea sclavului să-mi fie transferată, el ar fi plătit cele zece aurei vânzătorului, iar eu aș fi intentat
o acțiune de cumpărare pentru a recupera cele zece aurei, cred că aș fi avut dreptul la această acțiune, dacă aș fi fost gata să-l
eliberez de stipulația de a plăti dublul prețului.
4. Ulpianus, Despre edict, cartea LXXVI.
Întrebarea este pusă de Celsus: dacă creditorii unei proprietăți, cu o singură excepție, îi ordonă lui Titius să intre în ea, iar
acesta a făcut acest lucru cu scopul de a-l înșela, dar i-ar fi ordonat să accepte și dacă ar fi știut că Titius nu ar fi consimțit să
facă acest lucru, iar el introduce apoi o acțiune, va fi împiedicat de o excepție? Celsus spune că va fi exclus.
(1) Julianus întreabă, dacă un om bolnav promite o sută de aurei vărului soției sale, cu înțelegerea că banii vor ajunge în
mâinile soției sale, iar el se însănătoșește ulterior, dacă poate invoca o excepție pe motiv de rea-credință atunci când se va
intenta o acțiune împotriva sa. Julianus spune că a fost susținut de Labeo că el poate invoca o excepție pe motiv de fraudă.
(2) Dacă ar trebui să consimțim la un compromis și să numim un arbitru, " iar eu nu mă prezint la momentul stabilit, din
cauza unei stări de sănătate precare, și pedeapsa devine scadentă, pot să mă prevalez de o excepție pe motiv de rea-credință?
Pomponius spune că voi avea dreptul să beneficiez de o astfel de excepție.
(3) De asemenea, se întreabă: ce cale trebuie urmată dacă faci un compromis cu un debitor care îți datorează suma de șaizeci
de aurei și, din greșeală, stipulezi o pedeapsă de o sută? Labeo susține că este de datoria arbitrului să dispună să ți se
plătească atât cât ți se cuvine în realitate, iar dacă nu se face acest lucru, nu există niciun motiv pentru care să nu fie încasată
suma în plus. Dar el mai spune, de asemenea, că, chiar dacă arbitrul a omis să precizeze suma care trebuie încasată și dacă ar
trebui să se ceară penalitatea, poate fi invocată o excepție pe motiv de fraudă.
(4) Dacă un debitor plătește unui tutore ceea ce îi datorează, fără autoritatea tutorelui său, iar tutorele se îmbogățește în
această măsură prin această plată, se consideră în mod foarte corect că, dacă el încearcă să colecteze suma a doua oară, va fi
împiedicat de o excepție. În cazul în care a beneficiat de un avantaj pecuniar prin faptul că a împrumutat bani sau că i-a
obținut prin intermediul unui alt contract, ar trebui să se acorde o excepție. Aceeași regulă trebuie să se aplice tuturor
celorlalte cazuri în care plata este efectuată în mod ilegal, deoarece, dacă părțile au beneficiat de un avantaj pecuniar, va
exista un motiv de excepție.
(5) Labeo spune, de asemenea, că, dacă cineva ar cumpăra un sclav știind că acesta are obiceiul de a fugi și a stipulat cu
vânzătorul că nu este cazul, iar ulterior el introduce o acțiune în justiție bazată pe această stipulație, nu poate fi împiedicat de
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o excepție, deoarece aceasta a fost înțelegerea, deși nu va avea dreptul la o acțiune de cumpărare. Cu toate acestea, în cazul în
care nu a fost încheiat un astfel de acord, acesta va fi exclus pe cale de excepție.
(6) Un anumit om căruia i se datora o sumă de bani a achitat contul cu debitorul său și a vândut creanța sa lui Seius, pe care
debitorul îl îndrumase să o cumpere, iar cumpărătorul a încheiat o stipulație cu privire la tranzacție, iar creditorul reține apoi
banii pe care îi obținuse printr-o hotărâre judecătorească. Poate cumpărătorul să introducă o acțiune în temeiul clauzei?
Ofilius consideră că, în cazul în care vânzătorul creanței nu a fost dispus să plătească întreaga sumă pe care a primit-o de la
cumpărător, o excepție de fraudă nu poate fi invocată în mod corespunzător împotriva sa. Consider că opinia lui Ofilius este
corectă.
(7) Labeo spune că, în cazul în care a fost intentat un proces pentru un sclav și s-a pronunțat o hotărâre în favoarea
reclamantului și s-a dat o garanție prin ordin judecătoresc pentru ca sclavul să fie predat într-un anumit termen și s-a stipulat
o penalitate în cazul în care nu va fi predat, reclamantul va fi împiedicat de o excepție dacă pretinde atât sclavul, cât și
penalitatea; pentru că a păstra posesia sclavului și, de asemenea, a cere penalitatea ar fi nedrept.
(8) Dacă vă dau perle valoroase în gaj și se convine între noi că acestea vor fi returnate la plata datoriei, iar perlele se pierd
din cauza neglijenței dumneavoastră, se pune întrebarea dacă puteți încasa banii. Există o opinie a lui Nerva și Atilicinus,
care susțin că am dreptul la o excepție, după cum urmează: "Dacă nu s-a încheiat nicio înțelegere între mine și tine ca perlele
să îmi fie returnate în cazul în care banii au fost plătiți". Cu toate acestea, cea mai bună opinie este că o excepție pe motiv de
fraudă poate fi invocată în bară.
(9) În cazul în care un minor îmi dă un sclav tânăr și, ulterior, introduce o acțiune pentru a-l recupera, poate fi exclusă printro excepție pe motiv de fraudă, cu excepția cazului în care rambursează suma furnizată pentru întreținerea lui și orice alte
cheltuieli rezonabile suportate în contul sclavului respectiv.
(10) Ar trebui, de asemenea, remarcat faptul că, dacă cineva introduce o acțiune în justiție în temeiul unui testament,
împotriva voinței defunctului, poate fi exclusă printr-o excepție de fraudă. Prin urmare, un moștenitor poate fi împiedicat
printr-o excepție de acest tip, dacă acționează împotriva voinței defunctului.
(11) În cazul în care un moștenitor a fost desemnat pentru a douăsprezecea parte dintr-o moștenire, care ar putea fi în valoare
de două sute de aurei, dar a preferat să primească în schimb o moștenire, care valora doar o sută, și a făcut acest lucru pentru
a evita să fie deranjat de soluționarea moștenirii, și introduce o acțiune în justiție pentru a recupera moștenirea, poate fi el
împiedicat printr-o excepție pe motiv de fraudă? Julianus spune că nu. Dar dacă a primit suma, sau ceea ce ar putea fi
considerat echivalent, de la un moștenitor substituit, pentru a evita acceptarea moștenirii, și apoi introduce o acțiune pentru a
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recupera moștenirea, Julianus spune că este considerat vinovat de fraudă și poate fi împiedicat printr-o excepție pe acest
motiv.
(12) În cazul în care am uzufructul unei suprafețe de teren, iar tu îmi vinzi terenul cu acordul meu, se pune întrebarea dacă mi
se poate opune o excepție dacă deschid o acțiune în justiție pentru recuperarea uzufructului? Practica noastră este că această
excepție, care se bazează pe reaua-credință, funcționează ca un obstacol.
(13) Marcellus spune că o replică întemeiată pe reaua-credință nu ar trebui să fie admisă împotriva unei excepții întemeiate
pe același motiv. Labeo este de acord cu această opinie, deoarece spune că, întrucât ambele părți sunt vinovate de reacredință, ar fi nedrept ca un avantaj să fie obținut de reclamant și o sancțiune să fie impusă pârâtului, deoarece este mult mai
echitabil ca reclamantul să nu obțină niciun beneficiu dintr-o chestiune în care a acționat în mod înșelător.
(14) Nu există nicio îndoială că o replică pe motiv de rea-credință poate fi acordată împotriva excepției Decretului
macedonean al Senatului și este, de asemenea, prevăzut de Constituțiile imperiale și expus în opiniile diferitelor autorități că
o astfel de replică are efectul unei excepții de excepție.
(15) Labeo spune că, deși o acțiune întemeiată pe o stipulație va fi valabilă în virtutea clauzei referitoare la fraudă pe care o
conține, totuși o excepție pe motiv de fraudă poate fi invocată în mod corespunzător, dacă, așa cum spune el, s-a făcut ceva
contrar clauzelor acordului; pentru că s-ar putea ca reclamantul, înainte de încheierea stipulației, să nu fi comis niciun act
fraudulos, dar să fi făcut acest lucru în momentul în care a făcut valabilă cererea din cauza căreia era necesară o excepție.
(16) Nici o excepție pe motiv de fraudă, nici o altă excepție care poate afecta în mod nefavorabil reputația unui patron sau a
unei rude în linie ascendentă nu poate fi invocată împotriva lor. Cu toate acestea, o excepție in factum poate fi invocată, de
exemplu, dacă se pretinde că banii care formează baza creanței nu au fost plătiți, se poate invoca o excepție pe acest motiv.
Cu toate acestea, nu contează dacă un patron este acționat în justiție în baza unui contract propriu sau a unuia încheiat de un
alt patron, deoarece trebuie să i se arate întotdeauna respect față de acesta, viu sau mort. Cu toate acestea, dacă un patron
introduce o acțiune împotriva moștenitorului libertului său, cred că acesta din urmă poate invoca o excepție bazată pe reaua
credință a patronului. Însă însuși libertul nu poate, în niciun caz, să invoce o excepție bazată pe reaua-credință a patronului
său, chiar dacă este acționat în judecată de moștenitorul acestuia din urmă, deoarece se cuvine ca onoarea să fie arătată de
către un libert patronului său nu numai în timpul vieții acestuia, ci și după moartea sa. Este clar că o clauză referitoare la
comportamentul fraudulos nu trebuie omisă din stipulație, pentru că nu se introduce o acțiune pe fraudă care să decurgă dintro astfel de clauză, ci se introduce una în virtutea stipulației.
(17) Putem face uz de această excepție atât pentru comportamentul fraudulos al unui sclav sau al oricărei alte persoane
supuse autorității noastre, cât și pentru cei prin ale căror acte frauduloase dobândim ceva. În ceea ce privește comportamentul
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fraudulos al sclavilor și al copiilor, în cazul în care este intentată o acțiune având ca obiect peculium-ul lor, această excepție
trebuie invocată în toate cazurile. Cu toate acestea, dacă nu este vorba de peculium, o excepție pe motiv de rea-credință ar
trebui să fie invocată numai în legătură cu chestiunea în cauză, și nu atunci când o fraudă a fost comisă ulterior; deoarece nu
ar fi corect ca actele frauduloase ale sclavului să îl prejudicieze pe stăpânul său mai mult decât atunci când acesta s-a folosit
de serviciile sale.
(18) S-a pus întrebarea dacă o excepție pe motiv de rea-credință poate fi invocată în cazul unui agent care a fost numit doar
pentru a intenta acțiunea. Cred că se poate susține în mod corect că, dacă agentul respectiv a fost numit în scopul de a acționa
în nume propriu (și anume, dacă acesta ar comite vreun act fraudulos înainte de a se introduce problema), se poate invoca o
excepție pe acest motiv. Cu toate acestea, în cazul în care nu a acționat în nume propriu, o excepție poate fi invocată numai în
ceea ce privește frauda comisă după începerea procedurii. Dar atunci când agentul este unul căruia i-a fost încredințată
administrarea tuturor afacerilor principalului, Neratius spune că o excepție poate fi invocată în legătură cu orice act fraudulos
pe care acesta l-ar fi putut comite.
(19) L-am îndrumat pe Titius să încheie o stipulație pentru tine, Titius l-a îndrumat apoi pe Seius să facă acest lucru, iar Seius
a stipulat pentru tine și a intentat un proces. Labeo spune că puteți interpune în mod efectiv o excepție bazată pe actul meu
fraudulos, precum și pe cel al lui Seius.
(20) Se mai întreabă, de asemenea, dacă debitorul meu te-ar escroca și te-ar numi în locul lui, iar eu, după ce am făcut o
stipulație cu tine, aș intenta o acțiune pentru a o executa, o excepție pe motiv de fraudă va funcționa ca un impediment? Cea
mai bună opinie este că nu vi se va permite să invocați o excepție împotriva mea pe motiv de rea-credință a debitorului meu,
deoarece nu v-am înșelat, dar puteți introduce o acțiune pe acest motiv împotriva debitorului meu.
(21) Dacă, totuși, o femeie își deleagă debitorul soțului ei, pentru zestre, după ce s-a făcut vinovată de fraudă, ar trebui
adoptată aceeași regulă, iar debitorului nu i se va permite să invoce o excepție întemeiată pe comportamentul fraudulos al
femeii, de teamă că aceasta ar putea rămâne fără zestre.
(22) Într-un caz în care moștenitorul unui socru este dat în judecată pentru a recupera o zestre și invocă o excepție bazată pe
frauda soțului și a soției în beneficiul căreia sunt revendicați banii, Julianus a pus întrebarea dacă excepția va funcționa ca o
interdicție, în măsura în care femeia este vizată personal. Julianus spune că, dacă soțul îl dă în judecată pe moștenitorul
socrului său pentru zestre, iar acesta din urmă invocă o excepție bazată pe frauda comisă de fiica prin care ar urma să obțină
banii, excepția va avea efect de interdicție, deoarece el consideră că zestrea pe care soțul o cere moștenitorului socrului se
înțelege ca fiind dobândită de fiica care, prin intermediul ei, își va obține zestrea. El nu precizează dacă moștenitorul poate
invoca și o excepție bazată pe comportamentul fraudulos al soțului. Cu toate acestea, cred că el a fost, de asemenea, de părere

2934

că o excepție bazată pe frauda soțului ar funcționa ca un obstacol, deși în acest_ caz, după cum spune el, nu s-a putut
considera că zestrea a fost dobândită de către fiică.
(23) Problema dacă o excepție bazată pe frauda unui tutore poate fi invocată în mod eficient împotriva unui tutore care
introduce o acțiune a fost discutată de mai multe autorități. Consider că, chiar dacă interesul pupilelor este favorizat de astfel
de persoane, ar trebui totuși să se considere că, în cazul în care cineva cumpără în mod fraudulos proprietatea unui tutore sau
încheie cu acesta un contract fraudulos cu privire la proprietatea pupilei sale, sau în cazul în care tutorele se face vinovat de
orice alt comportament fraudulos, iar pupila beneficiază în mod pecuniar de pe urma acestuia, aceasta din urmă ar trebui să
fie împiedicată de o excepție. Nici nu este necesar să se facă vreo investigație cu privire la faptul dacă a fost sau nu dată o
garanție pentru tutore sau dacă tutorele său este solvabil sau insolvabil, cu condiția ca acesta să administreze afacerile tutelei;
căci cum ar putea cel care încheie un contract cu un tutore să ghicească aceste lucruri? Dacă sugerați că cineva a intrat în
conivență cu tutorele, este clar că acesta va fi prejudiciat prin propria sa faptă.
(24) Dacă cineva care nu a fost tutore, dar a acționat ca atare, se face vinovat de fraudă, să vedem dacă aceasta îl va
prejudicia pe tutore. Nu cred că va face acest lucru, deoarece atunci când, o persoană care se ocupă de afacerile unui tutore
vinde orice bun aparținând tutorelui, iar acesta este obținut prin uzucapiune, tutorele nu va fi împiedicat să își urmărească
propriul bun printr-o excepție, chiar dacă i s-a furnizat o garanție, deoarece administrarea afacerilor sale nu a fost acordată
acestui individ. În consecință, consider că o excepție bazată pe frauda tutorelui poate fi invocată împotriva tutorelui.
(25), Ceea ce am afirmat cu referire la tutore se poate spune că se aplică și curatorului unei persoane nebune, precum și în
cazul unui cheltuitor și al unui minor sub vârsta de douăzeci și cinci de ani.
26. O excepție bazată pe o fraudă comisă de un minor de douăzeci și cinci de ani poate fi, de asemenea, invocată, deoarece
uneori o astfel de excepție poate fi, fără îndoială, invocată dacă minorul are vârsta la care se poate face vinovat în mod legal
de un act fraudulos. Julianus a afirmat foarte frecvent că minorii care se apropie de vârsta pubertății sunt capabili să comită
fraude. Dar ce se întâmplă dacă debitorul unui tutore plătește un creditor al acestuia din urmă, căruia îi fusese delegat? El
spune că trebuie să se presupună că pupila a ajuns la pubertate, pentru a evita ca debitorul să fie obligat să plătească banii de
două ori, sub pretextul că pupila nu știe ce este frauda. Aceeași regulă ar trebui să fie respectată în cazul unui nebun, dacă,
atunci când se presupune că este sănătos la cap, acesta ar ordona debitorului său să plătească unuia dintre creditorii săi sau
dacă ar avea în casă banii pentru o datorie pe care i-a încasat.
27. O excepție întemeiată pe frauda vânzătorului nu poate fi invocată împotriva cumpărătorului. Cu toate acestea, dacă acesta
din urmă se prevalează de adaosul de timp în care bunul a fost în posesia vânzătorului, pare perfect corect ca el să fie
responsabil pentru frauda vânzătorului, deoarece profită în acest fel de posesia sa. De asemenea, se consideră că o excepție
care se referă la proprietate îl va exclude pe cumpărător, dar nu și una care se bazează pe o infracțiune comisă de o persoană.
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28. Dacă averea lui Gaius Seius ar ajunge în mâinile dumneavoastră în calitate de moștenitor legal, iar eu aș fi numit
moștenitor, iar dumneavoastră mă convingeți în mod fraudulos să nu accept averea, iar eu o resping ulterior, iar
dumneavoastră vă cesionați drepturile către Sempronius după ce ați fost plătit de acesta, iar acesta mă dă în judecată pentru a
recupera averea, o excepție pe motiv de fraudă comisă de persoana care i-a cesionat drepturile nu poate fi invocată de mine
împotriva lui Sempronius.
29. Dacă, totuși, cineva pretinde o moștenire în virtutea unui legat, sau cel căruia i s-a dat un bun prin donație face acest
lucru, poate fi invocată împotriva sa o excepție pe motiv de fraudă comisă de cel căruia i-a succedat? Pomponius crede că o
astfel de excepție i-ar fi interzisă. De asemenea, cred că ar trebui să fie excluși cei care au beneficiat pecuniar prin obținerea
unor astfel de drepturi, pentru că una este să le cumperi și alta este să le succedi.
30. Pomponius discută aceeași chestiune cu referire la oricine primește bunuri în gaj, în cazul în care se introduce acțiunea
serviană sau ipotecară, deoarece el consideră că ar trebui să fie exclusă, deoarece altfel bunul ar reveni persoanei care s-a
făcut vinovată de fraudă.
31. Reaua credință a vânzătorului, însă, așa cum am arătat deja, nu poate fi invocată împotriva cumpărătorului. Observăm
această regulă numai cu referire la cumpărători și la cei care au schimbat bunurile sau le-au primit în plată, precum și la cei
care ocupă poziția de cumpărători. Dacă, totuși, un sclav a fost predat cu titlu de reparare a unui prejudiciu, Pomponius
consideră că atât cel care cere sclavul, cât și cel care l-a predat pot avea excepția invocată împotriva sa. Prin urmare, atunci
când cineva beneficiază pecuniar prin dobândirea unui bun în orice mod, poate fi invocată împotriva sa excepția pe motiv de
fraudă comisă de cel căruia îi succede în drepturi. Într-adevăr, este suficient ca cel care a plătit prețul sau ceva în locul
acestuia și este un cumpărător de bună credință să nu sufere din cauza relei credințe a vânzătorului, cu condiția ca el însuși să
nu se facă vinovat de fraudă. Dacă, totuși, el însuși nu este lipsit de fraudă, el va fi pasibil de excepție din acest motiv și va
trebui să sufere din cauza propriului său act fraudulos.
32. Dacă achiziționați de la Titius un teren care aparține lui Sempronius și vă este livrat atunci când plătiți prețul, iar Titius
devine ulterior moștenitorul lui Sempronius și vinde și livrează același teren lui Maevius, Julianus spune că pretorul trebuie
să vă protejeze în drepturile dumneavoastră*, deoarece dacă Titius însuși vă va da în judecată pentru a recupera terenul, va fi
împiedicat de o excepție in factum, pe motiv de fraudă. Dacă Titius însuși ar fi în posesia terenului, iar tu l-ai da în judecată
prin Acțiunea Publiciană, iar el ar invoca o excepție împotriva ta pe motiv că proprietatea este a lui, te poți prevala de o
replică, deoarece din aceasta reiese că el, a doua oară, a vândut un teren care nu-i aparținea.
33. Cassius nu a introdus o excepție pe motiv de temere, ci s-a mulțumit cu cea bazată pe fraudă, care este una de aplicare
generală. Cu toate acestea, pare mai potrivit să se stabilească o excepție pe motiv de teamă ca o excepție de excepție;
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deoarece aceasta, în unele privințe, diferă de cea bazată pe fraudă, deoarece aceasta din urmă include persoana părții care a
comis frauda, deoarece o excepție pe motiv de fraudă este o procedură in rem; cum ar fi, de exemplu, "atunci când niciun act
nu a fost comis prin frică", astfel încât nu examinăm dacă partea care introduce acțiunea a făcut ceva pentru a provoca frică,
ci dacă în cadrul tranzacției a fost făcut ceva de către orice persoană, indiferent de cine, și nu doar de către reclamant, cu
scopul de a-l intimida pe pârât. Și, deși o excepție pe motiv de fraudă a vânzătorului nu poate fi invocată împotriva
cumpărătorului, totuși, practica noastră este de a considera că o excepție poate fi invocată în bară, atunci când frica a fost
provocată nu numai de vânzător, ci de oricine.
34. Trebuie remarcat faptul că această excepție pe motiv de teamă nu ar trebui să fie invocată în cazul în care un fiu a fost
intimidat de tatăl său, în timp ce se afla sub controlul acestuia. Cu toate acestea, tatălui i se permite să diminueze valoarea
peculiumului fiului, dar dacă acesta din urmă ar respinge moștenirea paternă, ar trebui să i se acorde ajutor, așa cum se face
în mod obișnuit.
5. Paulus, Despre Edict, Cartea a XVII-a.
Îmi datorezi necondiționat zece aurei. Îți las moștenire această sumă cu o condiție. Dacă, între timp, moștenitorul meu ar
intenta o acțiune pentru a încasa suma pe care o datorați moștenirii, nu poate fi împiedicat printr-o excepție pe motiv de reacredință, deoarece condiția poate să nu fie îndeplinită, de aceea ar trebui să stipuleze plata moștenirii. Dacă, totuși,
moștenitorul Joes nu dă o garanție, el va fi împiedicat de o excepție pe motiv de rea-credință, deoarece este în interesul
legatarului să păstreze suma în mâinile sale, mai degrabă decât să fie pus în posesia bunurilor succesiunii.
1. În cazul în care un drept de trecere este lăsat moștenire cuiva și, fiind aplicabilă legea falșiană, acesta ar trebui să introducă
o acțiune pentru a recupera întregul drept de trecere, fără a prezenta valoarea estimată a celei de-a patra părți a acestuia,
Marcellus spune că poate fi împiedicat printr-o excepție pe motiv de rea-credință, deoarece moștenitorul trebuie să asigure
propriul interes.
2. În cazul în care am dat o bucată de teren cuiva, dar nu am predat-o, iar persoana căreia i-am dat-o fără a i se preda posesia
ar trebui să construiască pe terenul respectiv cu știința mea și, după ce a făcut acest lucru, eu aș obține posesia, iar el ar trebui
să intenteze o acțiune împotriva mea pentru ceea ce i-am dat, iar eu ar trebui să interpun excepția că donația depășește limita
prevăzută de lege, poate fi invocată o replică pe motiv de rea-credință? Acest lucru poate fi făcut, deoarece am acționat cu rea
credință atunci când i-am permis să construiască și nu i-am rambursat cheltuielile.
3. În cazul în care un sclav a fost desemnat pentru încasarea unor sume de bani care sunt datorate, orice act de rea-credință
comis ulterior de el îi va aduce prejudicii stăpânului său.
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4. Dacă un sclav este vândut de cineva care a fost autorizat de stăpânul său să dispună de el, iar el este apoi returnat
stăpânului său, o excepție bazată pe returnarea lui poate fi invocată împotriva vânzătorului, dacă acesta introduce o acțiune în
justiție pentru a recupera prețul sclavului, chiar dacă cel care l-a vândut a plătit banii de cumpărare stăpânului său. De
asemenea, va fi împiedicat de o excepție bazată pe nedivulgarea mărfii cel care a plătit deja banii proprietarului acesteia și,
prin urmare, cel care a vândut marfa poate intenta o acțiune împotriva proprietarului. Pedius spune că regula este aceeași în
cazul în care oricine care tranzacționează afacerile noastre face o vânzare.
5. Dacă deleg creditorului meu pe cineva care intenționează să-mi doneze bunuri peste suma prevăzută de lege, acesta nu
poate face uz de o excepție împotriva creditorului, dacă acesta din urmă introduce o acțiune în justiție, deoarece el pretinde
doar ceea ce îi revine. Aceeași regulă se aplică și în cazul unui soț, deoarece nu ar trebui să fie împiedicat de o excepție cel
care acționează în nume propriu. Prin urmare, nu se poate spune, de asemenea, că o excepție pe motiv de fraudă a soției nu
poate fi invocată împotriva soțului ei, atunci când acesta dă în judecată pentru zestrea ei, deoarece el nu s-ar fi căsătorit cu
femeia fără zestre, decât dacă ar fi avut loc deja o separare? Prin urmare, donatorul, sau femeia care a delegat sau a eliberat
un debitor, este pasibil de o acțiune personală intentată de acesta din urmă, fie pentru a obține eliberarea sa, fie, dacă a plătit
ceea ce era datorat, pentru ca banii să-i fie restituiți.
6. Cazul nu este același atunci când se acordă o excepție pe motiv de fraudă, ca atunci când un drept la acțiune se stinge întrun anumit termen; căci excepția este perpetuă, deoarece reclamantul are puterea de a se prevala de privilegiul său ori de câte
ori dorește să o facă, dar pârâtul nu poate invoca excepția decât după ce a fost acționat în judecată.
6. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXX.
Dacă, prin intermediul unui creditor, se întâmplă ca debitorul său să piardă din întâmplare banii pe care era pe cale să îi
plătească, creditorul va fi împiedicat de o excepție pe motiv de fraudă. Aceeași regulă se va aplica atunci când creditorul nu
ratifică plata banilor de către debitorul său către propriul său creditor.
7. Ulpianus, Despre edict, cartea LXXVI.
Julianus spune că, dacă eu consider că vă datorez bani și, prin ordinul dumneavoastră, promit să îi plătesc cuiva căruia doriți
să îi donați, mă pot proteja printr-o excepție pe motiv de rea-credință; și, în plus, voi avea dreptul la o acțiune împotriva
stipulantului pentru a-l obliga să mă elibereze.
(1) Julianus spune, de asemenea, că, dacă tu crezi că o anumită persoană este creditorul tău și, la indicația ta, eu promit să-i
plătesc o sumă de bani pe care cred că ți-o datorez, iar el inițiază o acțiune în justiție pentru a o recupera, ar trebui să se
protejeze printr-o excepție pe motiv de fraudă; și, în plus, dacă deschid o acțiune împotriva stipulantului, îl pot obliga să mă
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elibereze din contract. Această opinie a lui Iulianus este echitabilă, astfel încât pot să mă folosesc de o excepție, precum și să
deschid o acțiune personală împotriva persoanei față de care m-am obligat.
8. Paulus, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
Se face vinovat de fraudă cel care cere ceva ce ar trebui să restituie.
1. Dacă un moștenitor a fost însărcinat să nu încaseze nimic de la un debitor al moștenirii, acesta din urmă se poate prevala de
o excepție pe motiv de fraudă și poate, de asemenea, să intenteze o acțiune în temeiul testamentului.
(9) Același, Despre edict, cartea XXXII.
Dacă mandatarul unui pârât suferă o hotărâre judecătorească împotriva sa, după ce banii au fost plătiți, iar o procedură de
executare a hotărârii a fost inițiată împotriva mandantului său, acesta din urmă se poate apăra invocând o excepție pe motiv
de fraudă. De asemenea, nu poate fi obligat să renunțe la ceea ce a încredințat agentului său, deoarece este mai corect să se
permită ca banii care au fost obținuți în mod necinstit să rămână în mâinile persoanei care a fost înșelată decât sub controlul
celui care a fost responsabil pentru înșelăciune.
10. Marcianus, Reguli, Cartea a III-a.
Atunci când un soț sau o soție construiește pe un teren pe care unul dintre ei l-a dat celuilalt, mai multe autorități sunt de
părere că ei pot deține proprietatea prin intermediul unei excepții pe motiv de fraudă.
11. 11. Neratius, Pergamente, Cartea a IV-a.
În cazul în care un mandatar introduce o acțiune în justiție, o excepție bazată pe reaua sa credință nu ar trebui să fie opusă
împotriva sa, deoarece procesul este cel al altuia, iar el este străin de el, iar reaua credință a unei persoane nu ar trebui să
prejudicieze o altă persoană. În cazul în care comite un act fraudulos după ce problema a fost conexată, se poate pune la
îndoială dacă o excepție pe acest motiv poate fi invocată, deoarece, prin judecarea cauzei, aceasta devine cea a agentului, iar
acesta o conduce, într-o anumită măsură, în numele său. S-a hotărât că o excepție poate fi invocată pe motiv de fraudă comisă
de agent. Aceeași regulă se va aplica și în cazul unui tutore care introduce o acțiune în numele tutorelui său.
1. În general, totuși, în chestiuni de acest gen trebuie respectată următoarea regulă, și anume că frauda trebuie întotdeauna
pedepsită, chiar dacă nu va prejudicia pe nimeni altcineva decât persoana care a comis-o.
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(12) Papinianus, Întrebări, Cartea III.
În cazul în care dreptatea apărării oferă mijloace de respingere a unei acțiuni, pârâtul poate fi protejat printr-o excepție pe
motiv de fraudă.
13. Paulus, Întrebări, Cartea a XIV-a.
Atunci când un testament este rupt, trebuie păstrate drepturile copiilor care au fost dezmoșteniți și care nu au primit nimic din
testamentul tatălui lor, iar împotriva lor nu poate fi invocată o excepție pe motiv de rea-credință. Acest lucru se aplică nu
numai lor personal, ci și moștenitorilor și descendenților lor.
14. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Paulus a dat ca opinie că, atunci când un om construiește o casă pe terenul altuia, nu poate recupera cheltuielile pe care le-a
făcut decât dacă era în posesie, iar proprietarul inițiază o acțiune împotriva sa pentru a recupera terenul, caz în care i se poate
opune o excepție pe motiv de fraudă.
(15) Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
Un fideiusor căruia i s-a pronunțat o hotărâre judecătorească împotriva sa pentru evicțiune era gata să restituie terenul din
care a fost evacuat cumpărătorul și tot ceea ce era inclus în contractul de vânzare. Dacă cumpărătorul a invocat excepția
bazată pe autoritatea de lucru judecat, întreb dacă poate fi împiedicat de una bazată pe fraudă. Răspunsul a fost că excepția
poate fi invocată împotriva sa, dar că judecătorul va avea grijă să îl despăgubească pe cumpărător pentru toate daunele pe
care acesta le-a suferit.
16. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a VI-a.
Dacă un debitor delegat de un nebun pe care îl presupunea sănătos la cap plătește creditorul acestuia din urmă și din acest
motiv i se intentează proces, el se poate apăra printr-o excepție bazată pe fraudă, pe motiv că nebunul a profitat de tranzacție.
17. Scaevola, Digest, cartea XXVII.
Un tată a promis o zestre pentru fiica sa și a încheiat o convenție prin care se angaja să o întrețină pe aceasta și pe toată
familia ei. Acest nebun a făcut un bilet de plată către ginerele său în locul dobânzii datorate pentru promisiunea de a da
zestre. Întrucât el își întreținuse fiica, iar soțul ei nu a avut nicio cheltuială în acest sens, s-a pus întrebarea dacă o excepție pe
2940

motiv de rea-credință ar putea fi invocată împotriva ginerelui, dacă acesta ar fi intentat o acțiune în justiție în temeiul
stipulației în scopul de a încasa biletul? Răspunsul a fost că, în cazul în care tatăl ei a sprijinit-o, așa cum a fost declarat, și a
făcut promisiunea din greșeală, atunci o excepție pe motiv de rea-credință ar putea fi invocată.
(1) Un bunic a lăsat moștenire câte o sută de sesterți fiecăruia dintre nepoții săi prin intermediul fiicei sale și a adăugat
următoarele cuvinte: "Vă rog să mă iertați, pentru că aș fi putut să vă las mult mai mult dacă tatăl vostru Fronto nu s-ar fi
purtat urât cu mine, deoarece i-am împrumutat cincisprezece aurei - pe care nu am putut să le colectez - și, în cele din urmă,
inamicul m-a privat de aproape toate bunurile mele." Dacă moștenitorul bunicului ar intenta o acțiune în justiție pentru a
recupera cele cincisprezece aurei de la nepoții menționați, care erau moștenitorii tatălui lor, se punea întrebarea: ar fi
considerat că a acționat împotriva voinței defunctului și ar putea fi împiedicat de o excepție pe motiv de fraudă? Răspunsul a
fost că această excepție ar fi operat ca o interdicție.
(2) Un moștenitor care a fost numit la a patra parte dintr-o moștenire a cumpărat pentru o anumită sumă de bani cota-parte a
co-moștenitorului său care fusese numit moștenitor la trei pătrimi din aceasta, a executat bilete la ordin pentru plățile amânate
și s-a obligat printr-o stipulație. Vânzătorul moștenirii a murit; Septitius a atacat testamentul ca fiind falsificat și, după ce a
intentat un proces pentru a recupera moștenirea de la cumpărător, a obținut un ordin judecătoresc pentru a-l împiedica să
dispună de orice parte a acesteia. S-a pus întrebarea dacă moștenitorii care au intentat o acțiune în justiție în temeiul
stipulației, în timp ce era pendinte o cauză privind autenticitatea testamentului, ar putea fi excluși printr-o excepție pe motiv
de fraudă. Răspunsul a fost că moștenitorii vânzătorului ar putea fi excluși printr-o excepție pe motiv de fraudă dacă au
continuat să ceară plata biletelor înainte de a se judeca cauza referitoare la testament.
(3) O femeie, după ce și-a numit soțul și fiul ei moștenitori ai unor părți egale din averea sa, a numit moștenitoare și o fiică pe
care o avusese dintr-o căsătorie anterioară, după cum urmează: "Fiica mea, Maevia, să fie moștenitoarea a șase doisprezecimi
din averea mea, dacă va da socoteală coerezilor ei pentru ceea ce îi voi datora la momentul morții mele, care rezultă din
conturile de tutelă pe care tatăl meu, Titius, bunicul ei, le-a administrat." Întrucât această fiică fusese desemnată sub condiție,
în cazul în care ar fi refuzat moștenirea pentru a păstra dreptul de acțiune în tutelă, s-a pus întrebarea dacă ar fi putut pretinde
moștenirea care îi fusese lăsată de mama sa. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, ea a făcut cererea în
cauză contrar voinței mamei sale și, prin urmare, ar fi fost împiedicată de o excepție pe motiv de rea-credință.
Tit. 5. În ce împrejurări nu se admite o acțiune.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXVI.
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Un jurământ depus în instanță are același efect ca și o hotărâre judecătorească, iar acest lucru nu este nerezonabil, deoarece
atunci când o parte depune un jurământ adversarului său, îl numește judecător în propria cauză.
(1) În cazul în care un tutore depune un jurământ fără autoritatea tutorelui său, considerăm că această excepție nu va
funcționa ca o interdicție, cu excepția cazului în care a fost depus în instanță cu autoritatea tutorelui.
(2) Dacă un justițiabil care revendică o suprafață de teren depune jurământul adversarului său și spune că, dacă persoana de la
care a obținut terenul este dispusă să jure că i l-a predat, va renunța la cauză, se va acorda o excepție părții care se află în
posesia terenului.
(3) În cazul în care o cauțiune ar depune jurământul în instanță doar cu referire la el personal, adică la faptul că nu este
răspunzător, acest lucru nu va fi în niciun avantaj pentru debitorul principal; iar dacă ar depune jurământul cu referire la
proprietate, o excepție va fi acordată debitorului principal.
(4) Dacă eu manumesc un sclav care, în timp ce se afla în servitute, obișnuia să-mi desfășoare afacerile și, ulterior, stipulez
cu el plata a tot ceea ce ar fi fost obligat să-mi plătească dacă ar fi fost liber în momentul în care mi-a desfășurat afacerile, iar
eu intentez o acțiune în justiție în temeiul acestei stipulații, nu voi fi împiedicat de o excepție, deoarece un libert nu se poate
plânge că este asuprit, deoarece nu i s-a permis să profite pecuniar prin utilizarea bunurilor patronului său.
(5) Dacă fac o stipulație cu scopul de a impune restricții asupra libertății, nu o pot aplica împotriva libertului meu. Restricțiile
asupra libertății au fost definite foarte corect ca fiind acelea care sunt impuse în așa fel încât, dacă un libert își ofensează
patronul, acestea pot fi cerute de la el, astfel încât el rămâne în permanență sub semnul temerii că vor fi cerute și, din cauza
acestei temeri, el se va supune la tot ceea ce cere patronul său.
(6) Într-un cuvânt, dacă o obligație este impusă unui libert, pentru a intra în vigoare în momentul în care acesta își obține
libertatea, trebuie spus că va exista un motiv de excepție. Dacă, însă, aceasta se face după un interval de timp, chestiunea
admite îndoiala, deoarece nimeni nu l-ar putea forța să facă o astfel de promisiune. Totuși, în acest caz, trebuie să se ajungă la
aceeași concluzie dacă, după ce s-a făcut o investigație, este evident că libertul s-a supus patronului său în așa fel încât să fie
făcut pasibil de o pedeapsă în temeiul stipulației, fie numai din cauza fricii, fie din cauza unui respect excesiv față de el.
(7) În cazul în care un libert se asociază cu patronul său în schimbul obținerii libertății sale, iar patronul său inițiază o acțiune
în parteneriat împotriva sa, va fi necesară această excepție? Cred că libertul va fi eliberat de exacțiunile patronului său prin
simpla aplicare a legii.
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(8) Trebuie amintit că o excepție permisă din cauza condițiilor opresive impuse libertății, la fel ca și alte excepții, nu trebuie
refuzată nici unei garanții, nici cuiva care, la cererea unui libert, s-a făcut răspunzător; de asemenea, nu va fi refuzată nici
libertului însuși dacă va fi numit avocat al debitorului principal pentru a-i apăra cauza sau dacă va deveni moștenitorul
acestuia. Pentru că, deoarece intenția pretorului, în obligațiile de acest fel, este de a ajuta debitorul principal, planul său nu ar
fi realizat decât dacă libertul ar apăra fideiusorul sau pe cel care a devenit responsabil la cererea libertului împotriva
patronului său. Căci nu contează prea mult dacă libertul este obligat să plătească direct patronului sau dacă o face prin
intervenția fideiusorului sau a celui care a devenit răspunzător în numele său.
(9) Indiferent dacă promisiunea a fost făcută în beneficiul patronului însuși, sau în beneficiul altuia cu acordul primului, se va
considera că a fost făcută cu scopul de a pune restricții asupra libertății și, prin urmare, va exista un motiv pentru această
excepție.
(10) Dacă, totuși, patronul își deleagă libertul către creditorul său, să vedem dacă primul se poate prevala de această excepție
împotriva creditorului căruia, fiind delegat, a făcut o promisiune care a avut ca efect îngrădirea libertății sale. Cassius spune
că, după părerea lui Urseius, creditorul nu putea, în nici un caz, să fie împiedicat de această excepție, pentru că a primit doar
ceea ce i se cuvenea; dar că libertul putea recupera de la patronul său ceea ce a plătit, dacă nu a făcut acest lucru cu scopul de
a rezolva controversa care apăruse cu privire la manumisiunea sa.
(11) Din nou, în cazul în care un libert își deleagă propriul debitor către patronul său, acesta din urmă nu poate fi împiedicat
de o excepție, dar libertul poate recupera suma datoriei de la patronul său prin intermediul unei acțiuni personale.
(12) Această excepție ar trebui să fie acordată nu numai libertului însuși, ci și succesorilor săi; și, pe de altă parte, trebuie
remarcat faptul că moștenitorul patronului poate fi prescris dacă încearcă să recupereze banii.
2. Paulus, Despre edict, Cartea LXXI.
Dacă jurământul este prestat unui fiu aflat sub control patern și acesta jură că tatăl său nu datorează nimic, excepția trebuie să
fie acordată tatălui.
(1) Dacă, acolo unde se desfășoară un joc de noroc, vând ceva pentru a putea juca și, după ce bunul a fost evacuat, se
intentează un proces împotriva mea, cumpărătorul va fi exclus prin excepție.
(2) Dacă un sclav promite o sumă de bani stăpânului său pentru a putea fi manuntit, iar stăpânul său nu l-ar fi manuntit altfel
și, devenind liber, își reînnoiește promisiunea, se consideră că patronul său nu va fi împiedicat de o excepție dacă va intenta o
acțiune în justiție pentru a recupera banii, deoarece această sumă nu a fost promisă cu scopul de a pune restricții asupra
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libertății; altfel ar fi nedrept ca stăpânul să fie privat atât de sclav, cât și de prețul său. Prin urmare, banii sunt promiși cu
scopul de a impune restricții asupra libertății ori de câte ori un stăpân își manumitează voluntar sclavul, iar ulterior dorește ca
acesta să promită o sumă de bani, nu cu intenția de a o cere de la el, ci pentru ca cei eliberați să se teamă și să i se supună.
Tit. 6. Cu privire la proprietatea în litigiu.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXVI.
2. Când notificarea este făcută în scopul de a împiedica o vânzare, acest lucru nu face ca proprietatea în cauză să fie supusă
litigiului.
1. Atunci când titlul de proprietate este în controversă între două persoane, iar eu o cumpăr de la o a treia, a cărei pretenție nu
este susceptibilă de a fi contestată, să vedem dacă va exista un motiv pentru o excepție. Cred că voi avea dreptul la
despăgubiri, deoarece cel care mi-a vândut proprietatea nu era implicat în niciun litigiu și s-ar putea întâmpla ca alte două
persoane să se fi înțeles între ele să conteste titlul de proprietate în scopul de a-i aduce un prejudiciu, deoarece nu îl puteau
implica în litigiu. Dacă, totuși, un proces a fost intentat împotriva agentului, tutorelui sau curatorului cuiva, se poate spune că
a fost intentat împotriva mandantului și, prin urmare, că acesta va avea dreptul la o excepție.
2. Același, Trusts, Cartea a VI-a.
Dacă, atunci când un sclav a cumpărat un bun, el știa că acesta se află în litigiu, dar stăpânul său nu știa acest lucru, sau
invers, să vedem a cui cunoștință de acest fapt trebuie să fie luată în considerare. Cea mai bună opinie este că ar trebui să se
ia în considerare cunoștința celui care a cumpărat proprietatea, și nu cea a celui care a dobândit-o. Prin urmare, pedeapsa
legată de cumpărarea proprietății menționate mai sus, care este în litigiu, poate fi colectată, cu condiția ca sclavul să nu o fi
cumpărat sub conducerea stăpânului său, căci dacă a făcut acest lucru, chiar dacă știa că titlul este în litigiu, iar stăpânul său
nu cunoștea acest fapt, cunoașterea sclavului nu îl va prejudicia. Acest lucru a fost afirmat și de Julianus cu referire la
proprietatea în litigiu.
3. Gaius, Despre legea celor douăsprezece table, cartea VI.
Interzicem ca bunurile care sunt în litigiu să fie dedicate unor scopuri sacre, altfel se va aplica o pedeapsă dublă, iar acest
lucru nu este nerezonabil, deoarece în acest fel se împiedică ca starea unui adversar să devină mai opresivă. Cu toate acestea,
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nu se precizează dacă dubla penalizare trebuie plătită Trezoreriei sau părții adverse. Poate că ar trebui să fie plătită acesteia
din urmă, pentru a o consola pentru că a fost predată unui adversar mai puternic.
Tit. 7. Privind obligațiile și acțiunile.

1. Gaius, Chestiuni de aur, Cartea a II-a.
2. Obligațiile se nasc fie din contract, fie din crimă, fie din diverse alte cauze, prin efectul legii.
(1) Obligațiile izvorăsc din contracte, fie prin cuvinte, fie prin consimțământ.
(2) În cazul unui împrumut pentru consum, obligația este contractată cu referire la bunul împrumutat. Un astfel de împrumut
constă în obiecte care pot fi cântărite, numărate sau măsurate, cum ar fi, de exemplu, vinul, uleiul, grâul și banii; de
asemenea, împrumutăm lucruri în așa fel încât proprietatea lor să fie transferată persoanei care le primește, cu speranța că alte
obiecte de același fel și calitate ne vor fi date în schimb.
(3) Cel căruia îi împrumutăm ceva pentru folosință este răspunzător față de noi pentru transferul de proprietate, dar este
obligat și să restituie același lucru pe care l-a primit.
(4) Cel care a primit un împrumut pentru consum rămâne totuși răspunzător dacă pierde ceea ce primește în urma unui
accident de orice fel; dar cel care primește un obiect pentru folosință este exonerat de răspundere dacă pierde ceea ce a primit
în urma unui accident împotriva căruia slăbiciunea omenească nu ar putea să prevadă (ca, de exemplu, în urma unui incendiu,
a căderii unei clădiri sau a unui naufragiu). Cu toate acestea, el este totuși obligat la cea mai strictă diligență în ceea ce
privește îngrijirea obiectului împrumutat; de asemenea, nu va fi suficient dacă pierde ceea ce a primit în urma unui accident
pe care slăbiciunea umană l-a provocat propriului său bun, cu condiția ca o altă persoană să fi putut să dea dovadă de o mai
mare vigilență în ceea ce privește conservarea acestuia. De asemenea, el este răspunzător pentru evenimentele care nu puteau
fi prevenite atunci când pierderea bunului a fost din vina sa; de exemplu, dacă cineva, după ce și-a invitat prietenii la cină,
împrumută argintărie în acest scop și apoi, după ce a plecat într-o călătorie și a luat argintăria cu el, o pierde, fie prin
naufragiu, fie prin atacul unor hoți sau dușmani.
(5) De asemenea, cel la care depunem bunuri este răspunzător față de noi pentru acestea și este obligat să returneze același
obiect pe care el însuși l-a primit. Dacă, totuși, din neglijență, pierde ceea ce i-a fost încredințat, el va fi liber de răspundere,
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deoarece nu a primit-o în folosul său, ci al persoanei de la care a obținut-o, și va fi responsabil doar dacă o parte din ea a fost
pierdută prin fraudă. Cu toate acestea, nu va fi răspunzător pentru neglijență cel care a încredințat bunurile sale unui prieten
al său, care a fost neglijent, pentru că nu poate fi învinuit decât el însuși. Totuși, s-a decis că neglijența gravă este inclusă în
infracțiunea de fraudă.
(6) Creditorul care a primit un bun în gaj este, de asemenea, răspunzător din acest motiv și este obligat să restituie același
obiect pe care l-a primit.
(7) O obligație este contractată verbal prin întrebare și răspuns; ca atunci când stipulăm că ceva trebuie să ne fie plătit sau să
fie făcut pentru noi.
(8) Oricine poate fi obligat fie în nume propriu, fie în numele său, fie în cel al altuia. Atunci când o persoană este obligată în
numele altei persoane, ea se numește fideiusor, iar noi angajăm frecvent un om în nume propriu și primim de la el alte
persoane care sunt obligate prin aceeași obligație, în acest fel asigurăm o mai bună executare a unei obligații contractate în
beneficiul nostru.
(9) Dacă stipulăm să ni se dea ceva care este de așa natură încât acest lucru nu se poate realiza, este evident că o astfel de
stipulație este nulă de drept natural; ca, de exemplu, dacă se încheie un acord pentru livrarea unui om liber sau pentru cea a
unui sclav mort sau pentru o casă care a fost incendiată, iar acest lucru se face între părți care nu știau că omul în cauză nu era
liber, sau că sclavul era mort, sau că casa a fost distrusă de foc. Regula este aceeași în cazul în care cineva ar trebui să
stipuleze pentru transferul unui loc sacru sau religios către el însuși.
(10) O stipulație este, de asemenea, nulă dacă o persoană încheie un contract pentru o proprietate care îi aparține, fără să știe
că acesta este cazul.
(11) De asemenea, s-a stabilit că o stipulație făcută într-o condiție imposibilă este nulă.
(12) Este clar, prin dreptul natural, că actul unei persoane nebune care face fie o stipulație, fie o promisiune, este lipsit de
efecte.
(13) El se aseamănă cu un copil care este de o vârstă atât de fragedă încât nu înțelege încă ce face. Cu toate acestea, legea
este mai îngăduitoare cu el, deoarece se consideră că orice persoană care poate vorbi este capabilă să facă o stipulație sau o
promisiune valabilă.
(14) Este perfect clar că un mut nu poate contracta o obligație verbală.
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(15) Aceeași regulă se aplică și unei persoane surde, deoarece, dacă poate vorbi sau promite, trebuie să audă cuvintele
stipulantului; dar dacă stipulează, trebuie să audă cuvintele promitentului. Prin urmare, este evident că nu este vorba de
cineva care aude cu dificultate, ci de cineva care nu aude deloc.
2. Același, Institutes, cartea III.
Obligațiile sunt contractate prin consimțământ în cazul cumpărărilor, vânzărilor, angajărilor, închirierilor, parteneriatelor și
mandatelor.
(1) Spunem că obligațiile sunt contractate prin consimțământ în aceste moduri, deoarece formalitatea cuvintelor sau a
scrisului nu este esențială, ci este suficient ca cei care fac afacerea să consimtă.
(2) Prin urmare, astfel de obligații pot fi contractate între părți care sunt absente, ca, de exemplu, prin scrisoare sau prin
mesager.
(3) În plus, în contractele de acest tip, fiecare dintre părți este obligată față de celelalte pentru tot ceea ce ar trebui făcut, în
conformitate cu justiția și buna-credință.
3. Paulus, Institutes, cartea a II-a, vol. II.
Natura obligațiilor nu constă în faptul că ele fac să ne aparțină un anumit bun sau o anumită servitute, ci în faptul că ele ne
cer să dăm ceva, să facem ceva sau să răspundem de ceva.
1. În cazul unui împrumut, pentru ca obligația să fie contractată, nu este suficient ca banii să fie doar dați și primiți, ci trebuie
să fie dați și primiți cu înțelegerea că așa va fi. Prin urmare, dacă cineva îmi dă banii săi ca donație, deși aceștia aparțin
donatorului și trec în mâinile mele, totuși nu sunt răspunzător față de el pentru ei, deoarece nu aceasta a fost intenția noastră.
2. O obligație verbală este, de asemenea, contractată, dacă aceasta a fost intenția părților; de exemplu, dacă vă spun în glumă
sau pentru a vă explica ce este o stipulație: "Îmi promiți așa și așa?", iar voi răspundeți: "Da, promit", nu va apărea o
obligație.
4. Gaius, Diurnal sau Chestiuni de aur, Cartea a III-a.
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Obligațiile se nasc, de asemenea, din fapte penale, de exemplu, din furt, daune, tâlhărie, leziuni, toate aceste infracțiuni fiind
de același fel, deoarece toate derivă din materia în sine, adică din infracțiune; pe de altă parte, obligațiile care decurg din
contract nu derivă numai din transferul de proprietate, ci și din cuvintele și consimțământul părților.
5. Același, Materia de aur, Cartea a III-a.
Atunci când cineva care se ocupă de afacerile unei persoane absente face un act în virtutea unui mandat, este evident că, din
contractul care se încheie, între părți vor exista acțiuni pe mandat, în care fiecare dintre ele poate dovedi cum trebuie să se
poarte față de cealaltă în conformitate cu regulile bunei-credințe. Dacă, însă, mandatarul acționează fără mandat, s-a hotărât
că părțile vor fi răspunzătoare reciproc; și, din acest motiv, au fost introduse proceduri pe care le numim acțiuni bazate pe
mandat voluntar, prin care ne putem obliga reciproc să facem ceea ce cer justiția și buna-credință. Acțiunile de acest fel nu
rezultă însă nici din contracte, nici din infracțiuni, deoarece cel care se ocupă de afacerile altuia în absența sa este considerat
că a încheiat în prealabil o înțelegere cu acesta ; și nu este o încălcare a legii să te angajezi să te ocupi de afacerile altuia fără
mandat. Astfel, se poate spune în continuare că cel a cărui afacere a fost tranzacționată fără știrea sa a încheiat un contract
sau a comis o infracțiune; dar, din motive de conveniență, s-a stabilit că părțile sunt responsabile una față de cealaltă. Această
regulă a fost adoptată din motivul că oamenii pleacă frecvent în țări străine cu intenția de a se întoarce rapid și, din acest
motiv, nu încredințează grija afacerilor lor nimănui; iar ulterior, din cauza unor evenimente neprevăzute, ei sunt în mod
necesar absenți pentru o perioadă mai lungă decât se așteptau să fie, și este nedrept ca afacerile lor să sufere, ceea ce s-ar
întâmpla, într-adevăr, dacă persoana care s-a oferit să se ocupe de afacerile lor nu ar avea dreptul la o acțiune în justiție
pentru a recupera orice cheltuială pe care a plătit-o în mod corespunzător din propriul buzunar; sau dacă cel ale cărui afaceri
au fost tranzacționate nu ar avea niciun drept de acțiune împotriva celui care s-a ocupat de afacerile sale fără autorizație.
1. Cei care sunt pasibili de o acțiune în tutelă nu sunt, propriu-zis, considerați ca fiind obligați în temeiul unor contracte,
deoarece între tutore și tutelat nu se încheie niciun acord. Însă, pentru că nu pot fi trași la răspundere în temeiul unei
infracțiuni, aceștia sunt considerați responsabili în temeiul unui cvasi-contract. Și în acest caz, acțiunile sunt reciproce. Căci
nu numai că tutorele poate intenta o acțiune împotriva tutorelui său, dar, pe de altă parte, tutorele are dreptul la o acțiune
împotriva tutorelui său, dacă a cheltuit ceva pe bunurile acestuia din urmă, dacă a devenit responsabil pentru el sau dacă și-a
grevat propriile bunuri în favoarea unuia dintre creditorii săi.
2. Un moștenitor care datorează o moștenire nu se înțelege că este responsabil nici din cauza unui contract, nici din cauza
unei infracțiuni, deoarece nu se înțelege că un legatar a încheiat vreun contract cu defunctul sau cu moștenitorul său și este
perfect clar că nu s-a comis nicio infracțiune într-un caz de acest fel.
3. De asemenea, cel care, din greșeala celui care a făcut plata, a primit ceva la care nu avea dreptul, este obligat ca în cazul
unui împrumut și este pasibil de aceeași acțiune ca și cea la care este obligat un debitor față de creditorul său. Cu toate
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acestea, nu trebuie să se înțeleagă că cel care este responsabil într-un astfel de caz este obligat printr-un contract; căci oricine
plătește bani din greșeală o face mai degrabă cu intenția de a se achita de o obligație decât de a contracta una.
4. Dacă un judecător pronunță o hotărâre necorespunzătoare, el nu este considerat, la drept vorbind, ca fiind răspunzător
pentru o infracțiune și nici nu este obligat în virtutea unui contract; totuși, întrucât a comis o greșeală, chiar dacă aceasta a
fost făcută din ignoranță, el este considerat ca fiind răspunzător pentru o cvasi-infracțiune.
5. De asemenea, este considerat răspunzător din cauza unei cvasi-delicte dacă, dintr-un apartament care îi aparține, pe care l-a
închiriat sau pe care îl ocupă în mod gratuit, aruncă sau varsă ceva care să rănească un trecător. Prin urmare, nu se poate
înțelege că este responsabil pentru că a comis o infracțiune, deoarece, foarte adesea, este responsabil pentru neglijența
altcuiva, de exemplu, a unui sclav sau a unui copil. El se aseamănă cu cel care plasează sau atârnă ceva într-o parte a casei pe
sub care oamenii obișnuiesc să treacă și care ar putea răni pe cineva, dacă ar cădea. Prin urmare, dacă un fiu aflat sub
controlul paternal, care trăiește separat de tatăl său, ar arunca sau ar vărsa ceva din apartamentul său, sau ar plasa sau atârna
ceva deasupra străzii, care amenință să rănească trecătorii, Julianus este de părere că ar trebui să se acorde o acțiune
împotriva fiului însuși, și că nu ar trebui să se acorde nici o acțiune De peculia, nici o acțiune noxală împotriva tatălui.
6. De asemenea, comandantul unei nave sau proprietarul unei taverne sau al unui han este considerat răspunzător de o
infracțiune cvasi-penală pentru orice pagubă sau furt care ar putea fi comis la bordul navei sau în tavernă sau han, cu condiția
să nu comită el însuși infracțiunea, ci să o comită cineva pe care îl angajează pe navă sau în tavernă sau han; pentru că,
întrucât această acțiune nu poate fi intentată împotriva sa în baza unui contract și întrucât este, într-o anumită măsură, vinovat
de neglijență pentru că a recurs la serviciile unor oameni răi, el este considerat răspunzător pentru această infracțiune cvasipenală.
(6) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
În toate acțiunile temporare, răspunderea mea nu se încheie decât după ce ultima zi a expirat în întregime.
7. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XV.
Acțiunile nu pot fi acordate unui fiu împotriva tatălui său atâta timp cât el rămâne sub controlul acestuia.
8. Același, Despre Sabinus, Cartea XVI.
O obligație contractată sub următoarea condiție: "Dacă vreau" este nulă; căci atunci când nu poți fi obligat să dai ceva dacă
nu dorești să o faci, este ca și cum nu s-ar fi spus nimic. Moștenitorul cuiva care face o promisiune și care nu se așteaptă
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niciodată să o execute nu este răspunzător, deoarece această condiție nu a fost niciodată respectată, în ceea ce-l privește pe
promitentul însuși.
9. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Un fiu aflat sub controlul paternal nu are dreptul la o acțiune în nume propriu, cu excepția cazului în care este vorba de
repararea prejudiciului suferit și în cazul în care a fost privat de bunuri prin violență sau în mod clandestin, sau pentru a
recupera bunuri pe care le-a depus sau le-a împrumutat; aceasta este opinia lui Julianus.
10. Același, Despre Sabinus, Cartea XLVII.
Obligațiile naturale nu ar trebui să fie luate în considerare doar pentru că nu poate fi intentată nicio acțiune pe seama lor, ci și
pentru motivul că, atunci când au fost plătiți bani care nu erau datorate, aceștia nu pot fi recuperați.
11. Același, Despre Sabinus, Cartea a XII-a.
Orice acte pe care le îndeplinim și care își au originea în contractele noastre sunt nule, cu excepția cazului în care începutul
obligației este al nostru personal ; și prin urmare, nu putem nici să stipulăm, să cumpărăm, să vindem sau să contractăm în
așa fel încât un altul să poată intenta în mod corespunzător o acțiune pe acest motiv în nume propriu.
(12) Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXIX.
Un moștenitor este responsabil în întregime atunci când frauda a fost săvârșită de către defunct în contractele de depozit, de
împrumut de folosință, de mandat, de tutelă și de mandat voluntar.
13. Ulpianus, Disputations, Cartea I.
Acțiunile in factum pot fi intentate chiar și de către un fiu aflat sub controlul paternal.
14. Ulpian, Disputații, Cartea a VII-a.
Sclavii sunt răspunzători pentru crimele lor și rămân astfel chiar și după manumisiunea lor; ei nu sunt, totuși, responsabili
civil pentru contractele lor, totuși, ei sunt obligați și îi obligă pe alții în conformitate cu legea naturală. În sfârșit, voi fi
exonerat de răspundere dacă, după ce un sclav a fost manuntit, îi plătesc o sumă de bani pe care mi-a împrumutat-o.
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(15) Julianus, Digest, Cartea IV.
Un anumit om care a intentat o acțiune împotriva unui moștenitor a fost împiedicat de o excepție pe motiv că testamentul era
pe cale să fie anulat pentru că posesia moștenirii putea fi acordată unui fiu emancipat. Întrucât respectivul fiu emancipat nu a
reușit să ceară posesia bunurilor, creditorul putea foarte bine să ceară ca dreptul său de acțiune împotriva moștenitorului
desemnat să îi fie restituit, deoarece, atâta timp cât posesia bunurilor putea fi acordată fiului contrar dispozițiilor
testamentare, moștenitorul, într-o anumită măsură, nu era debitor.
16. Același, Digest, cartea XIII.
Un om a împrumutat o sumă de bani de la un sclav care făcea parte dintr-o moștenire și i-a dat cu titlu de gaj o suprafață de
pământ sau un sclav și, după ce a cerut ca pământul sau sclavul să fie păstrat de el sub un titlu precar, a păstrat posesia cu un
astfel de titlu. El a făcut acest lucru deoarece un sclav care aparține unei proprietăți dobândește proprietatea pentru aceasta
prin acceptarea predării acesteia; iar prin acordarea proprietății cu titlu precar, rezultă că aceasta nu poate fi dobândită prin
uzucapiune. Pentru că, dacă ar fi împrumutat bunul pentru uzufruct sau l-ar fi depozitat, iar acesta ar fi făcut parte din
peculium-ul său, ar fi avut dreptul de a intenta o acțiune de împrumut sau de depozit în beneficiul moșiei. Acest lucru se
întâmplă în cazul în care contractul a fost încheiat cu referire la peculium-ul său, pentru că ar trebui să se înțeleagă că posesia
bunurilor este dobândită în astfel de circumstanțe.
17. Același, Digest, cartea XLVII.
Toți debitorii care datorează bunuri cu titlu oneros sunt eliberați atunci când bunurile ajung în mâinile creditorilor într-un alt
mod din care aceștia obțin un beneficiu pecuniar.
(18) The Same, Digest, Cartea LIV.
Dacă cineva, care a stipulat să dea stihuri, devine moștenitorul unei persoane care are dreptul la respectivele stihuri în temeiul
unui testament, iar acesta introduce o acțiune în justiție în temeiul testamentului pentru a recupera stihurile, el nu anulează
stipulația. Pe de altă parte, Rand, dacă el introduce o acțiune pentru a recupera Stichus în temeiul stipulației, el va avea în
continuare dreptul la una în temeiul testamentului; deoarece, la început, aceste două obligații au fost contractate în așa fel
încât, dacă una dintre ele ar fi fost adusă în instanță, cealaltă ar fi rămas, totuși, nealterată.
19. Același, Digest, cartea LXXIII.
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Nu se consideră că un titlu lucrativ decurge din promisiunea unei zestre, pentru motivul că cel care pretinde zestrea este
înțeles ca fiind, într-o anumită măsură, un creditor sau un cumpărător. Cu toate acestea, atunci când un creditor sau un
cumpărător obține un bun printr-un titlu lucrativ, el își păstrează totuși dreptul la acțiunea în revendicare; la fel cum, pe de
altă parte, o persoană care nu obține bunul printr-un titlu lucrativ nu este împiedicată să introducă o acțiune în revendicare din
acest motiv.
20. Alfenus, Digest, Cartea a II-a.
Un sclav nu ar trebui, în orice împrejurare, să rămână nepedepsit, atunci când a ascultat ordinele stăpânului său; de exemplu,
atunci când acesta din urmă i-a ordonat să ucidă pe cineva sau să comită un furt. De aceea, deși un sclav poate comite
piraterie la ordinul stăpânului său, el ar trebui să fie urmărit pentru acest lucru după ce și-a obținut libertatea; și orice act de
violență pe care l-ar fi comis, care este criminal, îl va face pasibil de pedeapsă. Cu toate acestea, dacă a apărut o ceartă din
cauza unei controverse sau a unei dispute, sau dacă s-a folosit forța în scopul de a menține un drept la care stăpânul său era
îndreptățit, și nu a fost comisă nicio crimă, atunci pretorul nu ar trebui să acorde o acțiune pe acest motiv împotriva unui
eliberat, care, atunci când era sclav, s-a supus comenzilor stăpânului său.
(21) Julianus, Despre Minicius, Cartea a V-a.
Se consideră că oricine a încheiat un contract în locul în care s-a obligat să plătească.
22. Africanus, Întrebări, Cartea a III-a.
Când cineva stipulează o marfă și acceptă o garanție care să fie furnizată într-o anumită zi, timpul trebuie calculat din ziua în
care a primit garanția.
23. Același, Întrebări, Cartea a VII-a.
O stipulație a fost încheiată cu privire la bani care urmau să fie folosiți în comerț și, așa cum se obișnuiește, a fost inserată în
ea o penalitate în scopul de a despăgubi persoana care a furnizat banii, în cazul în care aceștia nu ar fi fost plătiți până la
termenul stabilit. Acesta din urmă a cerut banii și, după ce o parte din ei au fost plătiți, a neglijat să ceară restul, dar, după o
perioadă de timp, i-a cerut. Un jurist, după ce a fost consultat, a dat ca fiind de părere că sancțiunea poate fi colectată pentru
perioada în care debitorul nu a fost notificat să plătească, și că acest lucru se poate face chiar dacă nu a fost notificat deloc; și
că stipulația ar deveni inoperantă numai în cazul în care debitorul este responsabil pentru neefectuarea plății. În caz contrar,
trebuie spus că, în cazul în care cel care a început să împingă creanța ar înceta să o facă pentru că a fost împiedicat de boală,
sancțiunea nu s-ar aplica. Prin urmare, poate apărea o îndoială, dacă debitorul, după ce a fost notificat să plătească, ar fi el
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însuși în întârziere, dacă nu s-ar aplica sancțiunea, chiar dacă ar fi prezentat ulterior banii. Se poate spune că acest lucru este
mai echitabil, deoarece dacă un arbitru desemnat să aranjeze o înțelegere ar trebui să ordone ca banii să fie plătiți până la o
anumită dată, iar cel căruia i-a ordonat să plătească nu este în întârziere, se consideră că penalitatea nu se va atașa; și, prin
urmare, Servius a considerat în mod corect că, dacă ziua în care banii trebuiau plătiți nu a fost inclusă în decizia arbitrului, ar
trebui să se considere că a fost acordat un termen rezonabil. Aceeași regulă se va aplica atunci când ceva a fost vândut cu
condiția ca, dacă prețul nu este plătit până la o anumită dată, tranzacția să fie nulă.
(24) Pomponius, Rules.
Dacă iau cu împrumut o sumă de bani de la un nebun, crezând că acesta este sănătos la cap, și folosesc acești bani în folosul
meu, nebunul va avea dreptul la o acțiune în justiție pentru a-i recupera. Pentru că, așa cum drepturile de acțiune sunt
dobândite de noi în anumite circumstanțe, atunci când nu suntem conștienți de acest fapt, tot așa, în circumstanțe similare, pot
fi intentate acțiuni în numele persoanelor nebune; de exemplu, dacă sclavul unei astfel de persoane intră într-o stipulație, sau
dacă i se fură bunuri, sau dacă este prejudiciat în așa fel încât poate fi intentat un proces în conformitate cu Legea Aquilian;
sau dacă este creditor, iar debitorul său ar trebui să transmită proprietatea cuiva cu intenția de a-l frauda. Aceeași regulă se
aplică și în cazul în care o moștenire este lăsată unei persoane nebune sau în cazul în care îi este lăsată o proprietate în baza
unui trust.
1. De asemenea, dacă cineva care a împrumutat bani sclavului altuia devine ulterior nebun, iar sclavul folosește banii
împrumutați în beneficiul stăpânului său, persoana nebună va avea dreptul la o acțiune pentru a-i recupera.
2. Din nou, dacă cineva care a împrumutat bani aparținând altuia devine ulterior nebun, iar banii sunt cheltuiți, o acțiune
pentru recuperarea lor va fi dobândită de persoana nebună.
3. Oricine face afaceri cu o persoană nebună de minte este răspunzător față de aceasta într-o acțiune în justiție pe motiv de
agent voluntar.
(25) Ulpianus, Reguli, Cartea a V-a.
Există două feluri de acțiuni, una reală, care se numește vindictio, și alta personală, care se numește condictio. Acțiunea reală
este cea prin care ne judecăm pentru un bun care ne aparține și care se află în posesia altuia și este întotdeauna introdusă
împotriva părții care se află în posesia lui. Acțiunea personală este cea pe care o introducem împotriva unei persoane care
este obligată să facă ceva pentru noi sau să ne dea ceva, și este întotdeauna introdusă împotriva acesteia.
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1. Unele acțiuni se întemeiază pe un contract, altele pe un act, iar altele încă in factum. O acțiune este întemeiată pe un
contract ori de câte ori o persoană a încheiat un acord cu o altă persoană în folosul său propriu; ca, de exemplu, printr-o
cumpărare, o vânzare, o închiriere, un leasing și alte tranzacții de acest fel. O acțiune întemeiată pe un act este cea în care
cineva este răspunzător pentru o infracțiune pe care a comis-o el însuși; de exemplu, un furt sau o vătămare, sau pentru un
prejudiciu pe care l-a cauzat. O acțiune in factum este, de exemplu, cea care este acordată unui patron împotriva libertului
său, de către care a fost adus în fața instanței, încălcând Edictul pretorian.
2. Se spune că toate acțiunile sunt fie civile, fie pretoriene.
26. Același, Despre impozite, Cartea a V-a.
3. Toate acțiunile penale trec la moștenitori, după ce a fost inițiată o procedură judiciară.
27. Papinianus, Întrebări, Cartea XXVII.
Obligațiile care nu sunt valabile în sine nu pot fi făcute astfel nici prin decizia judecătorului, nici prin ordinul pretorului, nici
prin puterea legii.
28. Același, Definiții, Cartea I.
Cererea formulată împotriva unei persoane este desemnată "acțiune"; cea formulată împotriva unui lucru se numește "petiție",
termenul de "urmărire", intentată în scopul recuperării bunurilor, este folosit atât împotriva lucrurilor, cât și împotriva
persoanelor.
29. Paulus, Opinii, Cartea a IV-a.
O anumită sumă de bani era datorată lui Lucius Titius în temeiul unei hotărâri judecătorești. El a împrumutat aceluiași debitor
o altă sumă de bani și, în momentul în care a luat garanția plății acesteia, nu a menționat că suma datorată în temeiul hotărârii
judecătorești ar trebui să-i fie dată și lui. Întreb dacă Lucius Titius este îndreptățit la ambele acțiuni. Paulus a răspuns că nu
există nimic în cazul enunțat pentru care ambele drepturi de acțiune să nu rămână intacte.
30. Scaevola, Opinii, Cartea I.
În cazul în care un om a fost redus la sclavie și, ulterior, își obține libertatea prin îngăduința împăratului, nu se poate spune,
din acest motiv, că el își asumă obligațiile față de creditorii săi.
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31. Marcianus, Trusts, Cartea a II-a.
Nu numai stipulațiile, ci și orice alte contracte care au fost încheiate în condiții imposibile sunt considerate ca fiind lipsite de
forță sau de efect; ca de exemplu, vânzările sau închirierile, atunci când depind de evenimente imposibile, sunt de asemenea
nule; deoarece atunci când se încheie un acord între două sau mai multe persoane se ia în considerare intenția tuturor și nu
există nicio îndoială că ele consideră că un contract de acest fel nu poate fi executat, dacă se impune o condiție pe care o știu
ca fiind imposibilă.
32. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Atunci când mai multe acțiuni decurg dintr-o singură infracțiune, așa cum se întâmplă atunci când se spune că arborii sunt
tăiați pe furiș, s-a stabilit, după multe divergențe de opinie, că pot fi intentate procese împotriva tuturor părților.
33. Paulus, Decrete, Cartea a III-a.
Deși în anumite Constituții imperiale s-a stabilit că moștenitorii, în general, nu sunt pasibili de o pedeapsă, s-a decis totuși că,
dacă defunctul a fost acționat în justiție în timpul vieții sale, moștenitorii săi vor fi supuși pedepsei, pe baza principiului că
emisia a fost unită cu defunctul.
34. Același lucru, cu privire la acțiunile concurente.
Oricine lovește sclavul altuia în așa fel încât îl rănește devine răspunzător prin fapta sa de o acțiune în temeiul legii Aquilian,
precum și de una pentru repararea prejudiciului, deoarece prejudiciul este comis intenționat, iar prejudiciul este cauzat prin
neglijență; prin urmare, ambele acțiuni vor fi valabile. Cu toate acestea, există anumite autorități care susțin că, atunci când
una dintre aceste acțiuni este aleasă, cealaltă este pierdută; iar alții sunt de părere că, dacă este aleasă acțiunea în temeiul legii
Aquilian, cea pentru repararea daunelor va fi pierdută; deoarece încetează să mai fie corect și echitabil ca judecata să fie
pronunțată împotriva celui care a plătit suma de daune evaluată. Cu toate acestea, în cazul în care acțiunea pentru repararea
prejudiciului a fost deja introdusă, partea va fi în continuare răspunzătoare în temeiul legii Aquilian. Această opinie ar trebui
să fie restricționată de pretor, cu excepția cazului în care este intentată o acțiune în justiție pentru excesul care poate fi obținut
în temeiul Legii Aquilian. Prin urmare, este mai rezonabil să se admită că reclamantul poate face alegerea între cele două
acțiuni și, ulterior, să o folosească pe cealaltă pentru a colecta tot ceea ce poate obține în plus față de prima.
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(1) Dacă cineva fură un obiect pe care i l-am împrumutat pentru uz propriu, va fi pasibil atât de o acțiune de împrumut, cât și
de o acțiune personală pentru recuperarea bunului, dar oricare dintre aceste acțiuni o anulează pe cealaltă, fie prin efectul
legii, fie prin invocarea unei excepții; care este cea mai bună opinie.
(2) Prin urmare, cu referire la chiriașul care a furat ceva ce aparținea terenului, s-a considerat că acesta era răspunzător atât de
o acțiune pentru recuperarea bunului, de una pentru furt, cât și de una privind contractul de închiriere. Sancțiunea de furt nu
se contopește, dar celelalte două acțiuni da. Acest lucru este aplicabil procedurii în temeiul legii Aquilian; căci dacă îți
împrumut o haină, iar tu o rupi, ambele acțiuni vor fi valabile pentru recuperarea bunului. După ce a fost introdusă acțiunea
în temeiul legii Aquilian, dreptul de a acționa în justiție pentru împrumut se stinge; și după ce a fost introdusă acțiunea pentru
împrumut, există o îndoială dacă cea în temeiul legii Aquilian nu poate fi introdusă în termen de treizeci de zile, pentru
motivul că este mai avantajoasă. Cea mai bună opinie este că dreptul de a o introduce este păstrat, deoarece aceasta se adaugă
la valoarea simplă a proprietății, iar dacă valoarea simplă a fost plătită, nu va exista niciun motiv pentru a o introduce.
35. Același, Despre edictul principal, Cartea I.
Referitor la acțiunile pretoriene, Cassius spune că trebuie să se considere că cele care permit urmărirea bunurilor pot fi
acordate după expirarea unui an, iar celelalte în decurs de un an. Cu toate acestea, acțiunile pretoriene care nu sunt acordate
după trecerea anului nu sunt disponibile împotriva unui moștenitor; totuși, orice profit pe care l-a dobândit poate fi cerut de la
el, așa cum se întâmplă în cazul unei acțiuni pe motiv de fraudă, în interdictul Unde vi și în alte proceduri de acest gen.
Printre acestea se numără urmărirea bunurilor, prin care ne străduim să recuperăm tot ceea ce a fost luat din patrimoniul
nostru, și atunci când procedăm împotriva posesorului averii debitorului nostru. Acțiunea publică, care se acordă în scopul
recuperării proprietății, este, de asemenea, de același tip. Când însă această acțiune este acordată pe motiv că uzucapiunea a
fost întreruptă, dreptul se stinge în termen de un an, deoarece este acordată contrar principiilor dreptului civil.
(1) Acțiunea în temeiul unui contract încheiat de magistrații municipali se acordă împotriva duhovnicilor și a municipalității
după trecerea unui an.
36. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a II-a.
În procesele personale pentru recuperarea bunurilor, o hotărâre judecătorească nu implică întotdeauna dizgrație, chiar dacă
poate fi pronunțată în cazuri de infamie.
37. Același, Despre Edictul pretorului, Cartea a IV-a.

2956

În termenul "acțiune" sunt incluse acțiunile reale, personale, directe, echitabile și prejudiciabile, după cum spune Pomponius,
precum și stipulațiile pretoriene, pentru că ele țin loc de acțiuni, precum și procedurile pentru a se asigura împotriva
amenințărilor de prejudiciu, pentru a asigura plata moștenirilor și altele de acest fel. Interdictele sunt, de asemenea, cuprinse
în termenul "acțiune".
(1) Acțiunile mixte sunt cele în care ambele părți sunt reclamanți; ca, de exemplu, cele care sunt intentate pentru soluționarea
granițelor, acțiunile în partaj și pentru împărțirea bunurilor deținute în comun, precum și interdictele Uti possidetis și Utrubi.
38. Paulus, Despre edicte, Cartea a III-a.
Nu suntem legați de forma literelor, ci de sensul pe care îl exprimă, deoarece s-a hotărât că scrisul nu trebuie să aibă o
valabilitate mai mică decât ceea ce înseamnă cuvintele rostite de limbă.
39. Gaius, Despre Edict, Cartea a III-a.
Un fiu aflat sub controlul paternal, ca și capul unei gospodării, este legat de tot felul de titluri și i se poate intenta un proces
din acest motiv, la fel cum se poate face și împotriva unei persoane independente.
40. Paulus, Despre edict, Cartea a XI-a.
Legatele sunt considerate drept creanțe împotriva unei moșteniri, deși încep să fie plătibile de către moștenitor.
41. The Same, On the Edict, Book XXII.
Ori de câte ori legea introduce o obligație, dacă nu se prevede în mod special că nu vom face uz decât de o singură acțiune,
chiar și acțiunile antice vor fi valabile în acest scop.
(1) Dacă se pot intenta două acțiuni pentru aceeași cauză și reclamantul ar fi putut recupera o sumă mai mare folosindu-se de
cealaltă, pe care nu a intentat-o, va fi de datoria instanței să pronunțe o hotărâre în favoarea sa pentru această sumă; dar dacă
ar fi putut recupera doar aceeași sumă sau mai puțin, cea de-a doua acțiune nu-i va aduce niciun avantaj.
42. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXI.
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O persoană, căreia i s-a lăsat o moștenire sub condiție, nu este creditor al moștenirii cât timp condiția este în curs de
executare, ci numai după ce a fost îndeplinită; deși este stabilit că oricine a stipulat sub condiție rămâne creditor cât timp
această condiție este în suspensie.
(1) Ar trebui să înțelegem prin creditori aceia care au dreptul la o acțiune civilă (cu condiția să nu poată fi prescrisă printr-o
excepție), sau la o acțiune pretoriană, sau la o acțiune in factum.
43. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXII.
Capul unei gospodării care a ajuns la vârsta pubertății, care este propriul său stăpân și care este sănătos la minte, se poate
obliga singur. Un tutore nu poate deveni responsabil în temeiul legii civile fără autoritatea tutorelui său. Un sclav nu poate fi
obligat prin contract.
44. Același, Despre Edictul pretorului, Cartea LXXIV.
Există patru feluri diferite de obligații, pentru că ele sunt contractate cu referire la un anumit timp, sau sub o anumită
condiție, sau cu referire la o anumită măsură, sau dependente de anumite rezultate.
(1) În ceea ce privește timpul, sunt două lucruri de luat în considerare, căci obligația fie începe, fie încetează la o anumită
dată. Ea începe la o anumită dată, de exemplu, după cum urmează: "Promiți să-mi plătești o sumă de bani la sfârșitul lunii
martie?". Natura acestei obligații constă în faptul că suma nu poate fi încasată înainte de momentul specificat. Atunci când
este făcută într-un anumit interval de timp, de exemplu, după cum urmează: "Promiți să-mi plătești de acum până la calendele
lui martie?", se stabilește că nici o obligație, nici un legat nu pot fi contractate pentru o perioadă de timp, deoarece atunci
când ceva începe să fie datorat altuia, încetează să mai fie datorat în anumite circumstanțe. Este clar că un stipulant poate fi
prescris printr-o excepție pe motiv de înțelegere sau pe motiv de fraudă, după ce a expirat termenul. De asemenea, dacă
cineva, în timp ce predă un teren, spune că transmite solul fără clădirea de pe el, acest lucru nu va împiedica clădirea, care
prin natura sa este atașată solului, să treacă odată cu acesta.
(2) Este efectivă o condiție care a fost inserată în obligație în momentul în care a fost contractată, și nu după ce a fost
perfectată; ca, de exemplu, "Promiți să-mi plătești o sută de aurei dacă nu sosește o corabie din Asia?". În acest caz, însă,
dacă condiția ar fi îndeplinită, ar exista un motiv de excepție bazat pe o înțelegere informală sau pe fraudă.
(3) Măsura unei obligații devine evidentă atunci când stipulăm zece aurei sau un sclav, deoarece livrarea oricăruia dintre
acestea dispune de întregul contract, iar unul dintre ele nu poate fi cerut atâta timp cât ambele există.
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(4) Rezultatul unei obligații se referă fie la o persoană, fie la un lucru; la o persoană, atunci când stipulez că plata va fi făcută
fie mie, fie lui Titius; la un lucru, atunci când stipulez că zece aurei îmi vor fi plătiți sau că un sclav va fi predat lui Titius; și,
în acest caz, se pune întrebarea dacă, atunci când sclavul este predat lui Titius, el devine liber prin efectul legii.
(5) Atunci când stipulez astfel: "Dacă nu-mi dai o asemenea suprafață de pământ, promiți să-mi plătești o sută de aurei?",
doar suma de o sută de aurei face obiectul stipulației, dar transferul terenului este o modalitate de a se achita de obligație.
(6) Dacă eu stipulez construirea unei corăbii, iar dacă tu nu o construiești, că trebuie să-mi plătești o sută de aurei, să vedem
dacă există sau nu două stipulații, una absolută, iar cealaltă condiționată; și dacă condiția celei de-a doua este îndeplinită,
dacă nu cumva o va anula pe prima; sau dacă nu cumva o va încorpora în ea însăși, devenind, ca să zicem așa, o reînnoire a
celei dintâi. Ultima este cea mai bună opinie.
45. Același, Despre Plautius, Cartea a III-a.
Atunci când un om, care îi datorează lui Stichus în temeiul unei stipulații, îl manumitează înainte de a fi în întârziere, iar
sclavul moare înainte ca promitentul să fie dat în judecată pentru că nu l-a predat, acesta din urmă nu va fi răspunzător. Căci
el nu este considerat vinovat pentru că nu a predat sclavul.
46. Același, Despre Plautius, Cartea a VII-a.
O persoană nebună și un tutore sunt răspunzători fără autoritatea curatorului sau a tutorelui lor, atunci când obligația decurge
din proprietatea în sine; ca, de exemplu, dacă eu dețin un teren în comun cu unul dintre ei și am făcut unele cheltuieli cu
privire la el, sau dacă tutorele l-a deteriorat în vreun fel, el va fi răspunzător într-o acțiune de partaj.
47. Același, Despre Plautius, cartea XIV.
Arianus spune că există o mare diferență între întrebarea dacă cineva este responsabil sau a fost eliberat. Atunci când se face
o anchetă cu referire la existența răspunderii, ar trebui să fim mai înclinați să negăm acest lucru, dacă avem ocazia să o
facem. Pe de altă parte, atunci când întrebarea se referă la faptul de a fi eliberat, tendința ar trebui să fie în favoarea acesteia.
48. Același, Despre Plautius, Cartea XVI.
În orice tranzacție în care nu este necesară vorbirea, consimțământul va fi suficient; și în chestiuni de acest fel, o persoană
surdă poate lua parte, pentru că poate înțelege și își poate da consimțământul, ca în cazul angajamentelor, contractelor de
închiriere, de leasing, de cumpărare și al altor contracte similare.
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49. Același, Despre Plautius, cartea XVIII.
Acțiunile care decurg din contracte sunt acordate împotriva moștenitorilor, chiar și în cazul în care este implicată o anumită
infracțiune; ca, de exemplu, atunci când un tutore s-a făcut vinovat de rea-credință în administrarea trustului său sau când
cineva la care a fost depusă o proprietate a comis o fraudă. În acest caz, chiar dacă un fiu aflat sub control paternal sau un
sclav a comis un act fraudulos de acest tip, se va acorda o acțiune De peculio, și nu o acțiune noxală.
50. Pomponius, Despre Plautius, cartea VII.
Atunci când cineva promite să plătească o sumă de bani în decurs de un an sau când o hotărâre judecătorească a fost
pronunțată împotriva sa prin care i se cere să facă acest lucru, el poate să o plătească în orice zi a anului.
51. 51. Celsus, Digest, Cartea a III-a.
O acțiune nu este altceva decât dreptul de a recupera ceea ce ni se cuvine prin intermediul unei proceduri judiciare.
52. Modestinus, Reguli, Cartea a II-a.
Contragem o obligație fie cu referire la bunul în sine, fie prin cuvinte, fie prin ambele în același timp, fie prin consimțământ,
fie prin dreptul comun, fie prin dreptul pretorian, fie prin necesitate, fie prin infracțiune.
(1) Noi contractăm o obligație în contul bunului, atunci când acesta ne este predat.
(2) Contragem una prin cuvinte, atunci când se pune o întrebare și se dă un răspuns adecvat.
(3) Contragem o obligație în contul bunului și prin cuvinte, atunci când bunul este livrat și se dau răspunsuri la întrebări în
același timp.
(4) Atunci când consimțim la ceva, suntem în mod necesar răspunzători din cauza consimțământului nostru voluntar.
(5) Contragem o obligație prin Common Law, atunci când ne supunem legilor în conformitate cu ceea ce acestea prescriu sau
le încălcăm.
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(6) Contragem o obligație prin dreptul pretorian, atunci când ceva este ordonat să fie făcut sau interzis de către Edictul
perpetuu sau de către magistrat.
(7) Contrag o obligație prin necesitate cei care nu pot face altceva decât ceea ce li se ordonă să facă. Acest lucru se întâmplă
în cazul unui moștenitor necesar,
(8) Contragem o obligație din cauza unei infracțiuni penale, atunci când partea principală a cererii de chemare în judecată
face referire la fapta ilegală comisă.
(9) Chiar și simplul consimțământ va fi suficient pentru a stabili o obligație, deși acesta poate fi exprimat prin cuvinte.
(10) Multe obligații sunt contractate prin simple semne de consimțământ.
53. Același, Reguli, Cartea a III-a.
Mai multe infracțiuni săvârșite cu referire la unul și același lucru dau naștere la acțiuni diferite; dar este stabilit că nu pot fi
folosite toate, iar dacă dintr-o obligație rezultă mai multe cauze de acțiune, trebuie să se facă uz de una singură, și nu de toate.
(1) Atunci când facem afirmația generală într-o obligație: "Sau în folosul celui căruia îi va aparține bunul", includem nu
numai persoanele care au fost arogate, ci și alte persoane care ne pot succeda prin orice alt drept.
54. Același, Reguli, Cartea a V-a.
Contractele fictive nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, nici măcar în cazul vânzărilor, pentru că sunt doar simulate
și nu se bazează pe adevăr.
55. Javolenus, Epistole, Cartea a XII-a.
În toate chestiunile care se referă la transferul de proprietate, trebuie să existe concursul și intenția ambelor părți contractante;
pentru că în vânzări, donații, închirieri sau orice alt fel de contracte, dacă ambele părți nu sunt de acord, tot ceea ce a fost
început nu va avea niciun efect.
56. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XX.
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Orice acțiune la care aș putea avea dreptul prin intermediul sclavului meu, fie că derivă din Legea celor douăsprezece table,
fie din Legea Aquiliană, fie că poate fi intentată din cauza unei vătămări sau a unui furt comis, va continua să existe, chiar
dacă sclavul va fi ulterior fie manuntit sau înstrăinat, fie că va muri. O acțiune personală pentru recuperarea bunurilor care au
fost furate de către sclavul respectiv va exista, de asemenea, dacă eu, după ce am intrat în posesia lui, nu îl voi înstrăina sau
manumi.
57. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea XXXVI.
În toate acordurile care au fost făcute, indiferent dacă au fost încheiate cu bună credință sau nu, dacă s-a produs vreo greșeală
din cauza unei neînțelegeri între părți, adică dacă cel care a cumpărat sau a închiriat proprietatea a avut o opinie diferită de
cel cu care a încheiat contractul, tranzacția va fi nulă. Aceeași regulă ar trebui adoptată și în cazul constituirii unui
parteneriat, astfel încât, dacă asociații au păreri diferite, unul având o opinie, iar celălalt o altă opinie, parteneriatul nu va fi
valabil, deoarece depinde de acordul părților.
58. Callistratus, Edictul minorității, Cartea I.
Trebuie reținut că, atunci când problema a fost unită într-o cauză, ea trece împotriva moștenitorului și a altor persoane de
acest fel.
59. Licinius Rufinus, Reguli, Cartea a VIII-a.
Un pupilaș, prin împrumutul de bani, nu se face răspunzător de drept natural.
60. Ulpianus, Despre edict, Cartea XVII.
În cazul în care acțiunile penale referitoare la aceeași sumă de bani sunt concurente, una dintre ele nu o anulează niciodată pe
cealaltă.
61. Scaevola, Digest, Cartea XXVIII.
Agentul lui Seius a trimis un bilet unui orfevru, în josul căruia se aflau următoarele cuvinte "Eu, Lucius Kalendius, am
aprobat ceea ce s-a scris mai sus, iar un sold de atât este datorat de noi lui Așa și așa". Întreb dacă acest lucru l-ar obliga pe
Gaius Seius? Răspunsul a fost că, dacă Seius nu era obligat în alt mod, el nu ar fi fost răspunzător pentru ceea ce era
menționat în acest document.
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(1) Seia, dorind să plătească un salariu lui Lucius Titius, i-a trimis următoarea scrisoare: "Către Lucius Titius, salut. Dacă ești
de aceeași părere și nutrești pentru mine afecțiunea pe care mi-ai purtat-o întotdeauna, vinde-ți bunurile și vino la mine
imediat ce primești această scrisoare. Îți voi plăti zece aurei în fiecare an, cât voi trăi, căci știu cât de mult mă iubești." Dacă
Lucius Titius și-ar vinde proprietatea și ar merge la ea, întreb dacă salariul anual menționat în scrisoare ar putea fi încasat de
el. Răspunsul a fost că trebuie să se facă o investigație cu referire la rangul persoanelor și la motivele lor, pentru a se stabili
dacă ar trebui să se acorde o acțiune...
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Cartea XLV
1. Cu privire la obligațiile verbale.
2. Cu privire la răspunderea a doi sau mai mulți promitenți.
3. Cu privire la stipulațiile sclavilor.

Tit. 1. Cu privire la obligațiile verbale.

1. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLVIII.
O stipulație nu poate fi făcută decât prin cuvintele celor două părți contractante, de aceea nici cineva mut sau surd, nici un
copil nu poate încheia o stipulație; nici o persoană absentă nu poate face acest lucru, deoarece părțile trebuie să se înțeleagă
reciproc. Prin urmare, dacă una dintre aceste persoane dorește să facă o stipulație, să o facă prin intermediul unui sclav care
este prezent în acel moment, iar acesta din urmă va dobândi pentru el acțiunea bazată pe stipulație. De asemenea, dacă cineva
dorește să se oblige, să ordone ca acest lucru să fie făcut, iar el va fi obligat prin ordinul său.
(0) În cazul în care una dintre părțile prezente pune o întrebare și pleacă înainte de a i se da un răspuns, el face ca stipulația să
fie nulă. Dacă, însă, el pune întrebarea în timp ce este prezent și pleacă, iar la întoarcere i se răspunde, el se va obliga, căci
timpul intermediar nu a viciat obligația.
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(1) Dacă cineva ar pune o întrebare în felul următor: "Vrei să plătești?", iar celălalt răspunde "De ce nu?", acesta din urmă se
obligă. Acest lucru nu se va întâmpla dacă el consimte fără să vorbească, deoarece cel care consimte în acest mod este obligat
nu numai civil, ci și natural; și de aceea se spune foarte corect că nici măcar fideiusorul său nu devine răspunzător pentru el.
(2) Dacă cineva, după ce a fost pur și simplu interogat, ar răspunde: "Dacă se va face un astfel de lucru, voi plăti", este sigur
că nu va fi obligat. Iar dacă ar fi întrebat: "Vei plăti înainte de a cincea calende" și el răspunde: "Voi plăti la ides", de
asemenea, nu va fi obligat, deoarece nu a răspuns cu referire la ceea ce a fost întrebat; și invers, dacă ar fi întrebat sub o
condiție și ar răspunde în mod absolut, trebuie spus că nu va fi responsabil. Dacă se adaugă sau se ia ceva din obligație,
trebuie să se considere întotdeauna că aceasta a fost viciată, cu excepția cazului în care stipulantul ar trebui să accepte imediat
diferența din răspuns; pentru că atunci se va considera că s-a făcut o nouă stipulație.
(3) Dacă atunci când eu stipulez pentru zece aurei, iar tu răspunzi douăzeci, este sigur că s-a contractat o obligație doar pentru
zece. Pe de altă parte, dacă eu cer douăzeci, iar tu răspunzi zece, obligația va fi contractată doar pentru zece; căci, deși sumele
trebuie să fie de acord, totuși este perfect clar că este vorba de douăzeci și zece.
(4) Dacă eu stipulez pentru Pamphilus, iar tu promiți atât Pamphilus, cât și Stichus, cred că adăugarea lui Stichus ar trebui să
fie considerată superfluă. Căci atunci când există atâtea stipulații câte obiecte sunt, există, ca să zicem așa, două stipulații,
dintre care una este utilă și cealaltă inutilă, iar cea utilă nu este viciată de ceea ce nu are valoare.
(5) Nu contează dacă răspunsul este dat într-o altă limbă. Prin urmare, dacă cineva interoghează în latină și i se răspunde în
greacă, obligația este contractată, cu condiția ca răspunsul să fie potrivit. Aceeași regulă guvernează într-un caz opus. Dar
există vreo îndoială dacă vom aplica acest lucru numai la greacă sau și la alte limbi; de exemplu, la punică, asiriană sau orice
altă limbă? Sabinus a scris despre acest aspect, dar adevărul este că orice fel de vorbire poate da naștere unei obligații, dacă,
totuși, fiecare dintre părți înțelege limba celeilalte fie el însuși, fie prin intermediul unui interpret fidel.
2. Paulus, Despre Sabinus, cartea XII.
Unele stipulații se referă la dări, iar altele au în vedere acte care trebuie să fie îndeplinite.
3. Dintre toate aceste exemple, unele admit o plată parțială, ca, de exemplu, atunci când stipulăm să plătim zece aurei. Altele
nu admit acest lucru și, prin natura lor, nu sunt susceptibile de divizare; de exemplu, atunci când stipulăm un drept de trecere,
un drept de trecere sau un drept de a conduce. Unele, prin natura lor, sunt susceptibile de divizare, dar, dacă nu se dă întregul
lucru, stipulația nu se realizează; de exemplu, atunci când stipulez în termeni generali un sclav, o farfurie sau orice fel de vas.
Căci, dacă o parte din Stichus este furnizată, nu există, încă, o îndeplinire a niciunei părți a stipulației, și poate fi imediat
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cerută, sau poate rămâne în suspensie până când un alt sclav este furnizat. Stipulația de a furniza fie Stichus, fie Pamphilus
este de același fel.
4. Prin urmare, în stipulațiile de acest gen, moștenitorii nu pot fi eliberați prin simpla dare a unei părți, atâta timp cât nu dau
toți, același lucru; căci condiția obligației nu este schimbată prin persoana moștenitorilor. Prin urmare, dacă ceea ce se
promite nu este susceptibil de divizare, ca de exemplu, un drept de trecere, fiecare dintre moștenitorii promitentului va fi
obligat pentru tot. Însă, în cazul în care unul dintre moștenitori a plătit integral, acesta are posibilitatea de a se îndrepta
împotriva co-moștenitorului său printr-o acțiune în partaj. De aceea, se întâmplă, după cum spune Pomponius, ca fiecare
dintre moștenitorii unei persoane care a stipulat un drept de trecere sau un drept de trecere să aibă dreptul la o acțiune pentru
întregul. Unele autorități consideră însă că în acest caz stipulația se stinge, deoarece o servitute nu poate fi dobândită de
fiecare dintre ei în parte, dar dificultatea de livrare nu face ca înțelegerea să fie nulă.
5. Dacă, totuși, după ce am stipulat pentru un sclav, intentez o acțiune împotriva unuia dintre moștenitorii promitentului,
rămâne de plătit doar partea celorlalți datorată în temeiul obligației. - Acesta este și cazul când se acordă o eliberare unuia
dintre moștenitori.
6. Aceeași regulă pe care am menționat-o, în ceea ce îi privește pe moștenitori, este aplicabilă promitentului însuși și
fideiusorilor săi.
7. Din nou, dacă stipulația se referă la un act care trebuie să fie îndeplinit, de exemplu, dacă stipulez că nu se va face nimic,
nici de către dumneavoastră, nici de către moștenitorul dumneavoastră, pentru a mă împiedica să trec sau să conduc, iar unul
dintre mai mulți moștenitori mă împiedică, co-moștenitorul său va fi, de asemenea, răspunzător; dar ei pot recupera ceea ce iau dat printr-o acțiune în partaj. Julianus și Pomponius adoptă, de asemenea, această opinie.
8. Pe de altă parte, dacă stipulantul moare după ce a prevăzut ca el și moștenitorul său să se bucure de un drept de trecere, iar
unul dintre moștenitorii săi este împiedicat să facă acest lucru, noi spunem că este o diferență dacă stipulația este încălcată în
întregime, sau acest lucru se face numai cu referire la partea celui al cărui drept a fost împiedicat. Pentru că, dacă la stipulație
se adaugă o sancțiune, aceasta va fi suportată în întregime; dar cele - care nu au fost împiedicate vor fi excluse printr-o
excepție pe motiv de fraudă. Dacă, totuși, nu a fost impusă nicio penalitate, atunci stipulația va fi încălcată doar în ceea ce
privește partea celui care a fost împiedicat.
(0) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLIX.
Aceeași regulă se aplică și în cazul stipulației: "Promiți că eu și moștenitorul meu putem avea așa și așa?".
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4. Motivul acestei diferențe este că, atunci când unul dintre moștenitori este împiedicat, coeredele, care nu are niciun interes
în această chestiune, nu poate intenta o acțiune în justiție în temeiul stipulației, cu excepția cazului în care a fost impusă o
pedeapsă care face ca stipulația să fie încălcată de toți; pentru că, în acest caz, nu ne întrebăm cine este interesat. Dar atunci
când unul dintre moștenitori, intervine, toți sunt răspunzători, pentru că este în interesul celui care este împiedicat să nu fie
împiedicat de nimeni.
5. Paulus, Despre Sabinus, cartea XII.
Același lucru îl spunem și dacă am stipulat ca nici o fraudă să nu fie săvârșită de tine sau de moștenitorul tău, iar fie
promitentul, fie stipulantul să moară, lăsând mai mulți moștenitori.
2. Cato spune, în Cartea a cincisprezecea, că, atunci când se promite pedeapsa unei anumite sume de bani, dacă se va face
altceva, iar promitentul a murit și unul dintre mai mulți moștenitori va comite fapta prevăzută, pedeapsa va fi suportată de toți
moștenitorii, fiecare proporțional cu partea sa de moștenire, sau va fi suportată doar de unul singur, în funcție de valoarea
părții sale. În cazul în care actul prevăzut a fost comis de toți moștenitorii, iar obiectul stipulației era indivizibil, ca, de
exemplu, atunci când se acordă un drept de trecere pentru că nu poate fi împărțit, actul este considerat, într-o anumită măsură,
ca fiind făcut de toți. Dar atunci când se prevede ceva care este susceptibil de divizare, de exemplu, faptul că nu se mai poate
continua o acțiune în justiție, atunci moștenitorul care a încălcat stipulația va suporta singur pedeapsa în proporție cu partea
sa. Motivul acestei diferențe este acela că, în primă instanță, se consideră că toți moștenitorii au comis fapta, deoarece
înțelegerea conform căreia nu vei face nimic prin care eu să fiu împiedicat să trec sau să conduc nu poate fi încălcată decât în
întregime. Dar să vedem dacă nu cumva ceea ce apare în următoarea stipulație nu este același lucru, ci mai degrabă ceva care
seamănă cu el, și anume: "Promiteți că Titius și moștenitorul său vor ratifica acest lucru?". Pentru că în această stipulație va fi
răspunzător numai cel care nu ratifică actul și numai el poate intenta o acțiune pentru ceea ce s-a cerut. Această opinie a fost
susținută și de Marcellus, deși stăpânul însuși nu poate face o ratificare parțială.
3. Dacă cel care a stipulat dublul sumei moare, lăsând mai mulți moștenitori, fiecare dintre ei poate intenta o acțiune în
proporție cu partea sa de moștenire, din cauza evicțiunii a ceea ce i se cuvine. Aceeași regulă se va aplica și în cazul unei
stipulații referitoare la un uzufruct, pentru prevenirea unei amenințări de prejudiciu, precum și în cazul unei notificări de
încetare a unei noi lucrări. După notificarea de desființare a unei lucrări noi, nu se poate face o restituire parțială la starea
anterioară a acesteia. Această regulă a fost adoptată de către stipulatori din motive de comoditate. Restituirea parțială nu
poate fi făcută de către promitent și nici nu poate fi inițiată o apărare parțială de către acesta.
4. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXVI.
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Unele stipulații sunt judiciare, altele pretoriene, unele convenționale, iar altele comune, adică atât pretoriene, cât și judiciare.
Stipulațiile judiciare sunt cele prescrise în mod oficial de către instanță, cum ar fi, de exemplu, constituirea unei garanții
împotriva fraudei. Stipulațiile pretoriene sunt cele prescrise în mod oficial de către pretor, de exemplu, cele împotriva
amenințărilor de prejudiciu. Prin stipulații pretoriene trebuie să se înțeleagă că acestea le includ și pe cele care fac referire la
îndatoririle Milei, deoarece și acestea provin din autoritatea jurisdicțională. Stipulațiile convenționale rezultă din acordul
părților și sunt tentat să spun că există tot atâtea feluri de stipulații cât sunt obiectele care trebuie contractate, deoarece sunt
folosite în aceleași obligații verbale și depind de natura afacerii care urmează să fie tranzacționată. Stipulațiile sunt comune,
de exemplu, atunci când se convine ca proprietatea unui tutore să fie pusă în siguranță; pentru că pretorul ordonă să se dea o
cauțiune pentru a proteja proprietatea tutorelui și, uneori, judecătorul face acest lucru, dacă nu se poate realiza altfel. La fel,
stipulația pentru dublarea sumei provine fie de la judecător, fie de la Edictul de diliu.
5. O stipulație este o anumită formă de cuvinte prin care partea care este interogată răspunde că va da sau va face ceea ce face
obiectul interogatoriului.
6. Înțelegerea de a satisface este o stipulație prin care cel care promite se obligă ca garanții să fie furnizate de el, adică
persoane care vor promite același lucru.
7. Acordul de a satisface este un termen care este folosit în același mod ca și cel de a garanta. Căci atunci când cineva este
mulțumit de ceea ce i se oferă, acest lucru se numește satisfacție; și, în mod similar, atunci când sunt oferite garanții care se
obligă verbal și cel căruia i se oferă este mulțumit de ele, acest lucru este desemnat ca oferind o garanție suficientă.
8. Dacă promiți o anumită sumă de bani ca principal și, de asemenea, o penalitate dacă nu este plătită, iar unul dintre
moștenitorii tăi plătește o parte din principal, el va fi, cu toate acestea, răspunzător de penalitate până când ceea ce este
datorat de co-moștenitorul său va fi plătit. Aceeași regulă se aplică unei penalități în cazul unei trimiteri la arbitraj, în cazul în
care una dintre părți se conformează deciziei judecătorului, iar cealaltă nu o face. Moștenitorul ar trebui să fie rambursat de
către coerede, deoarece, în cazul unor stipulații de acest tip, nu se poate lua nicio altă decizie fără a prejudicia stipulantul.
9. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
Atunci când cuiva i s-a interzis să-și administreze propriile bunuri, el este avantajat de o stipulație, dar nu poate să livreze
nimic și nici să se oblige prin promisiune. Prin urmare, un fideiusor nu poate interveni în favoarea sa, la fel ca și în cea a unui
nebun.
10. Același, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
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Atunci când a fost prescrisă o condiție imposibilă, iar aceasta se referă la îndeplinirea unui act, ea constituie un impediment
pentru stipulație. Cu toate acestea, cazul este diferit dacă în stipulație este introdusă o condiție precum cea de mai jos, și
anume: "Dacă nu se urcă la cer", căci aceasta este disponibilă și efectivă și se aplică banilor care au fost împrumutați.
11. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
În următoarea stipulație: "Dacă nu-l livrezi pe Stichus la calende, promiți să plătești zece aurei"!", sclavul murind, se pune
întrebarea dacă acțiunea poate fi introdusă imediat înainte de calende? Sabinus și Proculus susțin că reclamantul trebuie să
aștepte până în ziua respectivă, ceea ce este cea mai bună opinie, deoarece orice obligație face referire la o condiție și la un
moment stabilit și, deși condiția pare să fi fost îndeplinită, totuși momentul executării nu a sosit încă. Dar cu referire la cel
care promite în felul următor: "Dacă nu atingi cerul cu degetul înainte de calende", putem proceda imediat. Această opinie a
fost adoptată și de Marcellus.
12. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
În cazul în care Titius și Seius stipulează separat, după cum urmează: "Dacă nu transmiți o astfel de suprafață de teren lui Așa
și așa, promiți să mă plătești?", timpul pentru plata unuia dintre ei nu se va încheia până la pronunțarea hotărârii judecătorești
și, prin urmare, dreptul la acțiune va aparține celui care manifestă cea mai mare diligență.
13. Același, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Într-o stipulație precum următoarea: "Dacă Lucius Titius nu vine în Italia înainte de calendele lunii mai, promiți să plătești
zece aurei!", practica noastră este că nu se poate intenta un proces înainte de a se constata că Titius nu poate veni în Italia
înainte de acea dată și că nu a venit, nici viu, nici mort.
14. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Dacă un fiu, în timp ce se află acasă, încheie o stipulație, se consideră că a dobândit-o în beneficiul tatălui său la întoarcerea
acestuia din mâinile dușmanului.
15. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă stipulez în felul următor: "Promiți să plătești zece sau cinci aurei?", vor fi datorate cinci. Și, de asemenea, "Promiți să
plătești în calendele lui ianuarie sau în februarie?", aceasta este același lucru ca și cum aș fi stipulat plata în calendele lui
februarie.
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16. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XIX-a.
Cel care încheie o stipulație de plată înainte de următoarele kalende se află în aceeași situație ca și cel care stipulează plata la
kalende.
17. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă stipulez cu tine că o casă va fi construită sau dacă l-am însărcinat pe moștenitorul meu să construiască o casă, Celsus
consideră că nu se poate intenta o acțiune în acest caz până la expirarea timpului în care casa ar fi putut fi construită și nici
fideiusorii nu vor fi răspunzători înainte de acest moment.
18. Același, Despre Sabinus, Cartea XXVII.
De aici apare îndoiala, dacă o parte din casă, după ce a fost construită, ar fi distrusă ulterior de un incendiu, dacă trebuie
calculat întregul timp pentru reconstruirea ei, sau dacă trebuie luat în considerare doar timpul rămas. Cea mai bună opinie
este că ar trebui să se acorde întregul timp pentru reconstruirea ei.
19. Același, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Dacă îmi ești dator cu Stichus sau Pamphilus, iar unul dintre ei ar deveni în vreun fel proprietatea mea, îmi vei fi dator cu
celălalt.
20. O stipulație de acest fel, "Pentru fiecare an", este incertă și perpetuă și nu seamănă cu o moștenire, care se stinge prin
moartea legatarului.
21. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVIII.
O stipulație nu este valabilă atunci când condiția impusă depinde de voința celui care face promisiunea.
22. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Oricine promite același lucru de două ori nu este răspunzător juridic pentru el de mai multe ori.
23. Același, Despre Sabinus, Cartea a XV-a.
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În cazul în care se face o stipulație după cum urmează: "Dacă are loc un divorț din vina ta, promiți să plătești?", stipulația
este nulă, deoarece trebuie să ne mulțumim cu pedepsele impuse de legi, cu excepția cazului în care stipulația impune aceeași
pedeapsă ca cea prevăzută de lege.
24. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXIV.
Nu sunt nule stipulații precum următoarea, și anume: "Promiți să plătești ceea ce îți datorează Titius atunci când va înceta să
mai fie debitorul tău?", deoarece această stipulație este la fel de valabilă ca și cum ar fi fost făcută sub orice altă condiție.
25. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XV-a.
Dacă, după ce a avut loc un divorț, femeia care nu datorează nimic drept zestre stipulează că trebuie să i se plătească o sută
de aurei drept zestre, sau una care are dreptul doar la o sută de aurei stipulează că i se vor da două sute cu titlu de zestre,
Proculus spune că, dacă cea care are dreptul la o sută stipulează două sute, nu există nicio îndoială că stipulația va cere o sută;
și că cealaltă sută poate fi colectată printr-o acțiune pe zestre. Prin urmare, trebuie spus că, dacă nu se datorează nimic ca
zestre, o sută de aurei pot fi colectate în temeiul stipulației; la fel cum, atunci când o moștenire este lăsată cu titlu de zestre
unei fiice, unei mame, unei surori sau oricui altcuiva, ea va fi valabilă.
26. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Dacă am stipulat cu tine ceea ce am crezut că este aur, când, de fapt, era alamă, vei fi răspunzător față de mine pentru alamă,
deoarece am convenit asupra obiectului; dar eu pot intenta o acțiune împotriva ta pe motiv de fraudă, dacă m-ai înșelat cu
bună știință.
27. Pomponius, Despre Sabinus, cartea IX.
Dacă îmi datorați un anumit sclav în temeiul unei moșteniri sau al unei stipulații, nu veți fi răspunzător față de mine după
moartea lui, cu excepția cazului în care ați fost vinovat pentru că nu mi l-ați predat în timpul vieții. Acesta ar fi cazul dacă,
după ce ai fost înștiințat să-l predai, nu ai făcut-o sau l-ai ucis.
28. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
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Dacă un minor este dator lui Stichus în temeiul unei stipulații, nu este considerat că este în întârziere și că este răspunzător,
dacă Stichus moare, decât dacă i s-a făcut o cerere cu acordul tutorelui său sau dacă aceasta a fost făcută numai la tutorele
său.
29. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XX.
Dacă eu stipulez ceea ce mi se cuvine deja în temeiul unei stipulații, iar promitentul se poate apăra împotriva acestei stipulații
prin invocarea unei excepții, el va fi obligat de înțelegerea ulterioară, deoarece prima este lipsită de efect prin invocarea
excepției.
30. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLII.
Știm că, în general, stipulațiile dezonorante sunt lipsite de forță și de efect:
31. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXII.
De exemplu, dacă cineva promite să comită omucidere sau sacrilegiu. Cu toate acestea, este de datoria pretorului să refuze o
acțiune în toate obligațiile de acest fel.
32. Dacă aș stipula astfel: "Promiți să plătești dacă nu vei urca la Capitoliu în doi ani?". Nu pot introduce în mod legal o
acțiune împotriva dumneavoastră până la expirarea termenului de doi ani.
33. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Dacă stipulăm ca un bun să fie predat, nu înțelegem că proprietatea acestuia va fi transferată stipulantului, ci doar că articolul
în sine va fi predat.
34. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLVI.
Trebuie să ne amintim că, în stipulații, există tot atâtea înțelegeri câte. sume de bani și tot atâtea stipulații câte articole sunt
implicate. Rezultă că, atunci când o sumă de bani sau un articol care nu era inclus în stipulația precedentă se amestecă cu o
alta, nu are loc o reînnoire, ci se fac două stipulații. Și, deși s-a decis că există atâtea stipulații câte sume de bani și atâtea
stipulații câte articole există; totuși, dacă cineva stipulează pentru o anumită sumă sau pentru un teanc de bani care se află la
vedere, nu există atâtea stipulații câte bucăți de bani separate, ci doar o singură stipulație; deoarece este absurd să existe o
stipulație separată pentru fiecare monedă. De asemenea, este cert că există o singură stipulație pentru o moștenire, deși mai
2972

multe obiecte pot fi incluse într-o moștenire, sau pot exista mai multe moșteniri. În plus, există o singură stipulație, atunci
când se referă la întregul corp de sclavi sau la toți sclavii dintr-o gospodărie. În mod similar, o stipulație care se referă la o
echipă de patru cai sau la un număr de purtători de litieră este una singură. Dacă, însă, cineva stipulează pentru "acest articol
și acela", există tot atâtea stipulații câte obiecte există.
35. Dacă eu stipulez cu un hoț pentru un sclav, se pune întrebarea dacă stipulația va fi valabilă. Ceea ce cauzează dificultatea
este faptul că, după ce am stipulat pentru un sclav, se consideră în general că am contractat pentru proprietatea mea, iar o
astfel de stipulație nu este valabilă atunci când cineva face o înțelegere cu referire la ceea ce este bis propriu. Dacă aș stipula
în felul următor: "Promiteți să dați ceea ce trebuie dat în cadrul unei acțiuni personale de recuperare?", nu există nicio
îndoială că stipulația va fi valabilă. Cu toate acestea, dacă aș stipula doar pentru "un sclav", stipulația nu va avea nicio forță
sau efect. Dacă sclavul ar muri ulterior, fără ca hoțul să fie în întârziere, Marcellus spune că acesta din urmă nu va fi
răspunzător pentru o acțiune personală, deoarece atâta timp cât sclavul a trăit, ar fi putut fi recuperat printr-o astfel de
procedură. Dar dacă presupunem că a murit, el este plasat într-o astfel de situație încât dreptul de a intenta o acțiune
personală pentru recuperarea sa pe baza stipulației va fi stins.
36. Același, Despre Sabinus, Cartea XLVII.
În general, trebuie să se înțeleagă că, dacă cineva declară în scris că a devenit fideiusor, se consideră că toate formalitățile
legale au fost îndeplinite.
37. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXIV.
Dacă stipulez pentru bunurile mele proprii sub o condiție, stipulația va fi valabilă dacă bunul nu-mi va aparține în momentul
în care condiția este îndeplinită.
38. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLVII.
Dacă ne înșelăm în privința numelui sclavului pe care stipulăm că ne va fi predat, s-a hotărât că stipulația va fi valabilă atâta
timp cât nu s-a făcut nicio greșeală cu privire la obiectul ei.
39. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXV.
Dacă se promite că Stichus va fi livrat într-o anumită zi și moare înainte de sosirea acelei zile, promitentul nu va fi
răspunzător.
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40. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLVIII.
Contează foarte mult dacă eu stipulez un bun de care nu mă pot folosi în comerț, sau dacă cineva mi-l promite. Dacă stipulez
ceva de care nu am dreptul să dispun în comerț, este stabilit că stipulația este nulă. Dacă cineva îmi promite ceva de care nu
poate dispune în comerț, se prejudiciază pe sine, nu pe mine.
41. Paulus, Despre Sabinus, cartea XII.
Dacă stipulez să se îndeplinească un act pe care natura nu permite să aibă loc, obligația nu devine operantă, la fel cum nu
devine operantă nici atunci când stipulez să se dea ceva care nu este posibil, cu excepția cazului în care este vina cuiva că
acest lucru nu se poate face.
42. Din nou, nu se naște o obligație, dacă obiectul stipulației este ceva care este interzis prin lege, atunci când cauza
interdicției este perpetuă; de exemplu, dacă cineva ar stipula să se căsătorească cu propria soră. Și chiar dacă cauza nu ar fi
perpetuă, așa cum se întâmplă în cazul unei surori adoptate, se aplică aceeași regulă, pentru că se comite imediat o infracțiune
împotriva bunelor moravuri.
43. Dacă în cazul închirierii, leasingului, vânzărilor și cumpărărilor, cealaltă parte nu răspunde la interogatoriu, dar, cu toate
acestea, consimte la ceea ce s-a răspuns, acordul va fi valabil; căci contractele de acest fel nu sunt confirmate atât prin
cuvinte, cât prin consimțământ.
44. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLVIII.
Dacă cineva care a acceptat să se oblige într-un fel este obligat în mod fraudulos într-un alt fel, va fi răspunzător în
conformitate cu interpretarea strictă a legii; dar poate recurge la o excepție pe motiv de fraudă, deoarece oricine a fost obligat
prin fraudă are dreptul la o excepție. Aceeași regulă se aplică în cazul în care nu a fost comisă nicio fraudă de către stipulant,
chiar dacă lucrul în sine este fraudulos, deoarece oricine introduce o acțiune în temeiul unei astfel de stipulații comite fraudă
prin aceasta.
45. Paulus, Despre Sabinus, cartea XII.
Dacă eu stipulez pentru o anumită sumă de bani, de exemplu, ceea ce se află într-un cufăr, iar aceasta se pierde fără vina
promitentului, nu ni se va datora nimic.
46. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XLIX-a.
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Următoarea stipulație: "Promiți că pot avea așa și așa ceva?" conține prevede că mi se va permite să am acel lucru și că
nimeni nu va face nimic pentru a ne împiedica să îl avem. Efectul acestei prevederi este acela că se consideră că cealaltă parte
contractantă este de acord cu faptul că vi se va permite de către toate persoanele în viitor să aveți ceea ce vi s-a promis. Prin
urmare, se pare că a garantat actele celorlalți. Cu toate acestea, nimeni nu va fi răspunzător dacă promite că alții vor face
ceva, iar aceasta este practica noastră. Dar el se obligă să nu facă nimic pentru a împiedica cealaltă parte să aibă proprietatea
și se obligă, de asemenea, că nici moștenitorul său, nici oricare dintre ceilalți succesori ai săi nu vor face nimic pentru a-l
împiedica pe stipulant să aibă ceea ce i-a promis.
47. Dacă, cu toate acestea, el promite că nu va avea loc nicio ingerință prin mijlocirea cuiva, cu excepția moștenitorului său,
trebuie spus că promisiunea sa privind actul altuia este nulă.
48. Dacă dorește să garanteze actul altuia, el poate promite o penalitate sau valoarea bunului. Dar în ce măsură se va
considera că el garantează posesia bunului? Aceasta se referă la cazurile în care nimeni nu ridică o controversă, adică nici
promitentul însuși, nici moștenitorii săi, nici succesorii lor.
49. În cazul în care cineva ar ridica o controversă, nu cu privire la proprietatea bunului, ci doar la posesia acestuia, la
uzufructul sau la utilizarea lui, sau la orice drept legat de ceea ce a fost vândut, este clar că stipulația devine operantă,
deoarece el nu are dreptul neîngrădit la nimic acolo unde ceea ce are este diminuat în vreun fel.
50. S-a pus întrebarea dacă promisiunea de a deține un bun se aplică numai la ceea ce aparține persoanei înseși sau dacă se
aplică și la bunurile aparținând altora. Cea mai bună opinie este că o astfel de promisiune poate fi făcută cu referire la
proprietatea altora, dacă aceasta ar ajunge ulterior în mâinile promitentului. Prin urmare, dacă aceasta continuă să aparțină
altcuiva, trebuie spus că stipulația nu devine operațională, cu excepția cazului în care a fost adăugată o sancțiune, chiar dacă
persoana însăși sau succesorul său nu a făcut nimic.
51. La fel cum cel care face promisiunea și succesorii săi sunt răspunzători, tot astfel, stipulația devine operantă în beneficiul
stipulantului însuși și al succesorului său, dacă nu i s-ar permite să aibă proprietatea. Dacă, totuși, altcuiva nu i se permite să
o aibă, este cert că stipulația nu devine operantă; și nu are nicio diferență dacă eu stipulez "că i se va permite să o aibă" sau
"că mi se va permite să o am".
52. Cei care se află sub controlul altora pot stipula cu aceștia din urmă că li se va permite să dețină proprietatea, din același
motiv pentru care pot stipula și alte lucruri în beneficiul lor. Dacă, totuși, un sclav ar stipula că el însuși va avea dreptul de a
avea proprietatea, se pune întrebarea dacă trebuie să se considere că a încheiat o stipulație legală? Julianus, în Cartea a
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cincizeci și doua a Digestului, spune că, dacă un sclav stipulează că i se va permite să aibă anumite bunuri sau promite că nu
va face nimic pentru a-l împiedica pe cel care stipulează să le aibă, stipulația nu devine operantă, deși poate fi privat de
bunuri și el însuși poate să le ia; pentru că într-o astfel de stipulație nu este implicat un fapt, ci un drept. Prin urmare, dacă
stipulează că promitentul nu va face nimic pentru a-l împiedica să se folosească de un drept de trecere, Julianus spune că nu
este implicat un drept al stipulației, ci un fapt. Cu toate acestea, mi se pare că, deși stipulația potrivit căreia i se va permite să
aibă proprietatea include declarația unui drept, totuși, în cazul unui sclav și al unui fiu aflat sub control paternal, ar trebui să
se înțeleagă că se aplică la păstrarea, și nu la privarea de posesie, iar stipulația va fi valabilă.
53. Această stipulație, de asemenea, "Promiți că voi avea posesia?" este valabilă. Să vedem dacă un sclav se poate folosi în
mod corect de o astfel de stipulație în avantajul său personal. Dar, deși un sclav nu poate deține posesia în conformitate cu
legea civilă, totuși aceasta se referă la posesia naturală și, prin urmare, nu poate exista nicio îndoială că sclavul a făcut o
stipulație valabilă.
54. Este definitiv stabilit că, dacă un sclav a stipulat că i se va permite să dețină proprietatea, stipulația este valabilă. Pentru
că, deși sclavii nu pot deține posesia în mod civil, totuși nu există nicio îndoială că o pot deține.
55. Termenul "a avea" este susceptibil de două sensuri diferite, deoarece spunem că o persoană care este proprietar al unui
bun îl are și că cel care nu este proprietar îl deține. În sfârșit, obișnuim să spunem că "avem" un bun care a fost depus la noi.
56. Dacă cineva stipulează că i se va permite să se bucure de ceva, acest acord nu îl afectează pe moștenitor.
57. Iar dacă nu a adăugat "Pentru el însuși", nu cred că această stipulație pentru uzufruct va trece la moștenitor. Aceasta este
practica noastră.
58. Dacă cineva stipulează că el și moștenitorul său vor avea voie să se bucure de un anumit drept, să vedem dacă
moștenitorul poate intenta o acțiune în temeiul acestei stipulații. Cred că poate face acest lucru, deși uzufructul este diferit;
deoarece, dacă stipulația s-ar referi la un drept de trecere de care să se bucure el și moștenitorul său, am adopta aceeași
opinie.
59. Dacă cineva dorește să prevadă împotriva fraudei unui promitent și a moștenitorului său, îi va fi suficient să stipuleze că
nu există și că nu va exista nicio fraudă. Dacă, totuși, dorește să prevadă împotriva fraudei tuturor celorlalți, va fi necesar să
adauge: "Dacă există vreo fraudă în această tranzacție sau dacă va apărea ulterior, promiteți să plătiți o sumă egală cu
valoarea bunului?".
60. Oricine poate adăuga la propria persoană pe cea a moștenitorului său.
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61. Se poate adăuga și persoana unui tată adoptiv.
62. Există o distincție între o zi care este incertă și una care este sigură; de aceea este evident că orice lucru care este promis
la un anumit moment poate fi plătit imediat, căci tot timpul intermediar este lăsat la dispoziția promitentului pentru plată. Iar
atunci când cineva promite că: "Dacă se va face ceva sau când se va face ceva" și nu face plata atunci când lucrul este făcut,
nu se va considera că și-a respectat promisiunea.
63. Nimeni nu poate stipula pentru altul decât un sclav pentru stăpânul său și un fiu pentru tatăl său, deoarece obligațiile de
acest fel au fost create pentru ca fiecare să poată dobândi pentru sine orice lucru în care ar putea fi interesat, dar eu nu am
niciun interes în ceea ce este dat altuia. Este clar că, dacă doresc să fac acest lucru, ar trebui inclusă o penalitate în stipulație,
pentru ca, în cazul în care ceea ce a fost convenit să nu fie făcut, stipulația să devină operațională, chiar și în favoarea unei
persoane care nu are niciun interes în tranzacție. Căci atunci când cineva stipulează o penalitate, nu se ia în considerare
interesul său, ci doar cantitatea și diferența stipulării, oricare ar fi aceasta.
64. Atunci când se examinează intenția unei stipulații, limbajul trebuie interpretat în defavoarea stipulantului.
65. Atunci când cineva spune: "Zece pentru mine și zece pentru Titius", se înțelege că se referă la aceleași zece, și nu la două
zeci.
66. Dacă eu stipulez pentru altul, atunci când sunt interesat să fac acest lucru, să vedem dacă stipulația devine operantă.
Marcellus spune că, într-un caz de acest fel, stipulația este valabilă. Atunci când cineva se angajează să administreze tutela
unui tutore și o predă colegului său, stipulând că bunurile tutorelui vor fi asigurate, Marcellus spune că se poate susține că
stipulația este valabilă, deoarece este în interesul stipulantului ca ceea ce a convenit să se facă, deoarece ar fi răspunzător față
de tutore dacă nu ar fi așa.
67. Dacă cineva promite să construiască sau să închirieze o casă, iar apoi stipulează cu altul că o casă va fi construită pentru
stipulant; sau dacă cineva promite că Maevius va transmite o porțiune de teren lui Titius, iar dacă nu o va face, că va plăti o
penalitate; sau dacă stipulează cu Maevius să transfere o porțiune de teren lui Titius, la fel ca și în cazul în care cineva ar
închiria ceva ce trebuie făcut și pe care el însuși s-a angajat ; este sigur că va avea dreptul la o acțiune echitabilă bazată pe
închiriere.
68. Prin urmare, dacă cineva ar trebui să stipuleze atunci când este în interesul său ca ceva să fie dat, el se află într-o astfel de
poziție încât stipulația va fi valabilă.
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69. Prin urmare, atunci când stipulez ca ceva să fie dat mandatarului meu și, la fel, dacă stipulez ca ceva să fie dat creditorilor
mei, stipulația va fi valabilă, deoarece este în interesul meu să nu se atașeze nicio penalitate și să nu se vândă niciun teren
care a fost ipotecat.
70. Dacă cineva stipulează în felul următor: "Promiteți să îl prezentați în instanță?", nu există niciun motiv pentru care
această obligație să nu fie valabilă.
71. Putem stipula pentru construirea unui edificiu sacru sau religios, altfel nu putem intenta o acțiune în temeiul unui contract
de închiriere.
72. Paulus, Despre Sabinus, cartea XII.
Un stăpân, stipulând pentru sclavul său, dobândește pentru el însuși, așa cum face și un tată, dacă stipulează pentru fiul său,
în măsura în care acest lucru este permis de legi.
73. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXVII.
Dacă fiul meu stipulează pentru sclavul meu, achiziția este obținută în beneficiul meu.
74. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea L.
Este clar că nu poate apărea niciun dubiu atunci când cineva stipulează plata la calendele lui ianuarie și adaugă pe "primul"
sau "următorul". Și, de asemenea, dacă îl menționează pe al doilea sau al treilea, sau oricare altul, el fixează și data fără
discuție. Dacă, însă, nu menționează care ianuarie, introduce o chestiune de fapt cu privire la intenția sa, adică la ceea ce a
fost convenit între părți; căci noi examinăm care a fost intenția și decidem în consecință. În cazul în care intenția nu este
evidentă, trebuie să adoptăm opinia lui Sabinus și să susținem că a fost vorba de primele calende ale lunii ianuarie. Dar dacă
cineva face o stipulație chiar în ziua calendei, ce regulă trebuie să urmăm? Eu cred că ar trebui să se considere că intenția se
referă la următoarele calende.
75. Ori de câte ori ziua nu este precizată într-o obligație, se consideră că banii sunt datorate imediat; cu excepția cazului în
care este menționat un loc care necesită un anumit timp pentru a ajunge acolo. Atunci când, totuși, este stabilită o zi, efectul
este că banii nu vor fi imediat exigibili, de unde reiese clar că menționarea timpului este în favoarea promitentului, și nu a
stipulantului.
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76. Această regulă se aplică și la ides, și la nones, și, în general, la toate datele.
77. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXVII.
Atunci când cineva stipulează plata în acest an sau în această lună, nu poate intenta în mod corespunzător o acțiune în justiție
până când nu a expirat tot anul sau toată luna.
78. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea L.
Dacă cineva ar stipula că restituirea îi va fi făcută, de exemplu, prin arbitrajul lui Lucius Titius, iar apoi stipulantul însuși l-ar
determina pe Titius să întârzie în pronunțarea hotărârii sale, promitentul nu va fi răspunzător pentru că este în întârziere. Dar
ce se întâmplă dacă cel care trebuie să hotărască ar trebui să provoace întârzierea? Va fi mai bine să se considere că dosarul
nu trebuie să fie retras de sub jurisdicția celui căruia i-a fost supus arbitrajul.
79. Paulus, Despre Sabinus, cartea XII.
Și, prin urmare, dacă nu se decide nimic, stipulația va fi nulă, astfel încât, dacă s-a adăugat o sancțiune, aceasta nu va putea fi
executată.
80. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XL.
Tot ceea ce o persoană stipulează în favoarea alteia care are control asupra sa va fi considerat ca și cum aceasta din urmă ar fi
făcut ea însăși stipulația.
81. Așa cum oricine poate stipula ceva "când moare", tot așa și cei care se supun autorității altora pot stipula în așa fel încât
ceea ce prevăd să intre în vigoare la momentul morții lor.
82. În cazul în care cineva stipulează în felul următor: "Promiteți să o plătiți pe fiica mea după moartea mea?" sau "Promiteți
să mă plătiți după moartea fiicei mele?", stipulația va fi valabilă; dar, în primul caz, fiica va avea dreptul la o acțiune în
echitate, deși nu este moștenitoarea tatălui său.
83. Putem stipula nu numai "Când vei muri", ci și "Dacă vei muri", deoarece, așa cum nu există nicio diferență între "Când
vei veni" sau "Dacă vei veni", la fel nu există nicio diferență între "Dacă vei muri" și "Când vei muri".
84. Se înțelege că un fiu stipulează plata către tatăl său, chiar dacă nu o spune.
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85. Paulus, Despre Sabinus, cartea XII.
Putem stipula în mod legal plata la a suta calende, pentru că obligația este prezentă, iar plata este amânată până la sosirea
momentului prevăzut.
86. Orice lucru care constă într-un act nu poate fi amânat până la moartea persoanei, ca de exemplu: "Promiți să vii la
Alexandria când vei muri?".
87. Dacă aș stipula în felul următor: "Când dorești", unele autorități spun că stipulația este nulă; altele susțin că este nulă dacă
mori înainte de a te hotărî; ceea ce este adevărat.
88. Această stipulație, însă, "Dacă sunteți dispus să plătiți", este considerată nulă.
89. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XL.
Oricine stipulează în felul următor: "Promiteți să plătiți ceea ce trebuie să plătiți la aceste calendel", se înțelege că a stipulat
nu pentru ziua de azi, ci pentru perioada convenită, adică pentru calende.

Partea a doua. Cu privire la obligațiile verbale.

90. 90. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVI.
90. Dacă eu stipulez plata a zece aurei la cerere, stipulația conține o înștiințare de plată a sumei mai repede și, ca să zicem
așa, fără întârziere, decât condiționat; și, prin urmare, chiar dacă aș muri înainte de a face cererea, condiția nu va fi
considerată ca fiind neîndeplinită.
91. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVII.
Atunci când un fiu aflat sub controlul paternal promite să-l livreze pe Stichus, iar vina lui a fost că nu a fost livrat, iar Stichus
ar trebui să moară, o acțiune De peculia va fi acordată împotriva tatălui pentru suma pentru care fiul era răspunzător conform
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obligației. Dacă, totuși, tatăl a fost în culpă, fiul nu va fi răspunzător, ci o acțiune pretoriană ar trebui să fie acordată
împotriva tatălui. Se spune că toate aceste lucruri sunt aplicabile unei fideiusiuni.
92. Dacă eu stipulez că nimic nu va fi făcut de tine pentru a mă împiedica să mă bucur de un drept de trecere și accept o
fideiusiune de la tine, iar vina fideiusorului ar fi că nu mă bucur de servitute, niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare; dar
dacă promitentul este vinovat, amândouă vor fi vinovate.
93. În următoarea stipulație: "Nu va fi făcut nici de tine, nici de moștenitorul tău", se consideră că actul a fost îndeplinit de
moștenitor, chiar dacă acesta a fost absent și nu a știut de acest fapt, și deci nu a făcut ceea ce era cerut de termenii stipulației.
Cu toate acestea, un minor nu este considerat responsabil pentru o astfel de stipulație, chiar dacă este moștenitor.
94. În cazul în care promitentul unui sclav este obligat să îl predea înainte de momentul convenit, iar sclavul moare, el nu va
fi considerat responsabil.
95. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
95. În următoarea stipulație, cuvintele: "Nimic nu va fi făcut de tine" nu înseamnă că nu vei face nimic pentru a împiedica
îndeplinirea unui act, ci că vei depune toate eforturile pentru a-l îndeplini.
96. Din nou, într-o stipulație care se referă la cumpărarea unei proprietăți și care este formulată în următorii termeni: "Toți
banii care ajung în mâinile dumneavoastră; sau pe care ați împiedicat să ajungă în mâinile dumneavoastră; sau pe care, în
viitor, îi puteți împiedica să ajungă în mâinile dumneavoastră", nu există nicio îndoială că cel care a împiedicat ca ceva să
ajungă în mâinile sale va fi răspunzător.
97. Același, Despre Edict, Cartea LI.
Un om care a promis un sclav aparținând altuia nu va fi răspunzător de o acțiune în temeiul stipulației, dacă sclavul își obține
libertatea; pentru că este suficient ca el să nu se facă vinovat de fraudă sau neglijență.
98. Același, Disputații, Cartea VII.
În stipulațiile convenționale, părțile contractante prescriu forma acordului; dar stipulațiile pretoriene sunt guvernate de
intenția pretorului care le-a introdus. În cele din urmă, nu este permis să se schimbe nimic în stipulațiile pretoriene, să se
adauge sau să se ia ceva din ele.
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99. Dacă cineva promite să predea o posesie vacantă, această stipulație, nu include un simplu fapt, ci are în vedere și starea
bunului.
100. Julianus, Digest, Cartea LXII.
Este foarte convenabil să se redacteze stipulațiile în așa fel încât să conțină tot ceea ce poate fi inclus în mod expres în ele, și
astfel încât și clauza care are referire la fraudă să se aplice atât la lucruri care nu pot fi amintite în acel moment, cât și la
evenimente viitoare incerte.
101. Același, Digest, cartea XXII.
În stipulații, speciile și genurile sunt distribuite în mod diferit. Când stipulăm pentru specii, este necesar ca stipulația să fie
împărțită între proprietari și moștenitorii lor în așa fel încât o parte din fiecare articol să revină fiecăruia. Ori de câte ori
stipulăm pentru genuri, împărțirea între ele se face după număr. De exemplu, dacă cineva care stipulează pentru Stichus și
Pamphilus lasă doi moștenitori care au dreptul la părți egale din averea sa, este necesar ca jumătate din Stichus și Pamphilus
să revină fiecăruia dintre ei. Dacă aceeași persoană a stipulat pentru doi sclavi, fiecăruia dintre moștenitorii săi i se va datora
câte un sclav.
102. O stipulație pentru servicii se aseamănă cu cele în care sunt incluse genurile și, prin urmare, o stipulație de acest fel se
face nu cu referire la părțile serviciilor, ci la numărul celor care au dreptul la ele. Dacă un sclav deținut în comun stipulează
un fel de servicii, este necesar ca fiecare dintre proprietarii săi să ceară o parte din servicii în proporție cu interesul său în
respectivul sclav. Executarea unei astfel de obligații este foarte ușoară, dacă libertul preferă să ofere valoarea estimată a
serviciilor sale sau dacă patronii săi consimt ca munca sa să fie prestată în beneficiul lor comun.
103. Același, Digest, cartea XXXVI.
Atunci când cineva stipulează că plata trebuie să i se facă lui însuși pentru Titius, plata poate fi făcută în mod corespunzător
lui Titius, dar nu și moștenitorilor săi.
104. Același, Digest, Cartea LII.
Atunci când cineva face o stipulație după cum urmează: "Promiți să plătești zece aurei lui Titius și mie însumi?", este
probabil că a stipulat ca doar zece aurei să fie plătite lui Titius și lui însuși împreună; la fel cum atunci când cineva face un
legat lui Titius și Sempronius, se înțelege că le-a lăsat doar zece aurei împreună.
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105. "Promiți că tu și Titius, moștenitorul tău, veți plăti zece aurei!". Era de prisos să îl includem pe Titius, deoarece, dacă
este unicul moștenitor, va fi responsabil în întregime; iar dacă este moștenitorul doar al unei părți din moștenire, va fi
responsabil în aceeași măsură ca și ceilalți coerezi; și, deși se pare că s-a convenit că procesul nu poate fi intentat decât
împotriva lui Titius, și nu împotriva coerezilor săi, totuși, acest acord informal care a fost încheiat nu va fi de niciun folos
pentru coerezii săi.
106. Oricine stipulează plata către el însuși sau către fiul său îl include în mod clar pe fiul său în stipulație, pentru ca acesta să
poată fi plătit în mod legal. Nici nu contează dacă stipulează pentru el și un străin sau pentru el și fiul său. Prin urmare, plata
poate fi făcută în mod corect fiului, fie cât timp acesta se află sub controlul tatălui său, fie după emanciparea sa; nici nu
contează că o parte care stipulează ca plata să fie făcută fiului său dobândește pentru sine, deoarece stipulantul, atunci când se
include pe sine, lasă să se înțeleagă că fiul său este unit cu el, nu în scopul dobândirii unei obligații, ci pentru a face plata mai
ușoară.
107. Atunci când cineva a stipulat ca plata să se facă numai către fiul său, care se află sub controlul său, ea nu poate fi făcută
în mod legal către acesta din urmă, deoarece fiul său este menționat în contract mai degrabă în contul obligației decât în
scopul plății.
108. În cazul în care o persoană stipulează astfel: "Promiți să plătești zece aurei atât timp cât voi trăi?", el poate cere în mod
legal cele zece aurei imediat, dar moștenitorul său poate fi împiedicat printr-o excepție pe baza unui acord informal; deoarece
este clar că stipulantul a făcut acest lucru pentru a-l împiedica pe moștenitorul său să facă cererea; la fel cum cel care
stipulează că banii îi vor fi plătiți "până la momentul calendei", poate, de fapt, să intenteze o acțiune în justiție pentru ei după
ce au sosit calendele, dar va fi împiedicat de o excepție bazată pe contract. De asemenea, moștenitorul unei persoane căreia i
s-a acordat o servitute legată de o suprafață de teren pe toată durata vieții sale, va avea dreptul la dreptul de trecere, dar poate
fi împiedicat de o excepție bazată pe acordul informal.
109. Cel care stipulează în felul următor: "Promiteți să plătiți înainte de următoarele calende?" nu diferă de cel care stipulează
plata la calende.
110. O persoană care are proprietatea unui bun fără uzufruct poate stipula în mod legal ca uzufructul să îi fie transferat,
deoarece introduce în obligație ceva ce nu are la momentul respectiv, dar pe care îl poate avea ulterior.
111. Dacă eu stipulez cu tine pentru moșia Sempronian, iar după aceea stipulez cu altul pentru aceeași moșie, fără uzufructul
ei, prima stipulație nu va fi reînnoită, deoarece tu nu vei fi eliberat prin transferul către mine a terenului fără uzufructul lui;
dar eu pot totuși în mod corect să te acționez în judecată pentru a recupera uzufructul respectivului teren. Ce ar trebui făcut în
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acest caz? Atunci când îmi transferați terenul, cel cu care am încheiat contractul pentru terenul fără uzufruct va fi exonerat de
răspundere.
112. Dacă Seius îmi promite, sub o condiție, același sclav pentru care am stipulat în mod absolut cu Titius, iar în timp ce
condiția este în curs de executare și după ce Titius este în întârziere, sclavul moare, eu pot intenta imediat o acțiune împotriva
lui Titius, iar condiția fiind îndeplinită, Seius nu va fi răspunzător. Cu toate acestea, dacă îi voi da lui Titius o eliberare, Seius
va fi obligat, dacă condiția va fi respectată. Există, prin urmare, această diferență, și anume, după ce sclavul moare,
proprietatea pentru care Seius era răspunzător încetează să mai existe, dar, după ce a fost dată eliberarea, sclavul pe care
Seius l-a promis rămâne în continuare.
113. Același, Digest, Cartea LIII.
În cazul în care cineva promite să plătească zece aurei dacă Titius va deveni consul, chiar dacă promitentul va muri în timp ce
condiția este în curs, el îl va lăsa pe moștenitorul său răspunzător.
114. Același, Digest, Cartea LIV.
Cel care stipulează pentru uzufructul unui teren și apoi pentru terenul însuși, se aseamănă cu cel care stipulează pentru o
parte, din teren și apoi pentru întregul teren, deoarece nu se înțelege că terenul este transmis dacă uzufructul este rezervat. Și,
pe de altă parte, în cazul în care cineva stipulează pentru teren și apoi pentru uzufruct, se aseamănă cu cel care stipulează
pentru tot terenul și apoi pentru o parte din el. Atunci când cineva stipulează pentru un drept de trecere pentru a conduce, iar
apoi pentru un drum pietonal, stipulația ulterioară este nulă, la fel cum este nulă stipularea cuiva pentru zece aurei, iar apoi
pentru cinci. De asemenea, dacă cineva stipulează pentru recolte, iar apoi pentru folosirea terenului, stipulația este nulă; cu
excepția cazului în care, în toate aceste cazuri, el declară în mod expres că face acest lucru cu intenția de a face o nouă
stipulație, pentru că atunci prima obligație fiind stinsă, va apărea un drept de acțiune din cea de-a doua, iar dreptul de trecere
și folosirea terenului, precum și cele cinci aurei, pot fi cerute.
115. Același, Digest, cartea LXXXVIII.
Ori de câte ori cineva stipulează ca petrolul să fie livrat într-o anumită zi sau sub anumite condiții, valoarea lui trebuie să fie
estimată în ziua în care obligația devine scadentă, căci atunci poate fi cerută; în caz contrar, se va obține un avantaj de la
promitent.
116. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XX.
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Aceeași regulă se va aplica dacă cineva stipulează livrarea unei anumite greutăți de ulei la Capua, căci estimarea trebuie
făcută în momentul în care poate fi revendicată, adică imediat ce o persoană poate ajunge la locul desemnat.
117. Julianus, Despre Urseius Per ox, Cartea a II-a.
O stipulație formulată astfel: "Promiți să-mi plătești o sumă de bani ca atare, dacă nu mă numești moștenitorul tău?" este
nulă, deoarece această stipulație este contrară bunelor moravuri.
118. Același, Despre Minicius, Cartea a II-a.
Dacă un sclav, după ce i-a fost interzis de stăpânul său, stipulează plata unei sume de bani de către un altul, el îl va face totuși
pe promitent răspunzător față de stăpânul său.
119. Africanus, Întrebări, Cartea a VI-a.
În cazul în care cineva stipulează astfel: "Dacă va veni o corabie din Asia sau dacă Titius va fi numit consul", indiferent de
condiția care este îndeplinită prima dată, stipulația va deveni operantă, dar acest lucru nu se va face a doua oară. Pentru că
atunci când una dintre cele două condiții distincte lipsește, cea care este îndeplinită va face în mod necesar ca stipulația să
devină operativă.
120. Același, Întrebări, Cartea a VII-a.
A fost încheiată următoarea stipulație: "Dacă Titius va fi numit consul, promiți să plătești zece sesterți anual, începând de
astăzi?". Condiția a fost îndeplinită după trei ani; oare nu se poate pune în mod rezonabil la îndoială dacă ar putea fi inițiată o
procedură pentru a obliga la plată pentru această perioadă? Răspunsul a fost că stipulația era valabilă și că plata ar trebui să
fie înțeleasă ca fiind datorată chiar și pentru acei ani care trecuseră înainte ca condiția să fie îndeplinită, deoarece sensul era
că, dacă Titius ar fi fost numit consul, zece sesterți trebuiau plătiți în fiecare an, și că chiar și timpul care trecuse ar trebui să
fie inclus.
121. Florentinus, Institutes, cartea VIII.
Orice lucru pe care îl poți adăuga care este străin de stipulație și care nu are legătură cu prezentul contract va fi considerat
superfluu, dar nu va vicia obligația; de exemplu, dacă spui: "Cânt de arme și de om, promit", stipulația va fi valabilă.
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122. 122. Atunci când, totuși, se face vreo schimbare în desemnarea bunurilor sau a persoanei implicate în tranzacție, se
consideră că aceasta nu va prezenta niciun obstacol. Căci, dacă el stipulează pentru denari, vei fi obligat, dacă promiți aurei
în aceeași sumă. Iar dacă un sclav stipulează pentru Lucius, stăpânul său, iar tu promiți să îl plătești pe Titius, care este
aceeași persoană, vei fi obligat.
123. Paulus, Despre Lex Aelia Sentia, Cartea a III-a.
Dacă un minor în vârstă de douăzeci de ani stipulează cu debitorul său pentru manumisiunea unui sclav, executarea stipulației
nu trebuie să fie acordată. Dacă, totuși, minorul are douăzeci și cinci de ani, manumisiunea nu va fi împiedicată, deoarece
legea menționează un minor de această vârstă.
124. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a II-a.
Este valabilă următoarea stipulație: "Promiteți să garantați plata a zece mii de sesterți!".
125. O persoană care stipulează că cineva va avea grijă să i se plătească zece aurei nu poate intenta un proces pentru a
recupera această sumă, deoarece promitentul poate fi eliberat prin oferirea unei garanții solvabile, așa cum spune Labeo, iar
Celsus afirmă și el în Cartea a șasea a Digestului.
126. Paulus, Despre Edict, Cartea a II-a.
Când stipulez o pedeapsă dacă nu-mi împrumuți o sumă de bani, este sigur _ că stipulația este valabilă. Dacă, însă, aș stipula
în felul următor: "Promiți să-mi împrumuți o anumită sumă de bani?", stipulația este vagă, pentru că în ea este cuprins ceea
ce este în interesul meu,
127. Ulpianus, Despre edict, Cartea a VII-a.
În cazul în care un om mort nu poate fi prezentat în instanță, nu se produce pedeapsa pentru un lucru imposibil; la fel ca și în
cazul în care cineva, după ce a stipulat să-l livreze pe Stichus, care este mort, prevede o pedeapsă în cazul în care acesta nu va
fi livrat.
128. Același, Despre Edict, Cartea a XI-a.
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O femeie care i-a dat o zestre compatriotului meu, Glabrio-Isidor, l-a făcut să promită această zestre unui copil dacă ea ar
muri în timpul căsătoriei, ceea ce s-a întâmplat. S-a hotărât că o acțiune în temeiul stipulației nu ar fi mințit, deoarece o
persoană incapabilă să vorbească nu putea să stipuleze.
129. Același, Despre Edict, Cartea XIII.
Ori de câte ori stipulăm o pedeapsă pentru ca un anumit act să fie îndeplinit, ne exprimăm corect astfel: "Dacă nu se face în
acest mod". Dacă, însă, pedeapsa este pentru ca un anumit act să nu fie îndeplinit, trebuie să ne exprimăm astfel: "Dacă se
face ceva contrar acestui lucru".
130. Același, Despre Edict, Cartea XX.
Stipulațiile nu sunt divizate atunci când se referă la lucruri care nu sunt susceptibile de divizare; ca, de exemplu, drepturile de
trecere de orice fel, privilegiul de a conduce apa și alte servituți. Cred că aceeași regulă se va aplica atunci când cineva
stipulează pentru îndeplinirea unui act, de exemplu, livrarea unui teren, săparea unui șanț, construirea unei case; sau pentru
anumite servicii, sau pentru orice altceva de acest fel, deoarece divizarea lor anulează stipulația. Cu toate acestea, Celsus, în
Cartea a treizeci și opta a Digestului, spune că Tubero era de părere că, atunci când stipulăm ca ceva să fie făcut și nu este
făcut, trebuie plătită o sumă de bani și că, chiar și în acest tip de tranzacție, stipulația este împărțită; în conformitate cu
aceasta, Celsus spune că se poate considera că o acțiune ar trebui să fie acordată, în funcție de circumstanțele cazului.
131. Atunci când cineva stipulează astfel: "Dacă lucrarea nu este terminată înainte de calendele lunii martie viitoare, promiți
să plătești o sumă de bani egală cu valoarea lucrării?", promisiunea nu va data din ziua în care lucrarea a fost începută, ci
după calendele lunii martie, deoarece persoana care face promisiunea nu poate fi dată în judecată înainte de calendele lunii
martie.
132. Este clar că, dacă cineva a stipulat să sprijine o casă, nu va fi necesar să se aștepte până când casa se prăbușește înainte
de a intenta o acțiune în justiție; și nici, în cazul în care o casă urmează să fie construită, să se aștepte până când a trecut
timpul în care ar putea fi construită; ci, de îndată ce promitentul nu reușește să construiască casa, atunci poate fi intentată o
acțiune în justiție, deoarece timpul stabilit pentru executarea obligației s-a scurs.
133. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIV.
Uneori, executarea unei stipulații absolute este întârziată de natura lucrului însuși; de exemplu, atunci când cineva a stipulat
cu referire la un copil nenăscut, la recolte viitoare sau la o casă care urmează să fie construită, căci atunci dreptul la acțiune se
naște ori de câte ori poate fi făcută livrarea, în funcție de natura bunului. Din nou, dacă cineva stipulează ca plata să se facă la
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Cartagina, în timp ce se află la Roma, se înțelege în mod tacit că este inclus timpul pe care va fi necesar să-l consume pentru
a merge la Cartagina. La fel, dacă cineva stipulează cu un libert pentru serviciile sale, timpul lor nu va expira înainte de a fi
fost definit și nu executat.
134. Atunci când un sclav care aparține unei moșii face o stipulație, aceasta nu va avea nici o forță sau efect, dacă nu s-a
intrat în moșie, la fel ca și cum ar fi fost făcută sub condiție. Aceeași regulă se aplică și în cazul unui sclav care se află în
mâinile dușmanului.
135. Promitentul de Stichus, prin oferirea lui după ce a fost în întârziere, se curăță de întârziere. Căci este cert că o excepție
pe motiv de fraudă îl va exclude pe cel care refuză să primească banii care i-au fost oferiți.
136. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VIII.
Unele stipulații sunt certe, iar altele sunt incerte.
137. O stipulație este certă atunci când, prin simpla ei mențiune, natura și valoarea ei sunt predispuse, ca de exemplu, zece
aurei, moșia Tusculan, sclavul Stichus, o sută de măsuri din cel mai bun grâu african, o sută de borcane din cel mai bun vin
din Campania.
138. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
Când, totuși, nu se vede clar care este lucrul stipulat, iar natura sau suma acestuia este nedeterminată, trebuie spus că
stipulația este incertă.
139. Prin urmare, atunci când cineva stipulează pentru o suprafață de pământ fără nicio denumire specifică, sau pentru un
sclav în termeni generali, fără a-i menționa numele, sau pentru vin sau grâu fără a-i preciza felul, a inclus ceva incert în
obligație.
140. Acest lucru este atât de adevărat încât, dacă cineva stipulează după cum urmează: "Promiți să-mi dai o sută de măsuri de
grâu african bun și o sută de borcane de vin bun de Companiile?", se va considera că a stipulat pentru articole care sunt
incerte, deoarece se poate găsi ceva mai bun decât ceva bun, motiv pentru care denumirea "bun" nu specifică niciun articol
anume, deoarece orice lucru care este mai bun decât bun este și el însuși bun. Dar atunci când cineva stipulează pentru "cel
mai bun", se înțelege că a stipulat pentru un articol a cărui excelență ocupă primul loc, ceea ce are drept consecință faptul că
această denumire se referă la ceva sigur.
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141. Dacă cineva stipulează pentru uzufructul unei anumite suprafețe de teren, se înțelege că a inserat ceva vag în obligația
sa. Aceasta este practica actuală.
142. În cazul în care o persoană stipulează că orice copil care se va naște din sclava Arethusa sau orice recoltă cultivată pe
moșia Tusculan îi va fi dată lui, este îndoielnic dacă se consideră că a stipulat pentru un obiect care este sigur. Cu toate
acestea, din natura cazului, este perfect clar că această stipulație este pentru un obiect incert.
143. Dar atunci când cineva stipulează pentru vinul, uleiul sau grâul care se află într-un anumit depozit, se înțelege că a
stipulat pentru ceva care este sigur.
144. Când, însă, cineva stipulează cu Titius în felul următor: "Promiți să-mi plătești ceea ce-mi datorează Seius?" și, de
asemenea, cel care stipulează în felul următor: "Promiți să-mi plătești ceea ce-mi datorezi, conform testamentului tău?", el
introduce în obligația sa ceva care este incert, chiar dacă Seius îi datorează o anumită sumă, sau o anumită sumă îi este
datorată conform testamentului, deși aceste cazuri pot fi cu greu distinse de cele pe care le-am menționat cu referire la vinul,
uleiul sau grâul depozitat în depozit. Pe de altă parte, se consideră că fideiusorii au promis ceva sigur, cu condiția ca cel
pentru care s-au obligat să datoreze ceva sigur; deși pot fi întrebați și ei: "Vă considerați răspunzători pentru aceasta?".
145. Se consideră că orice persoană care stipulează ca ceva să fie făcut sau să nu fie făcut este considerată că stipulează
pentru ceea ce este incert: pentru ceva ce trebuie făcut, ca, de exemplu, "săparea unui șanț, construirea unei case, predarea
liberei posesii"; pentru ceva ce nu trebuie făcut, de exemplu, "că nu veți face nimic pentru a mă împiedica să mă plimb și să
conduc pe pământul vostru sau că nu veți lua nicio măsură pentru a mă împiedica să am sclavul Eros".
146. Atunci când cineva stipulează pentru un lucru sau altul, de exemplu, pentru zece aurei sau pentru sclavul Stichus, nu
este nerezonabil să ne întrebăm dacă a inclus în obligația sa ceva sigur sau incert. Căci aceste obiecte sunt desemnate în mod
specific, iar incertitudinea există doar cu privire la care dintre ele ar trebui să fie livrate. Cu toate acestea, cel care și-a
rezervat alegerea, adăugând următoarele cuvinte: "Oricare aș dori", se poate considera că a stipulat ceva sigur, deoarece poate
susține că are dreptul să dea doar sclavul sau cei zece aurei. Cel care însă nu-și rezervă alegerea pentru el însuși, stipulează
ceva care este incert.
147. Cel care stipulează pentru principalul și orice dobândă, oricare ar fi ea, este considerat că a stipulat pentru ceva care este
atât sigur, cât și incert; și există atâtea stipulații câte lucruri există.
148. Următoarea stipulație: "Promiteți să transferați moșia Tusculan?" arată că obiectul este sigur și conține prevede că
întreaga proprietate a bunului va fi transmisă stipulantului într-un fel sau altul.
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149. Paulus, Despre Edict, cartea XVIII.
Atunci când stipulez un lucru sau altul, oricare ar fi cel pe care îl aleg, alegerea este una personală și, prin urmare, o astfel de
selecție se atașează unui sclav sau unui fiu aflat sub control paternal. Dacă, totuși, stipulantul moare înainte de a face alegerea
sa, obligația va trece la moștenitori.
150. Atunci când stipulăm că trebuie să dai sau să faci ceva, ceea ce este datorat în prezent este inclus doar în stipulație, și nu
ceea ce poate fi datorat ulterior, de exemplu, în urma unor hotărâri judecătorești. Prin urmare, în stipulație se introduc
cuvintele: "Ceea ce trebuie să plătești", "fie acum, fie într-un anumit termen". Acest lucru se face pentru că o persoană care
stipulează ca tu să plătești ceva face referire la bani care sunt deja datorate. Dacă, totuși, dorește să desemneze întreaga
datorie, el spune: "Ceea ce trebuie să plătești fie acum, fie într-un anumit termen".
151. Același, Despre Edict, Cartea LVIII.
Atunci când se promite o sumă de bani într-o anumită zi, sub sancțiune, iar promitentul moare înainte de sosirea acestei zile,
sancțiunea va fi suportată, chiar dacă moștenirea nu a fost acceptată.
152. Același, Despre Edict, Cartea LXII.
Dacă un fiu aflat sub stăpânirea paternă, după ce a stipulat sub o condiție, va fi emancipat, iar după aceea condiția se va
împlini, tatăl său va avea dreptul la acțiune; pentru că, în stipulații, se ia în considerare momentul în care facem contractul.
153. Atunci când stipulăm o suprafață de teren, nu sunt incluse culturile care există în momentul stipulării.
154. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
154. Dacă garanția este furnizată agentului unei persoane care a fost prezentă, nu există nicio îndoială că o acțiune pe baza
stipulației va fi în favoarea comitentului.
155. 155. The Same, On the Edict, Book LXXIV.
Ori de câte ori limbajul unei stipulații este ambiguu, este cel mai convenabil să se adopte sensul care este favorabil păstrării
bunurilor în cauză.
156. Același lucru, Despre Edict, Cartea LXXVII.
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Ori de câte ori cineva promite să prezinte pe altcineva în instanță și nu prevede o sancțiune (de exemplu, dacă promite să
prezinte sclavul său sau un om liber), se pune întrebarea dacă stipulația devine operativă. Celsus spune că, chiar și atunci
când în stipulație nu s-a stipulat că trebuie plătită o pedeapsă, dacă persoana nu este produsă, se înțelege că cel care face
promisiunea va fi răspunzător pentru interesul adversarului său de a o produce. Ceea ce spune Celsus este adevărat, căci cel
care promite să producă pe altul în instanță promite că va lua măsuri pentru a face acest lucru.
157. Dacă un agent promite să producă pe cineva fără o pedeapsă, se poate susține că el a încheiat înțelegerea, nu în
beneficiul său, ci al persoanei pe care o reprezintă; și se poate asigura cu atât mai mult că stipulația agentului include
valoarea bunurilor implicate.
158. Același, Despre Edict, Cartea LXXVIII.
Nimeni nu poate face o stipulație valabilă pentru proprietatea sa, dar poate face una pentru prețul acesteia. Eu pot stipula în
mod legal ca propria mea proprietate să-mi fie restituită.
159. Dacă sclavul care trebuie să fie produs moare după ce promitentul a fost pus în întârziere, acesta din urmă va fi în
continuare răspunzător, ca și cum sclavul ar fi în viață. Este considerat în întârziere cel care preferă să meargă în instanță
decât să facă restituirea.
160. Paulus, Despre edict, Cartea LXXII.
Contractul este încheiat între stipulant și promitent și, prin urmare, atunci când unul dintre ei promite pentru altul că fie va
plăti ceva, fie va îndeplini un act, nu va fi răspunzător, deoarece fiecare trebuie să promită pentru sine. Iar cel care afirmă că
nu există nici o fraudă legată de tranzacție și că nu va exista niciuna, nu face o simplă dezmințire, ci promite că va avea grijă
să nu fie comisă nici o fraudă. Aceeași regulă se aplică și în cazul următoarelor stipulații, și anume: "că părții interesate i se
va permite să aibă proprietatea" și că "nu se va face nimic, nici de către dumneavoastră, nici de către moștenitorul
dumneavoastră, pentru a împiedica acest lucru să aibă loc".
161. Dacă, atunci când stipulați pentru Stichus, eu am în minte un alt sclav, iar voi aveți încă unul, tranzacția va fi nulă.
Aceasta era și opinia lui Aristo cu referire la hotărâri. Cea mai bună opinie, însă, este că trebuie considerat că este cerut cel pe
care cumpărătorul îl avea în minte; căci, în timp ce validitatea stipulației depinde de consimțământul ambelor părți, o hotărâre
este pronunțată împotriva uneia dintre ele fără consimțământul său și, prin urmare, reclamantul trebuie mai degrabă crezut;
altfel, pârâtul va nega întotdeauna că a consimțit.
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162. Dacă, atunci când voi stipula fie pentru Stichus, fie pentru Pamphilus, promiteți să-mi dați pe unul dintre ei, se decide că
nu veți fi răspunzător și că nu s-a dat niciun răspuns la interogatoriu.
163. Cazul sumelor de bani este diferit, cum ar fi, de exemplu: "Promiți să plătești zece sau douăzeci de aurei?". Pentru că, în
acest caz, deși promiteți zece, răspunsul a fost dat în mod corect, deoarece se consideră că o persoană a promis cea mai mică
dintre cele două sume de bani.
164. Din nou, dacă stipulez mai multe lucruri, de exemplu, pentru Stichus și Pamphilus, deși ai promis una dintre ele, vei fi
răspunzător, căci se consideră că ai răspuns la una dintre aceste două stipulații.
165. Nu pot stipula în mod legal pentru nimic care este sacru sau religios, sau care a fost destinat perpetuu uzului public, ca o
piață sau un templu, sau un om liber; deși ceea ce este sacru poate deveni profan, și orice lucru care a fost destinat serviciului
public poate reveni la uz privat, iar un om liber poate deveni sclav. Căci atunci când cineva promite că va da ceva profan sau
Stichus, el va fi eliberat de răspundere dacă bunul devine sacru sau Stichus obține libertatea, fără niciun act al său. Nici
aceste lucruri nu vor redeveni obiectul obligației, dacă printr-o lege oarecare, proprietatea va deveni din nou profană, iar
Stichus, din liber, va fi din nou redus la servitute; căci ceea ce este contraprestația atât a eliberării, cât și a obligației, nu poate
fi nici predat, nici nu poate fi predat. Căci dacă proprietarul unei corăbii, care a promis-o, o dezmembrează și o reconstruiește
cu aceleași materiale, obligația se reînnoiește, pentru că este vorba de aceeași corabie. De aceea, Pedius afirmă că se poate
spune că, dacă stipulez o sută de borcane de vin, de pe o anumită moșie, trebuie să aștept până când se face, iar dacă s-a făcut
și apoi s-a consumat fără vina promitentului, trebuie să aștept din nou până când se va face mai mult și va putea fi livrat; iar
în timpul acestor schimbări, stipulația fie va rămâne în suspensie, fie va deveni operativă. Aceste cazuri, însă, sunt diferite,
deoarece atunci când este promis un om liber, nu este necesar să se aștepte până la momentul robiei sale, deoarece o astfel de
stipulație cu referire la un om liber nu ar trebui să fie aprobată ; de exemplu: "Promiți să livrezi pe Unu și Unu, când va
deveni sclav? " și, de asemenea, "Promiteți să transferați acest teren atunci când, din sacru și religios, va deveni profan?",
deoarece o astfel de stipulație nu include obligația din prezent și numai lucrurile care, prin natura lor, sunt posibile pot fi
introduse într-o obligație. Se consideră că stipulăm nu pentru o specie, ci pentru un gen de vin; și, în acest caz, timpul este
inclus în mod tacit. Un om liber aparține unei anumite specii și nu este în conformitate cu legea civilă sau naturală să ne
așteptăm ca un accident sau un noroc potrivnic să se întâmple unui om care este liber, pentru că noi tratăm în mod foarte
corect afacerile noastre cu referire la acele bunuri care pot fi supuse imediat utilizării și proprietății noastre. Dacă o navă este
demontată cu intenția de a-i folosi scândurile în alt scop, deși proprietarul se poate răzgândi, trebuie spus că nava originală a
fost distrusă și că aceasta este una diferită. Cu toate acestea, dacă toate scândurile au fost îndepărtate în scopul reparării
navei, nu se consideră că nava originală a fost distrusă, iar atunci când materialele sunt puse din nou laolaltă, aceasta devine
din nou aceeași; la fel cum, atunci când grinzile sunt luate de pe o casă cu intenția de a fi înlocuite, ele continuă să aparțină
casei. Dacă însă casa este coborâtă până la nivelul solului, chiar dacă aceleași materiale sunt înlocuite, ea va fi o clădire

2992

diferită. Această discuție face referire la stipulațiile pretoriene prin care se prevede refacerea proprietății, iar întrebarea care
se pune este dacă este vorba de aceeași proprietate.
166. Dacă am stipulat un lucru cu titlu lucrativ și îl obțin cu un astfel de titlu, stipulația se stinge. În cazul în care devin
moștenitor, stipulația se stinge prin proprietate. Dacă, însă, eu fiind moștenitor, defunctul m-a însărcinat cu un legat al
bunului, o acțiune poate fi introdusă în temeiul stipulației. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care legatul a fost lăsat sub
condiție, deoarece dacă debitorul însuși ar lăsa bunul sub condiție, nu va fi eliberat. Cu toate acestea, dacă condiția nu ar fi
respectată, iar bunul ar rămâne în posesia moștenitorului, nu ar mai exista niciun motiv de revendicare.
167. Dacă eu stipulez pentru Stichus, care este mort, chiar dacă acesta este cazul, și se poate intenta o acțiune personală
pentru recuperarea lui, așa cum se poate face de la un hoț, Sabinus spune că am făcut o stipulație validă. Dar atunci când o
stipulație este făcută în alte circumstanțe, ea va fi nulă; căci chiar dacă sclavul este dator, promitentul este eliberat de
răspundere prin moartea sa. Prin urmare, el ar fi de aceeași părere dacă aș fi stipulat pentru sclavul mort, atunci când
debitorul era în întârziere.
168. Atunci când cineva promite să producă o sclavă, care este însărcinată, într-un anumit loc, deși o poate produce fără
copil, se înțelege că o produce în aceeași stare.
169. Același, Despre Edict, Cartea LXXIV.
Dacă eu stipulez construirea unei case, iar timpul în care ai putea să o construiești ar trebui să treacă, atâta timp cât eu nu
aduc cazul în instanță, se stabilește că vei fi eliberat dacă vei construi casa. Dacă, însă, am intentat deja proces, nu veți avea
niciun avantaj dacă o construiți.
170. Același, Despre Edict, Cartea LXXV.
În eliberarea unei obligații, trebuie reținut că există patru lucruri care trebuie luate în considerare: pentru că uneori putem
recupera ceva de la fiecare moștenitor în parte; și uneori este necesar să se intenteze o acțiune pentru întreaga proprietate,
care nu poate fi împărțită; și din nou, o acțiune poate fi intentată pentru o parte din proprietate, în timp ce datoria nu poate fi
plătită decât în întregime; și există cazuri în care trebuie intentată o acțiune pentru întreaga proprietate, deși creanța poate
admite o divizare a plății.
171. Primul caz se referă la cel care promite o anumită sumă de bani, deoarece atât cererea, cât și plata depind de părțile
succesorale ale moștenirii.
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172. Cel de-al doilea caz se aplică unor lucrări pe care testatorul a ordonat să fie efectuate. Toți moștenitorii sunt răspunzători
în comun, deoarece efectul lucrării nu poate fi împărțit în părți separate.
173. Dacă stipulați că nu trebuie să faceți nimic, nici dumneavoastră, nici moștenitorul dumneavoastră, pentru a mă împiedica
să folosesc un drept de trecere și că, dacă veți face acest lucru, veți plăti o anumită sumă de bani, iar unul dintre mai mulți
moștenitori ai promitentului mă împiedică să folosesc dreptul de trecere, opinia celor mai bune autorități este că toți
moștenitorii vor fi obligați de fapta unuia dintre ei, deoarece, deși sunt împiedicat de unul singur, tot nu sunt împiedicat
parțial, ci ceilalți pot fi despăgubiți printr-o acțiune în partaj.
174. Creanța poate fi cerută în parte, atunci când trebuie plătită toată, ca, de exemplu, atunci când stipulez pentru un sclav
care nu este desemnat în mod special, căci creanța este divizată, dar nu poate fi achitată decât în întregime; altfel, acest lucru
ar putea fi realizat prin transferul unor părți din diferiți sclavi, ceea ce defunctul nu ar fi putut face, pentru a mă împiedica să
obțin ceea ce am stipulat. Aceeași regulă se va aplica, dacă cineva ar promite zece mii de sesterți sau un sclav.
175. O acțiune poate fi intentată pentru întreaga sumă, iar plata unei părți va aduce o eliberare, atunci când inițiem o
procedură în contul evicțiunii; pentru că moștenitorii vânzătorului ar trebui să fie notificați toți împreună și toți trebuie să se
apere, iar dacă unul dintre ei nu o face, toți vor fi responsabili, dar fiecare va fi obligat să plătească doar proporțional cu
partea sa de moștenire.
176. De asemenea, dacă s-ar face o stipulație după cum urmează: "Dacă moșia Titian nu este transferată, promiteți să plătiți o
sută de aurei?", nu se va ajunge la penalitatea de o sută de aurei decât dacă întreaga moșie este transferată, și nu este de nici
un folos să se transmită restul părților de pământ, dacă una dintre părți refuză să transmită partea sa; la fel cum plata unei
părți din datoria față de un creditor nu este suficientă pentru a elibera bunul gajat.
177. Dacă cineva, care va deveni răspunzător sub o anumită condiție, împiedică îndeplinirea condiției, el va fi totuși
răspunzător.
178. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIX.
Când se spune că există atâtea stipulații câte lucruri sunt, acest lucru se aplică numai atunci când lucrurile sunt menționate în
stipulație, dar dacă ele nu sunt enumerate, nu există decât o singură stipulație.
179. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXV.
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Nimeni nu poate stipula în mod legal pentru ceva care este al său, în cazul în care îi va aparține.
180. Același, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
Neîndeplinirea obligațiilor de plată de către debitorul principal îl prejudiciază și pe fideiusor, dar dacă fideiusorul oferă un
sclav, iar debitorul principal este în întârziere, iar sclavul moare, trebuie să se acorde ajutor fideiusorului. Dacă însă
fideiusorul ucide sclavul, debitorul principal va fi eliberat, dar împotriva fideiusorului se poate intenta o acțiune întemeiată pe
stipulație.
181. Același, Despre Plautius, cartea IX.
Dacă închiriez un teren unui chiriaș pentru cinci ani și, după ce au trecut trei ani, stipulez următoarele: "Promiți tot ceea ce
ești obligat să plătești sau să faci?", nimic mai mult nu este cuprins în această stipulație decât ceea ce ar trebui făcut la acel
moment; căci în stipulare nu este inclus decât ceea ce este deja datorat. Dacă, totuși, ar trebui să se adauge: "Tot ceea ce veți
fi obligat să plătiți sau să faceți", obligația va face referire la viitor.
182. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a III-a.
Atunci când stipulăm că, dacă principalul nu este plătit, în fiecare lună va fi datorată o penalitate, în locul dobânzii legale,
chiar dacă se poate obține o hotărâre judecătorească pentru principal, penalitatea va continua să crească, deoarece este sigur
că principalul nu a fost plătit.
183. Paulus, Despre Plautius, cartea XVII.
Dacă eu stipulez pentru un sclav, iar acesta moare fără ca cineva să fie în întârziere, chiar dacă promitentul îl ucide, se poate
iniția o acțiune în justiție. Dacă, însă, promitentul îl neglijează când este bolnav, va fi el răspunzător? Dacă ne gândim dacă
acesta este cazul, atunci când este intentată o acțiune în justiție pentru recuperarea unui sclav, iar acesta a fost neglijat de
persoana care îl are în posesie, aceasta din urmă va fi răspunzătoare din cauza neglijenței; la fel ca și atunci când oricine a
promis să livreze sclavul la care face referire stipulația este presupus a fi neglijent pentru că a făcut ceva, și nu pentru că s-a
abținut de la a face ceva. Această din urmă opinie ar trebui aprobată, deoarece cel care promite să plătească este responsabil
pentru plată, și nu pentru îndeplinirea unui act specific.
184. Dacă, totuși, bunul există, dar nu poate fi predat, ca, de exemplu, un teren care a devenit religios sau sacru, sau un sclav
care a fost manuntit, sau chiar capturat de inamic, neglijența este determinată după cum urmează: dacă bunul a aparținut
promitentului la momentul stipulării, sau a devenit al său după aceea, și oricare dintre evenimentele menționate mai sus a
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avut loc, el va fi în continuare responsabil. Același lucru se va întâmpla dacă acest lucru s-a petrecut prin intermediul unei
alte persoane, după ce sclavul a fost înstrăinat de către promitent. Totuși, în cazul în care sclavul aparținea altcuiva, iar un
astfel de lucru s-a întâmplat prin intermediul altuia, promitentul nu va fi răspunzător, deoarece nu a făcut nimic, cu excepția
cazului în care un astfel de lucru a avut loc după ce a întârziat să facă plata. Julianus acceptă această distincție. Din nou, dacă
un sclav care aparținea promitentului a fost luat de la el pentru motivul că urma să fie liber sub o anumită condiție, el ar
trebui să fie considerat în aceeași poziție ca și cum ar fi promis sclavul altcuiva, deoarece sclavul a încetat să îi aparțină fără
ca el să fi făcut vreun act din partea sa.
185. Se pune întrebarea dacă, nefiind conștient că îi datorează sclavul, îl va ucide, va fi el răspunzător? Julianus crede că
acesta este cazul în care cineva, neștiind că a fost însărcinat printr-un codicil să livreze un sclav, îl manumitează.
186. În continuare, să luăm în considerare regula stabilită de antici, și anume că ori de câte ori debitorul se face vinovat de
neglijență, obligația va continua să existe. Cum trebuie înțeleasă aceasta? Și, într-adevăr, dacă promitentul acționează în așa
fel încât să se pună în imposibilitatea de a plăti, constituția devine ușor de înțeles. În cazul în care, totuși, el este doar în
întârziere, se poate ridica o îndoială dacă, dacă nu va întârzia ulterior, se va dispune de prima întârziere. Celsus spune că cel
care nu l-a predat pe Stichus, pe care l-a promis, poate să se elibereze de această întârziere prin predarea ulterioară a
sclavului; pentru că aceasta este o chestiune care se referă la ceea ce este corect și echitabil și, într-un caz de acest fel, se
comit adesea erori pernicioase, bazându-se prea mult pe autoritatea științei dreptului. Această opinie este probabil corectă și
este adoptată de Julianus. Pentru că atunci când se pune problema despăgubirilor, iar cazul ambelor părți este același, de ce
nu ar trebui ca poziția celui care deține proprietatea să fie preferabilă față de cea a celui care încearcă să o obțină?
187. Să vedem acum la ce persoane se aplică această constituție. Trebuie să ținem cont de două lucruri: în primul rând,
trebuie să ne întrebăm ce persoane sunt responsabile de menținerea obligației și, în al doilea rând, pentru cine fac ca aceasta
să fie menținută. Debitorul principal perpetuează cu siguranță obligația, dar există vreo îndoială că și ceilalți debitori o
perpetuează? Pomponius este de părere că da, deoarece de ce ar trebui ca o garanție să își stingă obligația prin propriul său
act? Această opinie este corectă, de aceea obligația se perpetuează atât în persoana lor și a succesorilor lor, cât și a
accesoriilor lor, adică a fideiusorilor, pentru că ei și-au dat promisiunea cu referire la ea în toate împrejurările.
188. Să vedem dacă un fiu aflat sub controlul paternal, care a făcut o promisiune din ordinul tatălui său, poate prelungi
obligația acestuia din urmă prin uciderea sclavului. Pomponius crede că poate face acest lucru, deoarece înțelegem că
persoana care dă ordinul este complice.
189. Efectul acestei reglementări este că sclavul poate fi în continuare revendicat, dar se consideră că se poate acorda o
eliberare sau se poate accepta o garanție în contul obligației. Există unele îndoieli cu privire la faptul că această obligație
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poate fi reînnoită, din motivul că nu putem stipula pentru un sclav care nu există sau pentru bani care nu sunt datorate. Eu
cred că o reînnoire poate fi făcută dacă este convenită între părți; aceasta este și opinia lui Julianus.
190. Același, Despre Plautius, Cartea XVIII.
Dacă stipulați astfel: "Promiteți că nu veți face nimic pentru a mă împiedica pe mine sau pe moștenitorul meu să înlătur
vinderea mea?", acțiunea va fi acordată și moștenitorului meu.
191. Același, Despre Vitellius, Cartea a III-a.
Dacă eu stipulez după cum urmează: "Promiteți că nu veți face nimic pentru a mă împiedica să iau unul dintre sclavii pe care
îi aveți?". voi avea dreptul la alegere.
192. Marcellus, Digest, Cartea a III-a.
Un om a stipulat să i se livreze grâu. Aceasta este o chestiune de fapt, și nu de drept. Prin urmare, dacă el avea în minte un
anumit tip de grâu, adică grâu de o anumită calitate sau de o anumită cantitate, se consideră că acest lucru a fost declarat. În
caz contrar, dacă a avut intenția de a desemna tipul de grâu și cantitatea și nu a făcut-o, se consideră că nu a stipulat nimic și,
prin urmare, cealaltă parte nu este obligată să livreze nici măcar o singură măsură de grâu.
193. The Same, Digest, Cartea a V-a.
Atunci când cineva stipulează pentru construirea unei case, el dobândește obligația doar atunci când este evident în ce loc a
dorit să fie construită casa și dacă este interesat ca ea să fie construită acolo.
194. Același, Digest, Cartea a XII-a.
Dacă cineva îmi datorează un sclav în temeiul unei stipulații și dacă îl surprinde pe acesta în flagrant delict și îl ucide cu
impunitate, nu i se poate intenta o acțiune pretoriană.
195. Celsus, Digest, Cartea XXVI.
Dacă eu stipulez în felul următor: "Te vei prezenta la tribunal? Iar dacă nu o vei face, vei livra un centaur?", stipulația va fi
aceeași ca și cum aș fi promis doar să mă prezint la tribunal.
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196. Pot să stipulez în mod legal cu dumneavoastră după cum urmează: "Promiteți că veți plăti în numele lui Titius?". Căci
aceasta nu este similară cu stipulația "Titius va da ceva", ci în temeiul ei pot intenta o acțiune, dacă am vreun interes; și, prin
urmare, dacă Titius este solvabil, nu pot recupera nimic în temeiul acestei stipulații, căci ce interes am eu să te determin să
faci ceva, în timp ce, dacă nu o faci, voi fi la fel de sigur de banii mei?
197. "Promiți să-mi plătești zece aurei, dacă mă căsătoresc cu tine?". Cred că, în acest caz, după ce s-a demonstrat un motiv
întemeiat, acțiunea poate fi refuzată; totuși, nu de puține ori există motive pentru o stipulație de acest fel. Aceeași regulă se
aplică și în cazul în care un soț stipulează cu soția sa în acest mod, atunci când nu există nicio referire la o zestre.
198. Marcellus, Digest, Cartea XX.
Cred că o proprietate care îmi aparține poate fi stipulată sub condiție, așa cum pot stipula un drept de trecere pe o suprafață
de teren, deși terenul nu îmi aparține în acel moment. Dacă, totuși, nu este cazul, iar eu stipulez pentru un teren care aparține
altuia, sub o condiție, iar terenul devine ulterior al meu printr-un titlu lucrativ, stipulația este imediat anulată. Dacă
proprietarul terenului stipulează un drept de trecere sub o condiție, stipulația va fi anulată de îndată ce terenul este înstrăinat;
și acesta este cu siguranță cazul în opinia acelor autorități care susțin că obligațiile care au fost contractate în mod legal se
sting atunci când condițiile în care acestea există devin astfel încât nu ar fi putut fi stabilite în baza lor.
199. Se pune întrebarea când poate fi intentată o acțiune în justiție în temeiul următoarei stipulații: "Promiteți să sprijiniți o
astfel de casă?". Nu este necesar să se aștepte până când casa se prăbușește, deoarece este în interesul stipulantului ca aceasta
să fie sprijinită, mai degrabă decât să nu fie sprijinită; cu toate acestea, nu se poate intenta o acțiune în mod corespunzător,
dacă nu a trecut suficient timp pentru ca persoana care intenționează să o sprijine să o facă.
200. Celsus, Digest, Cartea XXXVIII.
Tot ceea ce este necesar pentru a face ca o obligație să fie obligatorie se înțelege că a fost omis, dacă nu este clar exprimat în
cuvinte; și aproape întotdeauna interpretăm în favoarea promitentului, deoarece stipulantul a fost liber să dea un sens mai larg
termenilor; dar, pe de altă parte, promitentul nu ar trebui să fie ascultat dacă este în interesul său ca acordul să fie considerat
că se referă la anumite vase sau la anumiți sclavi.
201. Dacă stipulez următoarele: "Promiteți să plătiți dacă nu urcați la Capitoliu în termen de doi ani?". nu pot să intentez în
mod legal o acțiune în justiție înainte de expirarea celor doi ani; deoarece, deși aceste cuvinte sunt ambigue, totuși se înțelege
că au acest sens: "Dacă este absolut adevărat că nu ați urcat la Capitoliu".
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202. Modestinus, Reguli, Cartea a VIII-a.
O condiție care se referă atât la trecut, cât și la timpul prezent, fie anulează imediat obligația, fie nu amână în nici un caz
executarea ei.
203. 203. Același, Despre prescripții, Cartea a IV-a.
Persoanele care au ajuns la vârsta pubertății se pot obliga prin stipulație fără curatori.
204. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Vânzătorii ofereau garanții împotriva evicțiunii unui cumpărător în măsura interesului său și, de asemenea, promiteau în mod
special că vor fi responsabili pentru toate cheltuielile pe care le-ar putea face cumpărătorul, care era stipulant, dacă
chestiunea ar ajunge în instanță. După decesul cumpărătorului, unul dintre vânzători a intentat o acțiune în justiție, susținând
că prețul îi era datorat; iar moștenitorii cumpărătorului, care au dovedit că prețul fusese plătit, au cerut, în conformitate cu
termenii stipulației, să li se ramburseze cheltuielile suportate pentru apărarea cauzei. Modestinus a declarat că, în opinia sa,
dacă vânzătorii au promis că vor plăti cheltuielile suportate în cadrul unei acțiuni intentate pentru a determina dreptul de
proprietate, aceste cheltuieli nu pot fi în niciun caz recuperate în temeiul stipulației în cazul în care unul dintre vânzători a
intentat o acțiune în justiție pentru a recupera prețul care a fost deja plătit.
205. Același, Pandectele, Cartea a V-a.
Un om liber nu poate face obiectul unei stipulații, deoarece nu se poate cere predarea sa și nici nu se poate plăti valoarea sa
estimată, la fel cum nu s-ar întâmpla dacă cineva ar stipula pentru un sclav mort sau pentru un teren aflat în mâinile
dușmanului.
206. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a XI-a.
În cazul în care un sclav a fost de acord să plătească o sumă de bani pentru libertatea sa și a dat o garanție în acest scop, chiar
dacă ar putea fi manuntit de către o altă persoană, garanția va fi, totuși, obligată legal, pentru motivul că ancheta nu a fost
făcută pentru a afla de către cine a fost manuntit, ci doar pentru a afla dacă a fost manuntit.
207. Același, Epistole, Cartea II.
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Am stipulat ca fie Damas, fie Eros să-mi fie dat mie. Când mi l-ai dat pe Damas, eram în întârziere în a-l primi. Damas este
mort. Credeți că am dreptul la o acțiune în justiție în baza stipulației? Răspunsul a fost că, în conformitate cu opinia lui
Massurius Sabinus, cred că nu puteți intenta o acțiune în temeiul stipulației; pentru că acesta a considerat în mod foarte corect
că, dacă debitorul nu a fost în întârziere în a plăti ceea ce datora, el ar fi fost imediat eliberat de răspundere.
208. Același, Epistole, Cartea a VI-a.
Atunci când cineva stipulează pentru una dintre mai multe suprafețe de teren, care poartă același nume, iar respectiva
suprafață nu are o denumire specifică, el stipulează pentru ceva incert; adică stipulează pentru suprafața de teren pe care
promitentul poate alege să i-o dea. Cu toate acestea, voința promitentului este în suspensie până la livrarea a ceea ce a fost
promis.
209. Același, Epistole, Cartea a VIII-a.
Vă întreb dacă credeți că următoarea stipulație este sau nu dezonorantă. Un tată natural l-a desemnat, ca moștenitor, pe fiul
său, pe care Titius îl adoptase cu condiția ca acesta să fie eliberat de controlul patern. Tatăl său adoptiv a refuzat să-l
emancipeze, dacă nu era dispus să stipuleze plata unei sume de bani de către un terț în schimbul manumirii sale. După
emanciparea sa, fiul a intrat pe moștenire, iar apoi tatăl, în conformitate cu termenii stipulării menționate mai sus, a cerut
banii. Răspunsul a fost: "Nu cred că motivul acestei stipulații este dezonorant, deoarece altfel nu și-ar fi emancipat fiul. Nici
termenii stipulației nu pot fi considerați nedrepți, dacă tatăl adoptiv a dorit să obțină un avantaj, în virtutea căruia fiul său ar fi
avut mai multă stimă pentru el după emancipare.
210. Același, Epistole, Cartea a X-a.
Am stipulat cu Titius următoarele: "Dacă o femeie se căsătorește cu mine, promiți să-mi dai zece aurei drept zestre?". S-a pus
întrebarea dacă o astfel de stipulație era valabilă. Răspunsul a fost că, dacă zestrea îmi era promisă mie, stipulând în felul
următor: "Promiți să-mi dai zece aurei cu titlu de zestre, indiferent cu ce femeie mă voi căsători?", nu există niciun motiv
pentru care banii să nu fie datorați, dacă această condiție a fost respectată. Căci atunci când o condiție care depinde de actul
unei persoane incerte poate crea o obligație, ca de exemplu: "Promiți să plătești zece aurei dacă cineva urcă la Capitoliu?" sau
"Dacă cineva îmi cere zece aurei, promiți să plătești tot atâtea?", nu există niciun motiv pentru care să nu se dea același
răspuns ca în cazul în care s-a promis o zestre.
211. Nu este valabilă nicio promisiune care depinde de voința celui care o face. 109. Pomponius, Despre Quintus Mucius,
Cartea a III-a.
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Dacă stipulez în felul următor: "Vrei să-mi plătești zece sau cincisprezece aurei?", zece vor fi datorate. Din nou, dacă stipulez
astfel: "Vrei să-mi plătești după un an sau după doi ani?", banii vor fi datorați după doi ani; pentru că în stipulații se
consideră că în obligație sunt inserate cea mai mică sumă de bani și cea mai lungă perioadă de timp.
212. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea a IV-a.
Dacă stipulez zece aurei pentru mine și pentru Titius, când nu sunt sub controlul lui, nu mi se vor datora zece aurei, ci numai
cinci, căci cealaltă jumătate va fi dedusă; căci atunci când am stipulat în mod necorespunzător în beneficiul unui străin, partea
mea nu va fi mărită în această măsură.
213. Dacă eu stipulez cu tine în felul următor: "Promiți să-mi dai orice îmbrăcăminte de femeie care îți aparține?", trebuie să
se țină seama de intenția stipulantului și nu de cea a promitentului, și trebuie să se acorde atenție la ceea ce exista și nu la
ceea ce avea în minte promitentul în acel moment. Prin urmare, dacă promitentul obișnuia să poarte o haină de femeie,
aceasta va fi totuși datorată.
214. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea a V-a.
Dacă eu stipulez că nu vei face nimic pentru a mă împiedica să mă folosesc de o anumită casă, iar tu nu mă împiedici pe
mine, ci o împiedici pe soția mea să facă acest lucru; sau, pe de altă parte, dacă soția mea ar face această stipulație, iar tu m-ai
împiedica să mă folosesc de casă, devine operativă stipulația? Aceste cuvinte trebuie înțelese în sensul lor cel mai larg;
deoarece chiar dacă eu stipulez că nu trebuie să faceți nimic pentru a mă împiedica să folosesc orice fel de drept de trecere,
iar dumneavoastră nu mă împiedicați să fac acest lucru, ci interveniți asupra altuia care intră în numele meu, trebuie să se
considere că stipulația devine operațională.
215. Același, Despre Quintus Mucius, cartea XV.
Dacă cineva stipulează pentru "Stichus sau Pamphilus, oricare îi place", el poate cere pe oricare dintre cei pe care îi alege, și
numai el va fi inclus în obligație. Dacă, totuși, se întreabă dacă se poate răzgândi și îl poate cere pe celălalt, trebuie să se
examineze termenii stipulației pentru a se stabili dacă termenii ei sunt exprimați astfel: "Cel pe care l-aș fi ales" sau "Cel pe
care îl pot alege". Dacă a fost folosită prima dintre acestea, stipulantul nu se poate răzgândi după ce a făcut o dată alegerea;
dar dacă termenii admit discuții și sunt: "Cel pe care îl pot alege", el are libertatea de a se răzgândi până când a luat decizia
finală.
216. Dacă cineva stipulează în felul următor: "Vrei să-mi dai garanție pentru o sută de aurei? " și el dă o garanție pentru
această sumă, Proculus spune că interesul stipulantului este întotdeauna luat în considerare în acordul pentru garanție,
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deoarece uneori acesta se extinde la întregul principal, ca, de exemplu, atunci când promitentul nu este solvabil, iar alteori la
mai puțin, atunci când debitorul este doar parțial solvabil; și, din nou, se ridică la nimic, dacă debitorul este atât de bogat
încât nu avem nici un interes să cerem o garanție de la el; dar în estimarea solvabilității persoanelor, ar trebui să se ia în
considerare integritatea lor, mai degrabă decât valoarea bunurilor lor.
217. Proculus, Epistole, Cartea a II-a.
Când stipulez pentru mine însumi următoarele: "Proculus, dacă lucrarea nu va fi terminată, așa cum doresc eu, înainte de
calendele lui iunie, promiți să plătești o asemenea sumă cu titlu de penalitate?" și eu prelungesc termenul, crezi că se poate
spune că lucrarea nu a fost terminată, așa cum am dorit eu, înainte de calendele lui iunie, când eu însumi am acordat de
bunăvoie mai mult timp pentru finalizarea ei? Proculus a răspuns că nu este lipsit de rațiune să se facă o distincție între faptul
că promitentul a fost în culpă pentru că nu a terminat lucrarea înainte de calendele lui iunie, așa cum s-a convenit în
stipulație, sau dacă, întrucât lucrarea nu a putut fi terminată înainte de această dată, stipulantul a prelungit termenul până la
calendele lui august. În cazul în care stipulantul a prelungit termenul atunci când lucrarea nu a putut fi finalizată înainte de
sfârșitul lunii iunie, cred că se va aplica sancțiunea; deoarece nu contează dacă a trecut o perioadă de timp înainte de sfârșitul
lunii iunie, timp în care stipulantul nu a dorit ca lucrarea să fie finalizată înainte de această dată, adică nu a așteptat să se facă
ceva ce nu a putut fi făcut. Sau, dacă această opinie este incorectă, chiar dacă stipulantul ar muri înainte de calendele lunii
iunie, nu se va aplica pedeapsa; deoarece, fiind mort, el nu și-ar putea exprima dorința, iar după moartea sa ar mai rămâne
ceva timp pentru finalizarea lucrării. Și sunt aproape înclinat să cred că sancțiunea va fi aplicată, chiar dacă nu ar fi rămas
suficient timp pentru a finaliza lucrarea înainte de calendele lunii iunie.
218. Atunci când cineva vinde ceva și promite să furnizeze garanții cumpărătorului și garantează că proprietatea vândută este
liberă de sarcini, iar cumpărătorul dorește ca proprietatea să fie liberă de orice sarcini, iar cel care a promis că va fi conform
stipulației este în întârziere; întreb: care este legea? Proculus a răspuns că vânzătorul va fi responsabil în măsura interesului
reclamantului, în conformitate cu valoarea daunelor evaluate în instanță.
219. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XVII.
Dacă stipulez transferul unei anumite suprafețe de teren, într-o anumită zi, iar promitentul este responsabil pentru că nu a fost
transferat în acea zi, pot obține daune-interese în măsura interesului meu pentru că întârzierea nu a avut loc.
220. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
Am stipulat după cum urmează: "Promiți să te prezinți într-un anumit loc și, dacă nu o faci, să plătești cincizeci de aurei?".
Dacă, din greșeală, în stipulație s-a omis ora, când s-a convenit să te prezinți într-o anumită zi, stipulația va fi imperfectă.
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Este la fel ca și cum ceva ce poate fi cântărit, numărat sau măsurat ar fi fost stipulat de mine, fără a se adăuga greutatea, suma
sau măsura; sau în cazul în care o casă urma să fie construită, iar locul nu a fost menționat; sau o porțiune de teren a fost
transmisă, fără a se da o descriere a acesteia. Cu toate acestea, dacă s-ar fi înțeles de la început că vă puteți prezenta în orice
zi și, dacă nu o faceți, că trebuie să plătiți o sumă de bani specificată, această stipulație ar fi valabilă, la fel ca oricare alta
făcută sub condiție, și nu ar deveni operantă înainte de a se stabili că persoana care a făcut promisiunea nu se poate prezenta.
221. Dacă, totuși, aș stipula în felul următor: "Promiteți să plătiți o sută de aurei, dacă nu urcați la Capitoliu sau nu mergeți la
Alexandria?", stipulația nu devine imediat operantă, chiar dacă ați putea să urcați la Capitoliu sau să mergeți la Alexandria, ci
numai atunci când se va stabili cu certitudine că nu puteți nici să urcați la Capitoliu, nici să mergeți la Alexandria.
222. Din nou, dacă cineva stipulează în felul următor: "Promiți să plătești o sută de aurei dacă nu-l livrezi pe Pamphilus?".
Pegasus spune că stipulația nu intră în vigoare înainte de a deveni imposibil ca Pamphilus să fie livrat. Sabinus, cu toate
acestea, consideră că, potrivit intenției părților contractante, o acțiune poate fi intentată după ce sclavul ar fi putut fi livrat;
dar că nu se poate începe o procedură în temeiul stipulației, atâta timp cât nu a fost vina promitentului că nu a fost livrat. El
susține această opinie dând exemplul unei moșteniri lăsate pentru întreținere. Căci Mucius a afirmat că, dacă un moștenitor
era în măsură să asigure întreținerea și nu a făcut-o, el ar fi devenit imediat răspunzător pentru banii legați. Această regulă a
fost adoptată din cauza utilității sale, precum și din cauza dorințelor defunctului și a naturii lucrului în sine. Prin urmare,
opinia lui Sabinus poate fi adoptată, dacă stipulația nu începe cu o condiție, de exemplu: "Promiți să plătești o sumă de bani,
dacă nu-l vei preda pe Pamphilus?". Dar dacă stipulația ar fi fost exprimată în felul următor: "Promiteți să îl eliberați pe
Pamphilus, iar dacă nu faceți acest lucru, promiteți să plătiți o astfel de sumă?". Acest lucru ar fi, fără îndoială, adevărat, dacă
s-ar dovedi că intenția este că, în cazul în care sclavul nu este predat, atât sclavul, cât și banii vor fi datorate. Cu toate acestea,
dacă s-a promis că numai banii vor fi datorate în cazul în care sclavul nu este predat, aceeași opinie ar putea fi menținută,
deoarece s-a stabilit că intenția părților a fost ca sclavul să fie predat sau banii să fie plătiți.
223. Același, Întrebări, Cartea a IV-a.
Dacă, după ce ai stipulat zece aurei de la Titius, stipulezi cu Maevius tot ceea ce nu poți obține de la Titius, nu există nicio
îndoială că Maevius poate fi obligat să își asume răspunderea pentru plata întregii sume. Cu toate acestea, dacă intentați o
acțiune împotriva lui Titius pentru cele zece aurei, Maevius nu va fi exonerat de răspundere până când Titius nu va plăti
hotărârea. Paulus spune că Maevius și Titius nu sunt răspunzători în temeiul aceleiași obligații, dar că Maevius este
răspunzător cu condiția ca dumneavoastră să nu puteți încasa suma de la Titius. Prin urmare, după ce Titius a fost dat în
judecată, Maevius nu va fi exonerat de răspundere, pentru că nu se știe dacă va datora sau nu banii; iar dacă Titius va plăti,
Maevius nu va fi exonerat, deoarece nu era răspunzător, deoarece condiția de care depindea stipulația a eșuat; iar Maevius nu
poate fi dat în judecată în mod corespunzător, cât timp condiția stipulației este încă în curs, deoarece nu i se poate cere nimic
legal până când Titius nu a fost epuizat.
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224. Același, Întrebări, Cartea a XII-a.
Dacă, după ce am stipulat ca o sută de sclavi să fie aleși de mine și de moștenitorul meu, las doi moștenitori înainte de a face
alegerea, stipulația va fi împărțită la numărul lor. Va fi însă diferit dacă moștenitorul va reuși după ce sclavii au fost aleși.
225. Același, Întrebări, Cartea XXVII.
Un om care este liber și care mă slujește cu bună credință ca sclav îmi face o promisiune în calitate de stipulant; și această
stipulație este aproape în întregime valabilă în toate privințele, chiar dacă îmi promite ceva care este proprietatea mea. Căci
ce altceva poate fi spus pentru a arăta că un om liber nu este responsabil? Și totuși, dacă eu promit aceleiași persoane ca
stipulant, în circumstanțe similare, voi fi răspunzător. Căci cum va avea el dreptul la o acțiune împotriva mea, pe care ar fi
dobândit-o în folosul meu, dacă ar fi stipulat cu un terț? Prin urmare, în această privință, el ar trebui comparat cu un sclav în
care cineva se bucură de uzufruct sau cu sclavul altuia care slujește cu bună credință. Dar atunci când un sclav promite
uzufructuarului, sau sclavul altuia care servește un cumpărător de bună credință, cu referire la un bun care aparține oricăruia
dintre ei, o acțiune De peculia nu va fi acordată împotriva stăpânului; deoarece, în cazuri de acest fel, astfel de persoane sunt
considerate stăpâni.
226. "Promiteți să plătiți astăzi zece aurei?". Am spus că banii pot fi ceruți chiar în această zi și că nu se poate considera că
reclamantul a procedat prea devreme, chiar dacă ziua stipulației nu s-a încheiat, ceea ce ar fi legea în alte circumstanțe.
Pentru că ceea ce nu ar trebui să fie cerut într-un anumit termen nu poate fi plătit în acel termen; iar în cazul menționat, ziua
este considerată a fi introdusă nu în scopul de a amâna acțiunea, ci pentru a arăta că aceasta poate fi începută imediat.
227. "Promiți să-mi plătești zece aurei mie sau lui Titius, oricare dintre ei voi alege?". În ceea ce privește plata către mine,
stipulația. este sigură, dar în ceea ce privește plata către el, este incertă. Căci să presupunem că este în interesul meu ca plata
să se facă către Titius, mai degrabă decât către mine, deoarece am promis o penalizare dacă plata nu se face către Titius?
228. Același, Întrebări, Cartea XXXVI.
Clauza de prevenire a fraudei, care este plasată la sfârșitul unei stipulații, nu se referă la acele părți ale convenției cu privire
la care se prevede în mod expres.
229. Același lucru, Întrebări, cartea XXXVII.
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Dacă stipulația mea este următoarea: "Promiteți să plătiți această sumă de o sută de aurei?", deși se înțelege clauza: "Cu
condiția să existe o sută de aurei", această adăugire nu stabilește o condiție, căci dacă nu există o sută de aurei, stipulația este
nulă; și s-a hotărât că o clauză care nu se referă la viitor, ci la timpul prezent, nu este condițională, chiar dacă părțile
contractante ignoră adevărul.
230. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
Atunci când ambele părți la stipulație sunt de acord cu prevederea că nu s-a comis sau nu se va comite nici o fraudă în
tranzacție, se poate intenta o acțiune pentru o sumă incertă, pentru ca stipulația să fie exprimată într-un mod mai adecvat.
231. O femeie care locuia în aceeași casă cu un bărbat cu intenția de a se căsători cu el a stipulat cu acesta plata a două sute
de aurei, dacă, în timpul căsătoriei, acesta își relua obiceiul de a ține o concubină. Mi-am dat cu părerea că nu există niciun
motiv pentru care femeia să nu-și poată recupera banii în baza stipulației, dacă condiția era îndeplinită, deoarece înțelegerea
era în conformitate cu bunele moravuri.
232. Un bărbat, care a fost exilat pe o insulă, a făcut o promisiune, stipulația fiind exprimată astfel: "Promiți să plătești când
vei muri?", stipulația nu va deveni operațională decât dacă promitentul va muri.
233. O stipulație cu referire la fraudă îl va lega pe moștenitorul celui care face promisiunea prin simplul act al acestuia din
urmă; la fel ca și în cazul altor contracte, de exemplu, cele de mandat și de depozit.
234. Scaevola, Digest, cartea XXVIII.
Un om care a împrumutat la Roma bani care trebuiau plătiți în termen de trei luni într-o provincie îndepărtată, a promis
stipulantului că îi va plăti acolo; și, câteva zile mai târziu, i-a spus creditorului său, în prezența martorilor, că este gata să
plătească banii la Roma, dacă i se va scădea suma pe care i-o plătise ca dobândă. S-a pus întrebarea dacă, după ce a depus
întreaga sumă la care era obligat conform stipulației, aceasta putea fi cerută de la el, atunci când devenea scadentă, în locul în
care a promis să o plătească. Răspunsul a fost că stipulantul putea să o ceară în ziua în care devenea scadentă și în locul în
care a convenit să fie plătită.
235. Callimachus a împrumutat bani de la Stichus, sclavul lui Seius, în provincia Siria, pentru a fi folosiți în comerțul
maritim din orașul Berytus până la Brindisi. Împrumutul a fost pentru cele două sute de zile necesare pentru călătorie, a fost
garantat prin gaj și ipotecă asupra mărfurilor cumpărate la Berytus, care urmau să fie duse la Brindisi, și a inclus și cele care
urmau să fie cumpărate la Brindisi și transportate la Berytus; și s-a convenit între părți ca, atunci când Callimachus va ajunge
la Brindisi, să plece de acolo pe mare, înainte de următoarea zi a idelor lui septembrie, împreună cu celelalte mărfuri pe care
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le cumpărase și le pusese la bordul navei; sau dacă, înainte de momentul menționat mai sus, nu ar fi cumpărat marfa sau nu ar
fi părăsit orașul respectiv, că va restitui imediat întreaga sumă, ca și cum călătoria ar fi fost încheiată; și că va plăti celor care
vor cere banii toate cheltuielile făcute pentru a-i duce la Roma; iar Callimachus i-a promis lui Stichus, sclavul lui Lucius
Titius, ca stipulator, să plătească și să îndeplinească toate acestea cu fidelitate. Și când, în conformitate cu -acordul, înainte de
idilele menționate mai sus, marfa a fost pusă la bordul corabiei, Callimachus s-a îmbarcat împreună cu Eros, tovarășul de
sclavie al lui Stichus, cu intenția de a se întoarce în provincia Siria; iar corabia fiind pierdută, iar Callimachus, așa cum fusese
convenit, plasând marfa pe corabia care a părăsit Berytus la momentul în care ar fi trebuit să restituie banii care trebuiau duși
la Roma, s-a pus întrebarea dacă putea profita de consimțământul lui Eros, care fusese cu el și căruia stăpânul său nu-i
permisese și nici nu-i ordonase să mai facă ceva în legătură cu banii, după ziua care fusese convenită pentru plata lor, decât
să-i ducă la Roma imediat ce-i primise; și dacă Callimachus ar mai fi fost răspunzător în cazul unei acțiuni în justiție în baza
clauzei de predare a banilor către stăpânul lui Stichus. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, ar fi fost
răspunzător. De asemenea, am întrebat, întrucât Callimachus a navigat după ziua menționată mai sus, cu acordul lui Eros,
sclavul menționat, dacă acesta din urmă ar putea să-l priveze pe stăpânul său de dreptul la acțiune după ce acesta a fost
dobândit odată de el. Răspunsul a fost că nu putea face acest lucru, dar că ar fi existat un motiv de excepție, dacă ar fi fost
lăsat la aprecierea sclavului dacă banii ar fi trebuit plătiți oricând și în orice loc pe care și l-ar fi ales.
236. Flavius Hermes l-a donat pe sclavul Stichus, pentru ca acesta să poată fi manuntit, și a făcut următoarea stipulație cu
privire la el: "În cazul în care sclavul menționat, Stichus, pe care ți l-am predat astăzi ca donație în scopul manumirii sale, nu
va fi manumificat și eliberat în forma cuvenită de tine și de moștenitorul tău (cu condiția ca acest lucru să nu fie împiedicat
de vreo fraudă din partea mea), Flavius Hermes a stipulat plata a cincizeci de aurei cu titlu de penalizare, iar Claudius a
promis să plătească această sumă." Am întrebat dacă Flavius Hermes poate intenta o acțiune împotriva lui Claudius pentru
eliberarea lui Stichus. Răspunsul a fost că nu există nimic în faptele enunțate care să-l împiedice să facă acest lucru. De
asemenea, am întrebat, dacă moștenitorul lui Flavius Hermes ar dori să încaseze pedeapsa de la moștenitorul lui Claudius,
dacă acesta din urmă ar putea să-i dea libertatea lui Stichus, pentru a fi scutit de pedeapsă. Răspunsul a fost că ar putea. De
asemenea, întreb, dacă moștenitorul lui Flavius Hermes nu dorea să se îndrepte împotriva moștenitorului lui Claudius pentru
motivul menționat mai sus, dacă libertatea la care avea dreptul Stichus în conformitate cu acordul încheiat între Hermes și
Claudius, așa cum reiese din stipulația menționată mai sus, ar trebui totuși să fie acordată de moștenitorul lui Claudius.
Răspunsul a fost că ar trebui să fie făcut.
237. Anumiți co-moștenitori, după ce au împărțit pământurile unei moșii, au lăsat o parcelă pentru a fi deținută în comun, cu
condiția ca, dacă cineva dorea să-și înstrăineze partea sa din ea, să o vândă fie co-moștenitorilor săi, fie succesorului acestora
din urmă, pentru suma de o sută douăzeci și cinci de aurei. Părțile au stipulat de comun acord plata a o sută de aurei cu titlu
de penalitate, în cazul în care vreunul dintre ei ar încălca acest contract. O femeie care era una dintre coerede, după ce i-a
notificat frecvent pe tutorii copiilor coeredei sale, în prezența unor martori, și le-a cerut să cumpere sau să vândă terenul
respectiv, în conformitate cu contractul, iar tutorii nu au făcut nimic, întreb dacă, în cazul în care femeia ar fi vândut terenul
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unui străin, ar fi putut fi percepută de la ea penalitatea de o sută de aurei. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele
expuse, ea ar putea, în astfel de circumstanțe, să intervină cu o excepție pe motiv de rea-credință.
238. Agerius, un fiu aflat sub controlul paternal, i-a promis sclavului lui Publius Maevius, în calitate de stipulant, că îi va
plăti orice s-ar decide că tatăl său îi datorează lui Publius Maevius. S-a pus întrebarea cât de mult va datora, tatăl său murind
înainte ca suma să fie stabilită; și, în cazul în care s-ar fi intentat un proces împotriva moștenitorului său, sau a unui alt
succesor, și s-ar fi luat o decizie cu privire la datorie, dacă Agerius ar fi fost răspunzător. Răspunsul a fost că, în cazul în care
condiția nu era îndeplinită, stipulația nu ar fi devenit operațională.
239. Seia, moștenitorul unui singur tutore, după ce a făcut un acord bazat pe o înțelegere cu moștenitorul unei tutele de sex
feminin, a plătit cea mai mare parte a datoriei și a dat garanție pentru restul; cu toate acestea, moștenitorul respectiv a refuzat
imediat să respecte înțelegerea, a intentat o acțiune în tutelă și, după ce a pierdut procesul, a făcut apel la un judecător
competent și apoi de la acesta la împărat; și s-a decis că acest apel a fost făcut pe motive insuficiente. Întrucât moștenitorul
tutorelui era în întârziere în primirea banilor menționați în stipulație de la moștenitorul tutorelui, nefiind nici măcar solicitați
vreodată, s-a pus întrebarea dacă acum ar fi datorat dobânzi de la moștenitorul tutorelui. Răspunsul a fost că, dacă Seia nu a
fost în întârziere în a oferi banii prevăzuți în stipulație, dobânda nu ar fi fost legal datorată.
240. Doi frați au împărțit o moștenire între ei și s-au obligat reciproc să nu facă nimic împotriva împărțirii, iar dacă unul
dintre ei încalcă înțelegerea, că va plăti o penalitate celuilalt. După decesul unuia dintre ei, supraviețuitorul a intentat o
acțiune în justiție împotriva moștenitorilor săi pentru moștenire, susținând că aceasta i se cuvenea în conformitate cu termenii
unui fond fiduciar lăsat de tatăl său; și a fost pronunțată o hotărâre împotriva sa pe motiv că a făcut un compromis cu privire
la această chestiune. S-a pus întrebarea dacă a fost aplicată sancțiunea. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele
prezentate, penalitatea ar fi fost datorată.

Partea a treia. Cu privire la obligațiile verbale.
241. Papinianus, Definiții, Cartea I.
O stipulație încheiată cu privire la o infracțiune care a fost sau urmează să fie comisă, este nulă de la început.
242. Același, Definiții, Cartea a II-a.
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"Promiți să construiești o casă în așa și așa loc în termen de doi ani?". Stipulația nu va deveni operațională înainte de sfârșitul
celor doi ani, chiar dacă persoana care face promisiunea nu ar trebui să o construiască și nu rămâne suficient timp în care să
poată fi finalizată; deoarece prevederile stipulației, al cărei timp a fost stabilit la început, nu pot fi schimbate de ceva care
poate apărea ulterior, iar acest lucru a fost introdus în acord cu scopul de a obliga pe cineva să se prezinte în instanță; adică,
stipulația nu va deveni operațională înainte de data stabilită, chiar dacă este sigur că nu a rămas suficient timp pentru a
respecta contractul.
243. Paulus, Întrebări, Cartea a II-a.
Atunci când stipulăm în felul următor: "Orice trebuie să dai, sau să plătești, sau să faci", nu este inclus într-o astfel de
stipulație nimic mai mult decât ceea ce este datorat în prezent, deoarece nu prevede nimic altceva.
244. Același, Întrebări, Cartea a III-a.
Unde stipulez următoarele: "Dacă Titius va deveni consul, promiți atunci, din acea zi, să plătești zece aurei în fiecare an?".
Dacă condiția este îndeplinită după trei ani, pot fi cerute treizeci de aurei.
245. Titius a stipulat cu Maevius o suprafață de teren, cu rezervarea uzufructului acesteia, precum și uzufructul aceluiași
teren. Sunt două stipulații, iar uzufructul pe care îl promite cineva prin el însuși este mai puțin important decât cel care
însoțește proprietatea. În sfârșit, dacă promitentul dă uzufructul, iar stipulantul îl pierde prin nefolosire, iar apoi transmite
terenul cu rezerva uzufructului, el va fi exonerat de răspundere. Același lucru nu se întâmplă însă în cazul celui care promite
terenul fără nicio rezervă și transmite uzufructul, iar ulterior, pierzând uzufructul, transmite proprietatea terenului fără acesta;
pentru că, în primul caz, el va fi eliberat prin transmiterea uzufructului, dar, în al doilea caz, nu va fi eliberat de nicio parte a
obligației, dacă nu transmite terenul, cu toate drepturile aferente, stipulantului.
246. "Eu, Chrysogonus, sclavul lui Flavius Candidus, și agentul său, am declarat în scris, în prezența stăpânului meu, care a
semnat și sigilat și el acest instrument, că, după ce am primit o mie de denari ca împrumut de la Julius Zosa, agentul lui Julius
Quintillianus, care este absent, respectivul Zosa, libertul și agentul respectivului Quintillianus a stipulat că banii respectivi
vor fi plătiți lui Quintillianus, sau moștenitorului său, îndreptățit la ei, la următoarea calende din noiembrie; iar stăpânul meu,
Candidus, a promis, iar Julius Zosa a stipulat că, în cazul în care banii nu vor fi plătiți în ziua menționată mai sus, se va
percepe o dobândă de opt denari pentru perioada în care suma rămâne neplătită. Flavius Candidus, stăpânul meu, a dat
această promisiune și a semnat acest instrument." Am dat ca fiind opinia mea că nu putem dobândi nicio obligație prin
intermediul unei persoane libere care nu se supune autorității noastre sau care nu ne servește cu bună credință ca sclav. Este
clar că, dacă un om liber plătește în numele nostru o sumă de bani, care fie îi aparține lui, fie nouă, pentru ca aceasta să ne fie
plătită, el dobândește pentru noi obligația unui împrumut; dar ceea ce un libert stipulează să fie plătit patronului său este nul,
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astfel încât nu avantajează o persoană care este absentă și care este destinată să devină creditorul principal, chiar și în măsura
în care primește plata. Rămâne de verificat dacă, după ce banii au fost numărați, partea contractantă poate încasa suma care a
fost împrumutată; căci ori de câte ori împrumutăm bani și stipulăm aceeași sumă, nu se creează două obligații, ci doar una
singură verbală. Este clar că, dacă monedele au fost numărate mai întâi, iar stipulația a urmat, nu se poate spune că s-a
renunțat la obligația naturală. În cazul în care urmează stipulația și se convine asupra dobânzilor fără a se menționa numele
celui care are dreptul la ele, aceasta nu are același defect; dar nu trebuie să se considere în detrimentul patronului să se
considere că libertul a stipulat dobânzile în beneficiul celui care are dreptul la principal; prin urmare, stipularea dobânzilor îl
va avantaja pe libert, dar acesta va fi obligat să le cedeze patronului său; căci, de regulă, în stipulații trebuie să se țină seama
de cuvintele din care se naște obligația. Rareori se pare că intenția include un timp sau o condiție, și niciodată nu include o
persoană, decât dacă acest lucru este menționat în mod expres.
247. Dacă stipulez ca tu să te prezinți în instanță și, dacă nu o faci, să dai ceva ce este imposibil pentru promitent să
furnizeze; cea de-a doua stipulație este omisă, iar prima rămâne valabilă și va fi la fel ca și cum aș fi stipulat pur și simplu ca
tu să te prezinți în instanță.
248. Scaevola, Întrebări, Cartea a V-a.
Dacă un tutore, fără autoritatea tutorelui său, îi promite lui Stichus să dea o cauțiune, iar sclavul moare după ce tutorele a fost
în întârziere, cauțiunea nu va fi răspunzătoare din acest motiv; căci nu se poate înțelege că are loc o întârziere acolo unde nu
există dreptul de a cere. Cu toate acestea, fideiusorul va fi răspunzător în măsura în care poate fi acționat în justiție în timpul
vieții sclavului, sau după aceea, dacă el însuși ar fi în întârziere.
249. Paulus, Întrebări, Cartea a X-a.
Atunci când există două părți contractante și una dintre ele stipulează ceva valabil, iar cealaltă ceva nul, plata nu poate fi
făcută în mod corect celui față de care promitentul nu este răspunzător, deoarece plata nu este făcută în numele altuia, ci în
contul unei obligații proprii care nu are nici o forță sau efect. Din același motiv, atunci când cineva stipulează pentru Stichus
sau Pamphilus, iar obligația este valabilă doar cu referire la unul dintre ei, deoarece celălalt aparține stipulantului, și chiar
dacă ar înceta să-i mai aparțină, livrarea nu poate fi făcută în mod legal, deoarece ambele obiecte ale stipulației au referire la
obligație și nu la plată.
250. Scaevola, Întrebări, Cartea a XII-a.
Atunci când cineva stipulează în felul următor: "Vei plăti zece aurei dacă va sosi o corabie și dacă Titius va deveni consul?",
banii nu vor fi exigibili decât dacă se vor produce ambele evenimente. Aceeași regulă se aplică și în cazul opus: "Promiți
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dacă nu sosește o corabie, iar Titius nu devine consul?", căci este esențial ca niciunul dintre aceste lucruri să nu se întâmple.
Următorul acord scris seamănă cu acesta, și anume: "Dacă nu sosește o navă și Titius nu devine consul". Când, însă,
stipulația este în următorii termeni: "Veți plăti dacă va sosi o navă sau dacă Titius va deveni consul?", este suficient ca unul
dintre aceste evenimente să aibă loc. Pe de altă parte, dacă este exprimată în felul următor: "Veți plăti dacă nu sosește o navă
sau dacă Titius nu devine consul?", va fi suficient dacă doar unul dintre aceste lucruri nu se întâmplă.
251. Paulus, Întrebări, cartea XV.
Când se spune că un tată stipulează legal pentru fiul său așa cum stipulează pentru el însuși, acest lucru este adevărat în ceea
ce privește chestiunile care pot fi dobândite de către tată în temeiul dreptului său de autoritate paternă. În caz contrar,
stipulația va fi iobăgească dacă actul se referă la fiu în mod personal; ca, de exemplu, dacă ar prevedea ca acesta să fie
autorizat să dețină o proprietate sau să se bucure de un drept de trecere. Pe de altă parte, fiul, stipulând ca tatăl său să se
bucure de un drept de trecere, îl dobândește pentru el; mai mult, el dobândește pentru tatăl său ceea ce el însuși nu poate
obține în mod individual.
252. Scaevola, Întrebări, Cartea a XIII-a.
Julianus spune: "Dacă stipulez că nimic nu va fi făcut nici de tine, nici de Titius, moștenitorul tău, pentru a mă împiedica să
folosesc dreptul de trecere", nu numai Titius va fi răspunzător, dacă va face ceva pentru a împiedica acest lucru, ci și coerezii
săi.
253. O persoană care stipulează că o porțiune de teren îi va fi transmisă lui sau lui Titius, chiar dacă terenul poate fi transmis
lui Titius, poate totuși să îl revendice, pentru a fi garantat împotriva evicțiunii; pentru că el este interesat, deoarece poate
recupera terenul de la Titius printr-o acțiune pe mandat. Dacă, totuși, el l-a interpus pe Titius doar pentru a face o donație, se
poate spune că debitorul principal este imediat eliberat prin predarea acestuia.
254. Paulus, Întrebări, cartea XV.
În cazul în care cineva își asumă îngrijirea fiului altuia și promite celui care îl încredințează că va plăti o anumită sumă de
bani dacă îl va trata altfel decât ca pe un fiu și, după ce l-a alungat din casă sau, în momentul morții sale, nu i-a lăsat nimic
prin testament, întreb dacă stipulația va deveni operantă și dacă este vreo diferență dacă tânărul la care se face referire este
fiul, copilul adoptiv sau o rudă a stipulantului. Mai întreb, de asemenea, dacă cineva și-ar da legal fiul în adopție, iar
stipulația ar fi fost făcută așa cum s-a menționat mai sus, iar tatăl adoptiv l-ar dezmoșteni sau l-ar emancipa, dacă stipulația
va deveni operativă? Am răspuns că stipulația este valabilă în ambele cazuri. Prin urmare, dacă se va face ceva care încalcă
înțelegerea, stipulația va produce efecte. Dar în cazul în care a existat o adopție legală, să ne gândim mai întâi dacă se poate
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intenta o acțiune în justiție dacă individul dezmoștenit sau emancipat este un fiu adoptat, deoarece un tată obișnuiește să facă
aceste lucruri cu referire la fiul său și, prin urmare, nu l-a tratat altfel decât ar fi putut face cu propriul său fiu. Prin urmare,
cel care a fost dezmoștenit poate introduce o acțiune pe motiv de inoportunitate. Dar ce vom spune dacă a meritat să fie
dezmoștenit? Este clar că un fiu emancipat nu are dreptul la această cale de atac, de aceea tatăl adoptiv ar trebui să se
angajeze să plătească o sumă determinată dacă l-a emancipat, sau dezmoștenit. Cu toate acestea, în acest caz, dacă stipulația
ar deveni operațională, s-ar putea întreba dacă fiului dezmoștenit ar trebui să i se permită să invoce faptul că actul a fost
inoportun; mai ales dacă el era moștenitorul natural al tatălui său și dacă ar pierde procesul, dacă i s-ar putea refuza o acțiune
în temeiul stipulației. Cu toate acestea, dacă nu i s-ar refuza stipulantului, iar fiul ar pierde procesul, nu ar trebui să i se refuze
dreptul de a încasa banii care i se cuvin. În ceea ce privește pe cel care nu l-a adoptat, nu văd cum trebuie înțeleasă
următoarea clauză: "Dacă îl tratează altfel decât ca pe un fiu". Să cerem, în acest caz, dezmoștenirea sau emanciparea, acte
care nu pot fi îndeplinite de un străin? Dacă cel care l-a adoptat pe fiu în conformitate cu legea nu face nimic contrar
termenilor stipulației, atunci când face uz de dreptul său de tată, nu vorbește cu niciun scop atunci când se referă la cel care
nu face acest lucru. Totuși, se poate spune că stipulația devine operantă.
255. Atunci când un fiu aflat sub controlul paternal stipulează astfel: "Vei răspunde de toți banii pe care îi voi împrumuta lui
Titius?" și, după ce s-a emancipat, îi împrumută bani, fideiusorul său nu va datora nimic tatălui, deoarece debitorul principal
nu este răspunzător față de el.
256. Scaevola, Întrebări, Cartea a XIII-a.
Dacă stipulați astfel: "Promiteți că nu veți folosi forța, nici dumneavoastră, nici moștenitorul dumneavoastră?" și vă dau în
judecată pentru că ați folosit violența împotriva mea, orice act de acest fel comis de moștenitor va rămâne totuși în mod
corect supus clauzelor stipulației; pentru că aceasta poate produce efecte, chiar dacă ulterior moștenitorul folosește forța,
deoarece nu se face referire doar la un singur act de violență. Căci, la fel cum este inclusă persoana moștenitorului, sunt
incluse și orice act sau acte de violență comise de acesta, pentru ca hotărârea să poată fi pronunțată împotriva sa la valoarea
interesului celeilalte părți. Sau, dacă dorim ca stipulația să fie după cum urmează: "Promiteți că nu se va face nimic de către
dumneavoastră sau de către moștenitorul dumneavoastră?", astfel încât să se refere doar la primul act de violență comis, iar
dacă acesta se produce, stipulația nu va produce efecte a doua oară, din cauza oricărui act al moștenitorului. Prin urmare,
dacă se introduce o acțiune bazată pe acest act de violență, nu se mai poate face nimic în continuare în temeiul stipulației.
Acest lucru nu este adevărat.
257. Paulus, Opinii, cartea XV.
Titia, care avea un fiu de la un soț anterior, s-a căsătorit cu Gaius Seius, care avea o fiică; și, în momentul căsătoriei, au făcut
o înțelegere ca fiica lui Gaius Seius să fie logodită cu fiul lui Titia, și a fost întocmit un act în acest sens, la care s-a adăugat o
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pedeapsă, dacă una dintre părți punea vreun impediment în calea căsătoriei. Ulterior, Gaius Seius a murit în timpul căsătoriei,
iar fiica sa a refuzat să se căsătorească cu logodnicul ei. Întreb dacă moștenitorii lui Gaius Seius sunt răspunzători în temeiul
acestei clauze. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, ca și în conformitate cu bunele moravuri, nu se
poate intenta o acțiune în temeiul stipulației, o excepție pe motiv de rea-credință putând fi invocată împotriva părții care a
intentat acțiunea, deoarece este considerat dezonorant ca căsătoriile care urmează să aibă loc în viitor, sau în cazul în care au
fost deja contractate, să fie împiedicate prin impunerea de sancțiuni.
258. Aceeași autoritate a dat ca fiind de părere că, în general, aspectele care sunt inserate în preliminarii se înțeleg ca fiind
repetate și în stipulație, astfel încât acordul nu devine nul din cauza unei astfel de repetări.
259. Aceeași autoritate a susținut că Septicius, după ce a prevăzut plata banilor prin instrumente scrise, precum și o dobândă
de șase la sută, care a fost depusă la Sempronius, iar această tranzacție a avut loc între persoane care erau prezente, ar trebui
să se înțeleagă că, chiar și în ceea ce îl privește pe Lucius Titius, prevederile stipulației au fost deja acceptate.
260. Aceeași autoritate a fost de părere că, în cazul în care au fost încheiate mai multe contracte diferite, iar ulterior a fost
făcută o singură stipulație cu referire la toate acestea, chiar dacă nu a existat decât o singură interogare și un singur răspuns,
totuși era același lucru ca și cum fiecare acord ar fi constituit o stipulație separată.
261. Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
Dacă cineva ar face următoarea promisiune: "Îți voi plăti zece aurei în ziua în care le vei cere și o dobândă la fiecare treizeci
de zile", întreb dacă dobânda va fi datorată de la data stipulației sau de la momentul în care a fost cerut principalul. Răspunsul
a fost că, în conformitate cu faptele declarate, dobânda va fi datorată din ziua stipulării, cu excepția cazului în care se
dovedește în mod clar că intenția a fost alta.
262. De asemenea, a fost pusă întrebarea dacă ar trebui să plătesc banii imediat ce au fost ceruți. Răspunsul a fost că, în
conformitate cu faptele declarate, a început să fie datorată din ziua în care a fost făcută stipulația.
263. Seia a încheiat un contract cu Lucius Titius, conform căruia, întrucât acesta îi ordonase să cumpere o grădină pentru el,
atunci când va primi întregul preț al acesteia cu dobândă, îi va transfera proprietatea asupra grădinii. Imediat după aceea s-a
convenit între ei că el ar trebui să-i plătească întreaga sumă înainte de prima calende din aprilie și să primească grădina.
Deoarece Lucius Titius nu a plătit toți banii de achiziție cu dobândă către Seia înainte de prima calende din aprilie, dar era
gata să plătească restul, împreună cu dobânda, într-un termen rezonabil, iar dacă Seia a refuzat să accepte, nu era vina lui că
restul nu a fost plătit, se pune întrebarea dacă Lucius Titius este încă gata să plătească întreaga sumă către Seia, dacă poate
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intenta o acțiune în justiție în temeiul clauzei. Răspunsul a fost că ar putea, dacă ar oferi banii nu după mult timp și dacă
femeia nu a suferit niciun prejudiciu din cauza întârzierii; toate acestea ar trebui să fie supuse deciziei instanței.
264. Titius a declarat într-un act scris că un sclav îi fusese dat și predat de Seia, cu condiția ca acesta să nu ajungă în mâinile
fratelui său, ale fiului său, ale soției sale sau ale cumnatului său. Seia a stipulat acest lucru, Titius a fost de acord cu aceasta
și, după doi ani, a murit, lăsând doi moștenitori, Seia și fratele său, cărora le fusese prevăzut în mod expres că sclavul nu va
aparține. S-a pus întrebarea dacă Seia putea intenta o acțiune în temeiul stipulației împotriva acestui frate, care era coerede al
ei. Răspunsul a fost că poate face acest lucru, în măsura în care are un interes.
265. O fiică, care a inițiat o acțiune împotriva unui testament ca fiind inoficios și care, ulterior, s-a compromis cu moștenitorii
prin intermediul unei stipulații, în care a fost inserată clauza referitoare la fraudă, a intentat o acțiune în fața prefectului
atacând testamentul ca fiind fals, dar nu a putut dovedi acest lucru. Întreb dacă poate fi acționată în justiție în temeiul clauzei
care prevede fraudă. I-am răspuns că tot ceea ce s-a făcut după aceea nu are nimic de-a face cu stipulația.
266. Paulus, Opinii, Cartea a V-a.
În cazul în care bunurile cu privire la care se face stipulația au nume diferite cu același înțeles, valabilitatea obligației nu este
afectată, dacă una dintre părți folosește un nume, iar cealaltă un alt nume.
267. Dacă cineva stipulează un drept de servitute de trecere pentru a-i permite să ajungă la terenul său, iar ulterior, înainte ca
servitutea să fie stabilită, înstrăinează terenul sau o parte din acesta, stipulația va fi anulată.
268. Venuleius, Stipulații, Cartea I.
Actul stipulantului și al promitentului trebuie să fie continuu, în așa fel, însă, încât să se poată lăsa să intervină orice interval
scurt, iar stipulantului să i se răspundă cu foarte puțină întârziere. Dacă, însă, după ce a fost pus interogatoriul, se face
altceva, stipulația va fi nulă; chiar dacă promitentul a răspuns în aceeași zi.
269. Dacă eu stipulez pentru un sclav, iar eu am în minte un sclav, iar tu ai altul, tranzacția va fi nulă; căci o stipulație se
perfectează prin consimțământul ambelor părți.
270. Când stipulez în felul următor: "Promiți să plătești la Efes?", se subînțelege un anumit timp. Se pune întrebarea: ce timp
ar trebui să fie înțeles? Cea mai bună opinie este de a trimite întreaga chestiune la un tribunal, adică la un arbitru, care va
estima de cât timp ar avea nevoie capul sârguincios al unei gospodării pentru a putea îndeplini ceea ce a promis să facă; astfel
încât, în cazul în care cineva a fost de acord să plătească la Efes, el nu va fi obligat să călătorească cu mare viteză zi și noapte
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și să-și continue călătoria indiferent de orice fel de vreme; și nici nu ar trebui să călătorească atât de încet încât să pară demn
de blam; ci ar trebui să se țină cont de anotimp, precum și de vârsta, sexul și starea de sănătate a celui care promitea, pentru
ca el să acționeze astfel încât să ajungă prompt, adică în timpul pe care majoritatea oamenilor de rangul lui l-ar consuma în
mod normal pentru a face călătoria. Acest timp fiind scurs, chiar dacă ar fi rămas la Roma, el nu ar fi putut plăti banii la Efes;
totuși, el ar putea fi dat în judecată în mod corect, fie pentru că a fost vina lui că nu a făcut plata la Efes, fie pentru motivul că
ar fi putut plăti acolo prin altcineva, sau chiar ar fi putut plăti oriunde. Căci orice lucru care este datorat la un anumit moment
poate fi plătit înainte de acel moment, deși nu poate fi cerut. Dacă, totuși, după ce a folosit poșta, sau după ce a avut o
călătorie pe mare neobișnuit de favorabilă, el ar ajunge la Efes mai devreme decât ar fi putut s-o facă oricine altcineva în mod
normal, el va deveni imediat răspunzător, pentru că atunci când ceva este determinat de timp, sau de îndeplinirea unui act, nu
mai există niciun motiv de conjectură.
271. Din nou, atunci când cineva promite să construiască o casă, nu este nevoie să caute muncitori peste tot și să se grăbească
să procure cel mai mare număr posibil; pe de altă parte, nici nu ar trebui ca promitentul să se mulțumească doar cu unul sau
doi, ci ar trebui obținut un număr moderat, în conformitate cu comportamentul unui constructor sârguincios, luând în
considerare și timpul și locul. De asemenea, dacă lucrarea nu este începută, se va estima doar cea care ar fi putut fi terminată
în acest interval, iar dacă, după ce a trecut timpul care ar fi fost necesar pentru a termina casa, aceasta este construită ulterior,
antreprenorul va fi exonerat de răspundere, la fel cum va fi exonerată o persoană care promite să se predea, dacă o face la un
moment dat după aceea.
272. Ar trebui să se analizeze dacă cineva care a promis să plătească o sută de aurei devine responsabil imediat, sau dacă
obligația rămâne în suspensie până când poate încasa banii. Dar ce se întâmplă dacă nu are bani acasă și nu-și poate găsi
creditorul? Totuși, aceste chestiuni diferă de obstacolele naturale și implică capacitatea de plată. Această capacitate, însă, este
reprezentată de ușurința sau dificultatea persoanei și nu se referă la ceea ce este promis; altfel, dacă cineva ar fi de acord să-l
livreze pe Stichus, noi verificăm unde se află Stichus; sau dacă contează prea mult când livrarea trebuie să se facă la Efes, sau
când persoana, aflându-se la Roma, promite să livreze ceva care se află la Efes; pentru că și acest lucru se referă la
capacitatea de a da, deoarece există ceva în comun în plata banilor și livrarea sclavului, și anume că cel care promite nu poate
face imediat nici una dintre ele. Și, în general vorbind, cauza dificultății se referă la inconvenientele promitentului, și nu la
intervenția stipulantului; ca nu cumva să se pretindă că cel care a promis să dea un sclav aparținând altuia nu poate face acest
lucru pentru că stăpânul său nu este dispus să îl vândă.
273. Dacă stipulez cu cineva care nu poate face ceea ce este posibil ca un altul să realizeze, Sabinus spune că obligația este
legal asumată.
274. Când cineva stipulează în următoarea condiție: "Dacă Titius ar vinde un loc sacru sau religios, sau o piață, sau un
templu", sau orice altceva de acest fel, care a fost pus în mod perpetuu deoparte pentru uzul publicului, și condiția nu poate,
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în nici o circumstanță, să fie respectată în mod legal, sau dacă promitentul nu poate face ceea ce este convenit, stipulația nu
va avea nici o forță sau efect, la fel ca și cum ar fi fost introdusă în ea o condiție imposibilă prin natura sa. Nu contează nici
dacă legea se poate schimba și ceea ce este acum imposibil poate deveni posibil în viitor, deoarece stipulația trebuie
interpretată nu în conformitate cu legea viitorului, ci cu cea a timpului prezent.
275. Când stipulăm ca ceva să fie făcut, Labeo spune că este obișnuit și mai indicat să se adauge o clauză penală, după cum
urmează: "Dacă acest lucru nu se va face în acest mod". Dar când stipulăm ca ceva să nu se facă, prevedem în felul următor:
"Dacă se va face ceva contrar acestui lucru". Iar atunci când stipulăm în mod conjugat că unele lucruri trebuie făcute, iar
altele nu, ar trebui să se introducă următoarea prevedere, și anume: "Dacă nu se face acest lucru sau dacă se face ceva contrar
acestui lucru".
276. În plus, trebuie amintit faptul că ceea ce stipulăm că va fi dat nu poate fi dobândit doar de unul dintre moștenitorii noștri,
ci trebuie să fie dobândit de toți. Însă, atunci când stipulăm că ceva trebuie făcut, doar unul dintre ei poate fi inclus în mod
legal.
277. Același, Stipulații, Cartea a IV-a.
Când cineva stipulează ca ceva să i se dea în anumite zile de târg, Sabinus spune că poate cere acest lucru după prima zi.
Proculus, însă, și alte autorități ale școlii rivale, consideră că poate fi cerut atâta timp cât rămâne cea mai mică parte din ziua
de piață specificată. Sunt de acord cu Proculus.
278. Atunci când stipulez în mod absolut, după cum urmează: "Promiți să dai asta sau aia?", te poți răzgândi cu privire la
ceea ce trebuie să dai, de câte ori dorești; pentru că există o diferență între o intenție care este exprimată și una care este
implicită.
279. Același, Stipulații, Cartea a VI-a.
Atunci când încercăm să obținem ceva în virtutea unei duble stipulații, moștenitorii vânzătorului trebuie să fie toți acționați în
judecată pentru întreaga sumă și toți trebuie să se apere; iar dacă unul dintre ei nu face acest lucru, nu va fi în niciun avantaj
pentru ceilalți să se apere, pentru că vânzarea trebuie să fie apărată în întregime, deoarece natura ei este indivizibilă. Dacă,
totuși, unul dintre ei este în lipsă, toți sunt considerați ca fiind în această situație și, prin urmare, toți vor fi răspunzători și
fiecare va trebui să plătească proporțional cu partea sa de moștenire.
280. Paulus, Despre Neratius, Cartea a III-a.
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După ce au fost propuse mai multe lucruri, s-a convenit asupra următoarei stipulații: "Promiteți că tot ceea ce s-a menționat
mai sus va fi dat?". Părerea cea mai bună este că există tot atâtea stipulații câte lucruri sunt.
281. În ceea ce privește următoarea stipulație: "Promiteți să plătiți acești bani în ziua stabilită peste un an, doi și trei?", exista
o diversitate de opinii printre antici. Paulus: Eu susțin că, în acest caz, există trei stipulații pentru trei sume de bani diferite.
282. Deși este stabilit că o obligație se stinge dacă condițiile sunt de așa natură încât nu poate începe, acest lucru nu este
valabil în toate cazurile. De exemplu, un asociat nu poate stipula un drept de trecere de orice fel în beneficiul unui teren
deținut în comun; și totuși, dacă cel care a stipulat ar lăsa doi moștenitori, stipulația nu se va stinge. De asemenea, o servitute
nu poate fi dobândită de câțiva dintre proprietari, dar ceea ce este dobândit poate fi păstrat în beneficiul proprietății comune.
Acest lucru se întâmplă atunci când o parte din proprietatea aservită, sau din cea căreia i se datorează servitutea, devine
proprietatea unui alt proprietar.
283. Gaius, Despre obligațiile orale.
Dacă un sclav, sau un fiu aflat sub control patern, stipulează astfel: "Promiți să dai acest articol sau acela, oricare aș dori?",
nici tatăl, nici stăpânul, ci doar fiul sau sclavul nu pot decide în privința alegerii unuia dintre articole.
284. Dacă un străin este inclus personal în stipulație, de exemplu, după cum urmează: "Oricare dintre ele ar putea alege
Titius", stipulantul nu are dreptul să ceară niciunul dintre articole, cu excepția cazului în care Titius l-a ales.
285. Deși un pupilaș poate stipula în mod legal din momentul în care poate vorbi de unul singur, totuși, dacă se află sub
controlul tatălui său, el nu va fi răspunzător, decât cu autoritatea acestuia; dar un copil care a ajuns la pubertate și se află sub
controlul patern, este de obicei răspunzător ca și cum ar fi capul unei gospodării. Ceea ce am remarcat cu referire la un minor
se poate spune că se aplică și unui fiu aflat sub controlul patern care nu a ajuns încă la vârsta pubertății.
286. Dacă eu stipulez în felul următor: "Promiți să mă plătești pe mine sau pe Titius?", iar tu răspunzi că mă vei plăti pe
mine; toate autoritățile sunt de părere că ai răspuns corect la interogatoriu, pentru că s-a stabilit că dreptul de obligație a fost
dobândit doar de mine, dar numai Titius trebuie plătit.
287. Dacă următoarea stipulație ar trebui să fie făcută între persoane care se află la Roma, și anume: "Promiteți să plătiți
astăzi la Cartagina?" Unele autorități susțin că o astfel de stipulație nu include întotdeauna ceea ce este imposibil; deoarece se
poate întâmpla ca atât stipulantul cât și promitentul să fi notificat, cu ceva timp înainte, agentului lor că o stipulație va fi
făcută într-o anumită zi, iar promitentul să fi ordonat intendentului său să facă plata, iar stipulantul pe a lui să o primească;
deoarece, dacă ar fi fost încheiată în acest mod, stipulația ar fi fost valabilă.
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288. Atunci când stipulez pentru mine sau pentru Titius, se spune că nu pot stipula un lucru pentru mine și altul pentru el, ca,
de exemplu, zece aurei pentru mine sau un sclav pentru Titius. Dacă, totuși, ceea ce a fost desemnat în mod special pentru
Titius îi este dat lui, deși promitentul nu va fi eliberat prin efectul legii, el poate totuși să invoce o excepție pe cale de apărare.
289. Cu toate acestea, pot fi stabilite date diferite, de exemplu: "Promiți să mă plătești pe mine la calendele lui ianuarie, sau
pe Titius la calendele lui februarie?" și, din nou, se poate conveni o dată mai apropiată cu referire la Titius, după cum
urmează: "Stabilești să mă plătești pe mine la calendele lui februarie, iar pe Titius la calendele lui ianuarie?". În acest caz,
înțelegem că stipularea înseamnă: "Dacă nu-l plătești pe Titius în calendele lui ianuarie, promiți să mă plătești pe mine în
calendele lui februarie?".
290. Mai mult, pot să stipulez pentru mine în mod absolut sau pentru Titius sub o condiție. Pe de altă parte, dacă stipulez
pentru mine sub o condiție, iar pentru Titius în mod absolut, întreaga stipulație va fi nulă, cu excepția cazului în care condiția
referitoare la mine personal nu ar trebui să fie îndeplinită: cu alte cuvinte, obligația suplimentară nu va fi valabilă decât dacă
cea care se referă numai la mine în mod individual își produce efectele. Acest lucru, însă, poate fi determinat în acest fel doar
dacă devine evident că Titius a fost adăugat necondiționat; în caz contrar, dacă ar trebui să stipulez în felul următor: "Dacă
sosește o navă din Africa, promiteți să mă plătiți pe mine sau pe Titius?". se consideră că Titius a fost adăugat cu aceeași
condiție.
291. De aici reiese că, dacă o condiție este impusă cu referire la mine, iar alta cu referire la Titius, iar cea care are referire la
mine nu ar trebui îndeplinită, întreaga stipulație nu va avea nicio forță sau efect; dar dacă atât condiția mea, cât și cea a lui
Titius este respectată, plata poate fi făcută lui Titius, totuși, dacă condiția ar eșua cu referire la el, se va considera că nu a fost
adăugată.
292. Din toate aceste lucruri este evident că, deși o altă persoană nu poate fi adăugată în mod corespunzător, stipulația nu este
cu atât mai puțin valabilă, în ceea ce ne privește.

Tit. 2. Cu privire la răspunderea a doi sau mai mulți promitenți.

293. Modestinus, Reguli, Cartea a II-a.
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Persoana care stipulează se numește contractantul stipulației; cel care promite este considerat contractantul promisiunii.
294. Javolenus, Despre Plautius, Cartea a III-a.
Atunci când două persoane au promis sau au stipulat aceeași sumă de bani, fiecare dintre ele se obligă și este obligat pentru
întreaga sumă prin efectul legii. Prin urmare, după ce a făcut cererea, întreaga obligație este stinsă prin eliberarea uneia dintre
ele.
295. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLVII.
Novația nu produce efecte în cazul în care există doi promitenți. Căci, deși unul poate răspunde primul, iar celălalt se obligă
după un interval, rezultatul va fi că trebuie să considerăm că prima obligație continuă să existe, iar cea de-a doua este
accesorie. Nu are prea mare importanță dacă părțile au răspuns împreună sau separat, atunci când intenția lor este că vor fi
doi codebitori solidari și că nu va avea loc o novație.
296. În cazul în care există doi codebitori solidari, întreaga sumă poate fi cerută de la unul dintre ei. Căci este de natura
obligației contractate de doi codebitori solidari ca fiecare dintre ei să fie obligat pentru întreaga sumă și ca aceasta să poată fi
cerută de la oricare dintre ei; și nu există nicio îndoială că jumătate poate fi cerută de la fiecare dintre ei, așa cum se poate
face și de la debitorul principal și de la fideiusor. Căci, întrucât există o singură obligație, o singură sumă de bani este
datorată, iar dacă unul dintre ei o plătește, amândoi vor fi exonerați de răspundere; sau dacă este plătită de celălalt, va rezulta,
de asemenea, exonerarea de răspundere.
297. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXIV.
Doi co-promițători sunt răspunzători din punct de vedere juridic, fie că sunt întrebați: "Promiteți amândoi?" și răspund "Eu"
sau "Noi", fie că sunt întrebați: "Promiteți individual?" și răspund "Noi".
298. Julianus, Digest, Cartea XXII.
Nu există nimeni care să nu știe că se pot promite serviciile altora și.că se poate constitui o garanție într-o obligație de acest
fel și, prin urmare, că nimic nu împiedică încheierea contractului a doi stipulatori sau a doi promitenți în astfel de
circumstanțe; ca, de exemplu, atunci când doi co-stipulatori încheie o convenție pentru ca aceeași lucrare să fie executată de
același meșteșugar; și, pe de altă parte, atunci când doi meșteșugari, pricepuți în aceeași meserie, promit să execute aceeași
muncă și devin co-promițători.
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299. Același, Digest, cartea LII.
Dacă mă aștept să am doi co-promoșori și îi interoghez pe amândoi, dar numai unul răspunde, cred că cea mai bună opinie
este că cel care răspunde este răspunzător; căci interogatoriul nu este adresat amândurora cu condiția că nu se va naște nicio
obligație dacă numai unul răspunde.
300. 300. În cazul în care există doi copromitenți, nu am nicio îndoială că stipulantul este liber să primească o garanție de la
amândoi sau doar de la unul dintre ei.
301. Atunci când cineva care este interogat de doi co-stipulatori răspunde unuia dintre ei că promite, el va fi răspunzător
numai față de acesta.
302. Doi copromițători pot fără îndoială să fie legați în așa fel încât să se ia în considerare timpul în care fiecare dintre ei dă
răspunsul. Un interval de timp rezonabil, precum și o tranzacție obișnuită (cu condiția ca aceasta să nu fie contrară
obligației), nu împiedică doi copromotoarei să devină responsabili. De asemenea, o fideiusiune care, fiind interogată,
răspunde între cele două răspunsuri ale codebitorului, nu se consideră că a intervenit în răspunderea acestora, deoarece nu a
intervenit o perioadă lungă de timp și nu a fost efectuat niciun act care să contravină clauzelor obligației.
303. Florentinus, Institutes, cartea VIII.
Unul dintre cei doi codebitori poate fi obligat de la o anumită zi, sau condiționat, căci nici ziua, nici condiția nu vor prezenta
vreun obstacol care să-l împiedice pe cel care este absolut răspunzător să fie acționat în judecată.
304. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
Intenția părților contractante trebuie să fie determinată din următoarele cuvinte: "Ceea ce am promis să vă furnizăm, în
calitate de stipulant", căci dacă amândoi au devenit co-promițători solidari, iar unul dintre ei este absent, nu va fi obligat, dar
cel care este prezent va fi răspunzător pentru întreaga sumă; sau dacă nu sunt co-promițători solidari, doar el va fi răspunzător
pentru partea sa.
305. Papinianus, Întrebări, cartea XXVII.
Dacă eu depun același obiect, în același timp, la două persoane, bazându-mă pe buna credință a amândurora, pentru întreaga
sa valoare: sau dacă împrumut același articol, în același mod, la două persoane, acestea devin co-promițători; din motivul că
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răspunderea este angajată nu numai în condițiile stipulației, ci și în alte contracte, de exemplu, cumpărare, vânzare, închiriere,
leasing, depozit, împrumut sau testament; la fel ca și dacă, de exemplu, un testator, după ce a desemnat mai mulți
moștenitori, ar fi spus: "Titius și Maevius să plătească zece aurei lui Sempronius". "
306. Dacă cineva, în timp ce depune un bun la două persoane, prevede ca numai una dintre ele să fie răspunzătoare pentru
neglijență, este perfect evident că nu sunt co-promițători solidari, deoarece li s-au impus obligații diferite. Cu toate acestea,
nu ar trebui adoptată aceeași opinie în cazul în care ambele persoane au promis că vor răspunde pentru neglijență, dacă
ulterior, în temeiul unui acord, una dintre ele a fost exonerată de răspunderea pentru neglijență; deoarece acordul ulterior
încheiat cu una dintre ele nu poate schimba poziția juridică și obligația naturală care îi făcea pe amândoi co-promotori la
început. Prin urmare, dacă sunt asociați și au fost amândoi vinovați de neglijență, acordul încheiat cu unul dintre ei va fi
benefic și pentru celălalt.
307. Atunci când stipulez cu doi co-promoșori că banii îmi vor fi plătiți în locuri diferite din Capua, trebuie să se ia în
considerare timpul care are referire la fiecare dintre ei. Căci, deși ei și-au asumat ceea ce este de fapt o singură obligație,
aceasta este totuși susceptibilă de modificare, în ceea ce-l privește pe fiecare dintre promitenți.
308. Același, Întrebări, cartea XXXVII.
În cazul în care doi promitenți solidari nu sunt asociați, faptul că stipulantul datorează o sumă de bani unuia dintre ei nu îl va
avantaja pe celălalt.
309. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
Este stabilit că acceptarea copromoșilor solidari, care s-au constituit fideiusori unul pentru celălalt, nu este ilegală. Prin
urmare, dacă stipulantul dorește să își împartă acțiunea (căci nu este obligat să o împartă), el poate acționa în judecată aceeași
persoană atât în calitate de debitor principal, cât și de fideiusor pentru celălalt, pentru a recupera părți diferite din suma
datorată; la fel ca și cum ar proceda prin acțiuni separate împotriva celor doi copromoșori principali.
310. În cazul în care într-un contract scris se menționa că So-and-So și So-and-So au stipulat pentru o sută de aurei, fără a se
adăuga că au stipulat împreună, s-a considerat că fiecare dintre ei a stipulat doar partea sa.
311. Pe de altă parte, atunci când este prevăzut astfel: "Julius Carpus stipulează să plătească atâtea aurei, iar noi, Antoninus
Achilles și Cornelius Dius, promitem să le plătim", fiecare dintre promitenți va datora partea sa respectivă, deoarece nu s-a
adăugat că fiecare a promis că va fi responsabil în întregime, astfel încât să îi facă pe toți responsabili în comun.
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312. Venuleius, Stipulații, Cartea a II-a.
Dacă, dintre două persoane care sunt pe cale să se oblige printr-o promisiune, una răspunde astăzi, iar cealaltă a doua zi, ele
nu vor fi răspunzătoare în comun, iar cel care a răspuns a doua zi nici măcar nu este considerat răspunzător deloc - ca
stipulant, sau promitentul dat la o parte pentru tranzacția altor afaceri -, chiar dacă și-a dat răspunsul după încheierea
tranzacției respective.
313. Dacă eu stipulez zece aurei cu Titius și cu un tutore fără autoritatea tutorelui său, sau cu un sclav, și i-am acceptat ca doi
promitenți răspunzători în comun, Julianus spune că doar Titius va fi obligat; deși dacă un sclav promite, trebuie să se
respecte aceeași regulă într-o acțiune pentru peculium-ul său, ca și cum ar fi fost liber.
314. Același, Stipulații, Cartea a III-a.
Dacă un promitent ar deveni moștenitorul persoanei obligate împreună cu el, trebuie spus că el este legat prin două obligații;
căci atunci când există o anumită diferență între obligații, ca în cazul unui fideiusor și al debitorului principal, se stabilește că
o obligație este anulată de cealaltă. Cu toate acestea, atunci când obligațiile sunt de aceeași natură, nu se poate stabili de ce
una dintre ele ar trebui să fie anulată mai degrabă decât cealaltă. Prin urmare, dacă un co-stipulator devine moștenitorul
celuilalt, acesta va avea dreptul la două obligații distincte.
315. Paulus, Manuale, Cartea a II-a,
Și, chiar și în stipulațiile pretoriene, pot exista doi co-stipulatori.
316. Gaius, Despre obligațiile orale.
Dacă Titius și cu mine stipulăm ceva și se înțelege că se referă la unul dintre noi în mod special, nu putem acționa în calitate
de co-stipulatori pentru întreaga sumă; ca, de exemplu, atunci când stipulăm un uzufruct sau că ni se va da o proprietate cu
titlu de zestre, iar acest lucru a fost afirmat de Julianus. De asemenea, el spune că dacă Titius și Seius stipulează pentru zece
aurei, sau Stichus, care aparține lui Titius, ei nu ar trebui să fie considerați ca doi co-stipulatori, deoarece numai zece aurei
vor fi datorate lui Titius și Stichus, sau zece aurei vor fi datorate lui Seius. Rezultatul acestei opinii este că, fie că plătește
fiecăruia dintre stipulați zece aurei, fie că îi predă Stichus lui Seius, el va rămâne în continuare răspunzător față de celălalt;
dar trebuie să se considere că, dacă plătește zece aurei oricăruia dintre ei, va fi eliberat de răspundere, în ceea ce-l privește pe
celălalt.
317. Același, Despre obligațiile orale, Cartea a III-a.
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Dacă numai unul dintre cei doi co-stipulatori instituie o acțiune în justiție la un moment dat, promitentul nu va fi eliberat prin
oferirea de bani celuilalt.
318. Paulus, Despre Plautius, Cartea a VIII-a.
În cazul în care anumiți moștenitori sunt însărcinați în mod special cu un legat sau toți sunt însărcinați, cu excepția unuia,
Atilicinus, Sabinus și Cassius spun că toți sunt răspunzători pentru legat în proporție cu părțile lor respective din moștenire,
deoarece moștenirea îi obligă. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care sunt menționați toți moștenitorii.
319. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Atunci când doi co-promițători sunt obligați să livreze același sclav, actul unuia îl prejudiciază pe celălalt.
320. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea XXXVII.
Atunci când doi co-promițători datorează aceeași sumă de bani, iar unul dintre ei este eliberat de obligația sa prin faptul că șia pierdut drepturile civile, celălalt nu va fi eliberat. Pentru că este o mare diferență dacă banii în sine sunt plătiți sau dacă
persoana este eliberată; deoarece atunci când unul este eliberat și obligația continuă să existe, celălalt va rămâne răspunzător;
prin urmare, dacă unul dintre ei a fost exclus din apă și foc, garantul celuilalt va fi ulterior răspunzător.

Tit. 3. Cu privire la stipulațiile sclavilor.

321. Iulianus, Digest, cartea LII.
Atunci când un sclav stipulează, nu contează dacă o face pentru el însuși sau pentru stăpânul său; sau chiar dacă este de acord
să facă plata, fără a menționa niciuna dintre părțile interesate1.
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322. Dacă sclavul tău, care mă slujește cu bună-credință, ar avea un peculium care îți aparține, iar eu îi fac un împrumut din
el lui Titius, banii vor rămâne tot ai tăi; iar dacă sclavul ar stipula ca aceiași bani să-mi fie plătiți mie, el nu va face un act
valabil. Prin urmare, puteți recupera banii printr-o acțiune în justiție.
323. Dacă un sclav, care este deținut în comun de tine și de mine, împrumută bani din peculium-ul său, care îți aparține
numai ție, el va dobândi o obligație pentru tine; iar dacă va stipula ca aceiași bani să-mi fie plătiți mie, el nu va elibera
debitorul, în ceea ce te privește, ci amândoi vom avea dreptul la acțiuni; eu, din cauza stipulației, iar tu, pentru că ți-au fost
împrumutați banii; debitorul, însă, nu mă poate exclude, decât printr-o excepție pe motiv de fraudă.
324. Ceea ce sclavul meu stipulează pentru a fi plătit sclavului meu este considerat ca fiind același lucru ca și cum ar fi
stipulat în beneficiul meu. De asemenea, ceea ce el stipulează pentru sclavul tău este același lucru ca și cum ar fi stipulat în
beneficiul tău; astfel încât prima stipulație creează o obligație, dar a doua nu are nicio forță sau efect.
325. Un sclav deținut în comun susține partea a doi sclavi; prin urmare, dacă propriul meu sclav stipulează în beneficiul unui
alt sclav deținut în comun de mine și de tine, se va aplica aceeași regulă într-un contract verbal de acest fel, ca și cum ar fi
fost făcute două stipulații, una pentru sclavul meu individual, iar cealaltă pentru al tău în același mod. Și nu ar trebui să
credem că doar jumătate este dobândită în beneficiul meu, iar cealaltă jumătate nu este dobândită deloc, deoarece poziția unui
sclav deținut în comun este de așa natură încât, atunci când un coproprietar poate dobândi prin mandatul său, iar celălalt nu
poate, este la fel ca și cum primul ar avea singur puterea de dobândire.
326. În cazul în care un sclav, supus unui uzufruct, stipulează pentru uzufructuar sau pentru proprietar; de exemplu, dacă el
stipulează numai pentru interesul uzufructuarului, stipulația va fi nulă, deoarece ar fi putut dobândi un drept de acțiune pentru
ambele părți prin proprietatea uzufructuarului. Dacă, însă, el stipulează pentru altceva, proprietarul poate introduce acțiunea,
iar dacă promitentul plătește uzufructuarul, va fi exonerat de răspundere.
327. Atunci când un sclav, deținut în comun de Titius și Maevius, stipulează în felul următor: "Promiți să-i plătești lui Titius
zece aurei, la calende, iar dacă nu-i plătești zece aurei la calende, promiți să-i plătești douăzeci lui Maevius?", se pare că sunt
două stipulații. În cazul în care cele zece aurei nu vor fi plătite la kalende, oricare dintre coproprietari poate intenta o acțiune
în justiție în temeiul stipulației; dar, din cauza celei de-a doua obligații promise de Maevius, Titius va fi împiedicat printr-o
excepție pe motiv de fraudă.
328. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
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Un sclav deținut în comun de două persoane nu poate stipula pentru el însuși, deși este bine stabilit că el poate face acest
lucru pentru stăpânul său, deoarece nu dobândește direct pentru stăpânul său, ci dobândește o obligație prin el însuși în
beneficiul acestuia.
329. Același, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă un sclav care aparține poporului roman, unei municipalități sau unei colonii, stipulează, cred că stipulația va fi valabilă.
330. Același, Despre Sabinus, Cartea XXI.
Dacă un sclav deținut în comun stipulează pentru el însuși și pentru unul dintre stăpânii săi, este același lucru ca și cum ar
stipula pentru toți stăpânii săi și pentru unul dintre ei; ca de exemplu, dacă stipulează pentru Titius și Maevius, și pentru
Maevius, se poate considera că trei pătrimi sunt datorate lui Titius și o pătrime lui Maevius.
331. Același, Despre Sabinus, cartea XLVIII.
Un sclav deținut în comun este proprietatea tuturor stăpânilor săi și nu aparține, ca să spunem așa, în întregime niciunuia
dintre ei, ci aparține fiecăruia în proporție cu interesul său indivizibil; astfel încât ei își dețin părțile mai degrabă printr-o
înțelegere reciprocă decât corporal. Prin urmare, dacă el stipulează ceva sau face o achiziție într-un alt mod, el dobândește
pentru toți stăpânii săi în proporție cu interesul lor în el. Cu toate acestea, îi este permis să stipuleze în mod special pentru
oricare dintre stăpânii săi sau să primească bunul predat pentru a-l dobândi doar pentru el. Dacă, totuși, el nu stipulează în
mod special pentru unul dintre stăpâni, ci, din ordinul unuia dintre ei, practica noastră este de a considera că el dobândește
proprietatea doar pentru cel la ordinul căruia a făcut stipulația.
332. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXVI.
Ofilius spune foarte corect că, în primirea prin livrare, în depozitarea pentru păstrare și în împrumutul pentru folosință,
achiziția se face numai în beneficiul celui care ordonă să se facă acest lucru. Această opinie este susținută și de Cassius și
Sabinus.
333. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLVIII.
Prin urmare, dacă se întâmplă ca un sclav să aibă patru stăpâni și stipulează prin ordinul a doi dintre ei, el va dobândi doar în
beneficiul celor care au dat ordinul; iar opinia mai bună este că nu dobândește pentru ei în mod egal, ci proporțional cu
proprietatea lor. Am aceeași părere, dacă se afirmă că a stipulat pentru ei pe nume. Căci dacă nu a stipulat prin ordinul
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tuturor, sau pentru fiecare dintre ei pe nume, nu ar trebui să avem nicio îndoială că a dobândit pentru toți proporțional cu
proprietatea lor, și nu în părți egale.
334. Dacă un sclav deținut în comun stipulează cu unul dintre cei doi asociați în mod special în beneficiul celuilalt, plata va fi
datorată numai lui. Dacă, însă, el stipulează absolut, fără a adăuga nimic, sclavul va dobândi părțile pentru ceilalți asociați, cu
excepția celui al cărui proprietar este promitentul. Atunci când stipulează la ordinul unuia dintre asociați, regula va fi aceeași
ca și cum ar fi stipulat în mod expres ca plata să fie făcută către respectivul asociat. Uneori, deși nu poate să stipuleze în mod
specific în beneficiul unuia dintre stăpânii săi sau la ordinul acestuia, totuși, se consideră de către Julianus că va dobândi doar
pentru acesta; la fel ca și atunci când stipulează pentru ceva ce nu poate fi dobândit de amândoi, ca de exemplu, o servitute
atașată la moșia Cornești care aparține lui Sempronius, unul dintre cei doi stăpâni ai săi, o dobândește tot pentru el singur.
335. Gaius, Despre cazuri.
Același lucru se va aplica și în cazul în care unul dintre stăpânii săi se căsătorește și i se promite o zestre de către acest sclav.
336. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLVIII.
De asemenea, dacă sclavul a doi stăpâni, Titius și Maevius, stipulează pentru un sclav al lui Titius, el îl dobândește doar
pentru cel căruia nu îi aparține. Dacă însă stipulează pentru Stichus în felul următor: "Promiți să-l livrezi lui Maevius și lui
Titius?", el îl dobândește în întregime pentru Maevius, căci ceea ce nu poate dobândi pentru unul dintre stăpânii săi, aparține
în întregime celuilalt care este interesat în obligație.
337. Dacă, atunci când un sclav are doi stăpâni și stipulează pentru "unul sau altul" dintre ei; se pune întrebarea dacă
stipulația este valabilă. Cassius spune că este nulă, iar Julianus adoptă opinia sa, care este practica noastră.
338. Julianus, Digest, Cartea LII.
Totuși, atunci când se face o stipulație după cum urmează: "Te pronunți să îi plătești lui Titius zece aurei sau să îi transferi lui
Maevius o suprafață de pământ?", pentru motivul că nu se știe pentru care dintre ele dobândește dreptul de acțiune, stipulația
este considerată nulă.
339. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLVIII.
Dacă el stipulează pentru "el însuși" sau pentru "unul sau altul dintre stăpânii săi", în acest caz, trebuie acceptată afirmația lui
Julianus că stipulația este nulă. Dar este oare doar adaosul care este nul, sau întreaga stipulație este lipsită de forță sau efect?
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Cred că numai adăugarea este nulă, deoarece atunci când el rostește cuvintele "pentru mine", el dobândește un drept de
acțiune în temeiul stipulației pentru toți stăpânii săi; dar poate fi făcută plata pentru alții, de exemplu, pentru un străin? Cred
că plata poate fi făcută pentru aceștia, la fel ca atunci când stipulez pentru mine sau pentru Titius. Prin urmare, atunci când o
stipulație este făcută pentru "unul sau altul dintre stăpânii săi", de ce nu este valabilă sau de ce nu va fi valabilă plata?
Motivul este că nu putem stabili persoana la care se referă stipulația și care are dreptul la plată.
340. Paulus, Întrebări, Cartea a X-a.
Pentru că atunci când ambele părți sunt capabile să-și asume obligația, nu putem afla care dintre ele s-a adăugat, deoarece nu
există nimeni care să poată acționa în judecată.
341. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLVIII.
Atunci când un sclav stipulează pentru stăpânul său sau pentru un străin, ambele părți ale contractului există, stipulația în
beneficiul stăpânului și plata cu referire la străin; dar, în acest caz, egalitatea anulează atât stipulația, cât și plata.
342. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a III-a.
Sclavul meu, aflându-se în mâinile unui hoț, a stipulat să i se dea. Sabinus neagă că i se cuvine acestuia din urmă, pentru că,
atunci când a făcut stipulația, nu-l slujea ca sclav. Eu, însă, nu pot intenta un proces în virtutea acestei înțelegeri, pentru că în
momentul în care sclavul a făcut-o, el nu mă slujea. Dar dacă a făcut o stipulație fără a-l menționa personal pe hoț, dreptul la
acțiune va fi dobândit de mine, dar nici o acțiune pe mandat, nici alta, nu trebuie să fie acordată hoțului împotriva mea.
343. Florentinus, Institutes, cartea VIII.
Dacă sclavul meu stipulează că un bun va fi dat mie, lui însuși sau unui consătean, sau nu desemnează o persoană anume, el
va dobândi în beneficiul meu.
344. Paulus, Reguli, Cartea a IV-a.
Sclavul care aparține unei moșii și care stipulează în mod expres că plata va fi făcută unui viitor moștenitor nu creează nicio
obligație, deoarece, în momentul în care a fost încheiată stipulația, moștenitorul nu era proprietarul său.
345. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
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Dacă un sclav, deținut în comun de tine și de mine, stipulează un drept de trecere de orice fel, fără a menționa numele
noastre, iar terenul adiacent îl dețin numai eu, el va dobândi dreptul de trecere numai pentru mine. Dacă și tu, de asemenea, ai
o porțiune de teren, servitutea va fi, de asemenea, dobândită pentru mine în întregime.
346. Papinianus, Întrebări, cartea XXVII.
În cazul în care un sclav este deținut în comun de Maevius și de un peculium castrense, iar fiul aflat sub controlul patern
căruia îi aparține peculium-ul moare în timpul armatei și, înainte ca moștenitorul desemnat să intre în moștenire, respectivul
sclav stipulează, întreaga stipulație va fi în beneficiul partenerului care între timp este singurul proprietar al sclavului;
deoarece moștenirea, nefiind încă existentă, nu este susceptibilă de împărțire. Căci dacă cineva s-ar aventura să afirme că fiul
aflat sub control patern are un moștenitor, moștenirea nu va fi considerată, în consecință, ca fiind deja existentă, deoarece
beneficiul Constituției imperiale permite fiului aflat sub control patern să dispună de peculium prin testament. Acest
privilegiu rămâne în suspensie, înainte ca testamentul să fie confirmat prin acceptarea succesiunii.
347. Dacă sclavul lui Titius și al lui Maevius stipulează că partea lui Maevius îi va fi dată lui, stipulația va fi nulă; dar dacă el
a stipulat ca aceasta să fie dată lui Titius, ea va fi dobândită de Titius. Dacă stipulația este formulată simplu, de exemplu,
"Promiteți să dați partea care îi aparține lui Maevius?", fără a adăuga cuvintele "mie", este probabil adevărat că, întrucât
stipulația nu a fost în niciun fel defectuoasă, va profita persoanei care are dreptul să beneficieze de ea.
348. Un sclav, al cărui stăpân fusese luat de inamic, a stipulat ca ceva să fie dat stăpânului său. Deși ceea ce el a stipulat pur
și simplu sau a primit de la altul ar aparține moștenitorului captivului, regula este diferită în ceea ce privește fiul personal,
deoarece el nu se afla sub controlul paternal în momentul în care a făcut stipulația și nu a fost, ca și sclavul, inclus ulterior
printre bunurile moștenirii. Totuși, în cazul enunțat, se poate pune întrebarea dacă, în temeiul acestei stipulații, se va
considera că nu a dobândit nimic pentru moștenitor, la fel ca și în cazul în care un sclav aparținând unei moșii ar fi stipulat
pentru defunct sau chiar pentru viitorii săi moștenitori. Dar, în acest caz, sclavul va fi pe aceeași poziție cu fiul, deoarece,
dacă acesta din urmă va stipula ca el să fie dat tatălui său, care era captiv, chestiunea va rămâne în suspensie, iar dacă tatăl va
muri în timp ce se afla în mâinile dușmanului, stipulația va fi considerată ca fiind lipsită de forță sau efect, deoarece fiul a
stipulat pentru altul, și nu pentru el însuși.
349. În cazul în care un sclav, care face obiectul unui uzufruct, își închiriază propriile servicii și, din acest motiv, stipulează
plata de bani în fiecare an, Julian spune că, la încetarea uzufructului, stipulația pentru restul timpului va fi dobândită de
proprietarul bunului. Această opinie mi se pare că este susținută de cele mai bune motive. Căci, dacă înțelegerea pentru
serviciile sale a fost făcută, de exemplu, pentru cinci ani; cum nu se știe cât timp va continua să existe uzufructul, atunci, la
începutul fiecărui an, banii care se datorează la acel moment ar aparține uzufructuarului. Prin urmare, stipulația nu trece la
altul, ci este dobândită pentru fiecare persoană doar în măsura permisă de lege. Căci, dacă un sclav ar stipula în felul următor:
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"Promiți să-mi plătești atâția bani câți ți-am plătit până atunci?", rămâne nedeterminat cine va avea dreptul la o acțiune în
temeiul stipulației, deoarece dacă aș plăti banii din bunurile aparținând uzufructuarului sau din ceea ce a fost obținut prin
munca sclavului, aceștia ar aparține uzufructuarului; dar dacă ar proveni din altă sursă, ar fi dobândiți în beneficiul
proprietarului.
350. Scaevola, Întrebări, cartea XIII.
Dacă sclavul altuia care slujește cu bună-credință doi stăpâni face o achiziție prin intermediul bunurilor unuia dintre ei,
rațiunea îi dictează că o dobândește în întregime în beneficiul celui al cărui bun a fost folosit, indiferent dacă atunci slujea
unuia sau ambilor stăpâni; căci în cazul unor stăpâni autentici, ori de câte ori se dobândește ceva în beneficiul amândurora, se
dobândește pentru fiecare în proporție cu partea sa, dar dacă nu se dobândește numai pentru unul dintre ei, celălalt va avea
dreptul la tot. Prin urmare, aceeași regulă se va aplica și în cazul enunțat, iar sclavul care aparține altuia și care ne servește pe
tine și pe mine cu bună-credință, va dobândi doar pentru mine tot ceea ce se obține prin folosirea bunurilor mele, iar el nu
poate dobândi pentru tine, deoarece profitul nu a fost obținut din ceva ce era al tău.
351. Paulus, Întrebări, Cartea a XV-a.
Un liber-profesionist care mă slujește cu bună-credință face o stipulație cu referire la proprietatea mea sau la propria sa
muncă, în beneficiul lui Stichus, care îi aparține. Cea mai bună opinie este că el dobândește pentru mine, deoarece dacă ar fi
sclavul meu ar dobândi în beneficiul meu și nu ar trebui să se spună că este, ca să zicem așa, inclus în propriul său peculium.
Dacă, însă, el ar trebui să stipuleze pentru Stichus, care îmi aparține, cu referire la proprietatea mea, el va dobândi pentru el
însuși.
352. Următorul caz a fost expus de Labeo. Un tată, murind intestat, a lăsat un fiu și o fiică care se aflau sub controlul său.
Fiica a presupus întotdeauna că nu va obține nimic din averea tatălui său și, ulterior, fratele ei a avut o fiică și, murind, a
lăsat-o în copilărie. Gardienii au ordonat unei sclave care aparținuse bunicului ei să stipuleze cu un bărbat care vânduse
bunurile din averea bunicului toți banii care vor ajunge în mâinile sale. Vă rog să-mi dați în scris părerea dvs. dacă s-a
dobândit ceva pentru pupila de sex feminin în condițiile acestei stipulații. Paulus: Este adevărat că un sclav care este posedat
cu bună credință și care stipulează cu referire la bunurile stăpânului pe care îl slujește dobândește pentru posesorul său. Cu
toate acestea, dacă bunurile provenite din averea bunicului au fost deținute în comun și au făcut parte din averea care a fost
vândută, nu se va considera că sclavul a stipulat pentru întreaga cantitate de bunuri aparținând pupilei și, prin urmare, el va
dobândi pentru ambii proprietari.
353. Venuleius, Stipulații, Cartea I.
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Dacă un sclav aflat în proprietate comună stipulează astfel: "Promiți să plătești la calendele lui ianuarie zece aurei lui Titius
sau Maevius, oricare dintre ei va trăi în acel moment?". Julianus spune că înțelegerea este nulă, deoarece o stipulație nu poate
rămâne în suspensie și nu apare de către care dintre cele două persoane vor fi dobândiți banii.
354. Neratius, Opinii, Cartea a II-a.
Un sclav, supus unui uzufruct, nu poate, prin angajarea bunurilor stăpânului său, să facă o stipulație valabilă în beneficiul
uzufructuarului, dar poate face una valabilă în beneficiul proprietarului său, prin -angajarea bunurilor aparținând
uzufructuarului.
355. Paulus, Despre Plautius, cartea IX.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care folosința unui bun a fost lăsată cuiva prin moștenire.
356. Neratius, Opinii, Cartea a II-a.
Dacă uzufructul aparține la două persoane, iar sclavul își stipulează serviciile cu una dintre ele, acesta din urmă va dobândi
doar în măsura părții sale din uzufruct.
357. Venuleius, Stipulații, Cartea a XII-a.
În cazul în care un sclav care face parte dintr-o moștenire stipulează și primește garanții, iar după ce moștenirea a fost
înscrisă, apare o îndoială dacă timpul începe să curgă de la data la care a fost făcută stipulația sau de la momentul în care
moștenirea a fost acceptată, la fel ca și în cazul în care un sclav al cărui stăpân se află în mâinile dușmanului a primit garanții,
Cassius consideră că timpul trebuie să fie calculat de la data la care poate fi intentată o acțiune împotriva părților, adică după
ce moștenirea a fost înscrisă sau stăpânul se întoarce din captivitate în temeiul dreptului de postliminium.
358. Paulus, Manuale, Cartea I.
Un uzufruct nu poate exista fără o persoană și, prin urmare, un sclav care aparține unei moșii nu poate stipula legal un
uzufruct. Cu toate acestea, se spune că un uzufruct îi poate fi lăsat moștenire, pentru motivul că timpul său nu începe imediat,
în timp ce o stipulație necondiționată nu poate rămâne în suspensie. Dar ce se întâmplă dacă stipulația a fost făcută sub
condiție? Ea nu va fi valabilă nici în acest caz, deoarece o stipulație își primește puterea de la momentul prezent, deși dreptul
la acțiune pe care îl generează poate rămâne în suspensie.
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359. Același, Manuale, Cartea a II-a.
Un sclav deținut în comun, fie că face o cumpărare, fie că stipulează, chiar dacă poate plăti banii din peculium-ul său care
aparține unuia dintre stăpânii săi, va dobândi totuși pentru amândoi. Cazul unui sclav supus unui uzufruct este însă diferit.
360. Gaius, Despre obligațiile orale, Cartea a III-a.
Dacă un sclav stipulează pentru stăpânul său, sau pentru uzufructuarul său, cu referire la un bun care aparține stăpânului său,
Iulianus spune că el dobândește obligația în beneficiul stăpânului său și că uzufructuarul poate fi plătit la fel ca oricine care a
fost unit.
361. Dacă un sclav aflat în proprietate comună stipulează cu referire la un bun aparținând unuia dintre stăpânii săi, opinia cea
mai bună este că stipulația este dobândită pentru amândoi; dar cel a cărui proprietate a fost folosită pentru a face stipulația
poate să se folosească în mod corect de o acțiune în partaj sau de acțiunea în parteneriat, pentru a-și recupera partea sa.
Aceeași regulă se aplică în cazul în care un sclav dobândește pentru unul dintre stăpânii săi prin munca sa.
362. Dacă fiecare dintre cei doi stăpâni stipulează ca aceiași zece aurei să fie dați unui sclav, deținut în comun de ei, și nu s-a
dat decât un singur răspuns, vor fi doi stipulați în comun, deoarece este stabilit că un stăpân poate stipula pentru plata
sclavului său.
363. Așa cum un sclav dobândește pentru unul singur dintre stăpânii săi, dacă stipulează pentru el cu numele, tot așa se
hotărăște că, dacă cumpără un bun în numele unuia dintre stăpânii săi, îl va dobândi pentru el singur. În mod similar, dacă
împrumută bani pentru a fi plătiți unuia dintre stăpânii săi, sau dacă încheie orice altă afacere, el poate prevedea în mod
expres că bunul va fi restituit sau că plata se va face numai pentru unul dintre ei.
364. S-a pus întrebarea dacă un sclav care face parte dintr-o moștenire poate stipula în beneficiul viitorului moștenitor.
Proculus spune că nu poate, pentru că la acel moment era un străin. Cassius este de părere că poate, deoarece cel care devine
ulterior moștenitor este considerat că a succedat defunctului în momentul morții acestuia. Acest motiv este susținut de faptul
că se înțelege că întregul corp de sclavi îl reprezintă pe defunct în momentul morții sale, chiar dacă moștenitorul poate să nu
apară decât după un timp. Prin urmare, este clar că beneficiul stipulației sclavului este dobândit pentru moștenitor.
365. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXII.
Dacă un sclav deținut în comun stipulează în felul următor: "Promiți să plătești zece aurei stăpânului meu și aceleași zece
aurei altuia?", spunem că există doi co-stipulanți comuni.
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366. Același, Despre Plautius, Cartea I.
Sclavul altuia, stipulând în mod expres pentru un terț, nu dobândește pentru stăpânul său.
367. Același, Despre Plautius, Cartea VIII.
Dacă un sclav stipulează din ordinul unui uzufructuar sau al unui posesor de bună credință, în astfel de împrejurări încât nu
poate dobândi pentru aceștia, el va dobândi pentru stăpânul său. Aceeași regulă nu se aplică dacă numele lor sunt inserate în
stipulație.
368. Același, Despre Plautius, cartea IX.
Dacă două persoane au uzufructul unui sclav, iar acesta stipulează expres pentru una dintre ele, cu referire la bunurile care
aparțin amândurora, Sabinus spune că, deși nu este răspunzător decât față de una singură, trebuie să se analizeze modul în
care celălalt uzufructuar poate obține partea la care are dreptul, întrucât între ei nu există o comunitate de drepturi. Cea mai
bună opinie este aceea de a considera că poate fi introdusă o acțiune pretoriană în partaj.
369. Același, Despre Plautius, cartea XIV.
Dacă un om liber sau un sclav care aparține altuia și care slujește cu bună-credință, stipulează cu referire la proprietatea unui
terț, prin ordinul celui care îl are în posesie, Julianus spune că omul liber va dobândi pentru sine, dar sclavul va dobândi
pentru stăpânul său, deoarece dreptul de a ordona este conferit doar stăpânului său.
370. Dacă doi coproprietari au un uzufruct asupra unui sclav, sau dacă acesta îi servește cu bună credință, și prin ordinul
unuia dintre ei face o stipulație cu debitorul său, el va dobândi numai în folosul acelui stăpân.
371. Javolenus, Despre Plautius, Cartea a II-a.
Dacă un sclav care a fost manuntit prin testament, dar care nu știe că este liber, rămâne ca parte a moștenirii și stipulează bani
pentru moștenitor, moștenitorii nu vor avea dreptul la nimic, cu condiția să fi știut că a fost manuntit prin testament, pentru că
servitutea lui nu poate fi considerată legală atunci când el îi servește pe cei care știau că este liber. Acest caz diferă de cel al
unui om liber care, după ce a fost cumpărat, servește cu bună-credință ca sclav; deoarece, în acest caz, opinia sa și a
cumpărătorului sunt de acord cu privire la condiția sa. Cu toate acestea, cel care știe că un om este liber, chiar dacă ignoră
condiția sa, nu poate fi considerat că îl posedă.
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372. Modestinus, Reguli, Cartea a VII-a.
Un sclav care aparține unei moșii poate stipula în mod legal atât în beneficiul viitorului moștenitor, cât și în beneficiul
moșiei.
373. Javolenus, Epistole, Cartea XIV.
În cazul în care un sclav, pe care stăpânul său l-a considerat abandonat de el, stipulează pentru ceva, actul său este nul;
deoarece oricine privește proprietatea ca fiind abandonată o respinge cu totul și nu se poate folosi de serviciile cuiva care nu
vrea să îi aparțină. Dacă, totuși, a fost confiscat de altul, el poate dobândi în folosul acestuia prin stipulație, căci aceasta este
un fel de donație. Există o mare diferență între un sclav care face parte dintr-o moștenire și unul care este considerat
abandonat; pentru că unul dintre ei este păstrat prin drept ereditar și nu poate fi considerat abandonat cel care este supus
întregului drept de moștenire, în timp ce celălalt, fiind abandonat intenționat de stăpânul său, nu poate fi considerat ca fiind
disponibil pentru uzul celui de care a fost respins.
374. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a III-a.
Atunci când un sclav deținut în comun stipulează astfel: "Promiți să îi plătești pe Lucius Titius și pe Gaius Seius?". (care sunt
stăpânii săi), aceștia vor avea dreptul la părți egale în conformitate cu termenii acordului. Cu toate acestea, dacă el ar stipula
după cum urmează: "Promiteți să îl plătiți pe stăpânul meu?", ei vor avea dreptul la o parte proporțională cu proprietatea lor
respectivă. Dar dacă el stipulează astfel: "Promiteți să îi plătiți pe Lucius Titius și pe Gaius Seius?", se poate pune la îndoială
dacă vor avea dreptul la părți egale sau doar proporțional cu valoarea interesului fiecăruia. Este, de asemenea, important să se
stabilească ce a fost adăugat doar în scop explicativ și ce prevede cealaltă parte a stipulației, care este cea principală. Dar cum
numele sunt menționate mai întâi, pare a fi mai rezonabil că stipulația a fost dobândită în beneficiul lor în mod egal, deoarece
numele stăpânilor sunt date cu scopul de a fi desemnate.
375. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea a V-a.
Dacă sclavul meu stipulează cu libertul meu pentru "serviciile ce trebuie să i le presteze", Celsus spune că stipulația este nulă.
Ar fi însă altfel dacă ar fi stipulat fără să adauge cuvântul "el".
376. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea XXII.
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Atunci când un sclav în care avem uzufructul stipulează în mod expres, în beneficiul proprietarului, ceva care să provină din
bunurile uzufructuarului sau din propriile sale servicii, acesta este dobândit în beneficiul proprietarului bunului. Cu toate
acestea, ar trebui să se ia măsuri pentru a stabili prin ce acțiune uzufructuarul îl poate recupera de la proprietarul bunului. Din
nou, dacă un sclav ne servește cu bună credință și stipulează în mod expres în beneficiul stăpânului său un lucru pe care îl
poate dobândi pentru noi, el îl va dobândi pentru el. Trebuie să examinăm prin ce acțiune îl putem recupera de la el, iar ceea
ce a afirmat Gaius al nostru în această privință nu este nerezonabil, și anume: că, în ambele cazuri, proprietatea poate fi
recuperată de la proprietar printr-o acțiune personală.
377. Același, Despre Quintus Mucius, cartea XXXIII.
Orice obligație pe care un sclav a contractat-o în timp ce se afla în serviciul nostru, chiar dacă efectul stipulației a fost amânat
până la momentul înstrăinării sau al manumisiunii sale, el o va dobândi totuși în beneficiul nostru, deoarece atunci când a
încheiat contractul, puterea sa de a face acest lucru era a noastră. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care un fiu aflat sub
controlul paternal încheie un contract, căci chiar dacă el ar trebui să amâne îndeplinirea acestuia până la momentul
emancipării sale, noi vom avea dreptul să beneficiem de el; cu condiția, totuși, ca el să fi acționat în mod fraudulos.
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Cartea XLVI
1. Cu privire la fideiusiuni și mandatarii.
2. Cu privire la novații și delegații.
3. Cu privire la plăți și eliberări.
4. În ceea ce privește eliberarea.
5. Cu privire la stipulațiile pretoriene.
6. Cu privire la garanția pentru bunurile unui tutelat sau ale unui minor.
7. Cu privire la garanția pentru plata unei hotărâri judecătorești.
8. Cu privire la garanția pentru ratificare.

Tit. 1. Privind cauțiunile și mandatarii.

0. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXIX.
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La orice obligație se poate adăuga o cauțiune.
(1) Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXII.
O cauțiune poate fi luată pentru un bun care a fost împrumutat spre folosință sau depus, iar el va fi răspunzător; chiar dacă
depozitul sau împrumutul a fost pus în mâinile unui sclav sau a unui tutore, dar numai dacă cei pentru care s-a dat garanția sau făcut vinovați de fraudă sau neglijență.
2. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLIII.
Se consideră că cel care a promis că va da o garanție a respectat stipulația, dacă dă în acest scop pe cineva care poate fi făcut
răspunzător și poate fi dat în judecată. Dacă, însă, el dă un sclav sau un fiu supus autorității paterne, în condițiile în care o
acțiune De peculia nu poate fi acordată, sau o femeie, care se poate prevala de ajutorul Decretului Senatului, trebuie spus că
nu a respectat stipulația de a furniza o garanție. Dacă el dă o cauțiune care nu este solvabilă, este clar că trebuie considerat că
a respectat înțelegerea, deoarece cel care a acceptat cauțiunea l-a aprobat ca fiind solvabil.
3. Același, Despre Sabinus, cartea XLV.
O cauțiune poate fi luată într-o acțiune pe mandat sau într-una pentru afaceri încheiate, pe care urmează să o intentez
împotriva persoanei pentru care m-am constituit ca fideiusor.
(1) Un fideiusor nu răspunde numai el însuși, ci îl lasă răspunzător și pe moștenitorul său, deoarece ocupă poziția de debitor.
0. Același, Despre Sabinus, cartea XLVI.
Julianus spune că, în general, cel care devine moștenitorul unei persoane pentru care a apărut ca fideiusor este eliberat în ceea
ce îl privește pe acesta din urmă și răspunde doar ca moștenitor al debitorului principal. În cele din urmă, el spune că, dacă
fideiusorul devine moștenitorul celui pentru care s-a făcut responsabil, el va fi răspunzător în calitate de debitor principal, dar
va fi eliberat ca fideiusor; totuși, un debitor principal care succede unui debitor principal este răspunzător în temeiul a două
obligații, deoarece nu se poate stabili care dintre ele o anulează pe cealaltă; dar, în cazul unui fideiusor și al unui debitor
principal, acest lucru poate fi ușor de determinat, deoarece obligația debitorului principal este cea mai obligatorie. În cazul în
care există o diferență între obligații, se poate considera că una este anulată de cealaltă. Cu toate acestea, în cazul în care
ambele au aceeași forță și nu se poate stabili de ce una dintre ele ar trebui să fie anulată mai degrabă decât cealaltă, el trimite
această chestiune la un exemplu prin care dorește să arate că nu există nimic nou în faptul că două obligații pot exista în
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aceeași persoană în același timp. Acesta este exemplul său. Dacă unul dintre cei doi codebitori devine moștenitorul celuilalt,
el va fi răspunzător de două obligații. De asemenea, dacă un copromotore devine moștenitorul celuilalt, el va beneficia de
două obligații distincte. Este evident că, dacă a intentat o acțiune în temeiul uneia dintre ele, se va folosi de ambele; adică,
pentru că natura celor două obligații pe care le avea este de așa natură încât, dacă una dintre ele este adusă în instanță, se va
dispune și de cealaltă.
512. Același, Despre Sabinus, cartea XLVII.
Eu stipulez cu un debitor, dar nu iau o fideiusiune, iar după aceea doresc să mi se furnizeze o fideiusiune. Dacă adaug o
cauțiune, el va fi răspunzător.
(1) Nu contează prea mult dacă îl oblig pe fideiusor în mod absolut, sau de la o anumită dată, sau sub o anumită condiție.
(2) În plus, o fideiusiune poate fi furnizată atât pentru o obligație viitoare, cât și pentru o obligație trecută, cu condiția ca
această obligație să fie una naturală.
6. Ulpianus, Digest, cartea LIII.
Căci acolo unde ceea ce a fost plătit nu poate fi recuperat, se cuvine să se primească o cauțiune pentru această obligație
naturală.
(0) Ulpianus, Despre Sabimis, Cartea XLVII.
În limba greacă, garanția este luată după cum urmează: "Cu bună-credință, ordon, spun, doresc" sau "doresc, cu o anumită
hotărâre a minții". Dacă, totuși, cineva ar spune "afirm", va fi același lucru ca și cum ar fi rostit cuvintele "spun".
13824. De asemenea, trebuie amintit că o garanție poate fi furnizată pentru orice fel de obligație, fie cu referire la bunuri, fie
verbal, fie prin consimțământ.
13825. Trebuie amintit, de asemenea, că o cauțiune poate fi luată pentru orice persoană care este răspunzătoare în temeiul
legii pretoriene.
13826. O cauțiune poate fi primită și după ce problema a fost alăturată în cauză, deoarece obligația civilă și naturală rămâne.
Acest lucru a fost admis de Julianus și este practica noastră. Prin urmare, dacă debitorul principal pierde procesul, se pune
întrebarea dacă poate recurge la o excepție, deoarece nu este eliberat prin efectul legii. În cazul în care nu este acceptat pentru
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plata hotărârii, ci doar pentru procedurile în instanță, se consideră în mod corect că poate recurge la o excepție. Cu toate
acestea, în cazul în care a fost acceptat pentru întreaga cauză, el nu va avea dreptul la o excepție.
13827. În cazul în care garanția este dată de un tutore testamentar, acesta va fi răspunzător.
13828. Dacă, totuși, acțiunea derivă dintr-o infracțiune, credem că cea mai bună opinie este că fideiusorul va fi responsabil.
13829. Și, în general, nimeni nu se îndoiește că o cauțiune poate fi primită în toate tipurile de obligații.
13830. Următoarea regulă este aplicabilă tuturor celor care răspund pentru alții: și anume, dacă se folosesc de ei pentru a le
impune condiții mai severe, s-a decis că nu vor fi deloc responsabili. Este clar că ele pot fi acceptate în chestiuni de
importanță inferioară, motiv pentru care este foarte potrivit să se ia o cauțiune pentru o sumă mică. Din nou, debitorul
principal fiind absolut răspunzător, fideiusorul poate fi obligat de la o anumită dată sau sub anumite condiții. Cu toate
acestea, dacă debitorul principal ar trebui să fie răspunzător sub o condiție, iar fideiusorul în mod absolut, acesta va fi
eliberat.
13831. Dacă cineva ar stipula pentru Stichus și ar primi o fideiusiune în felul următor: "Promiți, cu bună credință, să livrezi
Stichus sau să plătești zece aurei?". Iulianus spune că fideiusorul nu va fi obligat, deoarece condiția sa este făcută mai dură,
astfel încât, dacă Stichus ar muri din întâmplare, el ar fi în continuare răspunzător. Marcellus, însă, spune că nu este obligat,
nu numai pentru că condiția sa este făcută mai grea, ci și pentru că a fost acceptat mai degrabă pentru o altă obligație. În cele
din urmă, nu se poate primi o cauțiune pentru o persoană care a promis să plătească zece aurei, după cum urmează: "Promiți
să plătești zece aurei sau să-l livrezi pe Stichus?", deși, în acest caz, condiția sa nu este făcută mai împovărătoare.
13832. Julianus spune, de asemenea, că atunci când cineva a stipulat un sclav sau zece aurei, și ia o garanție după cum
urmează: "Promiți să livrezi un sclav sau să plătești zece aurei, după cum doresc eu?", garantul nu va fi obligat, deoarece
condiția sa este făcută mai oneroasă.
13833. Pe de altă parte, atunci când cineva stipulează: "Un sclav sau zece aurei, după cum dorește stipulantul", el poate lua în
mod corect o cauțiune în următorii termeni: "Zece aurei sau un sclav, după cum dorești", căci Julianus spune că în acest fel
condiția cauțiunii este îmbunătățită.
13834. Dar dacă îl interoghez pe debitorul principal în felul următor: "Stichus și Pamphilus?", iar pe fideiusor în felul
următor: "Stichus, sau Pamphilus?". voi pune întrebarea în mod corect, deoarece condiția fideiusorului devine mai puțin
împovărătoare.
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13835. Nu există nici o îndoială că un fideiusor poate fi luat pentru un alt fideiusor.
8. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXVI.
Cauțiunile pot fi luate în mod corect pentru o parte din bani sau pentru o parte din bunuri.
9. 9. Ulpianus, Disputations, Book VII.
Atunci când un creditor se îndoiește dacă fideiusorii sunt solvabili, iar unul dintre ei, ales de el pentru a fi acționat în
judecată, este gata să ofere garanție, astfel încât colegii săi de fideiusiune să poată fi acționați în judecată pentru părțile lor pe
riscul său, consider că acesta trebuie să fie ascultat; dar numai cu condiția să ofere garanție și ca toți colegii săi de fideiusiune
despre care se spune că sunt solvabili să fie la îndemână. Pentru că achiziționarea creanței nu este întotdeauna ușoară atunci
când plata întregii datorii nu este lipsită de dificultăți.
0. Acțiunea este împărțită între fideiusori, atunci când aceștia nu-și neagă răspunderea. Căci, dacă o neagă, nu trebuie acordat
beneficiul divizării. Un fiu aflat sub control paternal poate da cauțiune pentru tatăl său, iar actul său nu va fi lipsit de efect. În
primul rând, pentru că, atunci când devine propriul stăpân, el poate fi tras la răspundere în măsura mijloacelor sale; și, pe
lângă aceasta, se poate pronunța o hotărâre împotriva lui, chiar dacă rămâne supus autorității tatălui său. Să vedem, totuși,
dacă tatăl său va fi răspunzător pentru motivul că se consideră că a acționat din ordinul său. Cred că această regulă este
aplicabilă tuturor contractelor; dar dacă el a devenit fideiusor pentru tatăl său fără știrea acestuia din urmă, această acțiune nu
va fi admisă; totuși, poate fi intentat un proces împotriva tatălui său pe motiv că procedura a fost în beneficiul proprietății
sale. Este clar că, dacă fiul emancipat a plătit datoria, el ar trebui să aibă dreptul la o acțiune în echitate, iar aceeași acțiune
poate fi introdusă de el dacă rămâne sub controlul tatălui său și a plătit banii pentru acesta din urmă, din peculium castrense
al său.
23. Julianus, Digest, Cartea a XII-a.
În cazul în care cineva a împrumutat bani unui fiu aflat sub controlul paternal, încălcând decretul Senatului, iar fiul este mort,
nu poate lua o garanție de la tatăl său, deoarece nu are dreptul la nicio acțiune, nici civilă, nici pretoriană, împotriva tatălui
său, și nu există niciun patrimoniu pentru care garanțiile pot deveni responsabile.
23. Același, Digest, cartea XLIII.
Este evident că o cauțiune poate fi luată în mod corespunzător în contul acțiunii De peculio, care va fi îndreptată împotriva
tatălui.
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23. Același, Digest, Cartea XIV.
Dacă îi împrumuți zece aurei lui Titius, la indicația mea, și dacă pornești o acțiune pe mandat împotriva mea, Titius nu va fi
exonerat de răspundere; dar nu trebuie să mi se dea o hotărâre împotriva mea în favoarea ta, decât dacă îmi cedezi drepturile
de acțiune pe care le ai împotriva lui Titius. De asemenea, dacă introduceți o acțiune împotriva lui Titius, eu nu voi fi
eliberat, ci voi fi răspunzător față de dumneavoastră doar pentru suma pe care nu o puteți încasa de la Titius.
23. Același, Digest, Cartea XLVII.
Când debitorul principal devine moștenitorul fideiusorului său, obligația de fideiusiune se stinge. Ce trebuie făcut atunci?
Dacă debitorul principal este acționat în judecată pentru creanță și se folosește de excepția la care avea dreptul fideiusorul,
trebuie să se acorde o replică in factum, căci se poate recurge la una pe motiv de fraudă.
23. Același, Digest, Cartea LI.
Dacă ai stipulat cu mine fără nici o contraprestație, iar eu am dat o cauțiune și nu vreau ca el să se folosească de o excepție, ci
preferă să plătească, pentru a putea introduce o acțiune în mandat împotriva mea, excepția trebuie să i se acorde, chiar și
împotriva consimțământului meu; căci are mai mult interes să-și păstreze banii decât să-i recupereze de la debitorul principal,
după ce a plătit stipulantul. Dacă unul dintre cei doi fideiusori care au devenit răspunzători față de tine pentru douăzeci de
aurei fie îți plătește, fie promite să-ți plătească cinci aurei, pentru a te împiedica să-l dai în judecată, celălalt nu va fi eliberat;
iar dacă vei proceda la recuperarea a cincisprezece aurei de la el, nu vei fi împiedicat de o excepție. Dacă veți încerca să
încasați restul de cinci aurei de la fosta garanție, veți putea fi exclus printr-o excepție pe motiv de fraudă.
(23) The Same, Digest, Cartea LIII.
O fideiusiune nu poate fi obligată față de o persoană față de care debitorul principal nu este obligat. De aceea, dacă un sclav
deținut în comun de Titius și Sempronius este stipulat în mod specific să fie dat lui Titius, iar fideiusorul său ar trebui să fie
întrebat: "Promiți să dai acest lucru lui Titius sau lui Sempronius?". Titius, într-adevăr, poate cere acest lucru de la garant, dar
Sempronius pare să fi fost introdus cu unicul scop ca plata să-i fie făcută înainte ca problema să fie introdusă în cauză, în
timp ce Titius nu este conștient de acest fapt sau nu dorește ca acest lucru să fie făcut.
23. O persoană care a promis să plătească într-un anumit loc este, într-o anumită măsură, supusă unei condiții mai severe
decât dacă ar fi fost pur și simplu interogată, deoarece nu poate face plata în alt loc decât cel în care a fost de acord să

3039

plătească, dacă stipulantul nu dorește ca el să facă acest lucru. Prin urmare, dacă îl interoghez în mod absolut pe debitorul
principal și accept cauțiunea cu adăugarea plății într-un anumit loc, cauțiunea nu va fi răspunzătoare.
24. Chiar dacă debitorul principal, în timp ce se află la Roma, ar promite să facă plata la Capua, iar garanția la Efes,
fideiusorul nu va fi răspunzător mai mult decât dacă debitorul principal ar fi promis să plătească sub condiție, iar fideiusorul
ar fi acceptat să facă acest lucru într-o anumită zi, sau ar fi promis în mod absolut.
25. O cauțiune poate fi acceptată ori de câte ori există o obligație civilă sau naturală, care îi este aplicabilă.
26. Obligațiile naturale nu sunt estimate numai prin faptul că o acțiune poate fi intentată în temeiul lor, ci și atunci când banii,
odată plătiți, nu pot fi recuperați. Căci, deși nu se poate spune în mod strict că debitorii naturali sunt îndatorați, totuși ei pot fi
considerați ca atare, iar cei care primesc bani de la ei că au obținut ceea ce li se cuvenea.
27. În cazul în care s-a încheiat o stipulație care trebuie să producă efecte la un moment dat, iar o fideiusiune a fost acceptată
sub o condiție, drepturile acesteia din urmă rămân în suspensie, astfel încât, dacă condiția este îndeplinită înainte de
momentul prevăzut, el nu va fi răspunzător; dar dacă momentul și condiția coincid, sau dacă. condiția este îndeplinită după ce
s-a scurs timpul prevăzut, el va fi răspunzător.
28. Atunci când o fideiusiune este acceptată în următoarele condiții: "Veți fi responsabil dacă debitorul principal nu plătește
cele patruzeci de aurei care i-au fost împrumutate?", este probabil că intenția a fost că, dacă debitorul principal nu plătește
atunci când este chemat, fideiusorul va fi responsabil; dar dacă debitorul principal, înainte de a fi notificat să plătească,
moare, fideiusorul va fi responsabil, deoarece, chiar și în acest caz, este adevărat că debitorul principal nu a făcut plata.
(23) The Same, Digest, cartea LXXXIX.
Se obișnuiește să se acorde ușurare fideiusorilor, obligând stipulantul să vândă drepturile de acțiune pe care le poate avea
împotriva celorlalți celui care este gata să plătească întreaga datorie.
23. Același, Digest, cartea XC.
Se înțelege că cel care își deleagă debitorul este obligat să plătească atât cât i se cuvine; și, prin urmare, dacă un fideiusor își
deleagă debitorul, chiar dacă acesta nu este solvabil, se poate introduce imediat o acțiune în mandat.
(23) Același, Despre Minicius, Cartea a IV-a.
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Un sclav a devenit fideiusor pentru o anumită persoană fără știrea stăpânului său și a plătit banii datorați, în numele său. S-a
pus problema dacă stăpânul putea sau nu să recupereze suma de la persoana căreia îi fusese plătită. Răspunsul a fost că era
important să se stabilească în numele cui se garantase sclavul, pentru că, dacă a făcut acest lucru cu referire la peculium-ul
său, atunci stăpânul său nu putea recupera ceea ce plătise din peculium-ul său, dar tot ceea ce plătise în contul stăpânului său
putea fi recuperat de acesta. Cu toate acestea, dacă a devenit garant pentru o sumă mai mare decât peculium-ul său, orice bani
aparținând stăpânului său, pe care i-a plătit, ar putea fi recuperați, iar ceea ce a plătit din peculium-ul său ar putea fi recuperat
printr-o acțiune personală.
23. Javolenus, Epistole, Cartea XIII.
Dar în cazul în care proprietarul sclavului a plătit banii, el nu-i poate recupera de la cel pentru care a devenit fideiusor, dar o
poate face de la persoana căreia i-a plătit, deoarece un sclav nu poate deveni răspunzător ca fideiusor. De aici rezultă că nu
poate recupera banii de la cel pentru care a devenit fideiusor, deoarece el însuși este răspunzător pentru datorie și nu va fi
eliberat prin plata banilor datorați în temeiul unei obligații pentru care sclavul nu era responsabil.
65536. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Un moștenitor a primit o cauțiune de la debitorul unei moșii, iar apoi a transferat moșia în temeiul Decretului Trebellian al
Senatului. Se consideră că obligația fideiusorului rămâne nealterată. În acest caz trebuie respectată aceeași regulă care se
aplică atunci când un moștenitor, împotriva căruia un fiu emancipat obține posesia pretoriană a unei moșii, acceptă o
cauțiune. Prin urmare, în ambele cazuri, drepturile de acțiune trec odată cu moștenirea.
65536. Nu este nimic nou în faptul că un fideiusor este răspunzător în temeiul a două obligații diferite pentru plata aceleiași
sume de bani; căci dacă a fost acceptat de la o anumită dată și apoi acceptat în mod absolut, el va fi legat de ambele obligații;
iar dacă un fideiusor devine moștenitorul colegului său de fideiusiune, rezultatul va fi același.
65537. Eu am împrumutat bani sclavului tău, tu l-ai mantuit și apoi l-am acceptat ca fideiusor. Dacă el a dat garanție pentru
obligația care trebuie plătită de tine în termen de un an, se spune că sclavul este răspunzător. Dacă, însă, a făcut-o în contul
obligației naturale, care îi aparține, este mai bine să se considere că acordul este nul, deoarece este de neînțeles că un
fideiusor poate deveni răspunzător pentru el însuși. Dar dacă acest sclav, după manumisiune, ar deveni moștenitorul
fideiusorului său, se consideră că obligația de fideiusiune continuă să existe și că obligația naturală va rămâne în continuare,
astfel încât, dacă obligația civilă se stinge, el nu poate recupera ceea ce a fost plătit. Nici nu se poate susține în mod corect, în
opoziție cu aceasta, că atunci când un debitor principal devine moștenitorul fideiusorului său, obligația fideiusorului se
stinge; pentru că atunci dubla obligație civilă nu poate exista cu privire la aceeași persoană. Și, pe de altă parte, dacă
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fideiusorul devine moștenitorul sclavului mantuit, aceeași obligație față de el va continua să existe, deși este răspunzător în
mod natural, și nimeni nu poate deveni fideiusor pentru el însuși.
65538. Dacă stipulantul își desemnează debitorul drept moștenitor, el anulează în mod absolut răspunderea fideiusorului,
indiferent dacă obligația debitorului a fost una civilă sau naturală; deoarece nimeni nu se poate obliga în raport cu un terț, în
timp ce acționează pentru acesta din urmă. Cu toate acestea, atunci când același stipulant îl numește pe fideiusor moștenitorul
său, nu există nicio îndoială că el anulează imediat obligația exclusivă a fideiusorului. Dovada acestui fapt este că, dacă
posesia bunurilor debitorului este predată creditorului, trebuie spus că și fideiusorul va rămâne în continuare responsabil.
65539. Atunci când tu și Titius sunteți răspunzători în comun pentru aceeași sumă de bani, cel care a devenit fideiusor pentru
tine poate răspunde și ca fideiusor pentru Titius, deși aceeași sumă de bani este datorată aceleiași persoane; și această
obligație nu va fi nulă, în ceea ce-l privește pe creditor. Într-adevăr, în unele cazuri, aceasta va produce beneficii, de exemplu,
dacă el va deveni moștenitorul celui pentru care a devenit anterior fideiusor; pentru că atunci, prima obligație fiind stinsă prin
fuziune, cea de-a doua va continua să existe.
65540. Atunci când fideiusorul devine moștenitorul stipulantului, se pune întrebarea dacă, întrucât el însuși a cerut plata, ca
să spunem așa, de la el însuși, va avea dreptul la o acțiune în mandat împotriva debitorului principal. Răspunsul a fost că,
întrucât debitorul principal rămâne obligat, nu se poate înțelege că creditorul a încasat banii de la el însuși, în calitate de
fideiusor. Prin urmare, acesta ar trebui să introducă o acțiune în temeiul stipulației, mai degrabă decât o acțiune în mandat.
65536. Florentinus, Institutes, cartea VIII.
O fideiusiune poate fi acceptată chiar înainte de intrarea în masa succesorală, dacă debitorul principal este mort, deoarece
masa succesorală îndeplinește funcția de persoană la fel ca o comună, un decurion și o societate.
65536. Marcianus, Reguli, Cartea a IV-a.
"Dacă stipulez zece aurei pentru mine însumi sau pentru Titius", Titius nu poate lua o garanție, pentru că a fost adăugat doar
în scopul plății.
65536. Marcellus, Opinii.
Lucius Titius, dorind să devină fideiusor al lui Septicius pentru fratele său, Seius, i-a scris acestuia după cum urmează: "Dacă
fratele meu ți-o cere, te rog să-i plătești banii, pe răspunderea mea și pe riscul meu". După ce a scris această scrisoare,
Septicius i-a plătit banii lui Seius; iar Titius, după ce a murit, a lăsat anumiți moștenitori, iar printre aceștia pe fratele său,
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Seius, o treime din averea sa. Dacă, deoarece acțiunea la care Septicius avea dreptul împotriva fratelui său Seius s-a stins prin
fuziune, din cauza celei de-a treia părți din moștenirea la care Seius devenise moștenitorul fratelui său Titius, am întrebat
dacă Septicius ar putea intenta o acțiune pentru întreaga sumă împotriva celorlalți moștenitori. Marcellus a răspuns că o
acțiune pe mandat nu putea fi introdusă împotriva coerezilor lui Seius pentru partea cea mai mare a moștenirii, ci doar pentru
părțile lor ereditare.
(65536) Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Marcellus spune că, dacă cineva ar deveni garant pentru un tutelat care a contractat obligații fără autoritatea tutorelui său, sau
pentru un cheltuitor sau un nebun, cea mai bună opinie este că nu va avea dreptul la despăgubiri, deoarece o acțiune pe
mandat nu se va exercita în favoarea lor.
65536. Gaius, Despre edictul provincial, cartea VIII.
Potrivit unui rescript al divinului Hadrian, o obligație nu se împarte între fideiusori prin efectul legii. Prin urmare, dacă unul
dintre ei moare, fără a avea un moștenitor, înainte de a-și plăti partea sa de datorie, sau dacă devine sărac, partea sa de
obligație se va adăuga la cea a celorlalți.
65536. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
Atunci când există mai multe fideiusiuni, iar una dintre ele a fost acceptată în mod absolut, iar alta de la o anumită dată sau
sub o anumită condiție, cel care a fost acceptat în mod absolut are dreptul la scutire, atâta timp cât condiția poate fi
îndeplinită; adică în așa fel încât, între timp, el nu poate fi acționat în judecată decât pentru o parte individuală. Dacă, totuși,
cel care a fost acceptat sub o condiție nu ar trebui să fie solvabil în momentul în care aceasta este îndeplinită, Pomponius
spune că trebuie să se revină la condiția anterioară de fideiusiune absolută.
131072. Mai mult, dacă o fideiusiune apare pentru alta sau dacă sunt mai multe, trebuie să se respecte aceeași regulă care a
fost stabilită de divinul Hadrian cu privire la ele.
131073. Din nou, dacă există vreun dubiu dacă fideiusorul principal este solvabil sau nu, mijloacele următorului fideiusor
trebuie să se adauge la cele ale acestuia.
131074. Pomponius spune că ar trebui să se acorde ajutor moștenitorilor unui fideiusor, așa cum s-ar acorda fideiusorului
însuși.
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131075. Dacă există un fideiusor care este în același timp debitor principal și fideiusor al fideiusorului, fideiusorul inițial nu
poate cere ca obligația să fie împărțită între el și cel care a devenit responsabil pentru el, deoarece fideiusorul inițial ocupă
poziția de debitor, iar un debitor nu poate cere ca obligația să fie împărțită între el și fideiusorul său. Prin urmare, dacă unul
dintre cei doi garanți dă o cauțiune, obligația nu este împărțită cu referire la cel pentru care a devenit responsabil; dar opinia
cea mai bună este că este împărțită în ceea ce îl privește pe garantul însuși.
23. Paulus, Despre edict, cartea XXV.
Dacă un fideiusor susține că ceilalți sunt solvabili, ar trebui să i se acorde excepția că va plăti, "dacă ceilalți se vor dovedi
insolvabili".
(23) Același, Despre Edict, Cartea XVIII.
Dacă am stipulat sub o condiție imposibilă, nu pot fi obligat să furnizez o cauțiune.
23. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a V-a.
Oricine poate deveni fideiusor pentru altul, chiar dacă promitentul nu este conștient de acest lucru.
23. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Dacă un fideiusor sau oricine altcineva dorește să plătească creditorului pentru debitor, înainte de momentul în care creanța
devine scadentă, trebuie să aștepte ziua în care trebuie făcută plata.
30. Același, Despre Edict, Cartea LXXVI.
Excepția referitoare la debitorul principal, și, într-adevăr, atunci când acesta nu dorește, precum și toate celelalte avantaje
care se atașează cazului, sunt disponibile de către fideiusor și de către ceilalți accesorii care sunt răspunzători.
23. Același, Despre edict, Cartea LXXVII.
Dacă Titius ar trebui să lase unui sclav libertatea sa și să-l numească moștenitorul său, iar eu l-am cerut anterior și am primit
o garanție pe.contul său în cazul în care el ar aparține de fapt lui Titius, trebuie spus că dreptul de acțiune împotriva lui ar
trebui să fie transferat, iar dacă nu este permis să se facă acest lucru, stipulația va deveni operațională. Dacă, totuși, sclavul
îmi aparținea mie, reclamantul, și el nu ar trebui să intre pe moșie din ordinul meu, garanții vor fi răspunzători pe motiv că nu
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s-a făcut nicio apărare. Dar în cazul în care sclavul intră pe moșie din ordinul meu, stipulația dispare. Este clar că, dacă
sclavul era al meu și am amânat acceptarea moștenirii până când am obținut o decizie favorabilă în instanță, iar apoi îi ordon
să o accepte și, între timp, doresc să intentez o acțiune în justiție pentru că acțiunea nu a fost apărată, stipulația nu va deveni
operantă, deoarece un arbitru nu ar decide în acest mod.
23. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXII.
Cei care promit responsabilitate în calitate de garanții își pot asuma o sarcină mai ușoară, dar nu și mai grea. Prin urmare,
dacă eu stipulez pentru mine însumi cu debitorul principal și determin un fideiusor să promită pentru mine sau pentru Titius,
Iulianus consideră că starea fideiusorului este mai bună, deoarece poate plăti chiar și pe Titius. Dacă am stipulat cu debitorul
principal pentru plata pentru mine sau pentru Titius, iar cu fideiusorul doar pentru plata pentru mine, Julianus spune că
condiția fideiusorului este mai oneroasă. Dar dacă aș fi stipulat cu debitorul principal pentru Stichus, sau Pamphilus, și cu
fideiusorul numai pentru Stichus ? Cauțiunea va fi într-o condiție mai bună sau mai rea dacă nu va avea drept de alegere?
Este adevărat că starea sa va fi mai bună, deoarece va fi eliberat de răspundere prin moartea lui Stichus.
0. Același, Despre Plautius, Cartea a II-a.
Atunci când cineva devine garant pentru un sclav, el este responsabil în întregime, chiar dacă nu există nimic în peculium-ul
sclavului. Este clar că, dacă el devine fideiusor pentru stăpân, împotriva căruia are dreptul de acțiune De peculia, el va fi
răspunzător doar pentru suma din peculium la momentul în care s-a pronunțat hotărârea.
23. Același, Despre Plautius, cartea XIV.
Atunci când un creditor, care are un debitor principal și fideiusori, primește banii datorați de unul dintre fideiusori și îi
cedează acestuia drepturile sale de acțiune, se poate spune că acestea nu mai există, deoarece el a primit ceea ce i se cuvenea,
iar toți ceilalți sunt eliberați prin plată; dar nu este așa, deoarece el nu i-a primit cu titlu de plată, ci a vândut, ca să zicem așa,
creanța asupra debitorului, și avea încă dreptul la acțiune, deoarece era obligat să cedeze aceste drepturi celui care l-a plătit.
23. Același, Despre Plautius, cartea XVII.
Dacă cineva care a fost eliberat după ce a trecut timpul pentru încasarea unei datorii dă o garanție, acesta nu va fi
răspunzător, deoarece garanția dată din greșeală este nulă.
(1) Marcellus, Digest, Cartea XX.
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Dacă eu stipulez "Pentru Stichus sau Pamphilus, oricare ar alege promitentul", nu pot lua o garanție pentru Stichus sau
Pamphilus, oricare ar alege garantul să fie responsabil; pentru că ar fi în puterea lui să dea una diferită de cea pe care ar
putea-o alege debitorul principal.
0. Am primit o cauțiune de la Titius, care îmi datora zece aurei sub condiție, conform unui testament, iar eu am devenit
moștenitorul său și, după aceea, condiția de care depindea moștenirea a fost îndeplinită, întreb dacă cauțiunea este
responsabilă față de mine. Răspunsul a fost că, dacă moștenirea ți-a fost lăsată sub o condiție și, după ce ai primit o garanție
de la testator, ai devenit moștenitorul acestuia, nu poți considera că garanția este răspunzătoare, deoarece nu există niciun
debitor pentru care garanția să fie răspunzătoare și nu există nimic care să ți se datoreze ție.
(5888) Modestinus, Reguli, Cartea II.
Nu ar trebui să se acorde o acțiune care să permită acestei fideiusiuni să se îndrepte împotriva colegului său de fideiusiune; și,
prin urmare, dacă, dintre două fideiusiuni pentru aceeași sumă, una, după ce a fost aleasă de creditor, face plata integrală, iar
drepturile de acțiune nu îi sunt cesionate, cealaltă fideiusiune nu poate fi acționată în judecată nici de creditor, nici de colegul
său de fideiusiune.
37. Același, Reguli, Cartea a III-a.
Atunci când există doi codebitori solidari, iar o cauțiune este dată de unul dintre ei sau de amândoi, ea poate fi acceptată în
mod corect pentru întreaga sumă a datoriei.
38. 38. Același, Opinii, Cartea XIII.
Dacă au fost acceptate fideiusiuni pentru o sumă care nu poate fi încasată de un curator, iar după ce minorul a devenit major,
suma ar fi putut fi încasată de același curator sau de moștenitorii săi, iar cel care era minor nu-și valorifică drepturile și
devine insolvabil, o acțiune pretoriană poate fi în mod corect introdusă împotriva fideiusorilor.
0. Aceeași autoritate a dat ca fiind de părere că, dacă unul dintre mai mulți mandatari are o hotărâre judecătorească
pronunțată împotriva sa în întregime și este notificat să facă plata, el poate cere ca toate drepturile de acțiune disponibile
împotriva celor care au ordonat ca același act să fie îndeplinit să îi fie atribuite.
(23) Javolenus, Epistole, Cartea X.
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Dacă accept o cauțiune în următoarele condiții: "Ești de acord să răspunzi pentru livrarea a o mie de măsuri de grâu, care vor
fi plătite cu banii tăi, ca garanție pentru cei zece aurei pe care i-am împrumutat?", cauțiunea nu va fi răspunzătoare, pentru că
nu poate deveni responsabilă pentru ceva diferit de ceea ce a fost împrumutat, deoarece estimarea valorii bunurilor care sunt
considerate marfă poate fi făcută în bani; la fel cum o sumă de bani poate fi estimată în marfă.
23. Pomponius, Diverse pasaje, cartea VII.
Dacă, după ce am stipulat cu Titius, te accept pe tine ca fideiusor, iar mai apoi stipulez cu un altul pentru aceeași sumă de
bani și primesc un alt fideiusor, nu vor fi fideiusori solidari, pentru că sunt fideiusori în două stipulații diferite.
23. Javolenus, Epistole, Cartea a XI-a.
Ați stipulat ca o anumită lucrare să fie efectuată în mod satisfăcător pentru dumneavoastră înainte de o anumită dată și ați
primit garanții care, dacă nu ar fi fost efectuată în termenul stabilit, au fost de acord să fie răspunzători pentru suma pe care
ați fi plătit-o pentru a o face; și pentru că lucrarea nu a fost executată, ați dat-o unui antreprenor și, cum acesta din urmă nu a
furnizat garanții, ați făcut lucrarea dumneavoastră. Vă întreb dacă garanțiile vor fi răspunzătoare. Răspunsul a fost că, în
conformitate cu termenii stipulației menționate de dumneavoastră, fideiusorii nu vor fi răspunzători, deoarece nu ați făcut
ceea ce s-a convenit în stipulație, adică nu ați încheiat un contract pentru ca lucrarea să fie executată, deși ați făcut acest lucru
ulterior; deoarece contractul încheiat ulterior a fost la fel ca și cum nu ar fi fost încheiat, deoarece ați început imediat să
executați lucrarea dumneavoastră.
(23) Scaevola, Digest, Cartea a VI-a.
Un fideiusor al vânzătorului a două terenuri, dintre care unul a fost ulterior evacuat, fiind dat în judecată de cumpărător, a
fost condamnat la o anumită sumă de bani. S-a pus problema dacă el putea să se îndrepte împotriva moștenitorului
vânzătorului înainte de momentul în care acesta putea fi obligat să se supună hotărârii. Răspunsul a fost că acesta putea face
acest lucru, dar că existau motive întemeiate pentru ca instanța să oblige fideiusorul fie să fie apărat, fie să fie exonerat de
răspundere.
23. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea X.
Ori de câte ori legea se opune vânzării, fideiusorul este și el eliberat; și există cu atât mai mult un motiv pentru aceasta, cu cât
debitorul principal poate fi atins printr-o procedură de acest fel.
23. Papinianus, Întrebări, Cartea a IX-a.
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Dacă unui debitor i se aplică pedeapsa cu deportarea, Julianus spune că nu poate fi acceptată o cauțiune pentru el, deoarece
întreaga obligație împotriva lui este stinsă.
23. Dacă un fiu aflat sub controlul paternal acceptă o cauțiune într-o chestiune care are legătură cu peculium-ul său, după
cum urmează: "Devii responsabil pentru atâția bani cât pot împrumuta?" și, după ce a devenit emancipat, împrumută banii,
cauțiunea nu va fi răspunzătoare față de tată dacă debitorul principal nu este, dar din motive de umanitate ar trebui să fie
răspunzătoare față de fiu.
23. Același, Întrebări, Cartea a X-a.
În cazul în care Titius și Seia ar deveni fideiusori pentru Maevius, femeia fiind achitată, vom acorda o acțiune pentru întreaga
sumă împotriva lui Titius, deoarece acesta putea să știe și nu trebuia să ignore faptul că o femeie nu poate deveni fideiusor.
23. Următoarea întrebare pare a fi similară; și anume, dacă unul dintre fideiusori obține restituirea completă din cauza vârstei
sale, ar trebui ca celălalt să își asume întreaga povară a obligației? Totuși, el ar trebui să fie însărcinat cu aceasta doar în cazul
în care minorul ar deveni ulterior fideiusor, din cauza incertitudinii restituirii din cauza vârstei sale. Cu toate acestea, atunci
când minorul a fost determinat în mod fraudulos de către creditor să devină garant, nu ar trebui să i se acorde creditorului
despăgubiri împotriva celeilalte garanții; cu atât mai mult cu cât minorul, care a fost înșelat printr-o novație, ar dori să i se
acorde o acțiune pretoriană împotriva fostului său debitor.
23. Același, Întrebări, Cartea XXVII.
Dacă un moștenitor, omițând un debitor eliberat prin testament, introduce o acțiune împotriva fideiusorului său, fideiusorul
poate să se prevaleze de o excepție întemeiată pe fraudă, din cauza actului dezonorant al moștenitorului; și de aceeași
excepție ar fi beneficiat și debitorul principal, dacă ar fi fost acționat în judecată.
23. Dacă unul dintre cei doi moștenitori ai unui fideiusor, din greșeală, plătește întreaga sumă datorată, anumite autorități
consideră că el are dreptul la o acțiune personală și, prin urmare, că tovarășul său fideiusor rămâne responsabil. Aceștia
consideră că obligația coerezului continuă să existe, chiar dacă nu ar trebui să fie intentată o acțiune în justiție; deoarece
creditorul care, crezând că este responsabil, plătește o parte celui care a achitat întreaga datorie, nu va avea dreptul la o
acțiune personală pentru a recupera această parte. Dacă, totuși, două garanții au fost acceptate, de exemplu, pentru douăzeci
de aurei, iar unul dintre cei doi moștenitori ai celeilalte garanții plătește întreaga sumă datorată creditorului, acesta va avea,
într-adevăr, dreptul la o acțiune personală pentru a recupera cele zece aurei pe care nu le datora în mod legal. Dar, dacă ar
putea să recupereze restul de cinci dacă celălalt fideiusor ar fi solvabil, este o chestiune care trebuie analizată. Pentru că, la
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început, moștenitorul sau moștenitorii fideiusorului ar trebui să fie audiați, la fel ca și fideiusorul însuși; astfel încât fiecare
dintre fideiusori să poată fi acționat în judecată pentru partea sa respectivă. În ambele cazuri, opinia potrivit căreia plata unei
sume de bani care nu era datorată nu ar trebui recuperată este în același timp mai dură și mai convenabilă, căci un Rescript al
Divinului Pius afirmă acest lucru în cazul unui fideiusor care a plătit întreaga sumă a creanței.
24. În cazul unui fideiusor care a promis la Roma că va plăti o sumă de bani la Capua, iar dacă promitentul se afla la Capua,
se punea problema dacă putea fi dat în judecată imediat. Am răspuns că fideiusorul nu ar fi imediat răspunzător mai mult
decât dacă ar fi făcut promisiunea la Capua, când debitorul principal nu ar fi putut ajunge în acel oraș, și că nu are nicio
importanță dacă nimeni "nu se îndoiește că fideiusorul nu ar fi încă răspunzător, pentru motivul că promitentul însuși nu era.
Pe de altă parte, dacă cineva ar spune că, deoarece debitorul se află la Capua, fideiusorul este imediat răspunzător, fără a lua
în considerare timpul la care avea dreptul în mod tacit; rezultatul ar fi că, în acest caz, fideiusorul ar putea fi dat în judecată
într-un moment în care debitorul însuși nu ar putea fi, dacă s-ar afla la Roma. Prin urmare, suntem de părere că obligația de
fideiusiune include condiția tacită a timpului necesar la care ambele părți, adică atât promitentul, cât și fideiusorul său, au
dreptul; deoarece, dacă s-ar ajunge la o concluzie diferită, s-ar înțelege că aceasta ar impune fideiusorului o condiție mai
împovărătoare, încălcând regula de drept.
23. Același, Întrebări, Cartea XXXVII.
Un creditor, devenit moștenitor al unei părți din averea debitorului său, a acceptat ca fideiusor pe coeredele său. În ceea ce
privește partea sa de moștenire, obligația se stinge prin fuziune sau (mai corect spus) prin puterea de plată. Dar, în ceea ce
privește partea coerede, obligația rămâne intactă, adică nu obligația de fideiusiune, ci obligația ereditară, deoarece cea mai
mare a făcut ca cea mai mică să nu mai aibă nicio forță sau efect.
(23) Același, Opinii, Cartea a III-a.
Acțiunea ar trebui împărțită între acei fideiusori care au devenit responsabili pentru întreaga sumă, și propriile lor părți egale.
Cazul ar fi diferit, dacă s-ar folosi următoarele cuvinte: "Promiteți să răspundeți pentru întreaga sumă sau pentru partea
voastră respectivă din moștenire?", pentru că atunci este stabilit că fiecare va răspunde doar pentru partea sa individuală.
(23) O cauțiune care a plătit o parte din suma datorată, fie în nume propriu, fie în cel al unui promitent, nu poate refuza să i se
deschidă o acțiune în justiție pentru împărțirea restului. Căci suma pe care fiecare dintre ei o datorează în mod individual
trebuie împărțită între cei care sunt solvabili la momentul pronunțării hotărârii. Cu toate acestea, este mai echitabil să se vină
în ajutorul părții care a plătit prin intermediul unei excepții, dacă cealaltă parte era solvabilă la momentul în care s-a pus
problema.
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(24) Doi codebitori solidari au dat cauțiuni separate. Creditorul nu este obligat, împotriva voinței sale, să împartă acțiunile
între toate fideiusiunile, ci doar între cei care au devenit responsabili pentru fiecare dintre debitori. Este clar că, dacă el
dorește să își împartă acțiunea între toți aceștia, nu poate fi împiedicat să o facă, la fel ca și în cazul în care ar trebui să îi
acționeze în justiție pe cei doi debitori pentru părțile lor respective din datorie.
(25) Un creditor nu este obligat să vândă un gaj, dacă, după ce a renunțat la gaj, dorește să acționeze în justiție persoana care
a devenit pur și simplu fideiusor.
(26) Acțiunea fiind împărțită între fideiusori, unii dintre ei, după ce s-a asociat problema, au încetat să mai fie solvabili; dar
acest fapt nu se referă la răspunderea celui care este solvabil și nici reclamantul nu va fi protejat în cazul minorității sale,
deoarece se consideră că el nu a fost înșelat atunci când a recurs la Common Law.
(27) În cazul în care bunurile unei cauțiuni împotriva căreia a fost pronunțată o hotărâre judecătorească sunt revendicate de
Trezorerie, iar acțiunea este ulterior împărțită între cauțiuni, se va considera că Trezoreria ocupă poziția unui moștenitor.
51. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
Pierderea unui gaj prin ruinarea unei case afectează atât fideiusorul, cât și debitorul principal. Nu are nici o diferență dacă
fideiusiunea a fost acceptată astfel: "Cel puțin atât cât se poate realiza peste valoarea gajului, dacă este vândut", căci, prin
aceste cuvinte, se convine că întreaga datorie va fi inclusă.
0. Acțiunea fiind împărțită între fideiusori, dacă partea împotriva căreia s-a pronunțat hotărârea încetează să mai fie solvabilă,
frauda sau neglijența tutorilor care ar fi putut obține executarea hotărârii le va prejudicia. Căci, dacă se stabilește că acțiunea
a fost împărțită între fideiusori care nu erau solvabili, se va solicita o reparație prin intermediul restituirii integrale în numele
tutorelui.
1. Este stabilit că fidejusorii care au fost dați de chiriașii agricoli sunt răspunzători pentru banii cheltuiți pentru cultivarea
terenului, deoarece acest tip de contract atrage la sine obligația unui contract de arendă. Nu contează nici dacă ei se fac
răspunzători imediat sau după ce s-a scurs un anumit timp.
2. Atunci când există mai mulți mandanți ai aceleiași sume de bani și unul dintre ei este ales pentru a fi acționat în judecată,
ceilalți nu sunt exonerați de răspundere prin descărcarea lui, ci toți vor fi exonerați prin plata banilor.
53. Același, Opinii, Cartea XV.

3050

Cauțiunile unei persoane acuzate de o crimă capitală pot fi acționate în mod corect în temeiul unui contract și fără a putea
opune o excepție invocată de creditorul care l-a acuzat pe debitorul principal.
54. Paulus, Întrebări, Cartea a III-a.
Dacă creditorul care a primit o garanție pentru banii împrumutați este înșelat în contractul de gaj, el poate intenta acțiunea
contrară pe gaj; și, în această acțiune, va fi inclus întregul său interes. Această acțiune, însă, nu afectează fideiusiunea,
deoarece el a devenit responsabil nu pentru gaj, ci pentru banii împrumutați.
55. Același, Întrebări, Cartea a XI-a.
Dacă eu stipulez următoarele cu Seius: "Promiți să plătești orice sumă de bani pe care aș putea să o împrumut lui Titius, în
orice moment?" și primesc garanții, iar după aceea îi împrumut foarte des bani lui Titius, Seius, ca și garanții săi, vor fi cu
siguranță responsabili pentru toate sumele împrumutate, iar tot ceea ce se poate obține din proprietatea sa ar trebui să fie
creditat în mod egal asupra tuturor datoriilor.
0. Același, Întrebări, Cartea a XV-a.
Dacă cineva ar jura că își va da serviciile pentru o persoană care nu este un libert și devine garantul său, nu va fi răspunzător.
57. De asemenea, atunci când un fiu stipulează cu tatăl său sau un sclav cu stăpânul său și este acceptat ca fideiusor, el nu va
fi răspunzător; căci nimeni nu poate fi obligat față de aceeași persoană pentru același lucru. Pe de altă parte, atunci când un
grăsan stipulează pentru fiul său, sau un stăpân pentru sclavul său, fideiusorul va fi răspunzător.
58. Dacă împrumuți bani aparținând altuia, ca și cum ar fi ai tăi, fără nicio stipulație, Pomponius spune că fideiusorul nu va fi
răspunzător. Dar ce se întâmplă dacă banii fiind cheltuiți, se stabilește dreptul de a intenta o acțiune personală de recuperare?
Eu cred că garanția va răspunde, deoarece se consideră că a fost acceptată pentru a răspunde de tot ceea ce ar putea rezulta
din plata banilor,
59. O cauțiune poate fi luată în cazul unei acțiuni de furt, dar și pentru oricine a încălcat legea Aquilian. Regula este diferită
în acțiunile populare.
58. Scaevola, Întrebări, cartea XVIII.
Cauțiunea nu poate fi chemată în judecată înainte ca debitorul principal să devină responsabil.
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0. Paulus, Întrebări, Cartea XXII.
Dacă, stipulând cu un chiriaș, am primit o fideiusiune, stipulația prevede toate plățile de chirie și, prin urmare, fideiusorul va
fi răspunzător pentru toate aceste plăți.
23. Atunci când, prin fapta sa, debitorul principal perpetuează obligația, continuă să existe și cea a fideiusorului; de exemplu,
dacă a fost în întârziere în livrarea lui Stichus, iar acesta a murit.
61. Același, Opinii, Cartea a IV-a.
Paulus a dat ca opinie că un fideiusor căruia i-au fost transferate gajurile date de colegii săi de fideiusiune nu pare a fi
substituit în locul cumpărătorului, ci doar în cel al celui care a primit gajurile și, prin urmare, el trebuie să răspundă pentru
recolte și dobânzi.
62. Scaevola, Opinii, Cartea I.
De asemenea, el a considerat că ori de câte ori debitorul principal a fost achitat de creditorul său, în așa fel încât a rămas o
obligație naturală, fideiusorul a continuat să fie responsabil; dar când obligația a trecut printr-o specie de novație, fideiusorul
trebuie să fie eliberat fie prin lege, fie prin intermediul unei excepții.
(0) Paulus, Opinii, cartea XV.
Dacă, așa cum s-a afirmat, atunci când se împrumută bani s-a convenit ca aceștia să fie plătiți în Italia, trebuie să se înțeleagă
că mandantul a contractat în același mod.
63. Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
Dacă fideiusorul l-a notificat pe creditor pentru a-l constrânge pe debitor să plătească banii sau să vândă gajul, iar acesta nu
încearcă să recupereze creanța, poate fideiusorul să-l împiedice printr-o excepție pe motiv de fraudă? Răspunsul a fost că nu
poate face acest lucru.
64. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
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S-a convenit între o creditoare și debitorul ei că, în cazul în care suta de aurei pe care o împrumutase nu era plătită de îndată
ce era cerută, creditorul ar trebui să fie autorizat, într-un anumit termen, să vândă anumite ornamente care fuseseră date în gaj
și, dacă veniturile din vânzare se ridicau la mai puțin decât ceea ce era datorat ca principal și dobândă, diferența ar trebui
plătită creditoarei; și a fost furnizată o garanție. S-a pus întrebarea dacă fideiusorul ar fi răspunzător pentru întreaga sumă.
Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, fideiusorul ar fi răspunzător doar pentru ceea ce nu s-a realizat prin
vânzarea gajului.
65. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea II.
Un fideiusor care a oferit bani unui minor de douăzeci și cinci de ani și care, temându-se de restituirea completă, i-a sigilat și
i-a depus într-un loc public, poate introduce imediat o acțiune în mandat.
(1) Același, Epitome de drept, Cartea a VI-a.
Așa cum debitorul principal nu este obligat decât dacă face o promisiune personală, tot așa nici fideiusorii nu sunt obligați
decât dacă ei înșiși se obligă să plătească ceva sau să îndeplinească un act; căci ei promit fără efect atunci când contractează
pentru debitorul principal să plătească sau să facă ceva, deoarece a promite actul altuia este nul.
0. Paulus, Despre Neratius, Cartea I.
Dacă un sclav aparținând altuia devine garant pentru Titius și plătește datoria, Titius va fi eliberat de răspundere, dacă
stăpânul sclavului introduce o acțiune în mandat împotriva sa; pentru că se consideră că cel care introduce o astfel de acțiune
a ratificat plata.
67. Același, Despre Neratius, Cartea a III-a.
După ce te-ai folosit de o excepție, de care ar fi trebuit să beneficiezi, o decizie nedreaptă a fost pronunțată împotriva ta. Nu
puteți recupera nimic în virtutea mandatului, pentru motivul că este mai echitabil ca răul care v-a fost făcut să nu fie reparat
decât să fie transferat altuia; cu condiția ca, prin propria neglijență, să fi provocat pronunțarea deciziei nedrepte împotriva
dumneavoastră.
68. Același, Decrete, Cartea a III-a.
S-a hotărât ca fideiusorii magistraților, care nu au promis că vor fi răspunzători pentru penalități sau amenzi, să nu fie dați în
judecată.
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0. Petronius Thallus și alte persoane s-au constituit fideiusori pentru Aurelius Romulus, agricultor al veniturilor, pentru suma
de o sută de aurei anual. Trezoreria a pus sechestru pe bunurile lui Romulus ca având o creanță asupra lor și i-a dat în
judecată pe fideiusori atât pentru principalul cât și pentru dobânzi, pe care aceștia au refuzat să le plătească. Obligația
fideiusorilor a fost citită, iar aceștia se obligaseră doar pentru o sută de aurei pe an, și nu pentru întreaga sumă a contractului
de închiriere, s-a decis că ei nu erau răspunzători pentru dobândă, ci că tot ceea ce fusese colectat din proprietatea lui
Romulus trebuia să fie creditat mai întâi cu dobânda, iar restul cu principalul; iar dacă exista vreun deficit, trebuia să se
recurgă la fideiusori, la fel ca în cazul vânzării de gajuri de către un creditor.
1. Cauțiunile nu pot fi acționate în justiție atunci când debitorul principal a fost eliberat prin compromis.
150995204. Tryphoninus, Disputații, Cartea a IX-a.
Un tutore numit pentru fiul unui om față de care era răspunzător ca fideiusor ar trebui să perceapă plata de la el însuși și,
chiar dacă a fost eliberat prin trecerea timpului, el, ca și moștenitorul său, va fi în continuare răspunzător în cadrul unei
acțiuni în tutelă, deoarece procedurile sunt inițiate împotriva lui în contul tutelei și nu ca fideiusor. Iar dacă tutorele face
plata, nu în calitate de fideiusor, ci în calitatea sa de fideiusor, chiar dacă ar fi fost eliberat prin trecerea timpului, am
considerat că ar avea dreptul la o acțiune în mandat împotriva promitentului principal; pentru că dreptul de a încasa datoria se
atașează la ambele condiții; deoarece, prin plată, el l-a eliberat pe promitentul principal de obligația în legătură cu care s-a
constituit fideiusor pentru el, și nu titlul acțiunii, ci contraprestația datoriei ar trebui să fie luată în considerare. Căci, deși
tutorele, care este și el răspunzător față de tutorele său în calitate de fideiusor, a făcut plata cu autoritatea tutorelui său,
deoarece promitentul principal a fost eliberat, el, care este și tutore și fideiusor, va fi și el eliberat de răspundere; ceea ce nu
poate fi făcut prin propria sa autoritate, chiar dacă a făcut plata, nu cu intenția de a se elibera pe sine, ci mai ales cu scopul de
a-l elibera pe Titius, și va avea dreptul la o acțiune în mandat împotriva lui.
71. Gaius, Despre obligațiile orale, Cartea I.
Dacă stipulez condiționat cu un debitor principal, pot să oblig o fideiusiune atât pentru această condiție, cât și pentru o alta,
cu condiția să le unesc; căci, dacă nu se îndeplinesc amândouă, el nu va fi obligat, deoarece debitorul principal este obligat
doar de o condiție. Dacă, însă, le separ, condiția fideiusorului va deveni mai oneroasă și, din acest motiv, el nu va fi obligat;
deoarece, indiferent dacă o condiție va afecta ambele părți obligate sau doar una dintre ele, se va considera că îl obligă; în
timp ce debitorul principal nu va fi obligat decât dacă este îndeplinită condiția comună. Prin urmare, fie fideiusorul nu va fi
deloc răspunzător, fie, ceea ce este cea mai bună opinie, va fi răspunzător dacă condiția comună este îndeplinită în prealabil.
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72. Atunci când fideiusorii sunt interogați sub diferite condiții, este important să se stabilească care dintre acestea a fost
îndeplinită prima dată. Dacă aceasta a fost cea impusă debitorului principal, fideiusorul va fi, de asemenea, răspunzător
atunci când această condiție este îndeplinită, la fel ca și cum, de la bun început, debitorul principal ar fi fost obligat în mod
absolut, iar fideiusorul ar fi fost obligat sub o condiție. Pe de altă parte, însă, în cazul în care condiția fideiusorului ar trebui
să fie mai întâi îndeplinită, acesta nu va fi răspunzător, la fel ca și cum ar fi fost obligat în mod absolut încă de la început, iar
debitorul principal ar fi fost obligat doar condiționat.
73. Atunci când debitorul principal este obligat pentru o suprafață de teren, iar fideiusorul este acceptat pentru uzufruct, se
pune problema dacă fideiusorul este obligat într-o măsură mai mică sau, într-adevăr, dacă este obligat deloc, ca și cum ar fi
promis altceva. Ni se pare îndoielnic dacă uzufructul este o parte a proprietății sau ceva care există de sine stătător. Dar,
deoarece uzufructul este un drept care se atașează la teren, ar fi contrar legii civile ca fideiusorul să nu fie obligat prin
promisiunea sa.
74. O cauțiune poate fi acceptată de un sclav, așa cum stăpânul său, el însuși, poate accepta în mod legal una pentru suma
care i se cuvine; și nu există niciun motiv pentru care cauțiunea să nu fie interogată de către sclavul însuși.
75. Dacă ar trebui să stipulați cu o persoană nebună, este sigur că nu puteți lua o cauțiune; deoarece nu numai că stipulația în
sine este nulă, dar se înțelege că nu s-a încheiat nicio afacere. Dacă, totuși, aș accepta o garanție pentru o persoană nebună,
care este răspunzătoare prin lege, garanția va fi și ea răspunzătoare.
76. Atunci când se afirmă în mod obișnuit că nu se poate primi o cauțiune pentru infracțiuni penale, nu trebuie să se înțeleagă
că cineva care a fost jefuit nu poate lua o cauțiune pentru plata pedepsei pentru furt, deoarece există un motiv întemeiat
pentru ca pedepsele cauzate de infracțiuni să fie plătite; ci mai degrabă în sensul că o persoană nu poate lega cauțiunea pentru
o parte din veniturile unui furt, pe care dorește să i le dea cineva cu care a comis infracțiunea; sau în cazul în care, prin sfatul
unei alte persoane, a fost determinat să comită un furt, nu poate lua o cauțiune de la aceasta cu referire la pedeapsa pentru
infracțiune. În aceste cazuri, fideiusiunea nu devine responsabilă, deoarece nu este furnizată într-o tranzacție valabilă, iar
asocierea la un act ilegal nu are nicio forță sau efect.
73. Paulus, Întrebări, cartea IV.
Uranius Antoninus a devenit mandator pentru Julius Pollio și Julius Rufus, pentru banii pe care aceștia din urmă îi
împrumutaseră de la Aurelius Palma, ei fiind codebitori ai acestuia din urmă. Proprietatea lui Julius a trecut la Trezorerie și,
în același timp, Trezoreria a devenit succesorul creditorului. Mandatarul a susținut că a fost exonerat de răspundere prin legea
fuziunii, deoarece Trezoreria a succedat creditorului, precum și debitorului. Și, într-adevăr, dacă ar fi existat un singur
debitor, nu mă îndoiesc că fideiusorul, precum și mandantul, ar fi fost exonerat; deoarece, chiar dacă s-ar fi intentat o acțiune
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împotriva debitorului principal, mandantul nu ar fi fost exonerat, totuși, atunci când creditorul a succedat debitorului,
obligația a fost eliminată, ca să spunem așa, prin dreptul de plată, iar mandantul a fost, de asemenea, exonerat, pentru motivul
suplimentar că nimeni nu poate fi mandatar pentru aceeași persoană față de aceeași persoană. Dar atunci când există doi
codebitori, iar creditorul unuia dintre ei devine moștenitorul acestuia, există motive întemeiate de îndoială dacă nu cumva și
celălalt este eliberat; la fel ca și în cazul în care banii au fost plătiți, sau persoana fiind înlăturată, dacă obligația este
fuzionată. Cred că, prin acceptarea moștenirii, debitorul principal este eliberat prin fuziunea obligației și că, din acest motiv,
fideiusorii săi sunt și ei eliberați, deoarece nu pot fi răspunzători față de o persoană pentru el însuși și, așa cum nu pot începe
să fie în această poziție, nu pot rămâne în ea. Prin urmare, celălalt codebitor solidar pentru aceeași sumă de bani nu este
eliberat și, din acest motiv, nici fideiusorul și nici mandantul său nu pot fi exonerați de răspundere. Este evident că, deoarece
cel care a fost condamnat prin hotărârea pronunțată împotriva sa în acțiunea în mandat poate chiar să-și aleagă creditorul, va
avea dreptul la o excepție pe motiv de fraudă, în cazul în care va fi acționat în judecată. Creditorul poate să se îndrepte
împotriva celuilalt debitor, fie pentru întreaga sumă a creanței, dacă nu a existat o societate, fie pentru o parte din ea, dacă
debitorii au fost asociați. Cu toate acestea, dacă creditorul ar deveni moștenitorul fideiusorului sau fideiusorul moștenitorul
creditorului, cred că s-a stabilit că debitorul principal nu va fi eliberat prin fuziunea obligației.
74. Dacă presupunem că unul dintre anumiți codebitori solidari a convenit ca acțiunea să nu fie intentată împotriva sa, iar
mandantul a efectuat ulterior plata, el poate introduce o acțiune în mandat și împotriva persoanei cu care a încheiat convenția,
deoarece convenția creditorului nu îl privează de dreptul său de a acționa împotriva unui terț.
75. S-a stabilit că un mandatar este răspunzător chiar și în cazul în care îi ordonă unui creditor să împrumute bani, care este
pe punctul de a-i împrumuta cu dobândă.
75. Gaius, Despre obligațiile orale, Cartea a III-a.
75. Dacă un fideiusor se obligă cu condiția ca o corabie să sosească din Asia, iar eu îl accept cu înțelegerea că obligația îl va
face răspunzător doar în timpul vieții sale, iar în timp ce condiția este în curs de îndeplinire el primește o eliberare din partea
mea, și dacă fideiusorul moare înainte ca condiția să fie îndeplinită, pot imediat să mă îndrept împotriva debitorului principal,
deoarece chiar dacă condiția ar fi îndeplinită, aceasta nu ar putea niciodată să stabilească o obligație împotriva cuiva care este
deja mort și nu ar putea confirma eliberarea pe care am acordat-o.
76. Paulus, Despre Edict, cartea LXXVI.
Un agent a intentat o acțiune reală și a dat garanție că mandantul său va ratifica ceea ce a făcut. După ce a pierdut ulterior
procesul, mandantul său, la întoarcerea sa, a intentat un proces pentru aceeași proprietate, iar pârâtul, fiind în posesia
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acesteia, a refuzat să o predea, motiv pentru care s-a pronunțat o hotărâre împotriva sa pentru o sumă considerabilă. Garanții
nu sunt răspunzători pentru mai mult, deoarece nu sunt vinovați pentru că partea care a intrat în posesie a plătit o penalitate.
(1) Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLVI.
Novația este transferul și transmiterea unei datorii anterioare într-o altă obligație civilă sau naturală, adică atunci când din
obligația precedentă se creează una nouă, în așa fel încât cea dintâi este distrusă; căci novația își trage numele de la termenul
"nou" și de la o nouă obligație.
77. Nu are nicio importanță care poate fi caracterul primei obligații, dacă este naturală, civilă sau pretoriană, sau dacă este
orală, reală sau bazată pe consimțământ. Prin urmare, oricare ar fi aceasta, ea poate fi reînnoită verbal, cu condiția ca
următoarea obligație să fie obligatorie, fie civilă, fie naturală, de exemplu, atunci când un tutore promite fără autoritatea
tutorelui să
78. Același, Despre Sabinus, cartea XLVIII.
Toate chestiunile sunt susceptibile de novație, căci orice contract, fie el verbal sau nu, poate fi substituit în acest mod și poate
trece de la orice fel de obligație, oricare ar fi ea, la una verbală, cu condiția să știm că acest lucru se face în așa fel încât
obligația să fie schimbată în acest mod. Dacă, totuși, nu este cazul, vor exista două obligații.
79. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea I.
O persoană care a fost lipsită de administrarea bunurilor sale nu poate reînnoi obligația sa, cu excepția cazului în care își redă
poziția mai bine.
80. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Dacă deleg pe cineva care îmi datorează un uzufruct, obligația mea nu se modifică prin novație, deși cel care a fost delegat se
poate apăra împotriva mea printr-o excepție pe motiv de rea-credință sau printr-o excepție in factum; nu numai atât timp cât
uzufructul se bucură de persoana căreia i l-am delegat, ci chiar și după moartea sa, deoarece, după ce mor eu, cel căruia i s-a
delegat uzufructul va continua să-l dețină în defavoarea debitorului. Acest lucru se aplică, de asemenea, tuturor obligațiilor
legate de persoana respectivă.
1. Același, Despre Sabinus, cartea XXXIV.
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O obligație poate fi supusă novației la un moment stabilit și chiar înainte de sosirea acestui moment. În general, este stabilit
că o stipulație făcută pentru o perioadă determinată poate deveni o novație; dar că nu se poate intenta o acțiune în temeiul
stipulației înainte de sosirea timpului.
(1) Același, Despre Sabinus, cartea XLVI.
Dacă aș stipula în felul următor: "Vei fi responsabil pentru orice sumă pe care nu voi putea să o colectez de la Titius,
debitorul meu?", nu se creează o novație, deoarece tranzacția nu are acest scop. Atunci când cineva a împrumutat bani fără o
stipulație și imediat face una, nu există decât un singur contract. Același lucru trebuie spus și în cazul în care stipulația a fost
făcută mai întâi, iar banii au fost numărați după aceea.
2. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXIV.
Pentru că, atunci când stipulăm un împrumut, nu cred că obligația ia naștere de la numărarea banilor și că, ulterior, novația
este creată de stipulație, deoarece intenția este ca să nu existe decât o singură stipulație, iar numărarea banilor este înțeleasă
ca fiind făcută doar în scopul de a completa contractul.
3. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLVI.
Dacă eu stipulez livrarea lui Stichus către mine, iar când promitentul nu mi-l livrează, eu stipulez din nou pentru el,
promitentul nu mai este responsabil pentru risc, deoarece răspunderea pentru nerespectarea termenului a fost eliberată.
(1) În cazul în care în stipulație sunt incluse moșteniri sau fiducii, iar intenția a fost ca aceasta să fie supusă novației, aceasta
va avea loc; iar dacă au fost lăsate în mod absolut sau pentru a produce efecte la un anumit moment, novația are loc imediat.
Atunci când, însă, au fost condiționate, aceasta nu va avea loc imediat, ci atunci când condiția va fi îndeplinită; pentru că,
altfel, atunci când cineva stipulează pentru o perioadă de timp prescrisă, el creează imediat o novație, dacă aceasta a fost
intenția, deoarece este sigur că data va ajunge la un moment dat sau altul. Însă, atunci când cineva stipulează sub o condiție,
novația nu devine operantă imediat decât dacă condiția este îndeplinită.
(2) În cazul în care cineva stipulează cu Seius, după cum urmează: "Promiți să plătești tot ceea ce stipulez cu Titius?", iar eu
ulterior stipulez cu Titius, are loc o novație, astfel încât doar Seius va răspunde? Celsus spune că are loc o novație, cu
condiția ca aceasta să fi fost intenția, adică Seius să fie dator cu ceea ce Titius a promis să plătească. Căci el afirmă că este
îndeplinită condiția primei stipulații și că novarea are loc în același timp. Aceasta este practica noastră.
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(3) Celsus spune, de asemenea, că, prin stipulația de a plăti hotărârea, acțiunea de executare a hotărârii nu este supusă
novației; și acest lucru este rezonabil, deoarece în această stipulație singurul lucru implicat este acela că trebuie să fie
furnizată o garanție și că nu trebuie să existe nicio abatere de la obligația hotărârii.
(4) Dacă eu stipulez cu un terț cele zece aurei pe care mi le datorează Titius sau cele zece pe care mi le datorează Seius,
Marcellus consideră că nici unul dintre ei nu este eliberat, ci că terțul poate să-l aleagă pe cel pentru care dorește să plătească
cele zece aurei.
(5) Atunci când un soț stipulează cu soția sa pentru o zestre care i-a fost promisă de un străin, zestrea nu va fi dublată, ci s-a
decis că va avea loc o novație, dacă aceasta a fost intenția. Căci ce importanță are dacă promisiunea este făcută de ea sau de
altcineva? Căci dacă o altă persoană promite să plătească ceea ce datorez, mă poate elibera de răspundere, dacă acest lucru
este făcut în scopul novației. Dacă, totuși, nu a intervenit pentru a face o novație, ambele părți vor fi, de fapt, responsabile;
dar dacă una dintre ele plătește, cealaltă va fi eliberată. Totuși, dacă cineva stipulează pentru ceea ce mi se cuvine, nu mă
privează de dreptul meu la acțiune, decât dacă stipulează cu consimțământul meu; dar cel care promite ceea ce datorez mă
eliberează de răspundere, chiar dacă eu nu doresc ca acest lucru să se facă.
4. Același, Despre Sabinus, cartea XLVII.
Dacă un tutore, după ce a stipulat fără autoritatea tutorelui său, ajunge la pubertate și ratifică stipulația cu scopul de a face o
novație, dreptul la acțiune pe tutelă se va stinge. Dacă nu o ratifică, chiar dacă va intenta o acțiune în tutelă, va avea și el
dreptul la una în temeiul stipulației; dar judecătorul, care are competența de a judeca acțiunea în tutelă, nu trebuie să pronunțe
o hotărâre împotriva tutorelui, fără a-l elibera de stipulație.
6. Oricine stipulează sub o condiție a cărei îndeplinire este sigură este considerat că a stipulat în mod absolut.
7. Atunci când cineva stipulează pentru o cale de acces, iar apoi pentru un drept de trecere, actul său este nul. 8. Din nou,
atunci când cineva stipulează pentru un uzufruct, dar și pentru o folosință, actul său va fi nul. Totuși, acolo unde stipulează un
drept de trecere, iar apoi o cale de acces, el stipulează ceva în plus, deoarece un drept de trecere este un lucru, iar dreptul de a
conduce este altul.
7. Paulus, Despre Sabinus, cartea XI.
Cel căruia i se poate face plata în mod legal poate face și o novație, cu excepția cazului în care stipulez pentru mine însumi
sau pentru Titius; căci Titius nu poate face o novație, deși plata poate fi făcută în mod legal către el.
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(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVII.
A delega înseamnă a da un alt debitor unui creditor, sau unuia pe care acesta îl poate indica, în locul propriei persoane.
8. Delegarea are loc fie prin stipulație, fie prin alăturare de cauză în instanță.
12. Paulus, Despre edict, cartea XXXI.
Dacă cineva ar delega un debitor despre care știa că se poate apăra printr-o excepție pe motiv de fraudă, el se va asemăna cu
o persoană care face o donație în astfel de circumstanțe, deoarece se consideră că se bazează pe o excepție pentru a-și anula
actul. Dacă, însă, el promite creditorului său din ignoranță, acesta nu poate recurge la o excepție împotriva sa, deoarece
acesta din urmă primește ceea ce îi aparține; dar cel care l-a delegat va fi răspunzător într-o acțiune personală de recuperare,
sau una pentru o sumă incertă, dacă banii nu au fost plătiți, sau pentru o anumită sumă, dacă au fost plătiți; și, prin urmare,
atunci când i-a plătit, el poate introduce o acțiune pe mandat.
9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Dacă deleg pe creditorul meu, în calitate de debitor, pe cineva care nu-mi este dator, nu va exista niciun motiv de excepție, ci
o acțiune personală va fi îndreptată împotriva celui care l-a delegat.
(1) Același, Disputații, Cartea a VII-a.
Ori de câte ori un lucru absolut datorat este promis sub condiție, în scopul de a crea o novație, novația nu are loc imediat, ci
numai după ce condiția a fost îndeplinită. Prin urmare, dacă se întâmplă ca Stichus să fie subiectul obligației și să moară în
timp ce condiția este în curs de îndeplinire, novația va avea loc, deoarece proprietatea, care a făcut obiectul stipulației, nu
exista în momentul în care condiția a fost îndeplinită. Prin urmare, Marcellus crede că, chiar dacă Stichus a fost inclus în
obligația condiționată, după ce cel care l-a promis a fost în întârziere, întârzierea va fi purcedată, iar Stichus nu va fi inclus în
obligația care va urma.
10. Dar atunci când cineva, în scopul de a face o novație, stipulează în mod absolut un lucru care este datorat sub condiție, el
nu creează imediat novația, deși o stipulație absolută pare să producă un anumit efect, ci novația are loc atunci când condiția
este îndeplinită. Căci o condiție, odată îndeplinită, face ca prima stipulație să devină operantă și o transferă celei de-a doua.
Prin urmare, dacă promitentul ar fi deportat în timp ce condiția este în curs de executare, Marcellus spune că novația nu va
avea loc, chiar dacă condiția este îndeplinită, deoarece nu există nimeni care să fie răspunzător atunci când acest lucru se va
întâmpla.
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11. Julianus, Digest, cartea XIII.
Atunci când un creditor stipulează o penalitate în cazul în care plata nu ar trebui să fie efectuată la momentul stabilit, iar o
novație are loc, stipulația nu devine operațională.
(1) Florentinus, Institutes, Cartea a VIII-a.
Un sclav nu poate face o novație fără consimțământul stăpânului său, chiar și atunci când obligația implică peculium-ul său,
ci mai degrabă creează o nouă obligație decât să o reînnoiască pe cea anterioară.
12. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
Oricine își poate delega debitorul, fie prin scris, fie printr-un gest, atunci când acesta nu poate vorbi.
(1) Paulus, Despre Edict, Cartea LVII.
Când novația este făcută în mod corespunzător, toate privilegiile și gajurile sunt eliberate, iar dobânda încetează să mai fie
datorată.
13. Același, Despre Edict, Cartea LXIX.
Excepția pe motiv de fraudă, care poate fi opusă oricui își deleagă debitorul, nu îl afectează pe creditorul căruia îi este delegat
debitorul. Aceeași regulă se aplică tuturor excepțiilor similare și, de fapt, chiar și celei care este acordată unui fiu sub control
patern prin decretul Senatului. Pentru că nu se poate folosi de această excepție împotriva creditorului căruia i-a fost delegat
de către cel care a împrumutat bani contrar Decretului Senatului, deoarece, făcând această promisiune, nu se face nimic care
să încalce Decretul Senatului și, prin urmare, nu poate recupera ceea ce a plătit, așa cum nu poate recupera ceea ce a plătit în
instanță. Cazul este diferit în cazul în care femeia a promis să plătească contrar Decretului Senatului, pentru că garanția este
inclusă în cea de-a doua promisiune. Aceeași regulă se aplică și în cazul unui minor care, după ce a fost înșelat, este delegat;
căci, dacă este încă minor, este înșelat a doua oară. Altfel stau lucrurile dacă a depășit vârsta de douăzeci și cinci de ani, deși
el poate obține în continuare restituirea împotriva primului său creditor. Prin urmare, excepțiile împotriva celui de-al doilea
creditor îi sunt refuzate; deoarece în contractele și acordurile private, reclamantul nu poate afla cu ușurință ce tranzacții au
avut loc între persoana delegată și debitorul său inițial; sau, chiar dacă știe, ar trebui să simuleze pentru a nu părea prea
curios; și, prin urmare, nu este decât rezonabil ca excepția împotriva debitorului inițial să îi fie refuzată.
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(1) Același, Despre Edict, Cartea LXXII.
Putem face o novație noi înșine, dacă suntem stăpânii noștri, sau prin alții care stipulează cu acordul nostru.
14. Un tutore nu poate face o novație fără autoritatea tutorelui său; un tutore poate face acest lucru, dacă este în interesul
tutorelui său, și la fel și ca agent, dacă are în grijă toate bunurile mandantului său.
15. Pomponius, Despre Plautius, Cartea I.
Dacă eu îi ordon debitorului meu să te plătească, nu poți face imediat, în timp ce stipulezi, o novație, deși debitorul, plătindute, va fi eliberat.
16. Paulus, Despre Plautius, Cartea a XIV-a.
Dacă cineva, în timpul absenței mele, stipulează cu debitorul meu în scopul de a face o novație, iar eu ratific ulterior actul
său, reînnoiesc obligația.
17. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a III-a.
Un fiu aflat sub controlul paternal nu poate face o novație a acțiunii tatălui său, fără știrea acestuia din urmă.
1. Același, Despre Plautius, Cartea a V-a.
O novație nu poate rezulta dintr-o stipulație care nu devine operantă. Nici nu se poate afirma, în opoziție cu aceasta, că, dacă
eu stipulez cu Titius, cu intenția de a reînnoi datoria pe care Sempronius mi-o datorează, sub o condiție, iar în timp ce
condiția este în curs de executare Titius moare, deși condiția poate fi îndeplinită înainte de intrarea în posesie, va avea loc o
novație; pentru că, în acest caz, stipulația nu se stinge prin moartea promitentului, ci trece la moștenitorul care, între timp,
reprezintă proprietatea.
(1) Celsus, Digest, Cartea I.
Nimeni nu are dreptul de a reînnoi o datorie veche prin novație, numai pentru că uneori plata poate fi făcută legal către el.
Căci uneori plata poate fi făcută în mod legal către cei care se află sub controlul nostru, atunci când niciunul dintre ei nu
poate, de unul singur, în conformitate cu legea, să substituie o nouă obligație celei vechi.
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2. Același, Digest, Cartea a III-a.
Atunci când un om căruia Titius îi datorează zece aurei, iar Seius cincisprezece, stipulează cu Attius că îi va plăti ceea ce îi
datorează unul sau celălalt, ambele obligații nu sunt supuse novației, ci este în puterea lui Attius să plătească pentru oricare
dintre ele și să-l elibereze. Să presupunem, totuși, că s-ar fi convenit ca el să plătească una sau cealaltă dintre creanțe; pentru
că, în caz contrar, s-ar considera că a stipulat pentru ambele, iar ambele ar fi fost supuse novației, dacă acest lucru ar fi fost
intenționat.
1. Papinianus, Opinii, Cartea a III-a.
Atunci când un cumpărător, după ce a fost delegat de vânzător, promite bani după cum urmează: "Orice este necesar să
plătească sau să facă în contul vânzării", are loc novația; și el nu datorează nimănui dobânzi pentru perioada următoare.
2. Același, Definiții, Cartea a II-a.
După ce am stipulat pentru moșia Cornești, am stipulat apoi pentru valoarea terenului. Dacă cea de-a doua stipulație nu a fost
făcută cu intenția de a crea o novație, novația nu va avea loc; dar cea de-a doua stipulație, în temeiul căreia nu terenul, ci
banii sunt datorați, va rămâne în picioare. Prin urmare, în cazul în care promitentul ar transmite terenul, cea de-a doua
stipulație nu se va stinge de drept, nici măcar atunci când reclamantul inițiază o acțiune în temeiul primei stipulații. În cele
din urmă, în cazul în care terenul, fiind îmbunătățit sau deteriorat ulterior fără vina debitorului, este revendicat, se poate lua
în considerare în mod corect estimarea actuală; iar dacă, pe de altă parte, se solicită valoarea sa, ar trebui acceptată estimarea
de la momentul celei de-a doua stipulații.
3. Paulus, Întrebări, cartea XXIV.
Există numeroase exemple care arată distincția existentă între" o novație voluntară și una derivată dintr-o hotărâre
judecătorească. Privilegiile de zestre și de tutelă se pierd, dacă zestrea este inclusă în stipulație după ce a avut loc un divorț,
sau dacă acțiunea de tutelă este reînnoită prin novație după pubertate; dacă aceasta a fost intenția expresă la care nu s-a referit
nimeni atunci când s-a unit problema. Căci, prin introducerea acțiunii, nu ne înrăutățim poziția, ci o îmbunătățim, așa cum se
spune de obicei cu referire la acțiunile care pot fi încheiate prin trecerea timpului sau prin moarte.
4. Același, Opinii, Cartea a V-a.
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Paulus a dat ca opinie că, dacă un creditor, cu intenția de a face o novație, ar stipula cu Sempronius în așa fel încât să renunțe
în întregime la prima obligație, aceeași proprietate nu ar putea fi grevată de cel de-al doilea debitor fără consimțământul
primului.
5. Venuleius, Stipulații, Cartea a III-a.
Dacă stipulez să mi se dea ceva și, ulterior, stipulez același lucru cu aceeași persoană sub o condiție, cu intenția de a face o
novație, proprietatea trebuie să rămână în existență pentru a exista un motiv pentru novație, cu excepția cazului în care
promitentul a fost obligat să o dea. Prin urmare, dacă ești obligat să-mi livrezi un sclav și nu o faci, vei fi răspunzător chiar
dacă sclavul moare, iar dacă, înainte ca el să moară, ești deja în întârziere, iar eu stipulez cu tine pentru același sclav sub o
condiție, iar sclavul moare după aceea, iar apoi condiția este îndeplinită, deoarece ești deja răspunzător față de mine în
temeiul stipulației, novarea va avea loc de asemenea.
6. În cazul în care există doi co-stipulatori, se pune problema dacă unul dintre ei are dreptul de a face o novație și ce drept
dobândește fiecare pentru sine. În general, se stabilește că plata poate fi făcută în mod corect către unul dintre ei și că, dacă
unul dintre ei inițiază o acțiune, el aduce întreaga chestiune în instanță, la fel cum, în cazul în care unul dintre ei este eliberat,
obligația ambilor se stinge. De aici se poate deduce că fiecare dintre ei dobândește pentru sine, ca și cum ar fi stipulat singur;
cu excepția faptului că fiecare dintre ei, prin fapta celui cu care stipularea a fost făcută în comun, își poate pierde debitorul.
Potrivit acestui lucru, dacă unul dintre co-stipulanți încheie o altă convenție cu un terț, el poate, prin novație, să-l elibereze de
răspundere față de celălalt co-stipulant, dacă aceasta a fost intenția sa expresă; și aceasta cu atât mai mult cu cât considerăm
că stipulația seamănă cu plata. Altfel, ce vom spune dacă unul dintre ei deleagă debitorul comun creditorului său, iar acesta
din urmă stipulează cu el; sau dacă o femeie dispune ca o suprafață de teren să fie promisă soțului ei cu titlu de zestre; sau,
dacă era pe cale să se căsătorească cu el, să-i promită terenul ca zestre? Debitorul ar fi eliberat, în măsura în care ambele părți
sunt implicate.
7. Paulus, Despre Neratius, Cartea I.
Ești obligat să-mi livrezi un sclav, iar Seius trebuie să-mi plătească zece aurei. În scopul de a face o novație cu unul dintre
voi, stipulez următoarele: "Ceea ce tu, sau Seius trebuie să dea". Ambele obligații sunt supuse novării. Paulus: Acest lucru
este rezonabil, deoarece ambele sunt incluse în ultima stipulație.
8. Tryphoninus, Disputații, Cartea a VII-a.
Dacă Titius, dorind să-mi facă o donație, și fiind delegat de mine, îi promite creditorului meu, care este stipulantul, el nu va
avea dreptul să folosească excepția împotriva lui în așa fel încât să fie judecat în măsura mijloacelor sale; dar el poate face în
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mod corect o astfel de apărare împotriva mea, deoarece eu am cerut ceea ce el i-a dat deja. Cu toate acestea, creditorul își
poate încasa datoria.
9. Gaius, Despre obligațiile orale, Cartea a III-a.
Nu se poate pune la îndoială faptul că un fiu aflat sub controlul paternal sau un sclav căruia i se permite să își administreze
propriul peculium are și el dreptul de a face din datoriile peculiumului obiectul unei novații, dacă părțile stipulează acest
lucru; și acest lucru se întâmplă în orice caz dacă situația lui se va îmbunătăți prin aceasta. Căci dacă el dă dispoziții unui terț
să stipuleze, este diferit dacă acest lucru este făcut cu intenția de a face o donație sau pentru ca el să poată face afaceri cu fiul
sau cu sclavul, iar din acest motiv acțiunea pe mandat cu referire la peculium este dobândită de aceștia.
10. Nu există nicio îndoială că ruda unui nebun sau curatorul unui cheltuitor are dreptul de novație, dacă acest lucru este în
avantajul respectivului nebun sau cheltuitor.
11. Într-un cuvânt, ar trebui să ne amintim că nimic nu împiedică novația mai multor obligații printr-un singur acord, ca de
exemplu, dacă stipulăm astfel: "Promiteți să plătiți ceea ce Titius și Seius sunt obligați să-mi plătească?" Căci, deși sunt
responsabili din motive diferite, totuși amândoi sunt eliberați de dreptul de novație, deoarece răspunderea amândurora este
unită în persoana celui cu care stipulăm acum.

Tit. 3. Cu privire la plăți și eliberări.

12. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLIII.
Ori de câte ori un debitor, care are mai multe datorii, plătește una dintre ele, el are dreptul să declare care obligație preferă să
o achite, iar cea pe care o alege va fi plătită, deoarece putem stabili o anumită regulă cu referire la ceea ce plătim. Când însă
nu indicăm care datorie este plătită, cel care primește banii are dreptul să spună pe ce creanță îi creditează, cu condiția să
hotărască ca aceștia să fie creditați pe o datorie pe care, dacă ar fi datorat-o el însuși, ar fi plătit-o, și să fie liberat de
răspundere, în cazul în care o datorează efectiv, adică o obligație care nu este în litigiu; sau una pentru care nu s-a dat nicio
garanție sau care nu a ajuns încă la scadență; căci pare perfect corect ca creditorul să trateze bunurile debitorului așa cum lear trata pe ale sale. Prin urmare, creditorului îi este permis să aleagă datoria pe care dorește să fie plătită, cu condiția să facă
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această alegere așa cum ar face-o cu privire la bunurile sale; el trebuie, totuși, să decidă imediat, adică de îndată ce plata este
efectuată.
13. Florentinus, Institutes, cartea VIII.
Când se face acest lucru, creditorul trebuie să aibă libertatea de a nu primi banii sau debitorul de a nu-i plăti, dacă oricare
dintre ei dorește ca aceștia să fie aplicați la plata unei alte creanțe.
14. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLIII.
Acest lucru, însă, nu este permis să fie făcut, după ce a trecut un anumit timp. Rezultatul este că cel care o primește ar trebui
să fie considerat întotdeauna că a creditat plata la datoria cea mai oneroasă, deoarece ar fi făcut acest lucru cu referire la o
obligație proprie.
15. În cazul în care niciuna dintre părți nu a spus nimic în acest sens cu referire la datoriile care sunt plătibile la o anumită
dată sau sub o anumită condiție, acea datorie va fi considerată ca fiind achitată a cărei zi de plată a sosit.
16. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a III-a.
Și acest lucru se aplică de preferință unei datorii pe care o am în nume propriu, mai degrabă decât uneia pentru care am dat
garanții; și mai degrabă uneia la care este atașată o pedeapsă decât uneia în care nu este implicată nicio pedeapsă; și mai
degrabă uneia pentru care a fost furnizată o garanție decât uneia care a fost contractată fără ea.
17. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLIII.
Referitor la datoriile care sunt scadente în prezent, se decide că, ori de câte ori se plătește vreun ban fără a se preciza pe ce
datorie va fi creditat, trebuie să se considere că a fost plătit pe cea care este cea mai împovărătoare. Cu toate acestea, dacă
una nu este mai împovărătoare decât alta, adică dacă toate obligațiile sunt identice, ar trebui să fie plătită pe cea mai veche. O
datorie care este dată cu garanție este considerată mai împovărătoare decât una care a fost contractată fără ea.
18. Dacă cineva a dat două garanții, el poate plăti în așa fel încât să elibereze pe unul dintre ei.
19. Împăratul Antoninus, împreună cu Divinul său Părinte, a declarat într-un Rescript că atunci când un creditor își obține
banii prin vânzarea de gajuri, iar dobânda este datorată, o parte din ea în temeiul Dreptului Civil, iar o parte în temeiul
Dreptului Natural, tot ceea ce este plătit cu titlu de dobândă va fi creditat pe ambele tipuri de obligații; ca, de exemplu, atunci
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când o parte din dobândă este datorată în virtutea unei stipulații, iar o parte este datorată în mod natural ca urmare a unei
înțelegeri. Cu toate acestea, dacă valoarea dobânzii datorate în temeiul dreptului civil nu este egală cu cea datorată în temeiul
celuilalt drept, ceea ce a fost plătit ar trebui să fie creditat pentru ambele, dar nu pro rata, așa cum arată termenii Rescriptului.
Dar în cazul în care nu este datorată nicio dobândă în conformitate cu Legea civilă, iar debitorul plătește pur și simplu o
dobândă care nu a fost stipulată, Împăratul Antoninus, împreună cu Tatăl său, a declarat în Rescript că aceasta ar trebui să fie
creditată asupra principalului. În partea de jos a Rescriptului a fost adăugată următoarea clauză, și anume: "Ceea ce s-a decis
în general cu privire la faptul că dobânda trebuie plătită mai întâi pare să se refere la acea dobândă pe care debitorul este
obligat să o plătească", și cum dobânda plătită în temeiul unui acord nu poate fi recuperată, la fel cum nu ar fi fost plătită nici
dacă nu ar fi fost plătită sub acest nume, nu va fi considerată ca fiind plătită la dorința celui care a primit-o.
20. Întrebarea este pusă de Marcellus, în Cartea a XX-a, dacă cineva convine cu un debitor că îl va accepta pentru principal și
dobândă, dacă plata principalului și a dobânzii va fi proporțională sau dacă dobânda ar trebui să fie plătită mai întâi, iar dacă
rămâne ceva, ar trebui să fie creditată asupra principalului? Nu mă îndoiesc că o astfel de dispoziție cu privire la principal și
la dobândă impune plata mai întâi a dobânzii, iar apoi, dacă există un surplus, acesta ar trebui să fie creditat asupra
principalului.
21. Paulus, Despre Plautius, cartea IV.
Pentru că nu ordinea din actul scris trebuie luată în considerare, ci ceea ce pare a fi intenția părților trebuie să fie determinat
conform legii.
22. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLIII.
Atunci când ceva este datorat, atât pentru o obligație în care este implicată infamia, cât și pentru una care nu are acest
caracter, se consideră că plata se face pentru cea care implică infamia. Prin urmare, dacă ceva este datorat în contul unei
hotărâri judecătorești, sau pe o creanță pentru care nu a fost pronunțată o hotărâre, cred că plata ar trebui să fie aplicată la
hotărâre; și Pomponius adoptă această opinie. Prin urmare, într-un caz în care răspunderea crește prin negație, sau într-unul
care implică o penalitate, trebuie spus că plata trebuie considerată ca fiind făcută pentru aceasta din urmă, prin a cărei
decontare se va realiza eliberarea de penalitate.
23. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
24. Pomponius spune că s-a afirmat foarte corect că, atunci când clauzele și contractele sunt aceleași, plata se va considera că
a fost făcută pro rata asupra tuturor sumelor în cauză.
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24. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIV.
Eu stipulez că plata se va face către mine sau către Stichus, sclavul lui Sempronius. Plata nu poate fi făcută lui Sempronius,
deși el este stăpânul sclavului.
25. Un om care datorează zece aurei, prin plata a jumătate din această sumă va fi eliberat de răspundere pentru jumătate din
obligația sa, și doar restul de cinci aurei vor fi datorate. La fel, dacă cineva datorează Stihu și predă o parte din el, el este
răspunzător pentru restul. Dacă, totuși, datorează un sclav și livrează o parte din Stichus, nu va înceta, din acest motiv, să mai
fie dator unui sclav. În cele din urmă, o acțiune poate fi intentată împotriva sa pentru a recupera sclavul. Dar atunci când
debitorul livrează partea rămasă din Stichus, sau când creditorul este vinovat pentru că nu l-a acceptat, primul va fi eliberat.
26. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Când stipulez pentru mine sau pentru Titius, Titius nu poate intenta o acțiune, nu poate face o novație sau da o eliberare; el
poate doar să fie plătit.
27. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VIII-a.
Dacă stipulez ca plata să fie făcută pentru mine sau pentru un tutore, iar promitentul plătește tutorele fără autoritatea tutorelui
său, el va fi eliberat, în ceea ce mă privește.
28. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Plata poate fi făcută în mod legal către un agent autentic. Ar trebui să considerăm că un agent autentic este cel care a fost
autorizat în mod special sau căruia i-a fost încredințată administrarea tuturor bunurilor comitentului.
29. Uneori, totuși, plata este făcută în mod legal unei persoane care nu este un agent; ca, de exemplu, unuia al cărui nume
este inserat în stipulație, atunci când cineva stipulează plata pentru el însuși sau pentru Titius.
30. Dacă, totuși, cineva îmi ordonă să-l plătesc pe Titius, iar ulterior îi interzice să primească banii, iar eu, fără să știu că i s-a
interzis să-i primească, îi plătesc, voi fi eliberat; dar dacă sunt conștient de acest lucru, nu voi fi eliberat.
31. Cazul este diferit, dacă presupunem că cineva a stipulat pentru sine sau pentru Titius. Căci, chiar dacă îmi interzice să-l
plătesc pe Titius, voi fi totuși eliberat dacă îl plătesc; pentru că stipulația are o anumită condiție pe care stipulantul nu o poate
modifica.
3068

32. Dar chiar dacă plătesc pe cineva care nu este un agent autentic, dar comitentul ratifică plata, va avea loc o eliberare;
pentru că ratificarea este echivalentă cu un mandat.
33. Julianus, Digest, Cartea LIV.
34. Totuși, mandantul trebuie să ratifice actul imediat ce a fost informat despre el, dar cu o oarecare latitudine și toleranță,
care să cuprindă o anumită perioadă de timp. Ca și în cazul unui legat, când este vorba fie de acceptarea, fie de respingerea
acestuia, ar trebui să fie permisă o anumită perioadă de timp, care nu este nici prea mică, nici prea mare și care poate fi mai
bine înțeleasă decât exprimată în cuvinte.
34. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
În cazul în care cineva ar face o plată cu condiția de a putea recupera banii printr-o acțiune personală, dacă principalul nu
ratifică actul agentului, iar acesta nu îl ratifică, o acțiune va fi în favoarea celui care a făcut plata.
35. Există unii tutori care sunt numiți onorifici; există alții care sunt desemnați în scopul de a da informații; alții, încă, sunt
desemnați pentru a face afaceri; sau părintele prescrie acest lucru, astfel încât, de exemplu, unul dintre ei să administreze
tutela, sau tranzacția de afaceri este încredințată unui singur tutore, cu acordul celorlalți; sau pretorul emite un decret cu
referire la acest efect. Prin urmare, eu spun că, indiferent de tipul de tutore, plata poate fi făcută, chiar și unui tutore onorific
(pentru că responsabilitatea îi este atașată), aceasta se face în mod corect; cu excepția cazului în care administrarea tutelei i-a
fost interzisă de către Pretor, căci dacă acesta este cazul, plata nu poate fi făcută în mod legal către el. Eu susțin că aceeași
regulă se aplică și în cazul în care cineva plătește cu bună știință tutorii acuzați de suspiciune, căci administrarea tutelei este,
între timp, considerată ca fiind interzisă acestora.
36. Dacă se face o plată unui tutore care a fost înlăturat, debitorul plătește pe unul care a încetat să mai fie tutore și, din acest
motiv, nu va fi eliberat.
37. Dar ce se întâmplă dacă a plătit pe cineva în locul căruia ar trebui numit un curator; de exemplu, un om care a fost exilat
perpetuu sau temporar? Eu zic că, dacă îl plătește înainte ca curatorul să fi fost înlocuit de el, el ar trebui să fie eliberat de
răspundere.
38. Chiar dacă a plătit un curator care urmează să lipsească pentru afaceri publice, plata va fi legală. Și, într-adevăr, el îl
poate plăti în timpul absenței sale, cu condiția ca un altul să nu fi fost numit în locul său.
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39. Plata poate fi făcută în mod legal unui singur tutore, indiferent dacă tutorele este legal sau testamentar sau dacă a fost
numit în urma unei anchete judiciare.
40. Să vedem dacă plata poate fi făcută în mod legal unui tutore numit în scopul de a da informații, deoarece a fost numit
pentru a-l consilia pe colegul său tutore. Dar, întrucât este un tutore și plata către el nu a fost interzisă, cred că, dacă se face,
va avea loc o eliberare.
41. Plata poate fi făcută în mod corespunzător curatorului unui nebun, precum și curatorului unui om care nu poate avea grijă
de el însuși, fie din cauza vârstei sale, fie din orice alt motiv întemeiat. Cu toate acestea, este stabilit că plata poate fi făcută în
mod legal către curatorul unei persoane aflate sub tutelă.
42. Este clar că un tutelat nu poate plăti fără autoritatea tutorelui său. Dacă el plătește bani, aceștia nu devin proprietatea celui
care i-a primit și pot fi recuperați printr-o acțiune. Este evident că, dacă a fost cheltuit, pupila va fi eliberată de răspundere.
43. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Plata nu poate fi făcută unui tutore fără autoritatea tutorelui său. Acesta nu poate delega un debitor, pentru că nu poate
înstrăina nimic. Dacă, totuși, debitorul l-a plătit, iar banii sunt în siguranță, la cererea de plată a pupilei pentru a doua oară,
debitorul îl poate împiedica printr-o excepție pe motiv de fraudă.
44. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XV.
45. Dacă se acordă o eliberare unui debitor sub condiție, iar condiția este respectată ulterior, se va înțelege că el a fost eliberat
cu ceva timp înainte. Aristo spune că acest lucru are loc chiar și în cazul în care plata se face efectiv, deoarece el susține că
dacă cineva promite bani sub o condiție și îi plătește cu înțelegerea că, în cazul în care condiția va fi respectată, plata va fi
considerată ca fiind făcută, iar condiția este îndeplinită, el va fi eliberat; și nu se poate ridica nicio obiecție deoarece banii au
devenit anterior proprietatea creditorului.
45. Același, Despre Sabinus, Cartea XIX.
Cassius spune că, dacă am dat bani cuiva pentru a-i permite să plătească creditorului meu, iar acesta îi plătește în nume
propriu, niciuna dintre părți nu va fi eliberată. Eu nu voi fi, pentru că nu a fost plătit în numele meu, iar el nu va fi, pentru că
a plătit ceea ce aparținea altuia, dar va fi răspunzător în temeiul mandatului. Dacă, totuși, creditorul cheltuiește banii fără să
se facă vinovat de fraudă, cel care i-a plătit în nume propriu va fi eliberat, de teamă că, dacă s-ar decide altfel, creditorul ar
putea profita de pe urma tranzacției.
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46. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLI.
În cazul în care cineva plătește un sclav care a fost desemnat să colecteze banii, după manumisiunea sa, dacă acest lucru este
în conformitate cu contractul stăpânului său, va fi suficient faptul că nu știa că sclavul fusese manumis. Dacă, totuși, banii au
fost plătiți pentru un motiv legat de peculium, chiar dacă stăpânul știa că sclavul fusese manumit, totuși, dacă *nu știa că
fusese lipsit de peculium, va fi exonerat de răspundere. În ambele cazuri, însă, dacă sclavul manumit a făcut acest lucru cu
scopul de a lua banii de la stăpânul său, el se va face vinovat de furt. Căci dacă îi ordon debitorului meu să plătească o sumă
de bani lui Titius, iar apoi îi interzic lui Titius să o accepte, iar debitorul nu știe acest lucru și îl plătește pe Titius, care
pretinde că este agentul, debitorul va fi eliberat, iar Titius va fi răspunzător într-o acțiune de furt.
47. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXI.
Sclavul meu fugar, pretinzând că este un om liber, ți-a împrumutat bani pe care îi furase de la mine. Labeo spune că ești
răspunzător față de mine și dacă tu, crezând că este liber, îi vei plăti, vei fi eliberat, în ceea ce mă privește. Dacă, însă, plătești
pe altcineva la ordinul lui sau dacă ratifici o astfel de plată, nu vei fi eliberat, pentru că, în primul rând, banii devin ai mei și
se înțelege că sunt plătiți, ca să zic așa, mie însumi. Prin urmare, sclavul meu, încasând ceea ce a împrumutat ca parte a
peculium-ului său, îl va elibera pe debitor, dar dacă îl deleagă sau face o novație, nu va fi cazul.
48. Același, Despre Sabinus, cartea XXII.
Dacă te plătesc dându-ți un obiect al meu care îți era datorat, dar care a fost dat în gaj altuia, nu voi fi eliberat, deoarece bunul
poate fi recuperat de la tine de către cel care l-a primit în gaj.
49. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Dacă, după ce ai stipulat cu Titius pentru zece aurei, apoi stipulezi cu Seius să-ți plătească tot ceea ce nu poți recupera de la
Titius; chiar dacă vei intenta o acțiune pentru zece aurei împotriva lui Titius, Seius tot nu va fi eliberat. Dar ce se întâmplă
dacă Titius, după ce s-a pronunțat o hotărâre judecătorească împotriva sa, nu ar trebui să poată plăti nimic? Chiar dacă veți
intenta mai întâi o acțiune în justiție împotriva lui Seius, Titius nu va fi, în niciun caz, exonerat de răspundere, pentru că nu se
știe dacă Seius va datora ceva. În cele din urmă, dacă Titius a achitat întreaga datorie, Seius nu va fi considerat că a fost
debitor, pentru motivul că nu s-a îndeplinit condiția de care depindea îndatorarea sa.
50. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLV.
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Un fiu aflat sub controlul paternal nu poate elibera un debitor al tatălui său împotriva consimțământului acestuia din urmă,
deoarece el poate dobândi o obligație pentru el, dar nu poate diminua una.
51. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXIV.
Putem fi eliberați de obligații prin plată sau prin înfățișarea în instanță în numele nostru, chiar și împotriva consimțământului
nostru și fără să fim conștienți de aceasta.
52. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLVII.
Când un fideiusor a devenit responsabil pentru zece aurei pentru două persoane, el va fi responsabil pentru douăzeci; și fie că
plătește douăzeci pentru ei împreună, fie zece pentru fiecare, el îi va elibera de răspundere pe ambii debitori. Dacă, însă,
plătește cinci, să vedem care dintre cei doi debitori va elibera de răspundere în această măsură. Cel care este menționat în
liberare va fi exonerat de răspundere pentru această sumă sau, dacă acesta nu apare, suma trebuie să fie creditată la datoria
cea mai veche. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care sunt plătite cincisprezece aurei, dacă este evident care a fost
intenția cu privire la zece dintre ele, iar restul de cinci vor fi creditate pe cealaltă obligație. Dar dacă intenția nu poate fi
stabilită, zece aurei vor fi creditate pe cea mai veche obligație, iar cinci pe cealaltă.
53. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXV.
În cazul în care cineva care a fost desemnat moștenitor al unei părți dintr-o moștenire plătește întreaga sumă de zece aurei pe
care defunctul o promisese, el va fi eliberat de răspundere pentru partea la care are dreptul în calitate de moștenitor; și poate
recupera restul printr-o acțiune personală. Cu toate acestea, dacă, înainte de a intenta această acțiune, restul succesiunii îi
revine, el va fi, de asemenea, răspunzător pentru sold; și, prin urmare, dacă introduce o acțiune personală pentru a recupera
bunuri care nu erau datorate, cred că poate fi împiedicat de o excepție pe motiv de fraudă.
54. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXV.
Dacă un creditor vinde un teren care i-a fost ipotecat și încasează tot ceea ce era datorat, debitorul va fi eliberat. Când
creditorul dă o dezlegare de preț cumpărătorului, sau stipulează cu acesta pentru aceasta, debitorul va fi în continuare eliberat.
Cu toate acestea, dacă un sclav, care a fost pus în gaj, este vândut de către creditor, debitorul nu va fi eliberat, atâta timp cât
sclavul poate fi recuperat în condițiile unei vânzări condiționate; așa cum este cazul în care orice gaj este vândut sub rezerva
rezilierii contractului.
55. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
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Dreptul la acțiune care decurge dintr-o stipulație și dintr-un testament continuă să existe chiar dacă bunul care era datorat a
fost predat; și chiar dacă titlul de proprietate poate fi defectuos, o acțiune poate fi intentată pentru a-l recupera; așa cum, de
exemplu, pot intenta o acțiune pentru un teren, chiar dacă acesta mi-a fost transmis, cu condiția ca vreun drept garantat de
obligație să nu fi fost transferat.
56. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Debitorii sunt eliberați prin plata către oricine care se ocupă de afacerile pupilei în locul tutorelui său; dacă banii devin o
parte din proprietatea pupilei.
57. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Când Stichus și Pamphilus sunt promise la două persoane, Stichus nu poate fi predat unuia și Pamphilus celuilalt, ci
jumătatea fiecăruia dintre ei este datorată fiecărui creditor în parte. Aceeași regulă se aplică atunci când cineva promite să dea
doi Stichus sau doi Pamphilus, sau zece sclavi unui alt sclav care aparține la doi stăpâni. Căci expresia "zece sclavi", ca și
"zece denari", este ambiguă, iar jumătatea celor zece poate fi înțeleasă în două moduri diferite. Dar în ceea ce privește banii,
uleiul, grâul și alte lucruri de acest fel, care sunt incluse într-o specie comună, se pare că intenția a fost ca obligația să fie
împărțită printr-un număr, atunci când acest lucru este mai convenabil pentru promitent și stipulant.
58. Același, Despre Edict, Cartea LI.
Dacă un debitor oferă banii pe care îi datorează, iar creditorul său refuză să-i accepte, pretorul îi va refuza o acțiune.
59. Același, Disputații, Cartea a VII-a.
Există o mare diferență între meșteșugari în ceea ce privește talentele, caracterul, cunoștințele și educația lor. De aceea, dacă
cineva promite să construiască o navă sau o casă, sau să excaveze un șanț, și se convine în mod special că va face acest lucru
cu propria sa lucrare, iar fideiusorul însuși construiește clădirea sau face \excavarea, fără consimțământul stipulantului,
debitorul nu va fi eliberat de răspundere. Prin urmare, chiar dacă fideiusorul ar adăuga următoarea clauză la stipulație:
"Nimic nu va fi făcut de către tine pentru a interveni în dreptul meu de trecere", iar fideiusorul mă împiedică să trec, el nu
face ca stipulația să devină operativă; iar dacă permite ca servitutea să se bucure de ea, el nu împiedică stipularea să producă
efecte.
60. Julianus, Digest, cartea XIII.
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Dacă un sclav împrumută bani din peculium-ul său, iar debitorul său, neștiind că stăpânul său a murit, îi plătește sclavului
înainte de a fi intrat în posesiune, acesta va fi eliberat. Aceeași regulă de drept se va aplica chiar dacă debitorul plătește banii
după ce sclavul a fost manuntit, cu condiția ca el să ignore faptul că peculium-ul său nu i-a fost lăsat moștenire; și nici nu
contează dacă banii i-au fost livrați în timpul vieții sau după moartea stăpânului său, deoarece, chiar și în acest din urmă caz,
debitorul va fi eliberat, la fel ca și cum debitorul ar fi fost obligat de creditorul său să plătească o sumă de bani lui Titius;
căci, deși creditorul poate fi mort, totuși, nu-i plătește mai puțin corect lui Titius, cu condiția ca el să nu fi știut că a murit.
61. Același, Digest, Cartea LII.
În cazul în care cineva stipulează că o suprafață de teren va fi transmisă lui sau lui Titius, chiar dacă terenul va fi dat lui
Titius, el va avea totuși dreptul la o acțiune, dacă va fi ulterior evacuat; la fel ca și cum ar fi stipulat un sclav, iar promitentul
i-ar fi dat lui Titius unul care urma să fie liber sub o condiție, iar sclavul ar fi obținut ulterior libertatea.
62. În cazul în care un om, care a promis că îi va da pe Stichus sau Pamphilus, îl rănește pe Stichus, el nu este eliberat prin
faptul că l-a livrat, mai mult decât dacă l-ar fi promis doar pe Stichus și l-ar fi livrat după ce a fost rănit de el. La fel, dacă
cineva promite să dea un sclav, și îl predă rănit, nu va fi eliberat de răspundere. Iar dacă procesul este în curs de judecată, iar
pârâtul predă un sclav care a fost rănit de el, ar trebui să fie judecat; și chiar dacă predă un sclav care a fost rănit de altcineva,
va fi judecat, dacă va putea da un alt sclav.
63. Același, Digest, cartea LIV.
În cazul în care cineva care a promis să dea un sclav sau să plătească zece aurei ție sau lui Titius, îi predă lui Titius o parte
din sclav, iar după aceea îți plătește zece aurei, el poate intenta o acțiune pentru a recupera partea de sclav, nu împotriva lui
Titius, ci împotriva ta, ca și cum i-ar fi dat lui Titius, cu consimțământul tău, ceva ce nu-i datora. Aceeași regulă se va aplica
și în cazul în care el va plăti zece aurei după moartea lui Titius; deoarece el poate recupera partea de sclav mai degrabă de la
tine decât de la moștenitorul lui Titius.
64. Dacă doi co-stipulatori încheie un contract prin care se obligă să li se livreze un sclav, iar promitentul livrează fiecăruia
dintre ei părți diferite de sclavi diferiți, nu există nicio îndoială că nu va fi eliberat. Dacă, însă, el le dă amândurora părți din
același sclav, are loc o eliberare, deoarece obligația comună are un asemenea efect încât ceea ce este plătit la două persoane
este considerat ca fiind plătit la una singură. Pe de altă parte, atunci când doi fideiusori promit că un sclav va fi livrat și dau
părți din sclavi diferiți, ei nu vor fi eliberați, dar dacă dau părți din același sclav, vor fi eliberați de răspundere.
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65. Am stipulat ca zece aurei să îmi fie plătite sau ca un sclav să fie predat lui Titius. Dacă sclavul este predat lui Titius,
promitentul va fi eliberat, în ceea ce mă privește; iar înainte de a fi predat, pot cere cei zece aurei.
66. Dacă îi încredințez lui Titius toate afacerile mele, iar ulterior, fără știrea debitorilor mei, îi interzic să le deruleze, aceștia
din urmă, plătindu-l, vor fi eliberați; căci cel care încredințează cuiva afacerile sale se înțelege că le ordonă debitorilor săi să
îl plătească ca agent al său.
67. Dacă debitorul meu, fără nici o autoritate din partea mea, ar crede în mod eronat că are consimțământul meu pentru a plăti
bani unei alte persoane, el nu va fi eliberat; și, prin urmare, nimeni nu va fi eliberat de răspundere prin plata unui agent, care
se oferă voluntar să tranzacționeze afacerile altuia.
68. În cazul în care un sclav fugar care afirmă că este liber vinde orice proprietate, s-a decis că cumpărătorii nu sunt eliberați
de răspundere față de stăpânul său prin plata sclavului fugar.
69. Dacă un ginere plătește o zestre socrului său, fără știrea fiicei acestuia din urmă, el nu va fi eliberat, dar poate intenta o
acțiune personală de recuperare împotriva socrului său, cu excepția cazului în care fiica lui ratifică ceea ce a făcut. Ginerele
se aseamănă, într-o anumită măsură, cu cel care plătește pe agentul unei persoane absente, deoarece, în cazul unei zestre, fiica
participă la zestre și este, ca să spunem așa, parteneră în obligație.
70. Dacă eu, dorind să fac o donație lui Titius, îi ordon debitorului meu să îi plătească o sumă de bani, chiar dacă Titius ar
putea accepta banii cu intenția de a-i face ai mei, debitorul va fi, totuși, eliberat de răspundere. Dacă, totuși, Titius îmi va da
ulterior aceiași bani, aceștia vor deveni ai mei.
71. Un testator a desemnat, ca moștenitor, un fiu aflat sub control paternal de la care primise o garanție. În cazul în care
acesta ar intra pe moștenire din ordinul tatălui său, se pune întrebarea dacă acesta din urmă poate introduce o acțiune
împotriva fideiusorului. Am afirmat că, ori de câte ori debitorul principal devine moștenitorul celui care a primit cauțiunea,
fideiusorii vor fi eliberați, deoarece nu pot fi îndatorați față de aceeași persoană, în contul aceleiași persoane.
72. Dacă un hoț restituie cuiva care revendică o moștenire bunuri pe care le-a încasat de la debitorii moștenirii, acesta din
urmă va fi eliberat.
73. Dacă stipulez că trebuie plătite zece aurei sau că trebuie predat un sclav și primesc două garanții, Titius și Maevius, iar
Titius plătește cinci aurei, el nu va fi eliberat până când Maevius nu va plăti și el cinci. Dacă, totuși, Maevius livrează o parte
dintr-un sclav, amândoi vor rămâne responsabili.
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74. Oricine se poate proteja prin intermediul unei excepții perpetue poate recupera ceea ce a plătit și, prin urmare, nu va fi
eliberat. Prin urmare, atunci când unul dintre cei doi promitenți încheie o convenție prin care nu i se va cere nimic, chiar dacă
va face plata, celălalt va rămâne, totuși, răspunzător.
75. Alfenus Varus, Epitome din Digestul lui Paulus, Cartea a II-a.
Tot ceea ce un sclav a împrumutat sau a depus din peculium-ul său, chiar dacă poate fi vândut sau manuntit ulterior, poate fi
plătit în mod legal; cu excepția cazului în care se întâmplă ceva din care dacă se poate deduce că plata a fost făcută împotriva
consimțământului persoanei căreia îi aparținea sclavul în acel moment. Dacă, totuși, cineva împrumută, cu dobândă, bani de
la el care aparțineau stăpânului său, în timp ce sclavul conducea afacerile stăpânului său cu permisiunea acestuia, se va aplica
aceeași regulă. Căci se consideră că cel care a încheiat contractul cu sclavul a primit banii de la acesta și i-a plătit, cu acordul
stăpânului său.
76. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea I.
Dacă tatăl meu ar muri, lăsându-și soția însărcinată, iar eu, în calitate de moștenitor, aș cere plata tuturor datoriilor datorate
lui; unele autorități susțin că îmi voi păstra totuși dreptul la acțiune și, dacă nu se va naște ulterior niciun copil, că pot intenta
în mod legal un proces, deoarece este adevărat că sunt singurul moștenitor existent. Julianus spune că cea mai bună opinie
este că întreaga moștenire la care am fost moștenitor a fost revendicată de mine înainte de a fi sigur că nu se va naște un
copil; sau a patra parte, pentru că se puteau naște trei copii; sau a șasea, pentru că se puteau naște cinci. Căci Aristotel a
afirmat că se pot naște cinci copii, deoarece pântecele unei femei are atâtea recipiente, și că la Roma a existat o femeie venită
din Alexandria, în Egipt, care a avut cinci copii la o singură naștere, toți supraviețuind. Am obținut confirmarea acestui lucru
în Egipt.
77. Același, Despre Urseius Ferox, Cartea a II-a.
Ori de câte ori unul dintre mai mulți fideiusori și-a plătit partea sa ca și cum ar fi tranzacționat afacerile debitorului principal,
acest lucru este considerat la fel ca și cum debitorul însuși ar fi plătit partea de datorie pentru care unul dintre fideiusori era
răspunzător; dar acest lucru nu diminuează valoarea datoriei principale și doar fideiusorul, în numele căruia s-a făcut plata,
este eliberat.
78. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
Atunci când cineva stipulează că plata va fi făcută către el sau către Titius, cea mai bună opinie este că aceasta va fi făcută în
mod corespunzător numai către Titius, atunci când el rămâne în aceeași stare în care era atunci când a fost încheiat stipulația.
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Dacă, totuși, el a fost adoptat, sau trimis în exil, sau i s-a interzis folosirea focului și a apei, sau a devenit sclav, nu se poate
spune că plata legală a fost făcută, pentru că acest acord, și anume, "Dacă rămâne în aceeași condiție", se înțelege că a fost
inclus în mod tacit în stipulație.
79. Dacă îi ordon debitorului meu să îl plătească pe Titius și, ulterior, îi interzic lui Titius să primească banii, iar debitorul
meu, nefiind conștient de acest fapt, îl plătește, s-a considerat că debitorul a fost eliberat, dacă Titius nu a primit banii cu
intenția de a profita de ei; în caz contrar, aceștia ar rămâne proprietatea debitorului, ca și cum ar fi fost pe cale să îi fure, și,
prin urmare, nu poate fi eliberat prin efectul legii; totuși, este corect să i se acorde o scutire prin intermediul unei excepții,
dacă este gata să-mi cedeze dreptul de acțiune personală, pe motiv de furt, la care are dreptul împotriva lui Titius; așa cum se
face atunci când un soț, dorind să facă o donație soției sale, îi ordonă debitorului său să o plătească. Căci, și în acest caz,
deoarece banii nu devin proprietatea femeii, debitorul nu va fi eliberat, dar poate fi protejat împotriva soțului printr-o
excepție, dacă îi cedează dreptul de acțiune pe care îl are împotriva soției sale. În cazul enunțat, o acțiune pentru furt va fi în
favoarea mea, după pronunțarea divorțului, atunci când este în interesul meu ca banii să nu fie însușiți.
80. Acțiunea De peculia a fost intentată împotriva unui stăpân și, după ce s-a pronunțat o hotărâre împotriva lui, acesta a
plătit. S-a dat părerea că garanțiile primite pentru sclav au fost eliberate, deoarece aceiași bani pot fi folosiți pentru a satisface
mai multe pretenții, deoarece atunci când se dă o garanție pentru plata unei hotărâri, iar hotărârea este pronunțată împotriva
pârâtului, iar acesta o plătește el însuși, garanțiile sunt eliberate, nu numai din cauza satisfacerii hotărârii, ci și în temeiul
stipulației. Acest caz este destul de asemănător cu cel în care posesorul unei proprietăți, crezându-se moștenitor, face plata,
iar moștenitorul nu este eliberat; pentru că acest lucru se întâmplă deoarece posesorul, plătind bani care nu erau datorate în
nume propriu, îi poate recupera.
81. În cazul în care cel care a promis un sclav îl eliberează pe cel care trebuie să fie liber sub o condiție, cred că opinia cea
mai bună este că nu trebuie să așteptăm îndeplinirea condiției, ci că creditorul poate intenta o acțiune personală pentru
recuperare. Dacă, totuși, între timp, condiția nu va fi îndeplinită, cel care a promis va fi eliberat, la fel ca și în cazul în care
cineva ar fi făcut plata din greșeală, în timp ce o condiție era în așteptare, iar aceasta ar trebui să fie îndeplinită înainte ca el
să introducă acțiunea personală. Dar cu siguranță nu se poate spune că, dacă Stichus ar muri, iar condiția nu s-ar îndeplini,
debitorul ar fi eliberat, deși dacă nu ar fi fost îndeplinită în timpul vieții sale, el ar fi fost eliberat de răspundere, deoarece, în
acest caz, nu ai făcut, în niciun moment, sclavul meu în mod absolut. În caz contrar, s-ar putea considera, de asemenea, că,
dacă îmi livrezi un sclav de care se bucură o altă persoană, iar sclavul moare în timpul duratei uzufructului, vei fi considerat
eliberat prin această livrare; această opinie nu poate fi adoptată în niciun caz, la fel ca și în cazul în care ai fi livrat un sclav
deținut în comun, iar acesta ar fi murit.
82. În cazul în care cineva se constituie fideiusor pentru o persoană care s-a întors după ce a lipsit pentru afaceri publice, și
nu riscă să fie acționat în justiție din acest motiv, va fi și fideiusorul eliberat după expirarea unui an? Această opinie nu a fost
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adoptată de Julianus, chiar și atunci când nu exista nicio putere de a acționa împotriva fideiusorului. În acest caz, totuși, în
conformitate cu termenii Edictului, restituirea ar trebui să fie acordată prin intermediul unei acțiuni împotriva fideiusorului
însuși, așa cum se procedează împotriva fideiusorului care ucide sclavul promis.
83. În cazul în care cineva care a devenit fideiusor pentru tine față de Titius dă un gaj pentru garantarea ulterioară a obligației
sale, iar tu îl numești ulterior moștenitorul tău, deși nu vei fi răspunzător în virtutea fideiusiunii, totuși, gajul va rămâne
grevat. Dacă aceeași persoană dă o altă garanție și te numește pe tine moștenitorul său, el spune că este mai bine să se
considere că obligația debitorului pentru care s-a luat garanția fiind stinsă, va fi eliberat și cel care i-a devenit garant.
84. Același, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Dacă, dorind să plătesc banii, îi depun, la indicația ta, la un evaluator pentru a fi testați, Mela, în Cartea a X-a, spune că faci
acest lucru pe riscul tău. Acest lucru este adevărat, în cazul în care a fost vina ta că monedele nu au fost testate imediat,
pentru că atunci va fi la fel ca și cum aș fi fost gata să plătesc, iar tu, dintr-un motiv sau altul, ai fi refuzat să accepți banii. În
acest caz, banii nu sunt întotdeauna pe riscul dumneavoastră, căci ce se întâmplă dacă îi ofer într-un moment sau într-un loc
nepotrivit? Cred că rezultatul ar fi că, chiar dacă cumpărătorul și vânzătorul, având puțină încredere unul în celălalt, ar trebui
să depună banii și marfa, banii vor fi pe riscul cumpărătorului, dacă el însuși a ales persoana la care au fost depozitați, iar
aceeași regulă se va aplica și mărfii, deoarece vânzarea a fost perfectată.
85. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
Dacă cineva plătește creditorul meu în locul meu, chiar dacă eu nu am cunoștință de aceasta, voi dobândi dreptul de a intenta
o acțiune în justiție pentru a-mi recupera gajul. De asemenea, dacă cineva plătește moșteniri, legatarii trebuie să renunțe la
posesia bunurilor; în caz contrar, moștenitorul va avea dreptul la un interdict pentru a-i obliga să le predea.
86. Papinianus, Despre adulter, Cartea I.
În cazul în care un creditor este acuzat de o crimă, nimic nu împiedică plata banilor de către debitorii săi; în caz contrar,
multe persoane nevinovate ar fi private de mijloacele de apărare necesare.
87. Paulus, Despre adulter, Cartea a III-a.
Nici nu se consideră că este interzis ca plata să fie făcută de partea acuzată către creditorul său.
88. Ulpianus, Reguli, Cartea a II-a.
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În toate cazurile în care persoanele sunt exonerate de răspundere, sunt exonerați și accesoriile, de exemplu fideiusorii și
bunurile ipotecate sau gajate; cu excepția cazului în care, având loc o fuziune între creditor și fideiusori, debitorul principal
nu este exonerat.
89. Marcianus, Rules, Book II.
În plata banilor, se întâmplă uneori ca două obligații să fie stinse printr-o singură plată, în același timp; ca, de exemplu, atunci
când cineva vinde creditorului său bunul care a fost gajat pentru a garanta datoria sa; căci se întâmplă ca, prin vânzare, să se
stingă și obligația datoriei. Din nou, atunci când un creditor face un legat unui pupilaș care a împrumutat bani fără autoritatea
tutorelui său, cu condiția ca acesta să plătească acești bani, se consideră că pupilașul i-a plătit din două motive: în primul
rând, pentru a-și achita datoria, deoarece va fi creditată pe partea falnică a moștenitorului; și în al doilea rând, pentru a
respecta condiția care îi va permite să obțină legatul. De asemenea, dacă a fost lăsat moștenire uzufructul unei sume de bani,
se întâmplă ca, printr-o singură plată, moștenitorul să se elibereze de obligația impusă prin testament și să-l facă pe legatar
răspunzător față de el însuși. Același lucru se întâmplă și în cazul în care cineva a fost obligat de către instanță să vândă sau
să închirieze un bun altuia; pentru că, fie prin vânzare, fie prin închiriere, moștenitorul va fi eliberat de obligația impusă prin
testament și îl va face pe legatar răspunzător față de el însuși.
90. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
90. Callippus a considerat că, deși un soț a promis soției sale, care era stipulantă, că, în cazul în care căsătoria ar fi dizolvată,
terenul care a fost ipotecat pentru zestre ar trebui dat în plată, totuși ar fi suficient să ofere suma zestrei.
91. Aceeași autoritate i-a declarat lui Fronto că, în cazul în care un tutore continua să administreze afacerile tutelei, deși
fusese acuzat de o crimă capitală, i se putea plăti ceea ce i se cuvenea efectiv tutorelui său.
92. Marcianus, Reguli, Cartea a III-a.
Dacă cineva dă creditorului său, cu acordul acestuia, cu titlu de plată, un fel de bunuri în locul altora, iar acesta este evacuat,
obligația anterioară va continua să existe. Dacă bunul ar fi evins doar parțial, obligația pentru întreaga sumă va rămâne
intactă, deoarece creditorul nu l-ar fi acceptat dacă ar fi existat vreo îndoială cu privire la titlu.
93. Dar chiar dacă, de exemplu, ar fi dat două terenuri în loc să își plătească datoria, iar unul dintre ele ar fi fost evacuat,
obligația ar rămâne neafectată. Prin urmare, atunci când un obiect este dat în plată pentru altul, se realizează o eliberare de
răspundere și aparține în mod absolut celui care îl primește.
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94. Dar atunci când cineva, prin fraudă, dă în plată o suprafață de teren estimată la mai mult decât valorează, nu va fi eliberat
decât dacă compensează deficitul.
95. Același, Reguli, Cartea a IV-a.
În cazul în care plata este făcută unui tutore fără autoritatea tutorelui său și se deschide o anchetă pentru a se stabili momentul
în care acesta a profitat de ea, se ia în considerare data la care a introdus acțiunea; și aceasta pentru a se stabili dacă poate fi
împiedicat printr-o excepție pe motiv de fraudă.
96. Este evident (după cum spune Scaevola) că, dacă bunul a fost pierdut înainte de a se fi introdus o chestiune, se consideră
uneori că pupila a profitat pecuniar; adică dacă a cumpărat ceva care era necesar și care ar fi trebuit să fie cumpărat din banii
săi. Pentru că se consideră că a profitat de tranzacție prin simplul fapt că nu a devenit mai sărac. De aceea, a fost avansată
opinia că decretul macedonean al Senatului nu se aplică în cazul unui fiu aflat sub controlul paternal, dacă a împrumutat bani
pentru lucruri necesare și i-a pierdut.
97. Marcellus, Opinii.
Titia, pentru a-și asigura zestrea, a intrat în posesia bunurilor soțului ei și a acționat în toate privințele ca și cum le-ar fi
deținut, căci a încasat veniturile și a vândut bunurile mobile. Întreb dacă ceea ce a colectat din proprietatea soțului ei ar trebui
să fie creditat la zestrea ei? Marcellus răspunde că, în cazul menționat, nu părea nedrept ca un astfel de credit să fie făcut,
pentru că ceea ce femeia a colectat în astfel de circumstanțe ar trebui mai degrabă să fie considerat o plată. Dar dacă arbitrul
desemnat să decidă cu privire la recuperarea zestrei ar trebui să ceară și o socoteală pentru dobânda care trebuie să fie
prestată, aceasta trebuie calculată în așa fel încât ceea ce a ajuns în mâinile femeii să nu fie dedus din întreaga sumă, ci să fie
mai întâi creditat asupra dobânzii la care avea dreptul. Acest lucru nu este inechitabil.
98. Marcianus, Despre formula ipotecară.
Înțelegem că o sumă de bani este plătită în mod natural, acolo unde este socotită creditorului. Dacă, însă, este plătită altuia
din ordinul său, sau creditorului său, sau cuiva care urmează să-i devină debitor, sau chiar unei persoane căreia intenționează
să o doneze, el ar trebui să fie exonerat de răspundere. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care creditorul ratifică o plată
care a fost efectuată. De asemenea, în cazul în care banii sunt plătiți unui tutore, unui curator, unui agent sau oricărui
succesor, indiferent de cine ar fi acesta, sau unui sclav care este administrator, acest lucru va fi valabil. În cazul în care, în
scopul stingerii unei ipoteci, se dă o dezlegare, prin intermediul unei stipulații sau fără aceasta, termenul de "plată" nu poate
fi adoptat, dar cel de "satisfacție" poate fi adoptat.
3080

99. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Dacă, după ce ți-am promis aur, îți dau în schimb, fără știrea ta, cupru, nu voi fi eliberat, dar nu pot să-l recuperez ca fiind
plătit fără a fi datorat, pentru că l-am dat cu bună știință; totuși, dacă mă vei acționa în judecată pentru aur, pot să-ți interzic
prin intermediul unei excepții, dacă nu vei restitui cuprul pe care l-ai primit.
100. Același, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Plata poate fi făcută în mod corect unui intendent dacă acesta a fost concediat fără știrea debitorului; căci el este plătit cu
acordul stăpânului său și dacă cel care îl plătește nu știe că stăpânul său l-a retras, el va fi eliberat.
101. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIV.
Satisfacția este echivalentă cu plata.
102. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a V-a.
Oricine poate face o plată în numele unui debitor care nu știe, chiar și împotriva consimțământului său; căci este stabilit de
dreptul civil că poate fi îmbunătățită condiția unei persoane care nu știe și care nu vrea.
103. Paulus, Despre Edict, Cartea LVI.
Termenul de "plată" se aplică oricărei eliberări de răspundere făcute în orice mod și se referă la fondul obligației, mai
degrabă decât la livrarea banilor.
104. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXI.
În cazul în care cineva plătește cu intenția de a primi din nou banii, nu va fi eliberat, așa cum nu sunt înstrăinați banii care
sunt plătiți pentru a fi restituiți.
105. Paulus, Despre Edict, Cartea LXII.
Oricine dispune ca plata să fie făcută este considerat el însuși ca plătind.
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106. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXVII.
Atunci când cineva stipulează ca zece aurei să fie plătite în miere, mierea poate fi livrată acestuia înainte de a fi inițiată o
procedură în temeiul stipulației. Dacă, totuși, o acțiune a fost odată începută, iar cei zece aurei au fost ceruți, datoria nu mai
poate fi plătită în miere.
107. Iarăși, dacă eu stipulez ca plata să fie făcută către mine sau către Titius, iar eu, ulterior, deschid o acțiune în justiție,
plata nu mai poate fi făcută către Titius, deși ar fi putut fi făcută înainte de a fi fost introdusă problema.
108. Același, Despre Edict, Cartea LXXV.
Dacă cineva, cu bună credință, ar plăti o persoană care s-a ocupat de bunăvoie de afacerea altuia, când va fi eliberat? Julianus
spune că el va fi eliberat atunci când principalul va ratifica tranzacția. El întreabă, de asemenea, dacă se poate intenta o
acțiune personală împotriva lui pentru recuperare, din acest motiv, înainte ca principalul să ratifice tranzacția. Ca răspuns la
aceasta, el spune că este o diferență cu ce intenție a fost făcută plata, dacă aceasta a fost făcută pentru ca debitorul să fie
eliberat imediat sau numai după ce principalul a ratificat. actul. În primul caz, agentul poate fi dat în judecată imediat, iar
apoi, când principalul a ratificat ceea ce a avut loc, dreptul la acțiune se va stinge; dar, în al doilea caz, nu se va naște nicio
cauză de acțiune decât dacă principalul refuză să ratifice ceea ce a făcut agentul.
109. Dacă un creditor, căruia i s-a făcut o plată fără știrea sa, se dă drept arogant, acceptarea banilor va fi valabilă dacă tatăl o
ratifică, dar dacă nu o face, debitorul poate recupera ceea ce a plătit.
110. În cazul în care există doi co-stipulatori și plata este făcută agentului unuia dintre ei, care este absent, și înainte ca acesta
să o ratifice, plata este făcută celuilalt, ultima plată, ca și prima, rămâne în suspensie; deoarece nu se știe dacă ultimul
stipulant a încasat ceva care era datorat sau care nu era datorat.
111. Paulus, Despre Plautius, Cartea a II-a.
Dacă eu stipulez în felul următor: "Promiți să mă plătești pe mine sau pe Titius?", iar debitorul este de acord să mă plătească,
deși o acțiune de încasare a banilor pe baza unui acord informal va fi în favoarea mea, promitentul poate totuși să-l plătească
pe cel care a fost adăugat. Iar dacă stipulez pentru mine sau pentru Titius cu un fiu aflat sub control paternal, tatăl poate să îl
plătească pe Titius din peculium, adică dacă dorește să plătească în numele său, și nu în cel al fiului său; deoarece atunci când
plata este făcută persoanei care a fost adăugată, se consideră că este făcută către mine. Prin urmare, dacă plata a ceva ce nu
este datorat este făcută către persoana care a fost adăugată, Julianus spune că se poate intenta un proces împotriva
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stipulantului pentru a o recupera, astfel încât nu are nicio importanță dacă eu îți ordon să îl plătești pe Titius sau dacă
stipularea a fost formulată în acest mod la început.
112. Același, Despre Plautius, Cartea a IV-a.
Cel care a dat în plată un sclav care nu-i aparținea, va fi eliberat, dacă sclavul a fost dobândit prin uzucapiune.
113. 113. Același, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Ori de câte ori ceea ce îți datorez devine al tău pe vecie, iar titlul este perfect și ceea ce a fost plătit nu poate fi recuperat,
eliberarea va fi completă.
114. Același, Despre Plautius, Cartea a VIII-a.
Prin testamentul meu, i-am poruncit intendentului meu să fie liber și i-am lăsat moștenire peculium-ul său. După moartea
mea, el a încasat banii de la debitorii mei. Se pune întrebarea dacă moștenitorul meu poate să rețină ceea ce a colectat din
peculium-ul său. Dacă a colectat banii după ce a intrat în posesia succesiunii, nu poate exista niciun dubiu că nu îi poate
reține din peculium-ul său din acest motiv; deoarece, fiind liber, va deveni el însuși răspunzător dacă debitorii succesiunii vor
fi eliberați prin plată. Dar dacă administratorul a primit banii înainte ca moștenirea să fi intrat în posesiune, iar debitorii au
fost eliberați prin plata acestora, suma poate fi fără îndoială dedusă din peculium, deoarece administratorul începe să fie dator
moștenitorului prin faptul că a făcut afaceri cu acesta sau a îndeplinit mandatul său. Dacă, totuși, debitorii nu sunt eliberați și,
în desfășurarea afacerii mele, ați fost plătit de ei, iar eu nu am ratificat ulterior actul dumneavoastră, și atunci, dacă doresc să
intentez o acțiune pe motiv de mandat voluntar, se pune întrebarea dacă pot face acest lucru în mod corespunzător dacă dau o
garanție pentru a vă despăgubi împotriva pierderii. Nu cred că acesta este cazul, pentru că nu se poate intenta o acțiune pe
motiv de reprezentare voluntară, deoarece nu am ratificat tranzacția și, prin urmare, debitorii rămân răspunzători față de
mine.
115. Același, Despre Plautius, cartea IX.
În cazul în care un debitor este uzufructuarul unui sclav, sclavul poate fi eliberat prin intermediul unei eliberări, deoarece se
va considera că a dobândit din proprietatea uzufructuarului. Același lucru îl spunem și în cazul unei convenții.
116. Același, Despre Plautius, cartea XIV.
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Atunci când, din ordinul meu, plătești ceea ce îmi datorezi creditorului meu, ești eliberat în ceea ce mă privește, iar eu sunt
eliberat de răspundere față de creditorul meu.
117. Pomponius, Despre Plautius, Cartea I.
În cazul în care fiica unui nebun divorțează de soțul ei, s-a hotărât că zestrea poate fi plătită curatorului agnatei, cu acordul
fiicei, sau fiicei cu acordul agnatei.
118. Același, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
Dacă datornicul unui tutore, la indicația acestuia și fără autoritatea tutorelui, plătește bani creditorului celui dintâi, el îl
eliberează pe tutore de răspunderea față de creditor, dar el însuși rămâne obligat. El se poate însă proteja prin intermediul
unei excepții. Dar, dacă nu era îndatorat față de tutore, nu poate introduce o acțiune personală de recuperare împotriva
acestuia din urmă, care nu este responsabil, deoarece a acționat fără autoritatea tutorelui, și nici împotriva creditorului, cu
care a contractat din ordinul altuia. Cu toate acestea, tutorele, care a fost eliberat de răspundere pentru datoria sa, poate fi
acționat în justiție în cadrul unei acțiuni pretoriene pentru suma de care a beneficiat din punct de vedere pecuniar.
119. Marcellus, Digest, cartea XIII.
Dacă cineva promite doi sclavi și îl predă pe Stichus, iar ulterior devine proprietarul respectivului Stichus, el va fi eliberat de
răspundere prin predarea lui. În ceea ce privește plata banilor, există mai puține îndoieli și, de fapt, aproape deloc. Căci în
Alfenus, Servius spune că un creditor care este dispus să accepte mai puțin decât este datorat de debitorul său și să-l
elibereze, poate face acest lucru primind frecvent o sumă de bani de la el, returnând-o și, ulterior, primind-o din nou; de
exemplu, dacă un creditor, căruia un debitor îi datorează o sută de aurei, este dispus să-l elibereze în schimbul plății a zece și,
după ce a primit cele zece, îi dă înapoi aceleași monede, iar apoi le primește și le returnează până la suma totală, iar în cele
din urmă le reține, deși acest lucru nu a fost acceptat de anumite autorități ca fiind o plată suficientă, deoarece cel care ia
banii pentru a-i restitui pare mai degrabă că i-a plătit el însuși decât că i-a primit.
120. Același, Digest, cartea XVI.
Un sclav, după ce i s-a ordonat să plătească zece aurei unui tutore și să devină liber, dacă tutorele este un moștenitor sau dacă
condiția este doar personală, poate sclavul, făcând plata către tutore în absența tutorelui său, să-și obțină libertatea? O
anumită dificultate va apărea în compararea acestei condiții cu cea care constă într-un act; de exemplu, dacă el ar trebui să-și
ofere serviciile unui tutore, ceea ce poate fi făcut fără intervenția tutorelui său. Și, se întreabă cineva, dacă i se ordonă să
plătească un nebun care are un curator; dacă, plătind curatorului, va fi eliberat? Să presupunem că o suprafață de teren a fost
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lăsată cuiva cu condiția ca plata să fie făcută unui minor sau unei persoane care este nebun. Trebuie reținut că, în toate aceste
cazuri, plata poate fi făcută în mod legal tutorelui sau curatorului, dar nu este valabilă dacă este făcută persoanei nebune sau
tutorelui, de teamă că ceea ce se plătește poate fi pierdut din cauza slăbiciunii lor. Pentru că nu a fost intenția testatorului ca
condiția să fie considerată ca fiind îndeplinită, indiferent de modul în care s-a făcut plata.
121. Celsus, Digest, Cartea XXIV.
Dacă predai un sclav cu titlu de reparație pentru o pagubă comisă, iar altcineva are uzufructul asupra sclavului respectiv sau
acesta a fost gajat pentru o datorie față de Titius, cel în favoarea căruia s-a pronunțat o hotărâre împotriva ta poate face ca
hotărârea să fie executată și nu va fi necesar să se aștepte până când creditorul îl va evacua. Dacă, totuși, uzufructul se va
stinge sau dacă obligația gajului va fi achitată, cred că va avea loc o eliberare.
122. Același, Digest, cartea XXVI.
Orice lucru care a fost promis la o anumită dată poate fi dat sau plătit imediat, căci tot timpul intermediar se înțelege că este
lăsat liber promitentului pentru a face plata.
123. 123. The Same, Digest, Cartea XXVII.
Atunci când, după ce am stipulat zece aurei pentru a fi plătite mie sau lui Titius, accept cinci; promitentul poate plăti în mod
corect restul de cinci lui Titius.
124. Dacă un fideiusor plătește mandatarului creditorului, iar acesta din urmă ratifică plata după ce a trecut timpul în care
fideiusorul ar fi putut fi eliberat, totuși, pentru motivul că fideiusorul a plătit în timp ce era încă răspunzător din cauza
fideiusiunii sale, el nu poate recupera ceea ce a plătit, și este la fel de îndreptățit la acțiunea în mandat împotriva debitorului
principal ca și cum ar fi plătit creditorului atunci când era prezent.
125. Din nou, dacă creditorul, neștiind că plata a fost făcută mandatarului său, dă o dezlegare sclavului sau fiului debitorului,
iar acesta află ulterior de plată și o ratifică, aceasta este confirmată; iar dezlegarea pe care a dat-o nu mai are nici o forță sau
efect. Pe de altă parte, dacă el nu ratifică plata, eliberarea rămâne valabilă.
126. Dacă, totuși, neavând cunoștință de plată, el inițiază o acțiune în justiție și ratifică plata în timp ce procesul este în curs,
partea împotriva căreia este intentată acțiunea va fi eliberată; dar dacă nu o ratifică, hotărârea va fi pronunțată împotriva
pârâtului.
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127. Marcellus, Digest, Cartea XX.
Atunci când cineva care datorează zece aurei le oferă creditorului său, iar acesta, fără nici un motiv întemeiat, refuză să le
accepte, iar ulterior debitorul le pierde, fără nici o vină din partea sa, el se poate apăra printr-o excepție pe motiv de fraudă,
chiar dacă, după ce a fost notificat, nu face plata; într-adevăr, nu este corect ca el să fie răspunzător pentru banii pierduți,
pentru că nu ar fi fost răspunzător dacă creditorul ar fi fost dispus să-i ia. Prin urmare, ceea ce creditorul nu a primit ar trebui
să fie considerat ca fiind plătit. Și, cu siguranță, dacă un sclav făcea parte din zestre, iar soțul l-a oferit, iar sclavul a murit,
sau dacă el a dat bani și i-a pierdut, după ce femeia a refuzat să accepte sclavul sau banii, el încetează să mai fie răspunzător
prin efectul legii.
128. Dacă îmi ești dator cu Stichus și ești în întârziere în a-l preda, după ce l-ai promis sub condiție, și în timp ce condiția
este în curs, Stichus moare, deoarece prima obligație nu poate fi reînnoită, să vedem dacă se poate intenta un proces pentru a
recupera sclavul, dacă nu a existat nicio stipulație. Se poate spune însă în replică că, atunci când debitorul a promis
creditorului stipulant sub condiție, nu pare să fi fost în întârziere în ceea ce privește livrarea sclavului. Căci este adevărat că
cel care a fost notificat și a refuzat să îl livreze va fi exonerat de răspundere, dacă îl oferă ulterior.
129. Dar dacă creditorul ar stipula cu un altul, fără știrea debitorului? Și în acest caz, debitorul ar trebui considerat ca fiind
eliberat de răspundere; la fel ca și în cazul în care cineva ar oferi un sclav în numele debitorului, iar stipulantul ar refuza să-l
accepte.
130. Aceeași opinie a fost dată și în cazul în care un om, după ce un sclav i-a fost furat, a stipulat sub condiție tot ceea ce
hoțul era în măsură să plătească sau să facă; căci hoțul va fi eliberat de răspundere într-o acțiune de recuperare, dacă
proprietarul sclavului ar refuza să-l accepte atunci când este oferit. Cu toate acestea, dacă stipularea a fost încheiată în timp
ce sclavul se afla într-o provincie, și să presupunem că, înainte ca hoțul sau promitentul să poată intra în posesia lui, sclavul
ar muri, nu ar exista niciun motiv pentru aplicarea regulii pe care am menționat-o mai sus; deoarece, din cauza absenței
sclavului, nu se poate considera că acesta a fost oferit.
131. Am stipulat pentru Stichus și Pamphilus, când Pamphilus îmi aparținea. Dacă el ar înceta să-mi aparțină, promitentul nu
va fi eliberat prin darea lui Pamphilus; căci nu se consideră că s-a încheiat niciun contract cu referire la sclavul Pamphilus,
nici ca obligație, nici ca plată. Dar dacă cineva stipulează livrarea unui sclav, promitentul, prin darea unuia dintre sclavii care
îi aparțineau în momentul în care a fost făcută stipulația, va fi eliberat. Și, într-adevăr, stipulantul, prin termenii înțelegerii,
pare să fi contractat livrarea unui sclav care nu-i aparținea promitentului la momentul respectiv. Să presupunem că stipulația
a fost următoarea: "Promiți să dai unul dintre sclavii pe care Sempronius i-a lăsat?". Dacă Sempronius a lăsat trei, unul dintre
ei ar aparține stipulantului; și să vedem dacă ceilalți doi sclavi care aparțineau altcuiva ar muri, dacă obligația ar continua să
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existe. Cea mai bună opinie este că stipulația se va stinge, cu excepția cazului în care sclavul rămas care aparține stipulantului
ar înceta să mai fie al său înainte de moartea celorlalți doi.
132. În cazul în care cineva care datorează un sclav îl dă pe Stichus, care are dreptul la libertatea sa în temeiul unui contract
de fiducie, nu se consideră că acesta a fost eliberat. Căci predarea sclavului de către el echivalează cu mai puțin decât dacă lar fi dat în timp ce era încă susceptibil de a fi predat cu titlu de reparație pentru un prejudiciu comis. Prin urmare, se va aplica
aceeași regulă în cazul în care el predă un gropar sau un alt sclav degradat? În acest caz, nu putem nega faptul că a dat un
sclav, dar acesta diferă de cele anterioare, deoarece are un sclav care nu poate fi luat de la el.
133. Cel care promite un sclav trebuie să livreze un sclav pe care stipulantul îl poate mantui, dacă dorește să o facă
acest lucru.
134. Același, Digest, cartea XXXI.
134. Am dat o cauțiune de douăzeci de sesterți și un gaj de zece, pentru a garanta treizeci de sesterți pe care îi împrumutasem.
Creditorul a încasat zece prin vânzarea gajului. Această sumă de zece sesterți diminuează întreaga datorie (așa cum susțin
anumite autorități), dacă, atunci când a plătit cei zece, debitorul nu a spus nimic despre aceasta; sau (ceea ce este opinia mea)
are dreptul fideiusorul să fie eliberat de răspunderea pentru sesterți pentru tot ceea ce este datorat, pentru motivul că, prin
menționarea acestui lucru, debitorul ar fi putut aduce acest lucru; și cum el nu a spus nimic, ar fi considerat mai degrabă că a
intenționat să facă plata a ceea ce a fost garantat? Înclin mai degrabă să cred că titularul obligației ar trebui să fie autorizat să
crediteze ceea ce a fost plătit pentru acea parte a creanței pentru care debitorul era responsabil în mod individual.
135. Modestinus, Rules, Book III.
Tot ceea ce este colectat de la debitor ca penalitate ar trebui să fie în beneficiul creditorului.
136. The Same, Rules, Book VIII.
Așa cum o eliberare anulează toate acțiunile anterioare până la acel moment, fuziunea produce același efect; căci dacă un
debitor devine moștenitorul creditorului său, fuziunea succesiunii anulează acțiunea de recuperare a datoriei.
137. Același, Opinii, Cartea a VI-a.
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Modestinus consideră că, după ce s-a plătit tot ceea ce era datorat pe un cont tutelar fără nici o convenție, dacă, după un
anumit interval de timp, drepturile de acțiune sunt cesionate, cesiunea este nulă, deoarece nu mai există un astfel de drept.
Dacă, totuși, acest lucru a fost făcut înainte de plată, sau dacă s-a convenit între părți ca drepturile de acțiune să fie cesionate,
iar plata este făcută, iar cesiunea are loc ulterior, drepturile de acțiune vor rămâne intacte; deoarece, chiar și în ultimul caz,
prețul celor care au fost cesionate pare mai degrabă să fi fost plătit decât faptul că dreptul care exista la acel moment a fost
stins.
138. Același, Pandectele, Cartea a VII-a.
Un contract pentru serviciile sale nu poate fi încheiat de un stăpân cu libertul său pentru o perioadă anterioară obținerii
libertății sale.
139. Javolenus, Despre Cassius, Cartea XI.
Când banii aparținând altuia sunt plătiți fără știrea sau consimțământul proprietarului, ei continuă să fie proprietatea acestuia.
Dacă este amestecat cu alți bani, astfel încât nu poate fi separat, se afirmă în Cărțile lui Gaius că va aparține persoanei care îl
primește; astfel încât o acțiune de furt va fi în favoarea proprietarului împotriva celui care a plătit banii.
140. Același, Epistole, Cartea a X-a.
Banii pe care mi-i datorați, sau orice altă proprietate pe care vă ordon să o prezentați în prezența mea, când acest lucru este
făcut, face ca voi să fiți imediat eliberați, iar proprietatea să-mi aparțină. Căci, întrucât posesia bunurilor menționate nu este
deținută de fapt de nimeni, ea este dobândită de mine și este, ca să zicem așa, considerată ca fiind livrată mie manu longa.
141. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a IV-a.
O obligație poate fi stinsă în același mod în care a fost contractată. Prin urmare, atunci când am încheiat o înțelegere cu
privire la un bun, aceasta trebuie să fie îndeplinită prin transferul lucrului însuși, ca, de exemplu, atunci când împrumutăm un
obiect pentru a fi consumat, iar valoarea sa în bani trebuie să fie dată în schimb; iar atunci când am contractat ceva verbal,
obligația trebuie să fie îndeplinită prin livrarea obiectului sau prin cuvinte. Prin cuvinte, atunci când promitentul primește o
dezlegare; prin livrarea articolului, atunci când se dă ceea ce s-a promis. De asemenea, în cazul în care se efectuează o
cumpărare, o vânzare sau un contract de închiriere, dacă acest lucru se face prin simplul consimțământ, contractul poate fi
desființat printr-un acord contrar.
142. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea a VI-a.
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Dacă eu stipulez plata către mine sau către Titius, iar Titius moare, nu poți plăti moștenitorul său.
143. Dacă Titius ar depune un vas în mâinile mele și moare lăsând mai mulți moștenitori, iar unii dintre ei mă notifică să îl
predau, cel mai bun lucru va fi ca pretorul, după ce a fost solicitat, să îmi ordone să predau vasul unora dintre moștenitori,
condiții în care nu voi mai fi răspunzător pentru depozit față de cei rămași; dar dacă îl predau, cu bună credință și fără să fi
fost ordonat de pretor, voi fi eliberat; sau, ceea ce este mai adevărat, nu voi fi răspunzător de obligația rezultată din depozit.
Cea mai bună cale de urmat, însă, este de a face acest lucru prin ordinul magistratului.
144. Proculus, Epistole, Cartea a V-a.
Dacă Cornelius dăruiește soțului ei, cu titlu de zestre, un teren care îi aparține, în numele Seiei, și nu ia nicio dispoziție cu
privire la restituirea lui; și face acest lucru în așa fel încât între Seia și soțul ei să se încheie o înțelegere conform căreia, în
cazul în care va avea loc un divorț, terenul va fi restituit lui Cornelius; Nu cred că, în cazul în care divorțul are loc, soțul
poate înapoia în siguranță terenul lui Cornelius, dacă Seia îi interzice acest lucru; la fel cum, în cazul în care, în lipsa unei
înțelegeri neoficiale, femeia, după divorț, ar dispune ca terenul să fie înapoiat lui Cornelius, iar apoi, înainte de a face acest
lucru, i-ar interzice, nu ar putea fi înapoiat în siguranță. Dacă, totuși, înainte ca Seia să interzică acest lucru, soțul ei ar fi
trebuit să returneze terenul lui Cornelius, iar el nu avea niciun motiv să creadă că, dacă ar fi făcut acest lucru, ea nu ar fi fost
de acord, nu cred că ar fi fost mai bine sau mai echitabil să se predea terenul lui Seia.
145. Pomponius, Diverse pasaje, cartea XIV.
Dacă eu împrumut bani sclavului tău și apoi îl cumpăr și, după ce a fost mancurtizat, el îmi plătește, nu poate recupera banii.
146. Proculus, Epistole, Cartea a VII-a.
Ați intentat o acțiune De peculia împotriva unui stăpân pentru o datorie a sclavului său, și s-a considerat că garanțiile nu au
fost eliberate. Dacă același sclav, căruia i s-a încredințat administrarea peculumului său, va plăti banii, ați citit corect că
garanțiile vor fi eliberate.
147. Callistratus, Edictul de monitorizare, Cartea I.
Se plătește mai puțin decât întreaga sumă, fie prin cantitate, fie prin timp.
148. Paulus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
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Practica noastră este că plata nu poate fi făcută în mod corect avocatului într-un proces; pentru că este absurd ca ea să fie
făcută înainte ca procesul să fie decis către cineva căruia nu i se acordă dreptul de a executa hotărârea. Dacă, totuși, îi este dat
în scopul plății, el va fi eliberat după ce plata a fost făcută.
149. Celsus, Digest, Cartea XX.
În cazul în care o datorie este plătită de către agentul meu, nu o pot recupera, deoarece atunci când cineva numește un agent
pentru tranzacționarea tuturor afacerilor sale, se consideră că i-a ordonat acestuia să plătească creditorilor săi banii la care au
dreptul și nu este necesar să se aștepte până când principalul ratifică tranzacția.
150. Scaevola, Digest, Cartea a V-a.
Un tată a murit intestat și și-a lăsat moștenitoare pe fiica sa. Mama ei și-a desfășurat afacerile și a făcut ca bunurile sale să fie
vândute de bancheri, iar toate acestea au fost trecute în conturile acestora. Bancherii au plătit toate veniturile din vânzare și,
după aceasta, timp de aproximativ nouă ani, mama ei s-a ocupat de tot ceea ce trebuia făcut în numele fiicei sale minore și, în
cele din urmă, a dat-o în căsătorie și i-a predat bunurile sale. S-a pus întrebarea dacă fata avea dreptul la vreo acțiune
împotriva bancherilor, în condițiile în care nu ea, ci mama ei, a stipulat prețul de vânzare a bunurilor date lor. Răspunsul a
fost că, în cazul în care exista vreun dubiu cu privire la faptul că bancherii au fost eliberați prin lege, după ce au plătit banii,
ar trebui să se considere că au fost eliberați de răspundere. Claudius: Pentru că rămâne următoarea întrebare cu referire la
autoritatea de a acționa, și anume, dacă prețul proprietății despre care bancherii știau că aparține minorului părea să fi fost
plătit cu bună credință mamei, care nu avea dreptul de administrare. Prin urmare, în cazul în care aceștia ar fi avut cunoștință
de acest lucru, nu ar fi fost exonerați de răspundere, cu condiția ca mama să se dovedească a fi insolvabilă.
151. Același, Digest, cartea XXIX.
Un creditor a furnizat următoarele cu referire la mai multe dintre creanțele și biletele sale: "Eu, Titius Maevius, recunosc că
am primit și că am în mâinile mele (pentru care am dat o eliberare lui Gaius Titius) tot soldul în cont, după ce s-a făcut un
calcul al banilor pentru care Stichus, sclavul lui Gaius Titius, mi-a dat un bilet la ordin." S-a pus întrebarea dacă se poate
intenta o acțiune în justiție pentru a încasa alte bilete la ordin care nu au fost semnate de Stichus, ci doar de debitorul însuși.
Răspunsul a fost că a fost stinsă doar acea obligație pentru care s-a declarat că a fost făcută plata.
152. Lucius Titius i-a scris lui Seius, care îi datora patru sute de sesterți pe două bilete, dintre care unul de o sută și celălalt de
trei sute, să-i trimită suma biletului de o sută de Maevius și Septicius. Îl întreb dacă Seius ar fi eliberat dacă ar pretinde că a
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plătit lui Maevius și Septicius și suma de trei sute de sesterți? Răspunsul a fost că, dacă creditorul nu i-a ordonat să plătească
biletul de trei sute de sesterți sau nu a ratificat plata după ce aceasta a fost făcută, atunci nu va fi eliberat.
153. Lucius Titius, în două stipulații diferite, una cerând cincisprezece aurei la o dobândă mare, cealaltă douăzeci la o
dobândă mai mică, l-a obligat pe Seius la aceeași dată, în așa fel încât biletul de douăzeci de aurei să fie plătit primul, adică în
zilele de Sânzienele lui septembrie. Debitorul, după ce s-a scurs timpul de plată a ambelor stipulații, a plătit douăzeci și șase
de aurei, iar creditorul nu a precizat în baza cărei stipulații s-a făcut plata. Întreb dacă ceea ce a fost plătit a stins obligația
care era mai întâi scadentă; cu alte cuvinte, dacă principalul de douăzeci de aurei ar trebui să fie considerat ca fiind plătit, iar
restul de șase aurei plătite cu titlu de dobândă. Mi s-a răspuns că așa se obișnuiește să se înțeleagă.
154. Același, Digest, cartea XXVII.
Un fiu în calitate de moștenitor a administrat.averea tatălui său, a împrumutat bani care făceau parte din ea lui Sempronius,
pe care i-a primit în rate, iar ulterior, fiind minor, a respins averea. S-a pus întrebarea dacă curatorul averii tatălui ar avea
dreptul la o acțiune în echitate împotriva lui Sempronius. Răspunsul a fost că nu există nimic în cazul enunțat care să indice
faptul că cel care a plătit ceea ce a împrumutat nu ar trebui să fie eliberat.
155. Labeo, Epitome de probabilități de Paulus, Cartea a VI-a.
Dacă debitorul tău refuză să fie eliberat de tine, iar el este prezent, nu poate fi eliberat de tine împotriva voinței sale. Paulus:
Mai mult, poți să-ți eliberezi debitorul, dacă este prezent, chiar și fără consimțământul său, înlocuindu-l cu cineva cu care să
stipulezi plata datoriei cu intenția de a face o novație; și chiar dacă nu-i dai o eliberare, totuși, în ceea ce te privește, datoria se
stinge imediat, deoarece, dacă încerci să o recuperezi, vei fi împiedicat de o excepție pe motiv de fraudă.
156. Pomponius, Epistole, Cartea a IX-a.
Dacă promiți să-mi livrezi un sclav care aparține altuia, sau dacă ți s-a ordonat prin testament să faci acest lucru, iar sclavul
ar trebui să fie manuntit de către stăpânul său înainte de a fi obligat să mi-l livrezi, această manuntire va avea același efect ca
și moartea, căci dacă sclavul moare, tu nu vei fi răspunzător.
157. Dacă, totuși, cineva care a promis să dea un sclav și, după ce a fost numit moștenitor de către stăpân, îl predă pentru a fi
liber cu o condiție, va fi eliberat.
158. Scaevola, Întrebări discutate public.
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În cazul în care există doi co-stipulanți și unul dintre ei îl numește pe celălalt moștenitor, să vedem dacă obligația nu se va
contopi. S-a decis că nu va fi fuzionată. Care a fost avantajul acestei decizii? În cazul în care moștenitorul introduce o acțiune
în justiție pentru a obliga bunul să îi fie predat, acesta trebuie să îi fie predat fie pentru că este moștenitor, fie pentru că are
dreptul la el în nume propriu. Cu toate acestea, există o mare diferență în acest caz, pentru că, dacă unul dintre stipulanți
poate fi prescris printr-o excepție temporară care rezultă din contract, este important să se știe dacă moștenitorul introduce
acțiunea în nume propriu sau în calitate de moștenitor, pentru ca în acest fel să se poată stabili dacă va exista sau nu un motiv
de excepție.
159. Din nou, în cazul în care există doi codebitori și unul dintre ei îl desemnează pe celălalt drept moștenitor, obligația nu va
fi contopită.
160. Dacă, totuși, un debitor principal îl numește pe moștenitor drept fideiusor, obligația va fi contopită. Și se poate considera
ca regulă generală că, atunci când o obligație principală este alăturată unei obligații accesorii, cele două se contopesc, dar
când există două obligații principale, una dintre ele se adaugă celeilalte mai degrabă pentru a întări acțiunea decât pentru a
produce o contopire.
161. Care este regula în cazul în care un fideiusor îl numește pe debitorul principal moștenitorul său? Obligația va fi
fuzionată, conform opiniei lui Sabinus, deși Proculus nu este de acord cu aceasta.
162. Papinianus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
În cazul în care cineva căruia un debitor i-a plătit bani aparținând altuia continuă să ceară plata a ceea ce i se cuvine în timp
ce banii respectivi se află în mâinile sale și nu se oferă să returneze ceea ce a primit, va fi împiedicat de o excepție pe motiv
de fraudă.
163. Dacă, totuși, împrumut bani care sunt proprietatea comună sau îi plătesc, un drept la acțiune și o eliberare vor apărea
imediat cu referire la partea mea, indiferent dacă se ia în considerare interesul comun indivizibil asupra banilor sau dacă
acești bani sunt considerați, nu în ceea ce privește existența lor corporală, ci în ceea ce privește suma lor.
164. Dar atunci când un fideiusor plătește bani aparținând altcuiva, în scopul de a fi. exonerat de răspundere, iar aceștia sunt
cheltuiți, el poate introduce o acțiune în mandat. Prin urmare, dacă el plătește banii pe care i-a sustras, el poate introduce o
acțiune în mandat după ce a plătit valoarea hotărârii obținute într-o acțiune de furt sau într-una de recuperare a bunurilor.
165. Favius Januarius către Papinianus, Salutare: Titius îi datora lui Gaius Seius o anumită sumă de bani în temeiul unui
contract de fiducie și, de asemenea, o sumă la fel de mare din alt motiv, pe care nu a putut să o încaseze, dar care, după ce a
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fost plătită, nu a putut fi recuperată. Un sclav, care era agentul lui Titius, a plătit suma de bani în timpul absenței stăpânului
său, aceasta fiind egală cu valoarea uneia dintre creanțe, și a declarat că ar trebui să fie creditată pe întreaga datorie. Vă întreb
asupra cărei creanțe ar trebui să se considere că suma plătită a fost creditată. Răspunsul a fost că, dacă Seius i-a declarat lui
Titius că plata ar trebui să fie creditată asupra întregii datorii, termenul "datorie" pare să indice doar suma datorată în temeiul
fiduciei, și nu cea pentru care nu putea intenta o acțiune în justiție, și după plata căreia banii nu puteau fi recuperați. Dar cum
sclavul, care era agentul lui Titius, a plătit banii în timpul absenței stăpânului său, proprietatea banilor respectivi nu ar fi
trecut la creditor în cadrul unei obligații de genul celei în care s-ar putea recurge la o excepție, chiar dacă s-ar pretinde că
plata a fost făcută pentru această datorie; pentru că nu este probabil ca stăpânul să fi desemnat sclavul său să plătească banii
pentru datoria care nu trebuia plătită, și nici să facă plata din peculium pentru a elibera sclavul de răspunderea de garanție, pe
care sclavul și-a asumat-o fără a se referi la beneficiul peculiumului său.
166. Același, Întrebări, Cartea XXVIII.
"Promiți să-l livrezi pe Stichus sau pe Pamphilus, oricare dintre ei voi dori?". Unul dintre sclavi fiind mort, numai
supraviețuitorul poate fi revendicat, cu excepția cazului în care a existat o întârziere în livrarea celui care a murit și pe care
reclamantul l-a ales; căci atunci ar fi trebuit să fie livrat numai cel care a murit, ca și cum ar fi fost singurul inclus în
obligație.
167. Atunci când promitentul a avut dreptul de a face alegerea, iar unul dintre sclavi a murit, poate fi revendicat doar
supraviețuitorul. Dacă, însă, unul dintre ei moare din vina debitorului, deoarece el avea dreptul de alegere, deși, între timp, nu
poate fi cerut decât cel care poate fi predat, debitorul nu poate oferi valoarea estimată a celui mort, dacă se întâmplă să fie
mult mai puțin valoros decât celălalt; pentru motivul că această regulă a fost stabilită în folosul reclamantului și pentru a
pedepsi pe promitent. Cu toate acestea, dacă celălalt sclav moare ulterior, fără vina debitorului, nu se poate, în niciun caz,
intenta o acțiune în temeiul stipulației, deoarece acesta din urmă, în momentul morții sale, nu a făcut ca stipulația să devină
operațională. Dar, întrucât frauda nu trebuie să rămână nepedepsită, o acțiune pe acest motiv poate fi, în mod rezonabil,
utilizată. Regula este diferită, în ceea ce privește persoana unui garant, dacă acesta ucide sclavul promis, deoarece el va fi
răspunzător în cadrul unei acțiuni în temeiul stipulației, la fel cum ar fi fost dacă debitorul ar fi murit fără a lăsa un
moștenitor.
168. Acceptarea unei moșteniri fuzionează uneori o obligație prin efectul legii; de exemplu, atunci când un creditor intră în
patrimoniul debitorului, ca moștenitor al acestuia, sau, pe de altă parte, debitorul intră în cel al creditorului. Uneori se
substituie plății dacă un creditor, care a împrumutat bani unui tutore fără autoritatea tutorelui său, devine moștenitorul
acestuia, deoarece el nu își rezervă din masa succesorală doar suma de care a profitat tutorele, ci întreaga sumă a datoriei. Se
întâmplă ocazional ca o obligație nulă să fie confirmată prin acceptarea unei moșteniri; căci dacă un moștenitor care a predat
moștenirea în conformitate cu Decretul Trebellian al Senatului devine moștenitorul beneficiarului fiduciei, sau o femeie care
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se constituie fideiusor pentru Titius devine moștenitoarea acestuia, obligația civilă va începe să piardă beneficiul excepției
din cauza moștenirii persoanei care era răspunzătoare de drept, căci nu se cuvine să se vină în ajutorul unei femei care își
asumă răspunderea în nume propriu.
169. Afirmația obișnuită potrivit căreia fideiusorul care devine moștenitor al debitorului principal este eliberat de răspundere
în calitate de fideiusor este adevărată atunci când se constată că obligația promitentului principal este mai mare. Căci, dacă
debitorul principal a fost obligat doar, fideiusorul va fi eliberat. Pe de altă parte, nu se poate spune că obligația fideiusorului
nu se stinge, dacă debitorul are o apărare personală proprie; căci dacă a împrumutat bani cu bună credință unui minor de
douăzeci și cinci de ani, iar acesta i-a pierdut, iar cel din urmă a murit în termenul în care ar fi putut cere restituirea integrală,
lăsându-l moștenitor pe fideiusorul său, este greu de susținut că dreptul prevăzut de legea pretoriană, prin care minorul putea
obține o reparație, protejează obligația fideiusorului, care era dreptul principal, și la care obligația fideiusorului era accesorie,
fără a lua în considerare legea pretoriană. Prin urmare, scutirea de restituire va fi acordată în termenul prevăzut fideiusorului
care devine moștenitorul minorului.
170. Obligația naturală se stinge prin efectul legii, de exemplu, prin plata banilor, precum și printr-o convenție justă, sau
printr-un jurământ; deoarece legătura de echitate prin care se susține singură este dizolvată prin dreptatea convenției, și de
aceea se spune că o cauțiune dată de un minor este eliberată pentru aceste motive.
171. S-a pus întrebarea dacă cineva poate stipula în felul următor: "Promiți să plătești zece aurei mie sau fiului meu?" sau în
felul următor: "Mie sau tatălui meu?". Se poate face o distincție foarte corectă în astfel de cazuri, căci atunci când fiul
stipulează, tatăl este adăugat numai atunci când stipulația nu poate fi dobândită pentru el; și, pe de altă parte, nimic nu
împiedică ca fiul să fie adăugat ori de câte ori tatăl stipulează, căci atunci când un tată stipulează pentru fiul său, se înțelege
că el stipulează pentru el însuși, când nu o face în mod expres. În cazul expus, este clar că fiul este adăugat, nu în legătură cu
obligația, ci în scopul plății.
172. Eu stipulez ca un uzufruct să fie dat mie sau lui Titius. Dacă Titius își pierde drepturile civile, nu se pierde puterea de a-l
plăti, deoarece putem stipula în felul următor: "Promiteți să mă plătiți pe mine sau pe Titius în cazul în care statutul său s-ar
schimba?".
173. Atunci când se adaugă un lunatic sau un tutelat, banii pot fi plătiți în mod corespunzător tutorelui sau curatorului său,
dacă plata poate fi făcută în mod legal și către aceștia în scopul respectării unei condiții. Această regulă Labeo și Pegasus
cred că ar trebui adoptată din cauza convenienței sale generale. Ea poate fi adoptată, dacă banii au fost folosiți în beneficiul
fie al tutorelui, fie al nebunului. Acesta este și cazul în care cineva este obligat să plătească un stăpân și își plătește sclavul
pentru ca acesta să-și plătească stăpânul. Dar atunci când i se ordonă să plătească un sclav, iar el îl plătește pe stăpânul său,
nu se înțelege că a respectat condiția, decât dacă îl plătește cu acordul sclavului. Aceeași opinie trebuie să fie dată cu referire
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la plată, dacă Sempronius, după ce a stipulat ca zece aurei să fie plătite lui sau lui Stichus, sclavul lui Maevius, debitorul ar
trebui să plătească banii lui Maevius, stăpânul sclavului.
174. Atunci când un creditor se află în posesia averii debitorului său care nu-i aparține și obține din ea atât cât ar elibera
moștenitorul, dacă orice alt posesor al averii i-ar plăti, nu se poate spune că fideiusorii sunt eliberați, deoarece nu trebuie să
se presupună că cel de la care a fost evacuată averea a plătit banii.
175. V-ați făcut vinovat de fraudă, pentru a nu intra în posesia a ceea ce ați luat dintr-o moștenire aparținând altuia. Dacă
posesorul predă însuși bunul sau plătește în instanță valoarea sa estimată, tranzacția va fi în beneficiul dumneavoastră,
deoarece reclamantul nu mai are niciun interes în această chestiune. Cu toate acestea, dacă, după ce ați fost dat în judecată în
prealabil, efectuați o plată în contul fraudei pe care ați comis-o, acest lucru nu va fi în niciun fel în beneficiul posesorului
proprietății.
176. Dacă, din ordinul meu, îi împrumutați bani lui Titius, un astfel de contract seamănă cu unul încheiat între un tutore și
debitorul tutelatului său; de aceea, dacă mandantul este dat în judecată și se pronunță o hotărâre judecătorească împotriva sa,
rațiunea sugerează că debitorul nu va fi eliberat, chiar dacă banii ar fi fost plătiți, ci creditorul trebuie să cedeze mandantului
drepturile sale de acțiune împotriva debitorului, pentru ca acesta din urmă să îl plătească. Acest lucru se referă la comparația
pe care am făcut-o cu privire la tutorele și debitorul tutorelui său; deoarece, deoarece tutorele este răspunzător față de tutorele
său pentru că nu a intentat o acțiune împotriva debitorului său, atunci când acțiunea este intentată împotriva unuia dintre ei,
celălalt nu va fi eliberat; iar dacă tutorele are o hotărâre judecătorească pronunțată împotriva sa, acest fapt nu va fi în
beneficiul debitorului. În plus, se afirmă de obicei că o acțiune contrară de tutelă ar trebui să fie introdusă împotriva tutorelui,
pentru a-l obliga pe acesta din urmă să cedeze drepturile sale de acțiune împotriva debitorilor.
177. În cazul în care creditorul pierde procesul împotriva debitorului, din vina sa, este probabil că nu va putea obține nimic
de la mandatar prin acțiunea pe mandat, deoarece el însuși a fost vinovat pentru că nu a fost în măsură să cedeze drepturile
sale de acțiune către mandatar.
178. Dacă între cumpărător și vânzător, înainte ca vreunul dintre ei să fi predat ceva, se convine ca vânzarea să fie anulată,
fideiusorul care a fost primit va fi eliberat la desființarea contractului.
179. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
Debitorul unui tutore, după ce a fost delegat de tutorele său, a plătit banii creditorului acestuia din urmă. Eliberarea va avea
loc, dacă se va dovedi că acest lucru s-a făcut fără niciun aranjament fraudulos cu tutorele. Atunci când se comite o fraudă, cu
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toate acestea, creditorul tutorelui va fi responsabil față de tutore în temeiul interdicției bazate pe fraudă, dacă se va stabili că a
participat la aceasta.
180. În cazul în care o pupila a devenit moștenitoarea unui magistrat care numise în mod fraudulos un tutore pentru un alt
minor, tutorele ei s-a compromis cu acesta din urmă. Tutela de sex feminin a refuzat să ratifice acest compromis. Cu toate
acestea, ea va fi eliberată de banii tutorelui ei, iar tutorii nu pot intenta o acțiune pretoriană împotriva minorului, care a primit
ceea ce i se cuvenea. Este evident că, dacă minorul va prefera să restituie banii tutorelui tutorelui pupilei feminine, după ce a
anulat tranzacția, el va avea dreptul la o acțiune pretoriană împotriva acestei pupile care era moștenitoarea magistratului.
181. O soră căreia i se datora o moștenire de la fratele ei, care era moștenitor, după ce a fost intentată o acțiune pentru a
colecta moștenirea, a făcut un compromis; și, mulțumindu-se cu nota debitorului, nu a mai făcut niciun demers pentru a-și
obține moștenirea. S-a hotărât că, deși nu s-a făcut nicio delegare și nu a avut loc nicio eliberare, riscul biletului era în
continuare al ei. Prin urmare, în cazul în care aceasta ar fi revendicat moștenirea, după ce a încheiat acordul, ar fi putut fi
împiedicată din punct de vedere juridic printr-o excepție bazată pe acord.
182. În cazul în care se dau gajuri pentru două contracte în același timp, creditorul trebuie să crediteze orice sumă pe care o
primește pe cele două contracte, proporțional cu valoarea fiecărei datorii, iar alegerea nu depinde de voința sa, deoarece
debitorul a supus valoarea bunurilor gajate la aceste contracte în comun. S-a hotărât că, dacă datele ar fi fost separate, iar
excesul de valoare al gajurilor ar fi fost supus răspunderii, prima obligație ar fi fost legal plătită cu prețul primit pentru gaj,
iar cea de-a doua cu excesul acestuia.
183. Atunci când cineva care a fost numit moștenitor deliberează dacă va accepta moștenirea, iar banii au fost plătiți unui
substitut din greșeală pentru a achita o datorie, iar moștenirea îi revine ulterior, motivul condiției dispare. Din acest motiv,
obligația datoriei se stinge.
184. Același, Definiții, Cartea a II-a.
Atunci când un debitor plătește bani în contul mai multor creanțe și nu indică pe care dintre ele dorește să o achite, se
consideră că are dreptul de preferință cea care implică infamia; apoi, cea de care este atașată o pedeapsă; în al treilea rând,
cea care este garantată prin ipotecă sau gaj de bunuri; iar după aceasta, are prioritate o obligație individuală, și nu una pentru
care răspunde un altul, ca, de exemplu, cea a unei fideiusiuni. Autoritățile antice au stabilit această regulă deoarece li s-a
părut probabil ca un debitor diligent, dacă ar fi fost sfătuit în mod corespunzător, să își desfășoare afacerile în acest mod. În
cazul în care nu există niciuna dintre aceste condiții, plata ar trebui să se facă mai întâi pentru cea mai veche creanță. În cazul
în care suma plătită este mai mare decât cea cerută de o singură datorie, prima obligație care are prioritate fiind achitată, se va
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considera că surplusul a fost creditat pe cea de-a doua, fie ca satisfacție completă, fie în scopul diminuării acesteia în această
măsură.
185. Paulus, Întrebări, cartea XV.
Un oarecare om și-a grevat proprietatea și, ulterior, a pus un drept de retenție suplimentar asupra unuia dintre terenuri,
promițându-l ca zestre pentru fiica sa, și l-a transferat. Dacă aceasta din urmă ar fi evacuată de către creditor, trebuie să se
considere că soțul poate acționa în temeiul promisiunii zestrei, la fel ca și în cazul în care tatăl ar fi dat, cu titlu de zestre fiicei
sale, un sclav care urma să fie liber sub condiție, sau o moștenire care fusese lăsată condiționat; căci predarea acestor lucruri
nu poate constitui o eliberare de răspundere, adică decât în cazul în care este sigur că ele vor rămâne intacte.
186. O opinie diferită trebuie să fie dată cu referire la banii sau bunurile pe care un patron, în conformitate cu Legea faviană,
le ia pentru el însuși după moartea libertului său; pentru că această acțiune, așa cum este recentă, nu poate revoca o eliberare
de răspundere atunci când aceasta a fost obținută odată.
187. Un minor în vârstă de douăzeci și cinci de ani, care a fost înșelat de creditorul său, are dreptul să beneficieze de această
regulă și poate obține restituirea a tot ceea ce a plătit în contul datoriei sale.
188. În cazul în care un tată plătește bani aparținând unui peculium castrense, trebuie să înțelegem că acest lucru este ca și
cum ar fi făcut plata cu ceea ce aparținea altuia; deși poate rămâne în posesia celui căruia i-a fost plătit, dacă fiul moare
primul, și ab intestat. Dar se consideră că este dobândit doar atunci când fiul moare, iar evenimentul a declarat cui aparține.
Acesta este unul dintre cazurile în care lucrurile care se întâmplă ulterior arată ceea ce s-a întâmplat anterior.
189. Pot face o stipulație valabilă pentru ca zece aurei să fie plătite mie sau lui Titius în mod absolut la calende; sau
condiționat mie la calendele din ianuarie, sau lui Titius la calendele din februarie. Ar putea apărea o îndoială cu privire la
validitatea acestei clauze dacă mi se va plăti mie la calendele din februarie, iar lui Titius la calendele din ianuarie. Cu toate
acestea, este mai bine să spunem că stipulația este valabilă, deoarece, întrucât această stipulație se referă la o dată fixă, plata
nu poate fi făcută către mine înainte de calendele lui februarie; și, prin urmare, plata poate fi făcută și către Titius.
190. În cazul în care cineva stipulează pentru sine sau pentru Titius și spune că, dacă nu-l plătești pe Titius, trebuie să-l
plătești pe el, se consideră că a stipulat condiționat. Prin urmare, chiar dacă stipulația a fost făcută în felul următor: "Stabilești
să-mi plătești mie zece aurei, sau lui Titius cinci?", iar lui Titius i se plătesc cinci, debitorul principal va fi eliberat, în ceea
ce-l privește pe stipulant. Acest lucru poate fi admis dacă s-a înțeles în mod expres că o penalizare ar trebui, ca să spunem
așa, să fie impusă promitentului, dacă plata nu se face către Titius. Dar acolo unde cineva stipulează pur și simplu pentru el
însuși sau pentru Titius, Titius este adăugat doar de dragul plății; și, prin urmare, dacă cinci aurei i-au fost plătite, celelalte
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cinci rămân în continuare în obligație. Și, pe de altă parte, dacă eu stipulez ca cinci aurei să-mi fie plătite mie și zece să fie
plătite lui, iar cinci sunt plătite lui Titius, termenii stipulației nu-mi permit să fiu eliberat. Mai mult, dacă el plătește zece și nu
cere ca cinci să fie restituite, zece mi se vor datora în cadrul unei acțiuni în mandat.
191. Stipulez plata către mine la Roma, sau către Titius la Efes. Să vedem dacă, prin plata către Titius la Efes, debitorul va fi
eliberat de răspunderea față de mine. Dacă acestea sunt acte diferite, așa cum crede Iulianus, problema nu este aceeași. Pentru
că, întrucât debitorul este eliberat pe seama plății, care este lucrul principal, el va fi eliberat, chiar dacă eu aș stipula ca
Stichus să-mi fie dat mie, iar Pamphilus lui Titius, iar el îl predă pe Pamphilus lui Titius; dar când stipulez doar un act, de
exemplu, pentru construirea unei case pe terenul meu sau pe cel al lui Titius, dacă el construiește pe terenul lui Titius, nu va
avea loc o eliberare? pentru că nimeni nu a spus că, atunci când un act este dat pentru altul, are loc o eliberare. Cea mai bună
opinie este că, în acest caz, are loc, deoarece nu se consideră că un act este făcut pentru altul, ci se realizează alegerea
promitentului.
192. Atunci când un sclav, supus unui uzufruct, stipulează cu referire la bunurile uzufructuarului, sau în beneficiul
proprietarului bunului, sau în cel al uzufructuarului însuși, stipulația este nulă. Dar dacă el stipulează cu referire la bunurile
proprietarului, în beneficiul acestuia din urmă, sau în beneficiul uzufructuarului, stipulația va fi valabilă; deoarece, în acest
caz, uzufructuarul poate doar să primească o plată, dar nu poate dobândi nicio obligație.
193. Am promis un teren aparținând altuia, iar proprietarul a construit o casă pe acest teren. Se pune întrebarea dacă stipulația
este stinsă. Am răspuns că, dacă am promis sclavul altuia, iar acesta va fi manuntit de către stăpânul său, voi fi eliberat.
Afirmația lui Celsus nu este acceptată; adică, dacă același sclav va fi din nou redus la servitute prin orice lege, el va fi
considerat ca un alt sclav. Iar el nu se folosește de un argument similar atunci când spune că dacă, după ce ai promis o navă,
proprietarul aceleiași nave o va demonta și apoi o va reconstrui cu aceleași materiale, vei fi răspunzător pentru aceasta.
Pentru că, în acest caz, nava este aceeași pe care ați promis să o furnizați, astfel încât obligația pare mai degrabă suspendată
decât stinsă. Acest caz ar fi asemănător cu cel al sclavului manuntit, dacă presupunem că nava a fost demontată cu intenția de
a transforma materialele din care era compusă în alte scopuri, iar apoi proprietarul s-a răzgândit și le-a reunit din nou. Pentru
că această ultimă navă pare a fi una diferită, așa cum sclavul pare a fi un alt om. Cu toate acestea, terenul pe care a fost
construită casa face să apară o distincție, deoarece acesta nu încetează să existe; mai mult, el poate fi revendicat și valoarea sa
estimată poate fi plătită, deoarece terenul este o parte a casei și, într-adevăr, cea mai mare parte a ei, deoarece chiar și
suprafața îi aparține. Cu toate acestea, o altă opinie trebuie să fie dată dacă sclavul promis ar fi capturat de inamic, căci în
aceste condiții el nu poate fi revendicat, ca și cum timpul pentru a face acest lucru nu ar fi sosit încă; dar dacă el se întoarce în
temeiul legii postliminium, atunci poate fi revendicat în mod legal, căci această obligație rămâne în suspensie, dar terenul
continuă să existe, la fel ca toate celelalte materiale din care este compusă clădirea. În cele din urmă, legea celor
douăsprezece mese prevede că o persoană poate recupera bârnele fixate pe casa sa, dar, între timp, interzice ca acestea să fie
îndepărtate și dispune ca valoarea lor estimată să fie plătită.
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194. Paulus, Opinii, Cartea a IV-a.
Susține că un debitor nu ar trebui să fie obligat să-și primească banii în alte bunuri, dacă va suferi vreo pierdere prin aceasta.
195. Același, Opinii, Cartea a X-a.
În cazul în care sunt numiți curatori sau tutori într-o provincie, întreb dacă banii care au fost împrumutați de ei, cu dobândă,
în provincie, cu condiția ca ei să fie plătiți la Roma, pot fi plătiți acolo, atunci când acești curatori sau tutori nu au avut
administrarea bunurilor în Italia; și dacă plata este făcută către ei, dacă debitorul va fi eliberat. Paulus a dat ca fiind de părere
că banii care se datorau unui tutelat pot fi plătiți în mod corespunzător tutorilor sau curatorilor săi care au tranzacționat
afacerile sale, și că cei numiți tutori sau curatori într-o provincie nu administrează de obicei afacerile trustului lor în Italia, cu
excepția cazului în care tutorii din provincie prevăd în mod expres că plata ar trebui să le fie făcută la Roma.
196. Același, Opinii, Cartea XV.
Paulus a dat ca părere că cei care sunt obligați să contribuie în părți egale în conformitate cu termenii unui trust nu par să fie
eliberați, deoarece unii dintre colegii lor, din greșeală, au contribuit mai mult decât era datorat.
197. Paulus a mai susținut că obligația debitorului care plătește este una, iar creanța creditorului care vinde un gaj este alta;
căci atunci când un debitor plătește o sumă de bani, este în puterea lui să stabilească în baza cărei obligații o plătește. În
schimb, atunci când un creditor vinde un gaj, el poate să crediteze prețul acestuia chiar și pe ceva care este datorat doar prin
natura sa și, prin urmare, după ce a dedus această datorie naturală, el poate cere restul ca fiind datorat.
198. Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
Un creditor a amânat acceptarea banilor oferiți de debitorul său pentru a-i primi la un alt moment. Acești bani, pe care
guvernul îi folosea atunci, au fost la scurt timp după aceea retrași din circulație prin ordinul guvernatorului, deoarece
conțineau prea mult cupru. Anumiți bani aparținând unui minor, care fuseseră păstrați pentru a fi investiți în bancnote bune,
au fost, de asemenea, lipsiți de valoare. S-a pus întrebarea: cine va fi obligat să suporte această pierdere? Am răspuns că, în
conformitate cu faptele prezentate, nici creditorul, nici tutorele nu ar fi obligat să o suporte.
199. Părțile la un împrumut fiind de acord în ceea ce privește principalul datoriei, dar fiind implicate într-un litigiu cu privire
la dobândă, s-a decis în cele din urmă în apel că dobânda care fusese plătită nu putea fi recuperată și nu ar fi fost datorată
ulterior. Întreb dacă banii care au fost plătiți ar trebui să fie creditați pentru dobândă, așa cum a susținut reclamantul, sau dacă
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ar trebui să fie folosiți pentru a reduce principalul. Am răspuns că, dacă cel care i-a plătit a spus că a făcut acest lucru pentru
a fi creditat la plata principalului, nu ar trebui să fie creditat ca dobândă.
200. Valerius, sclavul lui Lucius Titius, a întocmit următoarea chitanță: "Am primit de la Marius Marinus așa și așa o sumă
de aurei pentru a fi creditată pe o sumă mai mare". Întreb dacă această sumă ar trebui creditată pentru anul viitor, deoarece
constituia soldul anului trecut. Am răspuns că plata ar trebui să fie considerată un credit asupra oricărei sume care era
datorată anterior.
201. Titius a împrumutat o sumă de bani, a promis că va plăti o dobândă de cinci procente și a plătit astfel timp de câțiva ani,
iar ulterior, fără niciun acord în acest sens, ci din greșeală și ignoranță, a plătit o dobândă de șase procente. În cazul în care
greșeala ar fi descoperită, întreb dacă suma pe care a plătit-o în plus față de dobânda convenită în stipulație ar diminua
principalul. Răspunsul a fost că, în cazul în care a plătit din greșeală o dobândă mai mare decât cea pe care o datora, orice
surplus ar trebui să fie creditat asupra principalului.
202. Maecianus, Trusts, Cartea a II-a.
Atunci când un debitor care are mai multe datorii plătește bani, Julianus consideră, în mod foarte corect, că aceștia trebuie
considerați ca fiind creditați asupra obligației pe care, chiar în momentul în care a plătit-o, ar fi putut fi obligat să o satisfacă
în întregime.
203. The Same, Trusts, Cartea a VIII-a.
Plățile și eliberările făcute de către moștenitor înainte de a fi transmisă averea trebuie să fie ratificate.
204. Paulus, Despre legea falșiană.
Când spunem cu privire la un moștenitor că trebuie să restituie imediat fideiusorului testatorului ceea ce acesta a plătit înainte
de acceptarea moștenirii, trebuie să se înțeleagă că se admite o mică întârziere, căci nu este necesar ca el să vină imediat cu
sacul cu bani.
205. Gaius, Despre obligațiile orale, Cartea a II-a.
Una este să poți să-l plătești pe Titius în conformitate cu termenii unei stipulații, și alta este ca acest lucru să aibă loc cu
permisiunea mea. Căci, dacă plata se face în mod corespunzător în virtutea stipulației, creditorul poate fi plătit în mod legal
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chiar dacă eu îi interzic acest lucru; dar dacă permit ca plata să se facă, aceasta nu va fi legală, dacă, înainte de a avea loc, îl
notific pe promitent să nu plătească.
206. Pomponius, Enchiridion, Cartea a II-a.
O obligație verbală se stinge fie pe cale naturală, fie pe cale civilă. Ea se stinge în mod natural, de exemplu, prin plată, sau
atunci când bunul menționat în stipulație a încetat să mai existe fără vina promitentului. Ea se stinge în mod civil, de
exemplu, prin eliberare, ca atunci când drepturile stipulantului și ale promitentului devin unite în aceeași persoană.
207. Paulus, Manuale, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva, ascultând de mandatul meu, face o stipulație care urmează să fie executată după moartea mea, plata îi
va fi făcută în mod legal, deoarece așa este legea obligațiilor. Prin urmare, el poate fi plătit în mod legal, chiar și împotriva
consimțământului meu. Dar atunci când am ordonat debitorului meu să plătească cuiva după moartea mea, plata nu va fi
făcută în mod legal, deoarece mandatul este anulat prin moarte.

Tit. 4. Cu privire la eliberare.
208. Modestinus, Reguli, Cartea a II-a.
Eliberarea este o dezlegare de răspundere prin interogare reciprocă, prin care ambele părți sunt eliberate de respectarea
aceluiași contract.
209. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIV.
Este stabilit că un tutore poate fi eliberat de răspundere prin intermediul unei eliberări, fără autoritatea tutorelui său.
210. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Nimeni nu poate fi eliberat de răspundere prin intermediul unui mandatar și nimeni nu poate fi eliberat de răspundere prin
intermediul unei eliberări fără mandat.
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211. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
O eliberare nu poate fi acordată sub condiție.
212. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXIV.
O dezlegare care să dateze de la o anumită dată nu are nicio forță sau efect, deoarece o dezlegare eliberează o persoană de
răspundere în același mod ca și o plată.
213. 213. Același, Despre Sabinus, Cartea XLVII.
În cazul în care au fost încheiate mai multe stipulații, iar promitentul cere o dezlegare, după cum urmează: "Recunoașteți
primirea a ceea ce v-am promis?" și este clar la ce se face referire, numai la aceasta se va dispune prin dezlegare. Dacă
aceasta nu este clară, toate stipulațiile se vor stinge, cu condiția să ținem cont de faptul că, dacă eu am intenționat să acord
eliberarea unei datorii, iar tu ai cerut eliberarea alteia, tranzacția va fi nulă.
214. Același, Despre Sabinus, Cartea L.
Este cert că o eliberare poate fi făcută în felul următor: "Recunoașteți primirea a zece aurei?", iar cealaltă parte răspunde
"Da".
215. Același, Despre Sabinus, Cartea XLVIII.
Se pune întrebarea dacă o dezlegare care nu produce niciun efect poate cuprinde o convenție valabilă. Ea include un acord,
dacă nu există o intenție contrară. Cineva ar putea spune: "Nu poate fi atunci un consimțământ?". De ce nu poate fi? Să
presupunem că cel care dă dezlegarea, fiind conștient că aceasta nu va avea niciun efect, o acordă; cine ar putea avea vreo
îndoială că nu a existat niciun acord, deoarece nu a avut consimțământul necesar pentru a face un acord valabil?
216. Așa cum un sclav deținut în comun poate să stipuleze pentru unul dintre stăpânii săi, el poate, de asemenea, să
primească o dezlegare pentru el și, prin aceasta, îl eliberează în întregime de răspundere. Octavenus este de aceeași părere.
217. Un sclav deținut în comun poate primi o eliberare de la unul dintre stăpânii săi pentru eliberarea celuilalt; și această
opinie este susținută de Labeo. În sfârșit, în Cartea probabilităților, el spune că, dacă sclavul a stipulat cu primul stăpân în
beneficiul celui de-al doilea, care este partenerul său, el poate cere o eliberare de la cel de-al doilea și, prin aceasta, îl poate
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elibera pe primul stăpân, pe care el însuși îl legase printr-o obligație. De aceea se întâmplă ca o obligație să fie contractată și
anulată de unul și același sclav.
218. Numai un contract verbal poate fi desființat printr-o eliberare, deoarece aceasta distruge obligația verbală, întrucât ea
însăși este făcută verbal; căci ceea ce nu a fost contractat prin cuvinte nu poate fi anulat prin ele.
219. Un fiu aflat sub controlul patern nu-și obligă civilmente tatăl său prin promisiune, ci se obligă singur. Prin urmare, un
fiu aflat sub control patern poate cere o dezlegare pentru a fi exonerat de răspundere, pentru că el însuși este obligat; dar tatăl,
făcând interogatoriile cu referire la dezlegare, nu produce niciun efect juridic, pentru că nu el însuși, ci fiul său, este obligat.
Aceeași regulă se aplică și în cazul sclavilor; pentru că un sclav poate fi eliberat prin eliberare și chiar și obligațiile pretoriene
sunt stinse dacă sunt împotriva stăpânului, deoarece aceasta este practica noastră, iar eliberarea face parte din Dreptul
Națiunilor. Prin urmare, cred că eliberarea poate fi exprimată în limba greacă, cu condiția să se folosească aceeași formulă ca
în latină, adică: "Recunoști primirea atâtor denari?". "Da."
220. Paulus, Despre Sabinus, cartea XII.
O parte a unei stipulații poate fi anulată printr-o dezlegare, ca atunci când cineva spune: "Recunoști primirea a cinci din cei
zece sesterți pe care am promis să ți-i plătesc?". Și, de asemenea, dacă cineva întreabă: "Recunoști primirea a jumătate din
ceea ce ți-am promis?".
221. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXVI.
Dacă însă nu sunt bani, ci un alt bun, ca de exemplu un sclav, care face obiectul stipulației, se poate acorda o eliberare pentru
o parte din acesta, așa cum se poate acorda în beneficiul unuia dintre mai mulți moștenitori.
222. Paulus, Despre Sabinus, cartea XII.
Una dintre modalitățile de dobândire este eliberarea unui proprietar de o obligație; de aceea, un sclav asupra căruia cineva are
uzufructul poate, prin obținerea unei eliberări, să-l elibereze pe uzufructuar, deoarece se va considera că dobândește
proprietatea acestuia din urmă. Chiar și atunci când avem doar folosința unui bun, se aplică aceeași regulă. Spunem același
lucru cu referire la o persoană care ne servește cu bună credință ca sclav, precum și la alte persoane supuse autorității noastre.
223. Dacă, totuși, îl eliberez pe sclavul care a promis el însuși să mă plătească, nu mă pot prevala de nicio acțiune pretoriană
împotriva stăpânului său, care este acordată cu referire la peculium sau pe seama beneficiului care revine proprietății.
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224. În cazul în care un sclav care aparține unei moșteniri, înainte de intrarea în posesie, cere o eliberare pe care defunctul a
promis că o va da, cred că cea mai bună opinie este că el va fi eliberat de răspundere, astfel încât, în acest fel, însăși
moștenirea va fi eliberată.
225. Dar chiar dacă stăpânul se află în mâinile dușmanului, trebuie spus că o eliberare este confirmată prin dreptul de
postliminium; căci un sclav poate stipula pentru stăpânul său care se află în mâinile dușmanului.
226. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXVI.
Tot ceea ce este datorat de la o anumită dată sau sub o anumită condiție poate fi dispus prin intermediul unei eliberări. Acest
lucru, însă, se va părea că se face numai atunci când condiția este respectată sau când a sosit timpul.
227. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea L.
Este mai bine să spunem că obligația de prestație promisă prin jurământ de un libert poate fi stinsă printr-o eliberare.
228. Dacă ceea ce face obiectul unei stipulații nu este susceptibil de divizare, eliberarea unei părți din ea nu va avea nici o
forță și nici un efect; ca, de exemplu, atunci când este vorba de o servitute legată de o proprietate rustică sau urbană. Este clar
că, dacă obiectul stipulației este un uzufruct, de exemplu, al moșiei Titian, se poate face o eliberare pentru o parte din acesta,
iar uzufructul pentru restul terenului va continua să existe. În schimb, dacă cineva ar stipula un drept de trecere, iar o
stipulație este acordată pentru un drept de trecere sau o alee, aceasta nu va avea niciun efect. Această opinie ar trebui să fie
adoptată și în cazul în care se face o renunțare pentru o cale de acces. Dar în cazul în care se acordă o renunțare atât pentru un
pasaj, cât și pentru o alee, rezultatul va fi că cel care a promis dreptul de trecere va fi eliberat.
229. Este cert că oricine care stipulează pentru un teren și consimte la eliberarea uzufructului sau a unui drept de trecere prin
acest teren comite un act care face ca eliberarea să fie nulă; deoarece cel care acordă o eliberare trebuie să o facă pentru
întregul drept sau pentru acea parte a acestuia care este inclusă în stipulație. Aceste lucruri, însă, nu sunt părți ale terenului,
așa cum nu ar face cineva, după ce a stipulat o casă, dacă ar da o dezlegare pentru pietre sau ferestre, sau pentru un perete sau
o cameră.
230. În cazul în care cineva care a stipulat un uzufruct dă o dezlegare pentru folosință, și o face crezând că numai folosința
era datorată, nu va fi vorba de o dezlegare. Dacă, însă, a făcut acest lucru pentru a o deduce din uzufruct, când uzul poate fi
stabilit fără uzufruct, trebuie să se considere că eliberarea este valabilă.
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231. În cazul în care cineva care a stipulat pentru un sclav dă o chitanță pentru Stichus, Iulianus, în Cartea a cincisprezecea a
Digestului, spune că eliberarea are un efect, și anume acela de a stinge întreaga obligație; căci ceea ce promitentul poate plăti
stipulantului, chiar și împotriva consimțământului său, fiind obiectul eliberării, îl eliberează pe primul de răspundere.
232. În cazul în care cineva stipulează un teren, s-a decis că clauza care se referă la fraudă nu poate fi inclusă în dezlegare,
pentru că aceasta nu constituie o parte a datoriei, deoarece ceea ce este datorat este un lucru, iar ceea ce este dezlegat este
altceva.
233. Dacă cineva stipulează pentru Stichus, sau zece aurei, sub o condiție, și primește pentru Stichus, sau zece aurei, și în
timp ce condiția este în curs, Stichus moare, cele zece aurei vor rămâne în obligație, ca și cum nu s-ar fi dat o eliberare.
234. Dacă se dă o liberare de garanție, în cazul în care debitorul principal a fost obligat pe seama bunurilor, dar nu prin
cuvinte, va fi și el eliberat? Practica noastră este că, deși debitorul principal poate să nu fie obligat prin cuvinte, totuși el va fi
eliberat de răspundere din cauza liberării acordate fideiusorului său.
235. Atunci când o garanție este dată pentru un legat plătibil sub o condiție și când i se dă o eliberare, legatul va fi datorat de
îndată ce condiția de care depinde plata sa este îndeplinită.
236. Atunci când cineva stipulează cu un fideiusor în felul următor: "Promiți să răspunzi pentru ceea ce îi voi împrumuta lui
Titius?", iar apoi, înainte de a-i împrumuta banii, îi dă o eliberare fideiusorului, debitorul principal nu va fi eliberat, dar
atunci când banii îi vor fi împrumutați, el va fi răspunzător. Căci, deși credem că fideiusorul nu este eliberat înainte ca banii
să fie împrumutați debitorului principal, totuși acesta din urmă nu poate fi eliberat printr-o eliberare care precede obligația sa.
237. Gardianul sau curatorul unui nebun nu poate consimți la o eliberare, nici un agent nu poate face acest lucru, ci toate
aceste persoane trebuie să facă novarea; căci, în acest fel, ele pot acorda eliberări. De asemenea, nu se poate face o eliberare
în beneficiul lor, dar dacă se face mai întâi o novație, ei pot fi eliberați prin intermediul unei eliberări. Obișnuim să aplicăm
acest remediu cu referire la o persoană absentă, atunci când stipulăm cu cineva în scopul de a face o novație a ceea ce ne
datorează cel dintâi și, în acest fel, îl eliberăm pe cel cu care am stipulat. Rezultatul este că persoana absentă este eliberată
prin novație, iar cea care este prezentă este eliberată de răspundere prin intermediul unei eliberări.
238. Un moștenitor, precum și succesorii pretorieni, pot elibera pe alții și pot fi eliberați în acest mod.
239. În cazul în care unul dintre mai mulți co-stipulatori acordă o eliberare, aceasta se va aplica la întreaga sumă care este
datorată.
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240. Paulus, Despre Sabinus, cartea XII.
240. Dacă dezlegarea nu este în acord cu stipulația și dacă ceea ce se afirmă în dezlegare nu este adevărat, ea este imperfectă,
deoarece cuvintele nu pot fi anulate prin cuvinte, decât dacă acestea sunt în acord între ele.
241. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXVII.
Dacă cineva, care l-a promis pe Stichus, face următoarea interogație: "Așa cum l-am promis pe Stichus, recunoști primirea lui
Stichus și a lui Pamphilus?". Cred că primirea este valabilă și că menționarea lui Pamphilus este pur și simplu superfluă; la
fel cum, dacă cineva care a promis zece aurei face următoarea interogație: "Cum ți-am promis zece aurei, recunoști primirea a
douăzeci?", va fi eliberat de răspundere pentru zece.
242. Ulpianus, Disputații, Cartea a VII-a.
Atunci când se acordă o eliberare uneia dintre mai multe persoane, care sunt răspunzătoare, nu va fi eliberată numai ea, ci și
toți cei care sunt răspunzători împreună cu ea; căci ori de câte ori se acordă o eliberare uneia dintre două sau mai multe
persoane care sunt răspunzătoare de aceeași obligație, sunt eliberate și celelalte, nu pentru că li s-a acordat eliberarea, ci
pentru că cel care a fost eliberat de răspundere prin eliberare a fost considerat că a plătit datoria.
243. Dacă o cauțiune este acordată pentru plata unei hotărâri judecătorești și i se dă o eliberare, persoana împotriva căreia a
fost pronunțată hotărârea va fi, de asemenea, eliberată de răspundere.
244. Julianus, Digest, Cartea LIV.
244. Dacă cineva stipulează pentru un sclav sau zece aurei și primește o chitanță pentru cinci, el stinge o parte din stipulație
și poate cere cinci sau jumătate de sclav.
245. Florentinus, Institutes, Cartea a VIII-a.
Eliberarea și descărcarea de răspundere pot fi acordate fie într-un singur contract, fie în mai multe contracte, fie că acestea
sunt certe sau incerte; fie cu referire la unele, rezervându-le pe celelalte; fie pentru toate, pentru orice motiv.
246. Iată formula unei stipulații și a unei dezlegări, întocmită de Gallus Aquilius: "Tot ceea ce îmi datorezi sau îmi vei datora
din orice motiv, fie acum, fie după o anumită dată, pentru care pot acum sau voi putea să te acționez în justiție, pe baza unei
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creanțe sau a unui drept de încasare; sau orice proprietate a mea pe care o ai, o deții sau o posedezi, precum și toată valoarea
oricăruia dintre lucrurile menționate mai sus, Aulus Agerius a stipulat și Numerius Nigidius a promis să plătească. Iar
Numerius Nigidius l-a întrebat pe Aulus Agerius dacă recunoaște primirea a ceea ce i-a promis, iar Aulus Agerius a acordat o
eliberare pentru același lucru lui Numerius Nigidius."
247. Ulpianus, Reguli, Cartea a II-a.
În cazul în care se acordă o dezlegare cuiva care nu este obligat prin cuvinte, ci prin bunul respectiv, acesta nu va fi, întradevăr, eliberat de răspundere, dar se poate apăra printr-o excepție pe motiv de rea-credință sau pe cea a unei înțelegeri
informale.
248. Există următoarea diferență între o eliberare și o chitanță: prin intermediul unei eliberări, are loc eliberarea absolută de
răspundere, chiar dacă banii nu au fost plătiți; dar o chitanță nu are acest efect, decât dacă banii au fost efectiv plătiți.
249. Același, Despre Edict, Cartea LXXVII.
În cazul în care a fost acordată o eliberare cu referire la clauza care prevede plata unei hotărâri judecătorești, Marcellus spune
că restul părților stipulației sunt stinse, deoarece nu pot fi interpuse decât pentru a permite soluționarea cauzei.
250. Venuleius, Stipulații, Cartea a XI-a.
Dacă stipulez în scopul de a face o novație în contul unei moșteniri care mi-a fost lăsată sub condiție și îmi eliberez dreptul
asupra ei înainte ca condiția să fie îndeplinită, Nerva, fiul, spune că, chiar dacă condiția ar fi îndeplinită, nu voi avea dreptul
la o acțiune în temeiul testamentului, deoarece a avut loc o novație, și nici nu pot intenta una în temeiul stipulației, deoarece
dreptul de a face acest lucru a fost stins prin eliberare.
251. Gaius, Despre obligațiile orale, Cartea a III-a.
Sclavul nu poate da o dezlegare din ordinul stăpânului său.
252. Labeo, Epitome de probabilități, de Paulus, Cartea V.
Dacă ți-aș da o dezlegare, nu voi fi, din acest motiv, eliberat de răspundere, în ceea ce te privește. Paulus: Dar atunci când s-a
făcut o închiriere, un leasing, o cumpărare sau o vânzare în temeiul unei convenții, iar bunul nu a fost încă predat, chiar dacă
numai una dintre părțile contractante a consimțit la o eliberare, toate vor fi totuși eliberate de răspundere.
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Tit. 5. Cu privire la stipulațiile pretoriene.

253. Ulpianus, Despre edict, Cartea LXX.
Există trei feluri de stipulații pretoriene, și anume: judiciare, de precauție și comune.
254. Noi numim stipulații judiciare acele stipulații care sunt interpuse în contul unei hotărâri judecătorești, pentru a obține
ratificarea acesteia, astfel încât să poată fi plătită sau să fie notificată cu privire la construirea unei noi lucrări.
255. Stipulațiile cauționale sunt cele care țin loc de proces și care sunt introduse pentru a permite introducerea unei noi
acțiuni; astfel de stipulații cu referire la moșteniri și la tutelă, pentru a permite ratificarea și pentru prevenirea unei amenințări
de prejudiciu.
256. Stipulațiile obișnuite sunt cele care sunt introduse în scopul de a determina o parte să se prezinte în instanță.
257. Trebuie reținut faptul că toate stipulațiile sunt prin natura lor cauționale, deoarece în acordurile de acest tip se urmărește
ca, prin intermediul lor, o persoană să fie mai sigură și mai protejată.
258. Unele dintre aceste stipulații pretoriene cer o garanție, altele doar o promisiune; dar sunt foarte puține dintre ele care cer
o simplă promisiune și, atunci când vor fi enumerate, va fi evident că cele care sunt menționate nu sunt promisiuni, ci
obligații cu garanție.
259. O stipulație făcută cu referire la anunțarea unei noi lucrări include uneori o garanție, iar alteori o promisiune. Prin
urmare, după ce fel de notificare de întrerupere a unei noi opere ar trebui să se dea o garanție? Cum ar trebui să fie dată?
Trebuie să se constituie o garanție pentru o lucrare care este construită pe o proprietate privată, dar în cazul în care este
construită pe terenuri publice, o simplă promisiune este suficientă. Cu toate acestea, cei care contractează în nume propriu
promit; cei care contractează în numele altcuiva oferă o garanție.
260. De asemenea, în cazul unei amenințări de prejudiciu, uneori se face o promisiune, iar alteori se dă o garanție; căci atunci
când se construiește ceva pe un curs de apă public, se dă o garanție, dar se face o simplă promisiune cu referire la case.
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261. Stipulația pentru daune-interese duble este o promisiune, cu excepția cazului în care a fost încheiat un acord ca o
garanție să fie furnizată.
262. 262. Cu toate acestea, atunci când există o controversă, ca de exemplu, dacă, în scopul de a enerva un adversar, se
afirmă că o stipulație ar trebui să fie interpusă, pretorul însuși ar trebui să decidă cazul în mod sumar, și fie să ordone ca
garanția să fie furnizată, fie să o refuze.
263. Dar dacă se dorește adăugarea, scoaterea sau modificarea ceva în stipulație, acest lucru aparține jurisdicției pretorului.
264. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXIII.
Stipulațiile pretoriene implică fie restituirea bunurilor, fie o sumă nedeterminată,
265. Ca, de exemplu, stipulația cu referire la notificarea unei noi lucrări, prin care se prevede că totul va fi readus la starea
anterioară. Prin urmare, indiferent dacă reclamantul sau pârâtul moare, lăsând mai mulți moștenitori, și indiferent dacă unul
dintre ei câștigă sau pierde procesul, totul trebuie să fie repus în starea sa anterioară; deoarece, atâta timp cât mai rămâne
ceva, nu poate apărea că s-a făcut o restituire completă.
266. O stipulație implică o sumă nedeterminată, atunci când se convine că hotărârea va fi plătită; că principalul va ratifica
ceea ce a fost făcut; că nu se va cauza un prejudiciu; și alte lucruri de acest fel. Referitor la acestea, se poate spune că sunt
împărțite între moștenitori, deși se poate susține că o stipulație făcută de defunct și care descinde de la el nu poate, în
persoana moștenitorilor săi, să facă diferită condiția lor. Dar, pe de altă parte, este perfect rezonabil ca, dacă unul dintre
moștenitorii stipulantului își câștigă cauza, stipulația să devină operantă, în ceea ce privește partea sa; deoarece acest lucru
este cauzat de cuvintele stipulației: "Atât cât valorează bunul".
267. Dacă, totuși, unul dintre moștenitorii promitentului este în posesia întregii proprietăți, Julianus spune că hotărârea
trebuie să fie pronunțată împotriva lui în întregime. Se poate pune la îndoială dacă el însuși, precum și fideiusorii săi, sunt
răspunzători în temeiul stipulației, sau chiar răspunzători deloc; și este o întrebare dacă stipulația devine operantă. În cazul în
care posesorul moare după ce a fost stabilită o moștenire, unul dintre moștenitori nu ar trebui să fie judecat pentru o parte mai
mare decât cea care i se cuvine din moștenire, chiar dacă este în posesia întregului teren.
268. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIX.
În general, în toate stipulațiile pretoriene se oferă garanții, chiar și agenților.
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269. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXV.
Stipulațiile pretoriene sunt adesea interpuse atunci când, fără vina stipulantului, securitatea încetează să mai existe.
270. Același, Qn Edictul, Cartea XLVIII.
În toate stipulațiile pretoriene, trebuie remarcat faptul că, dacă agentul meu stipulează în beneficiul meu, o acțiune se va
exercita în favoarea mea în virtutea stipulației, dacă se dovedește o cauză corespunzătoare. Același lucru se întâmplă atunci
când un factor se află într-o astfel de poziție încât, prin mijlocirea sa personală, principalul își va pierde. marfa; de exemplu,
atunci când proprietatea sa trebuie vândută, pentru ca pretorul să vină în ajutorul principalului.
271. Același, Despre Plautius, cartea XIV.
În toate stipulațiile pretoriene în care ceva trebuie făcut în prealabil, iar dacă nu se face, noi impunem o pedeapsă, stipulația
produce efecte pe seama pedepsei.
272. Ulpianus, Despre edict, Cartea XIV.
Securitatea pretoriană cere ca persoanele să se prezinte pentru ele însele și nimeni nu poate înlocui acest tip de securitate prin
gajuri sau prin depunerea de bani sau obiecte de aur sau argint.
273. Papinianus, Întrebări, Cartea a V-a.
Paulus spune că, atunci când cineva este numit sub condiție și este recunoscut ca fiind capabil să dețină posesia bunurilor, el
va fi obligat să dea o garanție substitutului, dar pentru o dată mai îndepărtată. Pentru că pretorul nu dorește ca beneficiul pe
care îl conferă să devină o sursă de înșelăciune, iar un om poate părea că cere o garanție cu scopul de a deranja, atunci când
un altul îl precede.
274. Atunci când o moștenire a fost lăsată lui Maevius și lui Titius, în condiții opuse, garanția este furnizată amândurora,
deoarece amândoi așteaptă o moștenire în temeiul testamentului defunctului.
275. Venuleius, Stipulații, Cartea I.
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În stipulațiile pretoriene, dacă limbajul este ambiguu, este de datoria pretorului să îl interpreteze, pentru că intenția sa trebuie
să fie determinată.
276. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
Răspunde Valerianus. Dacă pretorul, care anterior a ordonat ca garanția să fie furnizată timp de trei ani după aceea, ar trebui
să ordone ca aceasta să fie dată pentru o perioadă mai lungă de timp, deoarece a dorit ca prima stipulație să fie abandonată, se
consideră că a acordat o excepție celor care erau obligați de prima stipulație.
277. Venuleius, Acțiuni, Cartea a VIII-a.
În stipulațiile care cuprind o promisiune de atât cât valorează bunul, este mai convenabil să se menționeze o sumă
determinată, pentru că adesea este dificil de dovedit valoarea interesului fiecăruia dintre cei în cauză și acesta se reduce la o
sumă foarte mică.

Tit. 6. Cu privire la garanția pentru bunurile unui tutelat sau ale unui minor.

278. Paulus, Despre edict, cartea XXIV.
În cazul în care se dă o garanție că bunurile unui tutelat vor fi în siguranță, se poate iniția o procedură în temeiul acestei
stipulații ori de câte ori poate fi introdusă acțiunea în tutelă.
279. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXIX.
Dacă un minor este absent sau nu poate vorbi singur, sclavul său poate stipula în locul său. Dacă nu are un sclav, trebuie
cumpărat unul pentru el. Când, totuși, nu există nimic cu care să se cumpere unul, sau nu este I oportun să se facă acest lucru,
noi susținem că un sclav public poate cu siguranță să stipuleze în prezența pretorului.
280. Același, Despre Edict, Cartea XXXV.
Sau pretorul poate numi pe cineva căruia să i se dea o garanție.
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281. The Same, On the Edict, Book LXXIX.
Un astfel de sclav nu dobândește pentru minor prin efectul legii, pentru că el nu dobândește; dar o acțiune pretoriană bazată
pe stipulație poate fi acordată minorului.
282. Cu toate acestea, o garanție este dată minorului în temeiul acestei stipulații, prin intermediul garanției.
283. Trebuie reținut că nu numai tutorele este obligat prin această stipulație, ci și cel care încheie afacerea în locul tutorelui,
precum și garanțiile lor.
284. Cel care însă nu a încheiat afacerea nu va fi răspunzător, deoarece o acțiune în tutelă nu poate fi intentată împotriva celui
care nu a administrat-o. Dar el ar trebui să fie acționat în judecată în cadrul unei acțiuni pretoriene, deoarece s-a retras pe
riscul său, și totuși, nici el însuși, nici fideiusorii săi, nu vor fi răspunzători într-un proces bazat pe stipulație. Prin urmare, el
ar trebui să fie obligat să se angajeze în administrarea trustului, pentru a putea fi tras la răspundere în baza stipulației.
285. Se decide că această stipulație devine operațională atunci când tutela încetează și că atunci fideiusorii încep să fie
răspunzători. Regula este diferită în ceea ce privește un curator. Este, de asemenea, diferită atunci când cineva a încheiat
afacerea în locul unui tutore. Prin urmare, stipulațiile de acest tip, în cazul în care există un tutore, devin operaționale atunci
când tutela încetează, dar atunci când cineva care acționează în calitate de tutore a administrat trustul, este corect să se
considere că, de îndată ce patrimoniul începe să fie nesigur, stipulația va deveni operațională.
286. Atunci când un tutore este capturat de inamic, să vedem dacă stipulația va deveni operantă. În acest caz apare o
dificultate, deoarece tutela încetează, deși există perspectiva ca aceasta să fie reînnoită. Cred că acțiunea poate fi introdusă.
287. În general, trebuie reținut faptul că, indiferent de motivele pentru care am afirmat că o acțiune în tutelă nu poate fi
introdusă, se poate spune, din aceleași motive, că poate fi introdusă una în condițiile stipulației, pentru a păstra bunurile
tutelatului.
288. Dacă cineva, care a fost numit curator, nu administrează curatelă, rezultatul va fi că trebuie spus că stipulația nu produce
efecte; dar, în acest caz, trebuie repetat ceea ce am afirmat cu privire la tutore, cu această diferență, însă, că stipulația va
produce efecte de îndată ce vreunul dintre bunuri încetează să mai fie asigurat, iar fideiusorii vor deveni răspunzători, iar
dreptul la acțiune va fi reluat.
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289. Această stipulație se referă la toți curatorii, fie că au fost numiți pentru copiii ajunși la pubertate, fie pentru cei care nu
au atins această vârstă, fie că au fost numiți pentru cheltuitori, nebuni sau orice alte persoane pentru care se face în mod
obișnuit acest lucru.
290. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXVI.
Dacă un fiu, care se află sub controlul unei persoane nebune, stipulează pentru conservarea bunurilor sale, el dobândește o
obligație pentru tatăl său.
291. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XXVII.
Sclavul unui minor trebuie să stipuleze, dacă minorul este absent sau nu poate vorbi în nume propriu. Căci dacă este prezent
și poate vorbi singur, deși poate fi de o vârstă care îl face incapabil să înțeleagă ceea ce face, totuși, din cauza avantajului
care rezultă, s-a decis că poate stipula și acționa legal.
292. Modestinus, Reguli, Cartea a VI-a.
Un tutore sau curator testamentar nu cere garanții de la colegul său, dar îi poate da posibilitatea de a alege între a primi sau a
da garanții.
293. Ulpianus, Despre edict, Cartea a II-a.
Deși un curator este numit pentru anumite scopuri specifice, se poate interpune o stipulație pentru conservarea bunurilor.
294. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XV-a.
În cazul în care un tutore stipulează cu tutorele său ca bunurile sale să rămână în siguranță, nu numai patrimoniul său, ci și
orice credite, sunt considerate a fi incluse în stipulație; căci tot ceea ce poate deveni obiectul unei acțiuni în tutelă este
cuprins în acest acord.
295. Africanus, Întrebări, Cartea a III-a.
Dacă, după ce un tutore a ajuns la vârsta pubertății, tutorele său nu reușește să dea socoteală pentru o anumită perioadă de
timp despre administrarea sa, este sigur că, în ceea ce privește profiturile și dobânzile din timpul intermediar, el, precum și
fideiusorii săi, vor fi răspunzători.
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296. Neratius, Pergamente, Cartea a IV-a.
Atunci când garanția este oferită unui tutore pentru păstrarea bunurilor sale, stipulația va deveni operantă dacă tot ceea ce ar
trebui să fie dat sau făcut în contul tutelei nu este executat. Căci, deși bunurile în sine pot fi asigurate, nu este așa atunci când
ceva care ar trebui să fie plătit sau făcut în contul tutelei nu este pus în aplicare.
297. Papinianus, Întrebări, Cartea a XII-a.
În cazul în care mai multe garanții au fost date de un tutore pentru tutelat, nu trebuie să se facă nici o distincție, ci o acțiune
poate fi acordată împotriva oricăruia dintre ei, astfel încât drepturile de acțiune pot fi atribuite celui împotriva căruia se face
acțiunea. Nici nu ar trebui să se creadă că aceasta este o încălcare a normei de drept care spune că tutorele va fi judecat
proporțional cu partea de avere pe care fiecare a administrat-o. De asemenea, nu poate fi acționat în judecată pentru întreaga
sumă decât atunci când bunurile nu au fost îngrijite de ceilalți și când se dovedește că nu a acuzat pe unul dintre ei de a fi fost
suspect. Căci echitatea judecătorului, precum și datoria de bun cetățean, par să fi impus această prevedere a legii. În plus, acei
garanți care sunt responsabili civilmente în întregime, atunci când ceilalți procedează împotriva lor, pot cere ca acțiunea să
fie divizată; dar atunci când tutorele introduce o acțiune în justiție, dacă el însuși nu a încheiat contractul, și este în mâinile
tutorelui său și ignoră totul, beneficiul divizării acțiunii pare a fi productiv de prejudiciu; deoarece, sub o singură tutelă,
multe chestiuni diferite pot fi prezentate la diferiți judecători pentru a fi soluționate.

Tit. 7. Cu privire la garanția pentru plata unei hotărâri judecătorești.

298. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIV.
Stipulația pentru plata unei hotărâri judecătorești devine operantă imediat după pronunțarea hotărârii; dar executarea este
amânată pentru timpul acordat debitorului principal.
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299. 299. Același, Despre Edict, Cartea LXXI.
Când procesul este încheiat, obligația este eliminată și, prin urmare, se consideră că, în temeiul stipulației, fideiusorii nu sunt
răspunzători pentru plata hotărârii.
300. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXVII.
Dacă cineva, fiind pe cale să se prezinte în fața unui anumit judecător, ar stipula pentru plata unei sentințe și ar intenta un
proces în altă instanță, stipulația nu va avea efect, deoarece fideiusorii nu s-au supus deciziei acestui judecător.
301. Un agent, un tutore și un curator pot stipula pentru plata unei hotărâri.
302. Ar trebui să înțelegem prin mandatar o persoană căreia i s-a conferit autoritate, fie în mod special în acest scop, fie în
general pentru administrarea tuturor bunurilor. Și este considerat agent chiar și dacă actele sale ar trebui să fie ratificate
ulterior.
303. Se pune întrebarea, dacă se întâmplă ca un copil sau o rudă să intervină în tranzacția de afaceri, sau dacă un soț face
acest lucru în numele soției sale, persoane de la care nu este necesar niciun mandat, dacă stipulația va avea efect. Cea mai
bună opinie este că nu ar trebui, cu excepția cazului în care autoritatea a fost acordată, sau ceea ce a fost făcut este ratificat;
pentru că, deși li se permite prin Edictul Pretorului să acționeze, acest lucru nu îi face agenți; și, prin urmare, dacă cineva de
acest fel ar trebui să își ofere serviciile în mod voluntar, el trebuie să furnizeze din nou o garanție.
304. Ceea ce am spus cu referire la un tutore, totuși, trebuie înțeles ca însemnând că, dacă este o persoană care a administrat o
tutelă, când nu era de fapt tutore, nu ar trebui să fie desemnată cu acest apelativ.
305. Dar chiar dacă el este tutore și nu își desfășoară activitatea ca atare, sau dacă nu știe că este tutore, sau dacă există orice
altă cauză, trebuie spus că stipulația nu va produce efecte. Căci, prin Edictul pretorului, puterea de a acționa ca tutore este
acordată celui căruia i-a fost încredințată tutela, fie de către tată, fie de către majoritatea tutorilor, fie de către cei învestiți cu
jurisdicție competentă.
306. Prin termenul de curator, înțelegem curatorul unui nebun de ambele sexe, sau al unui tutore de sex masculin sau
feminin, sau al oricărei alte persoane, de exemplu, un minor, și, în aceste condiții, cred că stipulația va produce efecte.
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307. Dacă presupunem că este vorba de un tutore desemnat pentru orice regiune sau provincie, sau pentru administrarea
bunurilor din Italia, rezultatul va fi că putem spune că stipulația va avea efect numai dacă acesta a acționat cu referire la
chestiuni care țineau de administrația sa.
308. În cazul în care pârâtul, după ce a promis că va plăti hotărârea, își pierde mințile, se pune întrebarea dacă stipulația va
deveni operantă, pentru motivul că nu a fost apărat. Cea mai bună opinie este că aceasta va deveni operațională, dacă nu se
prezintă nimeni pentru apărarea sa.
309. O stipulație nu produce efecte doar pentru că o cauză nu este apărată, atâta timp cât oricine se poate prezenta pentru a-și
asuma apărarea.
310. În cazul în care există mai multe fideiusiuni, după ce problema a fost conexată cu una dintre ele cu referire la clauza:
"Deoarece cauza nu este apărată", debitorul principal poate întreprinde apărarea.
311. Julianus, Digest, cartea LV.
Cel, de asemenea, împotriva căruia a fost intentată acțiunea trebuie să fie eliberat.
312. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXVII.
Dacă, totuși, fideiusorul, care este parte în acțiune, va fi judecat împotriva sa, debitorul principal va întreprinde în zadar
apărarea. Căci, chiar și atunci când plata datoriei a fost făcută după ce cauza a fost decisă, se poate intenta un proces pentru a
recupera ceea ce a fost plătit.
313. Dacă nimeni altcineva nu se prezintă în acest scop, unul dintre mai mulți garanți sau moștenitori poate întreprinde
apărarea.
314. Pentru motivul că în această stipulație sunt mai multe creanțe incluse într-o singură sumă, dacă, în cazul în care, în una
dintre ele, stipulația ar produce imediat efecte, acest lucru nu se poate întâmpla, în ceea ce privește oricare alta.
315. Să vedem acum ce apărare se cere și de către cine, pentru a împiedica stipularea să producă efecte. Și, dacă oricare
dintre persoanele enumerate ca având dreptul de a se apăra ar face acest lucru, este clar că dosarul este apărat în mod
corespunzător și că stipulația nu va produce efecte. Dacă, totuși, cineva, în afara celor menționați mai sus, se prezintă pentru
a o apăra, stipulația nu va deveni, în acest caz, operantă; cu condiția ca acesta să fie pregătit să își asume apărarea în
conformitate cu judecata unui bun cetățean, adică prin furnizarea unei garanții, deoarece se consideră că își asumă apărarea
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dacă dă o garanție. Dacă, însă, el este doar gata să se prezinte și nu este acceptat, stipulația va produce efecte, deoarece
acțiunea nu a fost apărată. Dar în cazul în care cineva îl acceptă, fie cu sau fără garanție, rezultatul va fi că trebuie spus că
nici o parte a stipulației nu devine operantă, deoarece cel care acceptă un astfel de apărător nu are pe nimeni de învinuit decât
pe el însuși.
316. În cazul în care unul dintre fideiusorii care a dat cauțiune pentru plata hotărârii se prezintă pentru a apăra cauza, s-a
decis că stipulația pentru plata hotărârii nu produce efecte și că toate celelalte aspecte sunt în aceeași stare ca și cum un străin
și-ar fi asumat apărarea.
317. În legătură cu această stipulație, s-a pus întrebarea dacă fideiusorii ar fi răspunzători în cadrul unei acțiuni în mandat, în
cazul în care ar renunța la apărare. Cea mai bună opinie este că nu ar fi răspunzători; deoarece au devenit garanți doar pentru
o sumă determinată, iar mandatul lor se referea la aceasta, și nu la apărarea cauzei.
318. Dar dacă ar fi luat asupra lor apărarea cauzei, ar fi putut introduce o acțiune în mandat? În cazul în care, într-adevăr, au
fost înfrânți, ei ar putea recupera ceea ce au plătit pentru a satisface hotărârea, dar nu ar putea, în niciun caz, să recupereze
costurile litigiului. Cu toate acestea, în cazul în care au câștigat cauza, ar putea recupera cheltuielile de judecată, la fel ca în
cadrul unui mandat, chiar dacă nu au acționat în conformitate cu mandatul.
319. În cazul în care, totuși, mai mulți fideiusori sunt gata să se angajeze în apărare, să vedem dacă ei trebuie să numească un
singur apărător sau dacă va fi suficient ca fiecare dintre ei să se angajeze în apărare din partea sa sau să înlocuiască un
apărător. Cea mai bună opinie este că, dacă nu desemnează un reprezentant, adică dacă reclamantul dorește acest lucru,
stipulația va produce efecte pe motiv că nu se apără. Căci mai mulți moștenitori ai unui debitor sunt obligați să numească un
avocat de teamă că, dacă apărarea va fi împărțită între mai multe părți, aceasta va supune reclamantul la inconveniente. Altfel
stau lucrurile în ceea ce privește moștenitorii reclamantului, sau cărora nu li se impune necesitatea de a se prezenta în instanță
printr-un singur reprezentant.
320. Trebuie reținut că, pentru ca o cauză să fie apărată în mod corespunzător, aceasta trebuie să fie făcută în fața unei
instanțe competente.
321. Același, Despre Edict, Cartea LXXVIII.
320. Stipulația de plată a unei hotărâri judecătorești conține trei clauze: una referitoare la soluționarea cererii, alta la apărarea
cauzei și încă una care să prevadă împotriva comiterii de fraude.
7. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XXVII.
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Dacă, înainte de conexarea chestiunii, avocatului pârâtului i se va interzice de către clientul său să se prezinte, iar
reclamantul, neștiind că acest lucru a fost făcut, va continua procesul, stipulația va avea efect? Nu se poate spune nimic
altceva decât că aceasta va produce efecte. Cu toate acestea, atunci când cineva care știe de interdicția impusă avocatului va
proceda la proces, Julianus nu crede că stipulația va deveni operantă. Pentru că, pentru ca aceasta să poată face acest lucru, el
spune că nu este suficient ca problema să fie unită cu persoana inclusă în stipulație, ci este necesar ca pretenția acelei
persoane să fie aceeași cu cea din momentul în care a fost încheiată stipulația. Prin urmare, dacă cel care a fost numit avocat
se prezintă ca moștenitor al clientului său și, ca atare, conduce cauza sau dacă ar face acest lucru chiar și după ce a fost
interzis, stipulația nu va deveni operațională. Pentru că, în caz contrar, s-a hotărât că, dacă cineva care apără o persoană
absentă ar trebui să dea o garanție, iar ulterior fie ar fi numit avocatul său, fie ar deveni moștenitorul său și ar conduce cauza,
garanții nu vor fi răspunzători.
322. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXIV.
În cazul în care reclamantul, după ce a fost furnizată garanția, dar înainte de a se fi alăturat problema, devine moștenitorul
posesorului, stipulația se va stinge.
323. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIV.
Stipulația de plată a unei hotărâri judecătorești se referă la o sumă nedeterminată, căci ea devine operantă pentru suma pe
care judecătorul o poate decide ca fiind datorată.
324. Modestinus, Pandectele, Cartea a IV-a.
În cazul în care un avocat este desemnat pentru a face o apărare, acesta este obligat să dea o garanție pentru plata hotărârii,
printr-o stipulație care nu este interpusă de avocatul însuși, ci de partea principală în proces. Dacă, totuși, avocatul apără pe
cineva, el însuși este obligat să dea o garanție pentru plata hotărârii prin stipulație.
325. Paulus, Despre Edict, cartea LXXIV.
Dacă un sclav, a cărui recuperare se cere printr-o acțiune reală, moare, după ce a fost introdusă problema, iar posesorul
renunță apoi la proces, unele autorități consideră că garanțiile date pentru plata hotărârii nu vor fi responsabile, deoarece
sclavul murind, proprietatea nu mai există. Acest lucru este fals, deoarece este oportun ca o hotărâre să fie pronunțată nu
numai în scopul păstrării dreptului la acțiune în caz de evicțiune, ci și în contul profiturilor.
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326. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXVI.
În cazul în care un pârât, după ce a dat garanție pentru plata hotărârii, devine magistrat, el nu poate fi adus în instanță fără
consimțământul său; totuși, dacă procesul nu este apărat, așa cum ar trebui să fie în opinia unui bun cetățean, garanțiile vor fi
răspunzătoare.
327. Ulpianus, Disputații, Cartea a VII-a.
Atunci când se face o stipulație pentru plata unei hotărâri judecătorești, iar partea nu se apără și, ulterior, permite ca hotărârea
să fie luată în lipsă, se pune întrebarea dacă clauza care face referire la hotărâre devine operantă? Am spus că clauza din
stipulație conținea două lucruri: unul referitor la apărarea cauzei, iar celălalt la hotărâre. Prin urmare, deoarece stipulația cu
referire la plata hotărârii include totul într-o singură clauză, dacă se pronunță o hotărâre sau dacă nu se soluționează cauza, se
pune în mod corect întrebarea dacă, pentru unul dintre aceste motive, stipulația va deveni operațională cu referire la cealaltă
clauză. De exemplu, dacă cineva ar stipula: "Dacă o navă ar sosi din Asia" sau "Dacă Titius ar deveni consul", se stabilește
că, indiferent dacă nava sosește prima sau dacă Titius devine primul consul, stipulația va deveni operantă. Cu toate acestea, în
cazul în care intră în vigoare din cauza primei clauze, nu poate face acest lucru din cauza celei de-a doua, chiar dacă condiția
poate fi respectată; deoarece una dintre clauze, și nu ambele, este cea care face ca stipulația să devină operativă. Prin urmare,
ar trebui să se analizeze dacă stipulația care se referă la lipsa de apărare a cauzei va produce efecte dacă nu se face acest lucru
sau dacă trebuie să se creadă că aceasta nu devine operațională înainte de a se introduce problema. Cea din urmă opinie este
cea mai bună; prin urmare, fideiusorii nu par a fi răspunzători chiar din momentul în care acțiunea nu este apărată. Prin
urmare, în cazul în care o cauză în care este necesară o apărare ar trebui să se încheie fie prin plată, fie prin compromis, fie
prin renunțare, fie în orice alt mod, s-a decis că, în consecință, clauza care se referă la lipsa de apărare a cauzei încetează să
mai aibă efect.
328. Dacă eu, fiind pe cale să intentez o acțiune in rem, aș stipula cu fideiusorul unui avocat să plătesc o hotărâre, iar ulterior
intenționez să intentez una in personam, dar înainte de a face acest lucru, mă hotărăsc să intentez o alta, stipulația nu va
produce efecte; pentru că se pare că ceea ce s-a făcut se referă la un lucru, iar stipulația încheiată se referă la altul.
329. Julianus, Digest, Cartea LV.
Atunci când unul dintre cei doi garanți care au promis să plătească o hotărâre judecătorească își plătește partea sa, deoarece
cauza nu a fost apărată, apărarea poate, totuși, să fie întreprinsă; dar cel care a făcut plata nu poate recupera nimic, deoarece
stipulația este stinsă, în ceea ce privește partea sa, ca și cum ar fi primit o eliberare.
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330. Ori de câte ori se inițiază o acțiune împotriva fideiusorilor în temeiul unei stipulații de a plăti o hotărâre judecătorească,
pe motiv că nu a fost apărată cauza, nu este inechitabil să se prevadă că principalul va fi eliberat de răspundere pentru prima
hotărâre; deoarece, dacă această dispoziție ar fi omisă, fideiusorii nu ar putea recurge la acțiunea în mandat, sau ar fi cu
siguranță obligați să îl apere pe principal împotriva primei hotărâri.
331. Africanus, Întrebări, Cartea a VI-a.
Următoarea stipulație, "Atâta timp cât nu se apără", este anulată ori de câte ori începe apărarea sau de îndată ce obligația de
apărare a încetat.
332. Neratius, Pergamente, Cartea a III-a.
Atunci când doresc să deschid o acțiune împotriva unuia dintre mai mulți garanți, în temeiul unei stipulații de a plăti sentința,
deoarece cauza nu a fost apărată, iar garantul este gata să plătească partea sa, nu trebuie să se pronunțe o hotărâre în favoarea
mea împotriva lui. Pentru că nu este corect pentru el. să fie deranjat de o acțiune sau să fie obligat să intervină cu o negație,
atunci când este gata să plătească ceea ce datorează fără o hotărâre prin care adversarul său nu ar putea să-l oblige să
plătească o sumă mai mare.
333. Venuleius, Stipulații, Cartea a VI-a.
Atunci când, prin fraudă, o cauză nu a fost apărată complet, stipulația va deveni operantă în temeiul clauzei referitoare la
plata hotărârii; căci un proces nu este considerat ca fiind apărat în mod corespunzător, conform opiniei unui bun cetățean,
atunci când nu se face o apărare pentru întreaga sumă a bunurilor în cauză,
334. Același, Disputații, Cartea a VII-a.
Un bun cetățean nu consideră neapărat neapărat apărată o cauză în care pretorul nu obligă să se facă acest lucru.
335. Același, Stipulații, Cartea a IX-a.
Ultima clauză a stipulației pentru plata unei hotărâri judecătorești, "Că nu există și nu va exista nicio fraudă", indică un fapt
permanent pentru viitor. Prin urmare, dacă cel care s-a făcut vinovat de fraudă va muri, moștenitorul său va rămâne
răspunzător; căci cuvintele "nu va fi niciuna" au o mare latitudine și se referă la toate timpurile viitoare, iar dacă frauda va fi
comisă în orice moment, pentru motivul că este adevărat că a existat fraudă, această clauză va deveni operantă.
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336. Iar acolo unde se adaugă următoarele: "Dacă se va comite vreo fraudă în această chestiune, promiteți să plătiți întreaga
valoare a proprietății?", promitentul va fi pasibil de sancțiune, chiar și din cauza fraudei comise de un străin.
337. Clauza referitoare la fraudă, însă, ca și în cazul altor stipulații în care nu se menționează în mod expres timpul, se referă
la începutul stipulației.
338. Scaevola, Digest, cartea XX.
În timp ce o parte la un proces își făcea apărarea în fața lui Sempronius, judecătorul, se prevedea printr-o stipulație ca suma
decisă ca fiind datorată de Sempronius, judecătorul, să fie plătită. Reclamantul a făcut apel împotriva deciziei acestuia, iar
cauza a fost adusă în fața unei instanțe competente în apel și s-a pronunțat o decizie împotriva pârâtului, s-a pus întrebarea
dacă stipulația va deveni operațională. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele prezentate, aceasta nu ar deveni
operațională prin lege. Claudius: Din acest motiv, într-o stipulație se adaugă următoarele: "Sau oricine poate fi înlocuit în
locul său".
339. Același, întrebări discutate public.
Atunci când unul dintre mai mulți fideiusori este acționat în judecată pentru că nu a apărat o cauză, iar aceasta este ulterior
apărată, celălalt fideiusor poate fi acționat pentru a obliga la executarea hotărârii. În cazul în care promitentul principal
moare, lăsând doi moștenitori, iar unul dintre ei nu apără cauza, iar celălalt o face, primul poate fi acționat în justiție pentru
că nu a făcut-o, iar cel de-al doilea poate fi acționat în justiție pentru a obliga la executarea hotărârii, deoarece se consideră că
aceste două clauze nu pot deveni operaționale împotriva aceleiași persoane. Noi spunem că clauza referitoare la hotărâre ar
avea întotdeauna întâietate față de celelalte și că numai ea produce efecte.

Tit. 8. Cu privire la garanția de ratificare.

340. Papinianus, Întrebări, cartea XXVIII.
Atunci când cineva stipulează că un act va fi ratificat, deși nu același, ci o altă persoană, împotriva căreia nu se poate intenta
nici o acțiune în cazul în care ar avea loc ratificarea, este acționat în judecată, s-a hotărât că stipulația va produce efecte; de
exemplu, atunci când este făcută pârâtă o cauțiune sau o altă persoană dintre coproprietari, care are calitatea de asociat.
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341. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
În acordul de ratificare, nu trebuie să se ia în considerare proprietatea părții care promite sau stipulează, ci doar interesul
stipulantului de a vedea ratificată tranzacția.
342. Același, Opinii, Cartea a XII-a.
Un minor în vârstă de douăzeci și cinci de ani, care era creditor, dorind să-și recupereze banii, un bărbat pe care îl numise
mandatar i-a dat garanții debitorului că plata obligației va fi ratificată. În cazul în care restituirea integrală ar fi fost acordată,
s-a decis că nu se putea intenta o acțiune pentru încasarea unor bani care nu erau datorate și că stipulația nu a devenit
operantă. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care minorul ar trebui să ratifice actul unui agent fals. Prin urmare, în
cazul în care a fost dat un mandat, ar trebui să se prevadă: "În cazul în care el sau moștenitorul său ar obține restituirea
integrală, sau dacă cineva căruia îi aparțin bunurile în cauză ar face acest lucru, se va plăti o sumă de bani egală cu valoarea
bunurilor." Dacă, totuși, nu a existat niciun mandat, ar trebui inserată clauza obișnuită care se referă la ratificare, și ar fi mai
prudent să se facă acest lucru cu acordul părților contractante. În caz contrar, dacă nu există un acord în acest sens, iar
creditorul minor nu își dă acordul, trebuie să se admită acțiunea.
343. Un agent fals a dat garanție pentru ratificare și, după ce a pierdut procesul, mandantul său a făcut recurs împotriva
deciziei judecătorului, și s-a constatat că nu a fost îndeplinită condiția stipulării, deoarece partea care nu a avut câștig de
cauză ar fi putut să recurgă la o cale de atac comună. Cu toate acestea, dacă mandantul, care nu a ratificat actul agentului său,
ar fi încasat banii, stipulația de ratificare ar fi avut efect, în ceea ce privește banii pe care i-a primit mandantul, deși agentul
însuși ar fi putut să nu fi primit nimic.
4. Scaevola, Întrebări, cartea XIII.
Un agent a intentat un proces pentru cincizeci de aurei. Dacă mandantul său ar intenta un proces pentru o sută, fideiusorii
care s-au obligat la ratificare ar fi răspunzători pentru cincizeci, precum și pentru interesul pe care debitorul l-a avut de a
vedea respinsă acțiunea pentru cei cincizeci.
344. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Ratificarea are loc nu numai prin cuvinte, ci și prin acte: prin urmare, dacă principalul, aprobând actul avocatului său,
continuă cauza începută de acesta din urmă, stipulația nu va deveni operantă.
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345. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
În cazul în care un tutore a fost acuzat sau este susceptibil de suspiciune, apărătorul său poate fi obligat să dea garanții că
mandantul său va ratifica actul său, dacă tutorele dorește să se apere.
346. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
În cazul în care o persoană care nu are cunoștință de faptul că a fost intentat un proces pentru punerea în posesie a bunurilor
sale moare, moștenitorul său, în timp ce procesul este în curs, nu poate să îl ratifice.
347. Venuleius, Stipulații, Cartea a XV-a.
Un avocat a intentat o acțiune în justiție pentru producerea unui bun, iar adversarul său a fost achitat pentru că nu era în
posesia acestuia. Apoi, acesta obținând ulterior posesia aceluiași bun, mandantul a intentat o acțiune împotriva sa pentru a-l
obliga să îl producă. Sabinus spune că fideiusorii nu vor fi răspunzători, deoarece aceasta este o chestiune diferită; deoarece,
chiar dacă principalul ar fi intentat acțiunea în primul rând și, după ce adversarul său ar fi fost achitat pentru că nu a intrat în
posesia bunurilor, ar fi intentat o altă acțiune, nu ar fi fost împiedicat de o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat.
348. Dacă un agent a colectat bani de la un debitor și i-a dat garanția că mandantul său îi va ratifica actul, iar acesta din urmă
intentează ulterior o acțiune în justiție pentru aceeași sumă de bani și pierde procesul, stipulația va deveni operantă; iar dacă
agentul plătește aceiași bani mandantului său fără o hotărâre judecătorească, aceștia pot fi recuperați printr-o acțiune
personală. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul introduce o acțiune în justiție în temeiul stipulației, se poate spune că,
dacă mandantul își asumă apărarea agentului său, acesta nu poate face uz în mod abuziv de o excepție pe motiv de reacredință împotriva debitorului, deoarece obligația rămâne una naturală.
349. Dacă cineva permite ca statutul său să fie contestat de către un agent, trebuie să ia de la acesta garanția că nu va fi în
permanență molestat din acest motiv și dacă principalul sau reprezentanții săi nu ratifică actul său, și anume că agentul a
încercat să reducă la sclavie partea în cauză; sau dacă acesta din urmă a obținut o hotărâre împotriva agentului în favoarea
libertății sale, întreaga valoare a proprietății trebuie să îi fie plătită atunci când dreptul său la libertate a fost stabilit, adică în
măsura interesului său de a nu-i fi periclitată starea, precum și pentru cheltuielile ocazionate de litigiu. Labeo, însă, consideră
că trebuie inclusă o sumă determinată, deoarece estimarea libertății este capabilă de o întindere nedeterminată; cu toate
acestea, se consideră că stipulația devine operantă chiar din momentul în care comitentul a refuzat să ratifice actul agentului.
Cu toate acestea, nu se poate intenta o acțiune în temeiul stipulației înainte de a se pronunța o hotărâre cu privire la libertatea
presupusului sclav, deoarece, dacă se decide că acesta era sclav, stipulația devine nulă, iar dacă se poate intenta o acțiune, se
înțelege că acesta a dobândit-o pentru stăpânul său.
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350. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Un agent care este numit de un tutore trebuie, cu orice preț, să dea o garanție; dar agentul unei municipalități, conducătorul
unei universități sau curatorul bunurilor numit cu acordul creditorilor nu este obligat personal să dea o garanție.
351. Același, Despre Edict, Cartea LXXX.
Uneori, prin acord, se interpune o stipulație pentru ratificarea unui act; de exemplu, atunci când un agent fie vinde, fie
închiriază, fie închiriază, fie i se face o plată:
352. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a VI-a.
Sau încheie un contract sau face orice fel de afaceri în numele unei persoane care este absentă.
353. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXX.
Căci oricine încheie un contract stipulează de obicei ratificarea pentru a fi într-o poziție mai sigură.
354. A ratifica un act înseamnă a aproba și a recunoaște ceea ce a fost făcut de un agent fals.
355. Julianus spune că este important să se știe când trebuie să ratifice comitentul plata făcută agentului său. Ar trebui ca
acest lucru să fie făcut imediat ce este informat despre aceasta? Timpul trebuie înțeles cu o anumită latitudine și nu trebuie să
fie un interval prea lung sau prea scurt, care poate fi mai bine înțeles decât exprimat prin cuvinte. Care ar fi atunci regula,
dacă nu ar ratifica imediat, ci ar face-o ulterior? Acest lucru nu are ca efect împiedicarea exercitării dreptului său la acțiune
și, deoarece nu a ratificat-o în primul rând, el spune că va avea în continuare dreptul la acțiune. Prin urmare, dacă ar trebui să
ceară ceea ce a fost deja plătit agentului său, el poate intenta o acțiune în temeiul stipulației, la fel ca și cum nu ar fi declarat
ulterior că va ratifica plata. Cred, totuși, că debitorul va avea dreptul la o acțiune pe motiv de fraudă.
356. Fie că cineva acționează în justiție, fie că profită de o compensare, stipulația că principalul va ratifica actul devine
imediat operantă. Căci, indiferent de modul în care acesta din urmă își poate manifesta dezaprobarea față de ceea ce a fost
făcut de mandatar, stipulația va produce efecte.
357. Paulus, Despre edict, cartea LXXVI.
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Dacă stipulația prin care comitentul ratifică actul devine operantă, pot intenta o acțiune pentru tot interesul meu în această
chestiune, adică pentru tot ceea ce am pierdut și tot ceea ce aș fi putut câștiga.
358. În cazul în care o moștenire este plătită unui mandatar fără autoritate judiciară, Pomponius spune că acesta trebuie să
dea o garanție pentru ratificare.
359. Același, Despre Plautius, Cartea a III-a.
Dacă cineva promite unuia dintre codebitorii solidari că principalul va ratifica plata și că aceasta nu va mai fi cerută, trebuie
spus că stipulația va avea efect dacă banii vor fi ceruți de o parte a aceleiași obligații.
360. Același, Despre Plautius, cartea XIV.
Cuvintele "nu va mai fi din nou cerută", Labeo le înțelege ca fiind cerute în instanță. Dacă, totuși, debitorul este chemat în
instanță și se oferă garanția că se va prezenta, iar procesul nu a fost încă început, nu cred că stipulația referitoare la solicitarea
ulterioară a banilor va avea efect, deoarece reclamantul nu îi cere efectiv, ci doar intenționează să o facă. Dar în cazul în care
banii au fost plătiți fără o hotărâre judecătorească, stipulația devine operațională; deoarece dacă cineva face uz de o
compensare sau de o deducere împotriva reclamantului, se poate spune în mod corect că se poate considera că a făcut o
cerere și că stipulația conform căreia banii nu vor fi ceruți a doua oară devine operațională. Pentru că, chiar dacă un
moștenitor, împotriva căruia s-a pronunțat o hotărâre judecătorească, nu ar trebui să facă cererea, dacă face oricare dintre
aceste lucruri, el va fi răspunzător în temeiul testamentului.
361. Pomponius, Despre Plautius, Cartea a III-a.
În cazul în care plata unei sume de bani care nu era datorată ar trebui să fie făcută unui agent, se poate iniția imediat o
procedură în temeiul acestei stipulații împotriva agentului, pentru a obliga la ratificarea de către mandant, astfel încât să se
poată stabili dacă ceea ce a fost plătit în mod necuvenit ar trebui recuperat de la mandant, dacă acesta a ratificat-o; sau dacă
ar trebui să se intenteze o acțiune personală împotriva agentului, dacă mandantul nu confirmă tranzacția.
362. Atunci când un agent cere o suprafață de teren și dă garanții (așa cum se obișnuiește) că principalul său va ratifica actul
său, iar ulterior principalul vinde terenul, iar cumpărătorul îl revendică, Julianus spune că stipulația că tranzacția va fi
ratificată devine operațională.
363. Marcellus, Digest, Cartea XXI.
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Titius a intentat un proces pentru zece aurei în numele unui creditor împotriva debitorului acestuia din urmă, iar principalul a
ratificat o parte din creanță. Trebuie spus că o parte din obligație se stinge, ca și cum ar fi stipulat sau ar fi încasat zece aurei,
iar creditorul ar fi aprobat nu toată tranzacția, ci o parte din ea. Prin urmare, dacă eu am stipulat zece aurei, sau Stichus, cum
vreau eu, și, în timpul absenței mele, Titius cere cinci, iar eu îi ratific actul, ceea ce s-a făcut este considerat valabil.
364. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXVI.
Atunci când un agent a furnizat garanții că mandantul său sau moștenitorul acestuia din urmă va ratifica actul său, iar unul
dintre moștenitorii mandantului îl ratifică, dar celălalt nu, nu există nicio îndoială că stipulația va produce efecte, în ceea ce
privește acea parte a actului care a fost ratificat, deoarece devine eficientă pentru ceva în care stipulantul este interesat. Întradevăr, chiar dacă comitentul însuși ar ratifica în parte tranzacția, stipulația nu va deveni operantă decât în parte, deoarece o
face numai cu referire la ceea ce reclamantul are un interes. Prin urmare, acțiunea poate fi intentată de mai multe ori în
temeiul acestei stipulații, în funcție de interesul reclamantului: pentru că el introduce acțiunea, pentru că are o cheltuială,
pentru că reprezintă persoanele pe care le reprezintă și pentru că, atunci când se pronunță o hotărâre împotriva sa, el trebuie
să plătească. Pentru că se poate întâmpla, în cadrul unei stipulații pentru prevenirea unei amenințări de prejudiciu, ca
stipulantul să poată introduce mai multe acțiuni; deoarece în obligație se prevede că: "Dacă ceva cade, se împarte, se
excavează sau se construiește, va rezulta o răspundere." Să presupunem, așadar, că prejudiciul este cauzat în mod repetat. Nu
există niciun dubiu că pot fi inițiate acțiuni, deoarece dacă o acțiune poate fi introdusă doar atunci când toate prejudiciile
posibile au fost suferite, rezultă aproape inevitabil că acest lucru nu poate fi făcut înainte de trecerea timpului prevăzut de
stipulație, în care a fost constituită garanția pentru orice prejudiciu imediat care ar putea fi cauzat. Acest lucru nu este corect.
365. Paulus, Despre Sabinus, cartea XIII.
Oricare ar fi interesul stipulantului este inclus în acordul prin care un agent prevede că principalul său va ratifica actul său.
Aceeași regulă se aplică tuturor clauzelor care au referire la fraudă.
366. Ulpianus, Disputații, Cartea a II-a.
În cazul în care drepturile de acțiune derivă din acțiunile pe care un avocat le introduce, precum și din stipulațiile pe care
dorește să le introducă, el trebuie să dea o garanție de ratificare. Prin urmare, atunci când un avocat introduce o stipulație
pentru daune duble, el este obligat să ofere o garanție că aceasta va fi ratificată. În schimb, în cazul în care un agent introduce
o stipulație împotriva amenințării cu prejudiciul, acesta trebuie să dea o garanție că principalul său o va ratifica.
367. The Same, Opinii, Cartea I.
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Se cuvine ca garanția de ratificare de către mandant să nu fie cerută în cazurile în care cineva arată într-o petiție prezentată
împăratului că a numit un agent care să acționeze pentru el în această privință. Dacă, totuși, garanția pentru plata hotărârii
este cerută agentului, va fi necesar ca acesta să se supună regulii manifeste a legii.
368. Julianus, Digest, Cartea LVI.
Atunci când un agent, fără o hotărâre judecătorească, încasează bani care nu sunt datorate, iar mandantul său nu ratifică plata,
ci inițiază o procedură de recuperare a acelorași bani, fideiusorii vor fi responsabili; și dreptul la acțiunea personală în
temeiul căreia agentul ar fi fost responsabil dacă nu s-ar fi intervenit cu stipulația va fi stins. Pentru că, ori de câte ori se
plătesc bani unui agent, iar principalul său nu ratifică plata, cred că efectul este că dreptul la acțiune personală pentru
recuperare va fi stins și că singura procedură la care va avea dreptul cel care a plătit banii care nu erau datorate, împotriva
agentului, va fi cea bazată pe stipulație. În plus, fideiusorii trebuie să plătească cheltuielile efectuate în cadrul procesului. Cu
toate acestea, dacă mandantul ratifică plata, fideiusorii vor fi eliberați; dar aceiași bani pot fi recuperați de la mandant printr-o
acțiune personală.
369. În cazul în care un agent încasează banii datorați mandantului său fără a intenta o acțiune în justiție, se aplică aceeași
regulă, cu diferența că, dacă mandantul a ratificat tranzacția, acesta nu poate ulterior să mai ceară din nou banii.
370. Dacă un agent încasează o sumă de bani care nu era datorată, făcând să fie emisă o executare silită pe baza hotărârii
judecătorești, se poate spune că, indiferent dacă comitentul ratifică sau nu actul său, fideiusorii nu vor fi răspunzători, fie
pentru că nu exista nimic pe care comitentul să îl ratifice, fie pentru că stipulantul nu avea niciun interes ca ratificarea să fie
făcută; prin urmare, cel care plătește agentul suferă un prejudiciu. Cu toate acestea, este mai bine să se considere că, în cazul
în care comitentul nu ratifică tranzacția, fideiusorii vor fi răspunzători.
371. Cu toate acestea, în cazul în care un agent care nu a fost instruit să facă acest lucru inițiază o procedură judiciară pentru
a încasa banii care sunt datorați, este mai bine să se considere că fideiusorii vor fi răspunzători pentru întreaga sumă, dacă
principalul nu ratifică tranzacția.
372. Dar atunci când agentul face o cerere corectă, el nu ar trebui să fie obligat să garanteze că mandantul nu va profita de
nedreptatea judecătorului; deoarece fideiusorii nu sunt niciodată răspunzători pentru orice prejudiciu cauzat de actul greșit al
unei instanțe. În acest caz, este mai bine să se considere că fideiusorii sunt răspunzători doar pentru cheltuielile de judecată.
373. Marcellus: Dacă comitentul nu ratifică tranzacția, dar pierde procesul după ce a fost intentat, în acordul de ratificare nu
ar trebui să fie incluse decât costurile.
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374. Julianus: Dacă, fără o hotărâre judecătorească, moștenirile ar trebui să fie plătite mandatarului unei persoane care este
deja moartă, stipulația va deveni operantă dacă moștenitorul nu ratifică tranzacția, adică dacă moștenirile erau datorate;
pentru că atunci nu există nicio îndoială că este în interesul stipulantului ca plata să fie ratificată de moștenitor, pentru ca
acesta să nu fie obligat să plătească aceleași moșteniri de două ori.
375. Dacă, într-o stipulație de ratificare, s-a precizat în mod expres că Lucius Titius va ratifica tranzacția, deoarece era în
mod clar intenția ca ratificarea moștenitorului și a celorlalte părți interesate să fie omisă, este greu de susținut că clauza care
face referire la fraudă devine operantă. În cazul în care persoanele menționate mai sus sunt omise din neatenție, o acțiune în
temeiul clauzei care face referire la fraudă va fi, fără îndoială, valabilă.
376. În cazul în care un avocat introduce o acțiune în justiție cu privire la o moștenire și, ulterior, constituantul său solicită o
suprafață de teren care face parte din această moștenire, clauza de ratificare devine operațională, deoarece, dacă ar fi fost un
avocat adevărat, o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat ar fi împiedicat constituantul său. Cu toate acestea,
stipulația de ratificare devine, în general, eficientă în cazurile în care, în cazul în care avocatul autentic ar trebui să acționeze,
acțiunea, dacă ar fi introdusă de constituant, ar deveni inutilă, fie prin efectul legii, fie prin invocarea unei excepții.
377. Atunci când cineva, în numele unui tată, introduce o acțiune pentru prejudiciul suferit, deoarece fiul său a fost lovit sau
bătut, el va fi obligat să îl includă și pe fiu în stipulație; și mai ales că se poate întâmpla ca tatăl să moară înainte de a fi
informat că avocatul său a inițiat o acțiune; și astfel dreptul la acțiune pentru prejudiciu va reveni fiului.
378. Dacă un nepot este rănit, iar avocatul bunicului, din acest motiv, introduce o acțiune în justiție pentru prejudiciul suferit,
nu numai fiul, ci și nepotul trebuie să fie inclus în stipulație. Căci ce îi va împiedica atât pe tată, cât și pe fiu să moară înainte
de a ști că avocatul a intentat acțiunea? În acest caz, ar fi corect ca fideiusorii să nu fie trași la răspundere, dacă nepotul ar
intenta o acțiune în justiție pentru prejudiciul suferit.
379. Același, Despre Minicius, Cartea a V-a.
Un mandatar, atunci când a intentat o acțiune pentru a încasa o sumă de bani, a dat garanții că nu i se va cere mai mult. Dacă,
după pronunțarea hotărârii, apare o altă persoană care pretinde aceeași sumă de bani în calitate de agent, deoarece cel care a
făcut a doua cerere nu era cu adevărat agent și, din acest motiv, ar putea fi exclus printr-o excepție pe motiv că nu avea
autoritate, se pune întrebarea dacă sunt răspunzătoare garanțiile primului agent. Julianus este de părere că aceștia nu sunt
răspunzători. Pentru că s-a prevăzut în stipulație că cel care are dreptul de a intenta o acțiune pentru a cere sau pentru a
colecta datoria nu o va face; și că toți cei care au un interes în această chestiune vor ratifica tranzacția. Cu toate acestea, cel
care nu este un agent nu este înțeles ca având dreptul la acțiune sau ca fiind îndreptățit să formuleze vreo pretenție de orice
fel.
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380. Africanus, Întrebări, Cartea a V-a.
Este necesar ca posesia unui bun, dacă este recunoscută de oricine altcineva în afară de moștenitor, să fie ratificată în
termenul stabilit, pentru a putea fi revendicată. Prin urmare, ea nu poate fi ratificată după ce a trecut a suta zi.
381. Dacă, totuși, cel care a făcut cererea moare sau devine nebun, să vedem dacă ea poate fi ratificată sau nu, căci, în
general, ea trebuie ratificată; la fel ca atunci când, în acest caz, ratificarea are loc într-un moment în care cel care revendică
posesia nu poate beneficia de ea. Rezultatul este că, chiar dacă agentul s-ar căi de faptul că a făcut cererea, ratificarea nu ar
putea avea loc; ceea ce este absurd. Prin urmare, este mai bine să spunem că niciuna dintre aceste cauze nu interferează cu
ratificarea.
382. Același, Întrebări, Cartea a VI-a.
Un tată, în absența fiicei sale, a cerut o zestre care fusese dată de el și a furnizat garanții că ea va ratifica tranzacția, dar ea a
murit înainte de a face acest lucru. S-a negat că stipulația a avut efect; deoarece, deși era adevărat că ea nu ratificase actul
său, soțul ei, totuși, nu avea niciun interes ca zestrea să-i fie transferată, deoarece întreaga zestre trebuia să fie returnată
tatălui după moartea fiicei sale.
383. Un agent, după ce a încasat bani de la un debitor care ar fi putut fi eliberat prin prescripție, a dat garanții că mandantul
său va ratifica actul său; și apoi, după ce debitorul a fost eliberat prin prescripție, mandantul l-a ratificat. S-a considerat că
debitorul, după ce a fost eliberat o dată, putea introduce o acțiune împotriva agentului; și dovada acestui fapt este că, dacă nu
se interpunea nicio stipulație, o acțiune personală de recuperare putea fi introdusă împotriva agentului; dar stipulația a fost
introdusă în locul unei astfel de acțiuni.
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Cartea XLVII
1. Cu privire la infracțiunile private.
2. Cu privire la furturi.
3. Referitor la furtul de lemne îmbinate la o clădire.
4. În cazul în care oricine este obligat să fie liber prin testament (...)
5. Cu privire la furtul săvârșit împotriva căpitanilor de vase, a hangiștilor și a proprietarilor.
6. Cu privire la furturile presupuse a fi fost comise de un întreg corp de sclavi.
7. Cu privire la copacii tăiați pe furiș.
8. Cu privire la furtul de bunuri prin violență și la adunările dezordonate.
9. Cu privire la incendiu, distrugere și naufragiu, în cazul în care o barcă sau o navă este luată cu forța.
10. Privind injuriile și calomniile infamante.
11. Cu privire la pedeapsa arbitrară a crimelor.
12. Cu privire la violarea mormintelor.
13. În ceea ce privește șantajul.
14. Cu privire la cei care fură vite.
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15. În ceea ce privește tergiversarea.
16. Referitor la cei care adăpostesc infractori.
17. Cu privire la hoții care fură în băi.
18. Cu privire la cei care evadează din închisoare și la jefuitori.
19. Cu privire la spolierea averilor.
20. În ceea ce privește stellionatus.
21. Cu privire la înlăturarea hotarelor.
22. Cu privire la asociații și corporații.
23. Cu privire la acțiunile populare.

Tit. 1. Cu privire la infracțiunile private.

1. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLV.
Dreptul civil prescrie că moștenitorii nu sunt pasibili de acțiuni penale mai mult decât ceilalți succesori și, prin urmare, nu
pot fi acționați în justiție pentru furt. Dar, deși nu sunt răspunzători într-o acțiune pentru furt, totuși vor fi în una pentru a-i
obliga să producă bunurile în cauză, dacă sunt în posesia lor, sau dacă au comis o fraudă pentru a evita să fie în posesia lor;
deoarece, odată produse, vor putea fi acționați în justiție pentru recuperarea lor. O acțiune personală va fi, de asemenea,
introdusă împotriva lor.
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(1) De asemenea, s-a stabilit că un moștenitor poate introduce o acțiune de furt, deoarece urmărirea penală a anumitor
infracțiuni este acordată moștenitorilor. În mod similar, un moștenitor are dreptul la acțiunea acordată de legea Aquilian; dar
o acțiune pentru prejudiciul suferit nu va fi intentată în favoarea sa.
(2) Nu numai în acțiunea de furt, ci și în alte acțiuni care decurg din infracțiuni, fie că sunt civile sau pretoriene, se decide că
infracțiunea urmează persoanei.
2. Același, Despre Sabinus, cartea XLIII.
Atunci când mai multe infracțiuni penale au loc în același timp, acest lucru nu determină acordarea impunității pentru niciuna
dintre ele, deoarece o infracțiune nu diminuează pedeapsa pentru alta.
3. Prin urmare, atunci când cineva jefuiește un om și îl ucide, el este pasibil de o acțiune de furt, pentru că l-a jefuit, și de
acțiunea Aquilian, pentru că l-a ucis; și nici una dintre aceste acțiuni nu o distruge pe cealaltă.
4. Același lucru trebuie spus și dacă l-a jefuit cu violență și apoi l-a ucis, pentru că va fi pasibil de o acțiune pentru furt cu
violență, la fel ca și în temeiul legii aquiliene.
5. În cazul în care este intentat un proces personal pentru un sclav care a comis un furt, s-a pus întrebarea dacă se poate
intenta unul și în temeiul legii Aquilian. Pomponius spune că acest lucru se poate face, deoarece acțiunea în temeiul Legii
Aquilei cere o evaluare diferită de cea pentru recuperarea bunurilor care au fost furate; deoarece Legea Aquilei include cea
mai mare valoare a obiectului furat în cursul anului care a precedat infracțiunea; dar acțiunea personală pentru recuperarea pe
motiv de furt nu merge mai departe de momentul joncțiunii de emisiune. Dacă însă un sclav a săvârșit aceste infracțiuni,
indiferent de procedura noxală în care ar fi predat, celălalt drept de acțiune se va stinge.
6. De asemenea, dacă cineva bate cu biciul un sclav furat, va fi pasibil de două acțiuni: cea de furt și cea de prejudiciu suferit
; iar dacă îl va ucide, va fi pasibil de trei acțiuni.
7. Din nou, dacă cineva a furat o sclavă care aparținea altuia și a desfrânat-o, el va fi pasibil de două acțiuni; căci poate fi dat
în judecată pentru că a corupt sclava, precum și pentru că a furat-o.
8. Mai mult, dacă cineva va răni o sclavă pe care a furat-o, va fi motiv pentru două acțiuni împotriva lui; cea autorizată de
legea Aquilian și acțiunea de furt.
(0) Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a II-a.
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Atunci când cineva dorește să intenteze o acțiune întemeiată pe o infracțiune și intenționează să o facă în interes propriu,
trebuie să recurgă la procedura obișnuită și nu poate fi obligat să îl urmărească pe vinovat pentru infracțiune. Cu toate
acestea, dacă dorește să intenteze o acțiune în justiție în temeiul procedurii extraordinare, el trebuie să semneze atunci
acuzația de infracțiune.

Tit. 2. Cu privire la furturi.

4. Paulus, Despre edict, cartea XXXIX.
Labeo spune că cuvântul "furt" provine din termenul care înseamnă negru, pentru că infracțiunea se comite în secret, în
obscuritate și, în general, noaptea; sau din cuvântul "fraudă", cum susținea Sabinus; sau din verbele a lua și a duce; sau din
termenul grecesc care desemnează hoții ca fwras. Și, într-adevăr, grecii înșiși au derivat cuvântul de la verbul a duce.
5. Prin urmare, singura intenție de a comite un furt nu face un hoț.
6. Astfel, cel care neagă că i s-a făcut un depozit nu devine imediat pasibil de o acțiune pentru furt, ci numai atunci când a
ascuns bunul cu intenția de a și-l însuși.
7. Furtul este manipularea frauduloasă a unui lucru cu intenția de a profita de pe urma lui; ceea ce se aplică fie asupra
obiectului în sine, fie asupra folosirii sau posesiei sale, atunci când acest lucru este interzis de dreptul natural.
(0) Gaius, Despre Edict, Cartea XIII.
Există două feluri de furt: manifest și nemanifestat.
23. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLI.
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Un hoț manifest este cel pe care grecii îl numesc ep' autofwrw ; adică cel care este prins cu bunurile furate.
(23) Nu prea contează cine îl prinde, dacă cel căruia îi aparține bunul sau un altul.
(24) Dar este el un hoț manifest doar atunci când este prins în flagrant delict sau când este prins în altă parte? Cea mai bună
opinie este, așa cum spune și Julianus, că, chiar dacă nu este prins în locul în care a comis infracțiunea, el este, totuși, un hoț
manifest dacă este prins cu bunul furat înainte de a-l fi transportat în locul în care intenționa să-l ia.
3584. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Prin locul în care cineva intenționează să ia un bun furat trebuie înțeles locul unde se aștepta să rămână în acea zi cu produsul
furtului.
23. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLI.
Prin urmare, dacă este arestat într-un loc public sau privat, înainte de a fi transportat bunul furat la destinația pe care o avea în
vedere, este considerat un hoț manifest; cu condiția să fie prins cu articolul furat în posesia sa. Acest lucru a fost afirmat și de
Cassius.
23. Dacă, totuși, el a transportat bunul furat la locul în care intenționa să îl ia, chiar dacă este prins cu acesta în posesia sa, nu
este un hoț manifest.
23. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Căci, deși furtul este comis adesea prin simpla manipulare a unui obiect, totuși, la început, adică atunci când furtul a fost
comis, este momentul care a fost stabilit pentru a determina dacă vinovatul este sau nu un hoț manifest.
11. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLI.
Dacă cineva aflat în servitute comite un furt și este prins după ce a fost manelizat, să vedem dacă este un hoț manifest.
Pomponius, în Cartea a XIX-a despre Sabinus, spune că el nu poate fi urmărit ca hoț manifest, deoarece originea unui furt
comis în timpul sclaviei nu era aceea a unui furt manifest.
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12. Pomponius spune foarte corect, în același loc, că hoțul nu devine unul manifest decât dacă este prins. Mai mult, dacă eu
comit un furt luând ceva din casa ta, iar tu te-ai ascuns ca să mă împiedici să te omor, chiar dacă m-ai văzut comițând furtul,
totuși, acesta nu este unul manifest.
13. Celsus adaugă însă la rezultatul depistării că, dacă l-ai văzut pe hoț în flagrantul furtului și alergi înainte pentru a-l aresta,
iar el își ia zborul, este un hoț manifest.
14. El crede că este foarte puțin important dacă proprietarul bunului, un vecin sau orice trecător prinde un hoț.
13. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIII.
Ce este un furt nemanifestat devine ușor de înțeles; căci ceea ce nu este manifest tocmai din acest motiv este nemanifestat.
0. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
O persoană care poate intenta o acțiune de furt nu are dreptul la nici un alt proces bazat pe manipularea constantă a obiectelor
luate de hoț, nici măcar pentru a recupera orice accesiune care ar putea să se acumuleze asupra bunurilor după ce acestea au
fost furate.
15. În cazul în care aș intenta o acțiune în justiție pentru a recupera bunurile de la hoț, voi avea în continuare dreptul la o
acțiune personală. Cu toate acestea, se poate spune că este de datoria judecătorului competent să nu ordone restituirea
bunului, cu excepția cazului în care reclamantul renunță la acțiunea personală. Dacă, totuși, pârâtul, după ce a fost pronunțată
o hotărâre împotriva sa în acțiunea personală, plătește daunele evaluate, astfel încât este absolvit în mod absolut de
răspundere; sau (ceea ce este cea mai bună opinie) dacă reclamantul este gata să restituie daunele, iar sclavul nu îi este predat,
posesorul ar trebui să obțină o hotărâre judecătorească împotriva sa pentru suma jurată de cealaltă parte în instanță.
(0) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIX.
Cel care a avut interes ca bunul să nu fie furat este îndreptățit la o acțiune pentru furt.
16. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Partea interesată este îndreptățită la acțiunea pentru furt dacă este vorba de o cauză onorabilă.
(1) Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIX.
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Prin urmare, un fuller care a primit haine în scopul de a le repara și curăța are întotdeauna dreptul la acțiune, deoarece este
responsabil de păstrarea lor în siguranță. Dacă, totuși, el nu este solvabil, proprietarul bunului poate intenta o acțiune în
justiție, căci cel care nu are nimic de pierdut nu suportă niciun risc.
0. Acțiunea de furt nu este acordată posesorului de rea-credință ?deși este interesat să nu i se fure bunul?pentru că acesta se
află în riscul său. Nimeni nu poate dobândi un drept de acțiune bazat pe rea-credință și, prin urmare, acțiunea de furt este
acordată doar posesorului de bună-credință, și nu celui care deține bunul cu rea-credință.
1. În cazul în care obiectul furat a fost dat în gaj, acordăm o acțiune pentru furt și creditorului, deși acesta nu face parte din
proprietatea sa. Mai mult, nu numai că acordăm acțiunea de furt împotriva unui străin, ci și împotriva proprietarului însuși al
bunului; după cum a afirmat Julianus. Se stabilește că se acordă și proprietarului și, în consecință, el nu este răspunzător de
acțiunea pentru furt, dar o poate intenta. Ea este acordată ambelor părți, pentru că ambele sunt interesate; dar creditorul este
întotdeauna interesat, sau acest lucru se întâmplă doar atunci când debitorul este insolvabil? Pomponius crede că este
întotdeauna în interesul său să aibă gaj, opinie pe care Papinianus o adoptă în Cartea a douăsprezecea a întrebărilor. Este mai
bine să spunem că acesta pare a fi în orice moment interesul creditorului; și acest lucru a fost afirmat frecvent de Julianus.

(1) Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
O persoană căreia i se datorează un bun în temeiul unei stipulații nu are dreptul la o acțiune pentru furt dacă acesta este furat,
chiar dacă debitorul poate fi vinovat că nu i l-a predat.
0. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXIX.
În cazul în care un bun cumpărat nu este predat celui care l-a cumpărat, Celsus spune că acesta nu va avea dreptul la o acțiune
pentru furt, dar că vânzătorul poate intenta această acțiune. Cu siguranță va fi necesar ca el să îl îndrume pe cumpărător să
intenteze acțiunea pentru furt, precum și acțiunea personală și cea pentru recuperarea proprietății, iar dacă se obține ceva prin
intermediul acestor proceduri, el trebuie să îl livreze cumpărătorului; această opinie este corectă și este acceptată de Julianus.
Este clar că riscul proprietății trebuie să fie asumat de cumpărător, cu condiția ca vânzătorul să fi avut grijă de ea înainte de a
o livra.
23. În plus, cumpărătorul nu are dreptul la o acțiune pentru furt înainte de livrare și s-a pus întrebarea dacă cumpărătorul
însuși, în cazul în care ar fura bunul, este pasibil de o acțiune pentru furt? Julianus, în Cartea a douăzeci și treia a Digestului,
spune că, dacă un cumpărător, după ce a plătit prețul bunului, îl fură, iar vânzătorul a garantat păstrarea lui în siguranță, nu va
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fi răspunzător de o acțiune pentru furt. Cu toate acestea, este clar că, în cazul în care ar fura bunul înainte de a plăti banii, el
va fi pasibil de o acțiune pentru furt, la fel ca și în cazul în care ar fi furat un gaj.
24. Din nou, chiriașii pe teren, deși nu sunt proprietarii bunului, dar pentru că au un interes în acesta, pot intenta o acțiune de
furt.
25. Să analizăm în continuare dacă persoana la care a fost depus bunul are dreptul la o acțiune pentru furt. Întrucât el dă o
garanție împotriva fraudei, se consideră pe bună dreptate că nu are dreptul la o acțiune pentru furt; căci ce interes are el dacă
nu s-a făcut vinovat de fraudă? În cazul în care a acționat în mod fraudulos, bunul este pe riscul său, dar nu ar trebui să
solicite o acțiune pentru furt pe motiv că s-a făcut vinovat de fraudă.
26. Julianus, în Cartea a douăzeci și doua a Digestului, spune, de asemenea, că, deoarece s-a stabilit, cu referire la toți hoții,
că aceștia nu pot intenta o acțiune pentru furt pe seama bunurilor pe care ei înșiși le-au furat; nici cel la care au fost depuse
bunuri nu poate intenta o acțiune pentru furt, deși a început să fie responsabil pentru bunuri, dacă le-a manevrat cu intenția de
a le fura.
27. Papinianus discută despre faptul că, dacă aș primi doi sclavi în gaj pentru zece aurei, iar unul dintre ei ar fi furat, iar
celălalt care a rămas nu valorează mai puțin de zece aurei, dacă voi avea dreptul la o acțiune pentru furt doar în valoare de
cinci aurei, pentru motivul că sunt sigur de ceilalți cinci în persoana sclavului rămas; sau, într-adevăr, pentru că acesta din
urmă poate muri, ar trebui să se considere că am dreptul la o acțiune pentru zece, chiar dacă sclavul rămas este de mare
valoare. Înclin spre cea din urmă opinie, deoarece nu ar trebui să luăm în considerare gajul care nu a fost luat, ci pe cel care a
fost furat.
28. El a mai spus că, dacă mi se datorează zece aurei, iar un sclav dat în gaj pentru ei a fost furat, iar eu am recuperat zece
aurei printr-o acțiune pentru furt, nu voi avea dreptul la o altă acțiune pentru furt dacă sclavul ar fi furat a doua oară, deoarece
am încetat să mai am un interes atunci când am obținut o dată ceea ce mi se cuvenea. Acesta este cazul în care furtul a fost
comis fără nicio vină din partea mea, căci dacă eu am fost vinovat, întrucât aveam un interes pentru că aș fi fost răspunzător
într-o acțiune în gaj, pot introduce acțiunea pentru furt. Dacă, însă, nu am avut nicio vină, se pare că nu există nicio îndoială
că se va putea introduce o acțiune în favoarea proprietarului bunului, care nu va fi acordată creditorului. Această opinie este
aprobată de Pomponius în Cartea a X-a despre Sabinus.
29. Aceleași autorități afirmă că, dacă doi sclavi sunt furați în același timp, creditorul va avea dreptul la o acțiune pentru furt
în contul ambilor; nu pentru întreaga sumă, ci în măsura interesului său estimat prin împărțirea sumei care i se cuvine cu
referire la fiecare dintre sclavi. Cu toate acestea, dacă cei doi sclavi au fost furați separat, iar creditorul a încasat întreaga
sumă pentru unul dintre ei, el nu poate recupera nimic pentru celălalt.
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30. Pomponius, în Cartea a zecea despre Sabinus, spune de asemenea că dacă cel căruia i-am împrumutat ceva pentru
folosință comite o fraudă cu referire la bunul împrumutat, nu poate intenta acțiunea pentru furt.
31. Pomponius are aceeași opinie cu referire la cel care, prin îndrumarea cuiva, a primit bunul pentru transport.
32. Se pune întrebarea dacă un tată are dreptul la o acțiune pentru furt atunci când un bun a fost împrumutat fiului său pentru
a fi folosit. Julianus spune că un tată nu poate intenta acțiunea în aceste circumstanțe, deoarece el nu ar trebui să fie
responsabil pentru păstrarea în siguranță a proprietății; la fel cum spune că oricine care devine garant pentru cineva căruia i sa împrumutat o proprietate pentru utilizare nu are dreptul la o acțiune pentru furt. Căci el susține că nu oricine, fără deosebire,
al cărui interes este ca bunul să nu se piardă, are dreptul la o acțiune pentru furt, ci numai cel care este răspunzător pentru că
din vina sa a fost distrus același bun. Celsus, de asemenea, aprobă această opinie în Cartea a 12-a a Digestului.
33. Un om care a dobândit un sclav printr-o locațiune precară are dreptul la o acțiune pentru furt dacă sclavul este furat, este
o întrebare care poate fi pusă. Și, deoarece nu poate fi intentat un proces civil împotriva lui, deoarece proprietatea deținută
printr-o locațiune precară se aseamănă cu o donație și, prin urmare, un interdict pare a fi necesar, el nu va avea dreptul la o
acțiune pentru furt. Cred că, după ce a fost acordat un interdict, este clar că el ar trebui să ofere o garanție împotriva
neglijenței și, prin urmare, poate introduce o acțiune pentru furt.
34. În cazul în care cineva a închiriat un bun, el va avea dreptul la o acțiune pentru furt, cu condiția ca acesta să fi fost furat
din neglijența sa.
35. În cazul în care un fiu aflat sub controlul paternal este furat, este evident că tatăl său poate intenta o acțiune pentru furt.
36. În cazul în care un bun este împrumutat pentru a fi folosit, iar cel căruia i-a fost împrumutat moare, deși furtul nu poate fi
comis împotriva unei succesiuni și, prin urmare, moștenitorul persoanei căreia i-a fost împrumutat articolul nu poate intenta o
acțiune în justiție, totuși, cel care a împrumutat poate intenta acțiunea pentru furt. Aceeași regulă se aplică și în cazul
bunurilor care au fost gajate sau închiriate, deoarece, deși acțiunea pentru furt nu este dobândită de o moștenire, totuși este
dobândită de părțile interesate în aceasta.
37. Acțiunea pentru furt nu se exercită numai în favoarea celui căruia i-a fost împrumutat bunul, în contul acestui bun, ci și în
contul a tot ceea ce este legat de el, deoarece el era responsabil de păstrarea lui. Căci dacă îți împrumut un sclav pentru a-l
folosi, poți intenta o acțiune pentru furtul hainelor sale, deși nu ți-am împrumutat hainele pe care le purta. De asemenea, dacă
îți împrumut animale de povară, iar un mânz este în urma unuia dintre ele, cred că se va putea intenta o acțiune pentru furt
pentru furtul mânzului, deși acesta nu a fost inclus în împrumut.
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38. S-a pus întrebarea: care este, așadar, natura acțiunii pentru furt care se acordă persoanei căreia i s-a împrumutat un bun
pentru folosință? Cred că acțiunile pentru furt vor exista în favoarea tuturor celor care sunt responsabili pentru bunurile
altora, indiferent dacă acestea sunt împrumutate pentru utilizare, închiriate sau gajate, cu condiția să fie furate; dar o acțiune
personală va exista doar în favoarea celui care este proprietar.
39. Dacă o scrisoare pe care v-am trimis-o va fi interceptată, cine va avea dreptul să introducă acțiunea pentru furt? Și, în
primul rând, trebuie să se stabilească cui aparținea scrisoarea, dacă celui care a trimis-o sau celui căruia i-a fost expediată.
Dacă am dat-o unui sclav al celui căruia i-a fost trimisă, aceasta a fost dobândită imediat de acesta din urmă. Dacă i-am dat-o
agentului său, acesta este de asemenea cazul, deoarece, întrucât posesia poate fi dobândită prin intermediul unei persoane
libere, scrisoarea a devenit imediat proprietatea sa; și acest lucru este valabil mai ales dacă acesta era interesat să o aibă.
Dacă, totuși, am trimis o scrisoare care urma să mi se întoarcă, aceasta va rămâne a mea, deoarece nu am fost dispus să
renunț la ea sau să transfer proprietatea ei. Atunci cine poate introduce acțiunea pentru furt? Poate face acest lucru cel care
este interesat să nu i se fure scrisoarea, și anume, individul care a beneficiat de ceea ce conținea. Prin urmare, se poate pune
întrebarea dacă poate introduce acțiunea pentru furt și cel căruia i-a fost dată scrisoarea pentru a fi transportată la destinație.
El poate face acest lucru dacă a fost responsabil de păstrarea scrisorii și dacă era în interesul său să o livreze, va avea dreptul
la o acțiune pentru furt. Să presupunem că în scrisoare se preciza că trebuie să i se livreze ceva sau să se facă ceva pentru el;
în acest caz, el poate intenta o acțiune pentru furt, dacă și-a asumat responsabilitatea livrării acesteia sau a primit o
recompensă pentru că a transportat-o. În acest caz, el se aseamănă cu un hangiu sau cu un comandant de navă; pentru că le
acordăm o acțiune pentru furt, dacă sunt solvabili, deoarece sunt responsabili pentru bunuri.
23. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Un creditor, al cărui gaj a fost furat, are un interes nu doar în măsura creanței sale, ci poate intenta o acțiune de furt pentru
întreaga valoare a bunului furat, dar trebuie să restituie debitorului tot ceea ce depășește datoria sa și care poate fi recuperat în
cadrul unei acțiuni pe gaj.
23. Proprietarul bunului care a furat un lucru de care un altul se bucură de uzufruct este răspunzător față de uzufructuar într-o
acțiune de furt.
24. Dacă cineva care ți-a împrumutat un obiect pentru uzufruct îl fură, Pomponius spune că nu va fi răspunzător într-o
acțiune pentru furt, deoarece nu ai niciun interes în această chestiune, deoarece o acțiune bazată pe împrumutul bunului nu
poate fi intentată împotriva ta; prin urmare, dacă ai reținut obiectul în contul unor cheltuieli pe care le-ai făcut în legătură cu
el, vei avea dreptul la o acțiune pentru furt, chiar împotriva proprietarului însuși, dacă acesta îl va fura, deoarece, în acest caz,
proprietatea ține loc de gaj.
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0. Același, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Nu este o regulă de drept că un tată nu poate intenta o acțiune pentru furt împotriva fiului său, care se află sub controlul său,
dar aceasta prezintă un obstacol din cauza naturii cazului; pentru că nu putem intenta o acțiune împotriva celor care se află
sub controlul tău, așa cum nici ei nu pot intenta o acțiune împotriva noastră.
23. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXIX.
Sclavii și copiii noștri pot, într-adevăr, să fure de la noi, dar ei nu vor fi pasibili de o acțiune pentru furt; după cum cel care
poate decide cazul unui hoț nu are nevoie să deschidă un proces împotriva lui. Prin urmare, nici o acțiune nu i-a fost acordată
de către legiuitorii antici.
(0) De aici a apărut întrebarea, dacă un sclav a fost fie înstrăinat, fie manuntit, dacă el va fi pasibil de o acțiune pentru furt. Sa decis că nu este răspunzător, deoarece o cauză care nu există la început nu poate apărea ulterior împotriva unui astfel de
hoț. Cu toate acestea, este clar că, dacă, după ce a fost manuntit, își însușește orice proprietate, se poate spune că este pasibil
de o astfel de acțiune, deoarece comite un adevărat furt.
(1) Atunci când, totuși, un sclav pe care l-am cumpărat și care mi-a fost predat, îmi este restituit în temeiul unei clauze
condiționate a vânzării, nu trebuie considerat că mi-a aparținut vreodată, ci că a fost al meu și a încetat să mai fie astfel. De
aceea, Sabinus spune că, dacă el comite un furt, poziția sa este de așa natură încât cel care l-a restituit nu va avea dreptul la o
acțiune pentru furt. Dar, deși nu poate intenta o astfel de acțiune, totuși, atunci când este trimis înapoi, valoarea bunurilor
furate ar trebui să fie estimată și inclusă în acțiunea de restituire a lui.
(2) În cazul în care un sclav fugar ar fura de la stăpânul său, s-a pus întrebarea dacă acesta din urmă ar putea, de asemenea, să
intenteze o acțiune împotriva persoanei care l-a avut în posesie de bună credință înainte de a fi readus în puterea stăpânului
său. Acest punct dă naștere la unele dificultăți; deoarece, deși se poate considera că eu am avut posesia sclavului în perioada
în care a fost fugar, totuși nu voi fi răspunzător de o acțiune în justiție pentru furt, deoarece nu se afla sub controlul meu. Căci
Julianus spune că atunci când părea că îl posed, acest lucru nu a fost un avantaj decât pentru a-mi permite să-l dobândesc prin
uzucapiune. De aceea Pomponius, în Cartea a șaptesprezecea despre Sabinus, spune că acțiunea pentru furt va fi în favoarea
proprietarului al cărui sclav era în fugă.
0. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
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Când se spune că prejudiciul urmează persoanei, acest lucru este adevărat în măsura în care dreptul la acțiune îl urmează pe
cel care comite prejudiciul, acolo unde el se naște împotriva oricui la început. Prin urmare, dacă sclavul tău îmi fură ceva și,
după ce am devenit proprietarul lui, îl vând, cazonii susțin că nu pot intenta o acțiune împotriva debitorului.
23. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XL.
Într-o acțiune pentru furt, este suficient ca bunul să fie descris în așa fel încât să se poată înțelege despre ce este vorba.
23. Nu este necesar să se menționeze greutatea vaselor, prin urmare va fi suficient să se spună o farfurie, o farfurie sau un
castron. Cu toate acestea, trebuie să se precizeze materialul din care este compus obiectul, adică dacă este din argint, din aur
sau din orice altceva.
24. În cazul în care cineva introduce o acțiune în justiție pentru argint nefabricat, el trebuie să spună un lingou de argint și să
precizeze greutatea acestuia.
25. Trebuie să fie inclus numărul de monede care au fost furate de la proprietar, de exemplu, atâtea aurei sau mai multe.
26. Se pune întrebarea dacă trebuie menționată culoarea unui veșmânt. Este adevărat că acest lucru trebuie făcut, deoarece,
așa cum în cazul unui furt de farfurii se menționează un bol de aur, tot așa, în cazul unei haine, trebuie precizată culoarea.
Este clar că, dacă cineva ar jura că nu poate desemna în mod pozitiv culoarea, necesitatea cazului ar trebui să-l scuze.
27. În cazul în care cineva dă un bun în gaj și apoi îl fură, el va fi răspunzător într-o acțiune pentru furt.
28. Proprietarul nu este considerat vinovat de furtul unui bun care a fost dat în gaj doar atunci când îl ia de la creditorul care
îl posedă sau îl deține, ci și dacă îl sustrage într-un moment în care nu îl posedă; de exemplu, dacă vinde obiectul care a fost
dat în gaj; căci este stabilit că, în astfel de circumstanțe, el comite un furt. Julianus, de asemenea, este de această părere.
23. Paulus, Despre Sabinus, Cartea IX.
În cazul în care arama este dată în gaj, iar aceasta este declarată a fi aur, se comite un act dezonorant, dar nu un furt. Dacă se
dă aurul în gaj, iar ulterior, sub pretextul cântăririi sau al sigilării, alama este înlocuită cu aurul, cel care face acest lucru
comite un furt, pentru că și-a însușit un bun dat în gaj.
(23) Dacă tu cumperi cu bună credință un bun al meu și eu ți-l fur, sau chiar dacă tu ai dreptul la uzufructul acestuia, iar eu îl
pun deoparte cu intenția de a mi-l însuși, voi fi răspunzător față de tine într-o acțiune de furt, deși sunt proprietarul bunului.
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În aceste cazuri, însă, uzucapiunea nu va fi împiedicată, ca în cazul în care este furat; căci, dacă altcineva l-a furat, iar bunul
ar ajunge din nou sub controlul meu, uzucapiunea va continua să curgă.
23. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XL.
În mod frecvent se pune următoarea întrebare, și anume: atunci când cineva sustrage o măsură de grâu de pe o grămadă, dacă
fură întreaga cantitate sau numai cea pe care și-o însușește. Ofilius crede că fură întreaga grămadă, deoarece Trebatius spune
că o persoană care atinge urechea cuiva se consideră că l-a atins în întregime; prin urmare, dacă cineva deschide un butoi și
scoate puțin vin, se înțelege că a furat nu doar ceea ce a scos, ci tot. Cu toate acestea, este adevărat că, în aceste circumstanțe,
el este răspunzător în cadrul unei acțiuni pentru furt doar pentru suma pe care a sustras-o. Căci dacă cineva deschide un
dulap, pe care nu-l poate scoate, pune deoparte tot ce conține și apoi pleacă, iar după aceea, după ce se întoarce, scoate unul
dintre obiecte și este prins înainte de a ajunge la destinație, el se va face vinovat atât de furt manifest, cât și de furt nemanifest
al aceluiași bun. Căci cel care, în timpul zilei, taie grânele în creștere și le pune deoparte cu intenția de a le îndepărta, este atât
un hoț manifest, cât și unul nemanifest, în ceea ce privește ceea ce a tăiat.
1024. Dacă cineva, care a depus o pungă cu douăzeci de sesterți, primește o altă pungă în care știe că sunt treizeci, din
greșeala celui care i-a dat-o, care a crezut că cei douăzeci ai săi sunt conținuți în ea, se hotărăște că el va fi răspunzător pentru
furtul a zece sesterți.
1025. În cazul în care cineva fură aramă, când crede că fură aur, sau invers, sau crede că valoarea obiectului este mai mică,
când este mai mare, comite un furt din ceea ce a sustras, conform Cărții a opta a lui Pomponius despre Sabinus. Ulpianus este
de aceeași părere.
1026. Dacă însă cineva fură două pungi, una de zece și cealaltă de douăzeci de aurei, dintre care una credea că-i aparține, iar
cealaltă știa că aparține altcuiva, spunem că fură doar punga pe care credea că aparține altcuiva, la fel ca și dacă ar fura două
căni, dintre care una credea că-i aparține, iar cealaltă știa că aparține altcuiva, căci fură doar una dintre ele.
1027. Dar în cazul în care crede că mânerul unei cești îi aparține, iar aceasta este de fapt a lui, Pomponius spune că este
vinovat de furtul întregii cești.
1028. Dacă, totuși, cineva fură a șasea parte dintr-o măsură de grâu dintr-o corabie încărcată, săvârșește el un furt al întregii
încărcături sau numai al celei de-a șasea părți din măsura de grâu? Această întrebare se aplică mai degrabă la un grânar, care
este plin, și este foarte grav să se considere că se comite un furt din toată cantitatea. Și care ar fi regula în cazul unui rezervor
de vin, sau al unei cisterne de apă, sau ce ar fi în cazul unei corăbii încărcate cu vin, căci sunt multe din acestea în care se
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toarnă vin? Și ce să spunem despre cel care a băut din vin; se va considera că a furat tot vinul? Părerea cea mai bună este că
ar trebui să spunem că nu l-a furat pe tot.
1029. Dacă presupunem că două borcane de vin sunt așezate într-un depozit și că unul dintre ele este furat, furtul se referă la
acela, și nu la întregul depozit; la fel ca atunci când se sustrage unul dintre mai multe obiecte portabile dintr-un hambar.
1030. O persoană care intră într-o încăpere cu intenția de a comite un furt nu este un hoț, chiar dacă a intrat în acest scop.
Care este, atunci, regula? La ce acțiune va fi pasibil? El poate fi acuzat de comiterea unui prejudiciu sau de violență, dacă a
intrat cu forța.
1031. De asemenea, dacă a deschis sau a spart ceva de mare greutate, pe care nu a putut să-l scoată, nu i se poate intenta o
acțiune pentru furt pentru întreaga sumă, ci doar pentru ceea ce a luat, deoarece nu a putut lua totul. Prin urmare, dacă a
îndepărtat un capac pe care nu l-a putut lua, pentru a avea acces la anumite articole, și apoi și-a însușit unele dintre ele, deși a
putut să ia separat obiectele conținute în el, dar nu a putut lua întregul conținut împreună, se consideră că a furat doar ceea ce
a luat, nu și celelalte. Dacă a putut să scoată întregul recipient, spunem că a furat întregul recipient, deși poate că a detașat
capacul pentru a lua o parte sau un anumit număr de obiecte conținute în el. Aceasta a fost și opinia lui Sabinus.
1032. Dacă două sau mai multe persoane fură o grindă, pe care oricare dintre ele singură nu este capabilă să o ridice, trebuie
să spunem că toate sunt vinovate de furt, deși niciuna dintre ele singure nu ar fi putut să o manipuleze sau să o îndepărteze, și
aceasta este practica noastră. Căci nu se poate susține că fiecare a comis un furt în mod proporțional, ci că toți au furat-o în
întregime. De aici rezultă că fiecare dintre ei va fi răspunzător pentru furt.
1033. Și, deși o persoană poate fi răspunzătoare într-o acțiune de furt pentru bunurile pe care nu le-a sustras, totuși, o acțiune
personală nu poate fi introdusă împotriva sa, deoarece o astfel de procedură nu va fi deschisă pentru a recupera bunurile care
au fost sustrase. Aceasta a fost și opinia lui Pomponius.
30. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
În cazul în care un hoț sparge sau distruge ceva, pe care nu l-a manevrat cu scopul de a-l fura, o acțiune de furt nu poate fi
intentată împotriva lui din acest motiv.
0. Dacă, de exemplu, un cufăr ar fi spart cu intenția de a fura perle, iar acestea au fost manipulate cu acest scop necinstit, se
pare că vinovatul a intenționat să le fure doar pe acestea; ceea ce este corect. Căci celelalte obiecte care au fost deplasate
pentru a ajunge la perle nu au fost manipulate cu scopul de a le fura.
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1. Oricine răzuiește o farfurie de argint este un hoț al întregii farfurii și este pasibil de o acțiune în justiție pentru furt în
măsura interesului proprietarului.
32. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLI.
Un copil sub vârsta pubertății poate comite un furt dacă este capabil de crimă, după cum afirmă Julianus în Cartea a douăzeci
și doua a Digestului. De asemenea, o acțiune pentru prejudiciul suferit poate fi intentată împotriva unui copil sub vârsta
pubertății, deoarece furtul a fost comis de el; dar acest lucru admite o modificare, deoarece nu credem că acțiunea prevăzută
de legea Aquilian, care poate fi intentată împotriva unui copil sub vârsta pubertății, care este capabil de vină, este aplicabilă
sugarilor. Ceea ce spune Labeo este de asemenea adevărat, și anume că, atunci când furtul a fost comis cu ajutorul unui copil
sub vârsta pubertății, acesta nu va fi răspunzător.
0. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Julianus spune că nu i se poate intenta o acțiune personală de recuperare.
23. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XLI-a.
24. Regula adoptată de majoritatea autorităților, potrivit căreia furtul unei suprafețe de teren nu poate fi comis, este adevărată.
23. Prin urmare, se pune întrebarea: dacă cineva este expulzat de pe un teren, poate fi introdusă o acțiune personală pentru
recuperarea acestuia împotriva celui care l-a expulzat? Labeo neagă că se poate. Dar Celsus crede că o acțiune personală
poate fi intentată pentru recuperarea posesiei, la fel ca atunci când se fură bunuri mobile.
24. Nu există nicio îndoială că o acțiune de furt poate fi intentată atunci când ceva este îndepărtat de pe un teren, de exemplu,
copaci, pietre, nisip sau fructe, pe care cineva le-a luat cu intenția de a le fura.
(23) Paulus, Despre Sabinus, cartea IX.
Dacă albinele sălbatice roiesc pe un copac de pe pământul tău și cineva îndepărtează fie albinele, fie mierea lor, nu va fi
răspunzător pentru furt față de tine, pentru că nu erau ale tale, și este stabilit că ele sunt incluse printre acele lucruri care pot fi
confiscate pe uscat, pe mare sau în aer.
23. De asemenea, este stabilit că un chiriaș care plătește chirie în bani poate intenta o acțiune pentru furt împotriva oricui îi
fură culturile pe picior, deoarece acestea ar fi început să îi aparțină din momentul în care le-ar fi cules.
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27. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLI.
Oricine își însușește registrele de conturi sau instrumentele scrise este răspunzător pentru furt, nu numai pentru valoarea
registrelor de conturi, ci și pentru interesul pe care proprietarul îl avea în ele, care se referă la estimarea sumelor incluse în
conturi, adică dacă acestea se ridicau la atât de mulți bani; de exemplu, dacă ele conțineau un cont de zece aurei, spunem că
această sumă ar trebui dublată. Dacă, totuși, în conturi nu a fost înscrisă nicio creanță pentru că a fost plătită, nu ar trebui să
se ia în considerare doar estimarea valorii cărților de conturi în sine? Căci ce alt interes ar putea avea proprietarul în ele? Se
poate susține că, deoarece uneori debitorii doresc să li se returneze conturile, deoarece spun că au plătit sume care nu sunt
datorate, este în interesul creditorului să rețină conturile, pentru a nu se naște nicio controversă cu privire la acestea. Și, în
general, trebuie spus că în astfel de cazuri se cere dublul valorii dobânzii implicate.
(23) Prin urmare, în cazul în care cuiva care are alte dovezi și registre bancare i s-a furat o bancnotă, se poate întreba dacă ar
trebui să se estimeze dublul valorii notei sau dacă nu ar trebui să se facă acest lucru pe motiv că nu are niciun interes în ea.
Căci ce interes poate avea atunci când datoria poate fi dovedită în alt mod; de exemplu, dacă este inclusă în două conturi
diferite. Pentru că nu se consideră că creditorul a pierdut ceva, dacă există o altă dovadă a datoriei care îl asigură.
(24) De asemenea, atunci când o chitanță este furată, trebuie spus că va exista un motiv pentru o acțiune de furt în măsura
interesului proprietarului. Mi se pare, totuși, că acesta nu are niciun interes în ea, dacă există alte dovezi care să arate că banii
au fost plătiți.
(25) Cu toate acestea, dacă infractorul nu a îndepărtat documente de acest tip, ci a șters părți din ele, nu va exista doar un
motiv pentru o acțiune de furt, ci și pentru o procedură în temeiul legii Aquilian, deoarece oricine a desfigurat o proprietate
este considerat că a "spart-o".
23. Paulus, Despre Sabinus, cartea IX.
Dacă, totuși, el va fura ceva, va fi răspunzător doar pentru interesul pe care proprietarul l-a avut de a nu i se fura obiectul,
căci, prin desfigurarea acestuia, nu adaugă nimic la pedeapsă.
23. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XLI-a.
În plus, se poate intenta o acțiune pentru producerea bunului, precum și o interdicție pentru posesia acestuia.
39. Același, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
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În cazul în care testamentul a fost mutilat.
(1) The Same, On Sabinus, cartea XLI.
Dacă, totuși, cineva desfigurează un tablou sau o carte, va fi pasibil de o acțiune în răspundere pentru prejudiciu ilicit, la fel
ca și cum ar fi distrus articolul.
40. Dacă cineva fură sau face ștersături în registrele actelor Republicii sau ale vreunei municipalități, Labeo afirmă că va fi
răspunzător pentru o acțiune de furt. El spune același lucru cu referire la alte bunuri publice sau la cele aparținând
asociațiilor.
0. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Unele autorități consideră că, în cadrul unei acțiuni pentru furt, trebuie să se facă doar o estimare a conturilor, pentru motivul
că, dacă valoarea datoriei poate fi dovedită în fața unui judecător competent pentru o acțiune de furt, ea poate fi dovedită și în
fața unuia competent pentru un proces intentat pentru colectarea banilor. În schimb, dacă nu poate fi stabilită în fața
judecătorului competent pentru acțiunea pentru furt, nu se poate demonstra valoarea prejudiciului suferit. Totuși, s-ar putea
întâmpla ca, după comiterea furtului, reclamantul să poată recupera conturile, astfel încât să poată dovedi cât de mare ar fi
fost prejudiciul pe care l-ar fi suferit dacă nu le-ar fi recuperat.
(1) Întrebarea principală cu referire la legea Aquilian este: cum poate fi stabilită valoarea interesului părții? Căci, dacă poate
fi dovedită în orice alt mod, acesta nu suportă niciun prejudiciu. Care este atunci regula, dacă se întâmplă ca el să împrumute
bani sub o condiție și, între timp, martorii pe care se bazează pentru a face dovada mor înainte ca condiția să fie îndeplinită?
Sau, să presupunem că am cerut o sumă de bani pe care am împrumutat-o și, pentru că nu prezint martorii care au semnat
contractul, pierd procesul; dacă intentez o acțiune pentru furt, pot să mă folosesc de memoria și de prezența lor pentru a
dovedi că am împrumutat banii.
0. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLI.
Un tutore, deși are dreptul de a administra afacerile tutorelui său, nu are puterea de a-și însuși bunurile acestuia. Prin urmare,
dacă el sustrage ceva ce aparține acestuia din urmă cu intenția de a-l fura, comite un furt, iar bunul nu poate fi dobândit prin
uzucapiune; dar va fi pasibil de o acțiune pentru furt, deși poate fi intentată împotriva sa și una pe tutelă. Ceea ce s-a spus cu
referire la tutore se aplică și curatorului unui minor, precum și altor curatori.
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23. Paulus, Despre Sabinus, cartea IX.
Oricine ajută un hoț nu este întotdeauna el însuși un hoț manifest; de aceea se întâmplă ca cel care a acordat ajutorul să fie
răspunzător de furt nemanifest, iar cel care a fost prins în flagrant să fie vinovat de furt manifest al aceluiași bun.
23. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XIX.
Dacă cineva primește un obiect în scopul de a-l transporta, știind că a fost furat, se stabilește că, dacă este arestat cu el în
posesia lui, el singur este hoț manifest, dar dacă nu știa că a fost furat, niciuna dintre părți nu este hoț manifest; aceasta din
urmă pentru că nu este hoț, iar hoțul însuși, pentru că nu a fost arestat cu bunurile în posesie.
0. Dacă unul dintre sclavii tăi a băut și a dus vin, iar un altul a fost prins bând vinul, îl vei trage la răspundere pe primul
pentru furt nemanifestat, iar pe al doilea pentru furt manifest.
65536. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLI.
Oricine convinge un sclav să își ia zborul nu este un hoț; căci cel care îi dă un sfat rău altuia nu comite un furt, la fel cum nu
ar face-o nici dacă l-ar convinge să se arunce de la o înălțime sau să pună mâna cu violență pe el însuși; căci lucrurile de acest
fel nu admit acțiunea de furt. Dacă, însă, îl convinge să fugă pentru a fi furat de altcineva, el va fi răspunzător de furt, pentru
că infracțiunea a fost comisă cu ajutorul și sfatul său. Pomponius merge și mai departe și spune că cel care îl convinge, chiar
dacă între timp nu este răspunzător pentru furt, el, totuși, începe să fie răspunzător în momentul în care cineva îl fură pe
sclavul fugar, deoarece se consideră că furtul a fost comis cu ajutorul și sfatul său.
65536. S-a decis, de asemenea, că oricine își ajută fiul, sclavul sau soția să comită un furt, este răspunzător pentru furt, deși ei
înșiși nu pot avea o acțiune de furt împotriva lor.
65537. Pomponius spune, de asemenea, că atunci când un sclav fugar ia bunuri cu el, cel care l-a determinat să facă acest
lucru poate avea o acțiune de furt introdusă împotriva sa, din cauza bunurilor furate; deoarece el a contribuit cu ajutorul și
sfatul său la hoț. Acest lucru este afirmat și de Sabinus.
65538. Dacă doi sclavi se sfătuiesc unul cu altul și fug amândoi în același timp, unul nu este hoțul celuilalt. Dar dacă se
ascund unul pe altul? Se poate întâmpla ca amândoi să fie hoții unul altuia. Se poate spune, de asemenea, că unul este hoțul
celuilalt, deoarece, dacă alte persoane îi fură pe fiecare dintre ei, vor fi răspunzători ca și cum și-ar fi acordat ajutor reciproc;
așa cum Sabinus a afirmat că sunt răspunzători și pentru furtul bunurilor pe care le-au dus.
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65536. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XIX-a.
Dacă urmărești un păun îmblânzit care a fugit din casa mea până când se pierde, pot să intentez împotriva ta o acțiune pentru
furt, de îndată ce cineva îl va prinde.
65536. Paulus.
Dacă un fiu aflat sub controlul paternal este furat, este clar că tatăl său va avea dreptul la o acțiune pentru furt.
(65536) Același, Despre Sabinus, cartea IX.
O mamă al cărei fiu a fost furat nu are dreptul la o acțiune pentru furt.
(65536) Deși o acțiune pentru furt poate fi intentată pe seama unor persoane libere, o acțiune personală de recuperare nu va fi
totuși niciodată întemeiată.
65536. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLI.
Este adevărat că, dacă cineva a dus o sclavă, care este o prostituată și care aparține altuia, sau a ascuns-o, nu va fi vorba de un
furt; căci nu fapta, ci motivul pentru care a fost comisă trebuie să fie luat în considerare. Motivul comiterii acestui act a fost
pofta, și nu furtul. Prin urmare, chiar și o persoană care a dărâmat ușa unei prostituate cu scopul de a avea relații sexuale cu
ea nu va fi răspunzătoare de furt, în cazul în care hoții nu au fost introduși de el; chiar dacă, după ce au intrat, este posibil ca
ei să fi luat bunurile femeii. Dar cine a ascuns o sclavă în scopul de a se bucura de ea este oare răspunzător în temeiul Legii
favelei? Eu nu cred că da, iar un caz de acest fel fiindu-mi prezentat, am dat această opinie: pentru că persoana care a furat
femeia comite un act mai dezonorant și plătește pentru rușinea sa, dar cu siguranță nu este un hoț.
65536. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Oricine duce animalele de povară la o distanță mai mare decât cea convenită atunci când i-au fost împrumutate, sau cine se
folosește de bunurile aparținând altuia împotriva consimțământului proprietarului, comite un furt.
65536. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XLI-a.
Atunci când cuiva, în timp ce se află în mâinile dușmanului, i se fură ceva și se întoarce cu dreptul de postliminium, se poate
spune că are dreptul la o acțiune pentru furt.
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65536. Este cert că un arogant poate intenta o acțiune pentru furt, chiar dacă bunul a fost furat de la persoana pe care a
arogat-o înainte de a fi făcut acest lucru. Dacă furtul a fost comis după aceea, nu există nicio îndoială că el poate intenta
acțiunea.
65537. Acțiunea pentru furt nu se stinge atâta timp cât trăiește hoțul, fie că cel care săvârșește infracțiunea este propriul său
stăpân atunci când se introduce o acțiune împotriva lui, fie că se află sub controlul altuia, iar acțiunea pentru furt este
introdusă împotriva persoanei sub a cărei autoritate este supus; acesta este motivul pentru care se spune că infracțiunea
urmează persoanei.
65538. Dacă cineva, după ce a comis un prejudiciu, devine sclavul dușmanului, să vedem dacă acțiunea se va stinge.
Pomponius spune că se va stinge, iar dacă prizonierul se întoarce prin legea postliminium sau prin orice alt drept, acțiunea va
fi reînviată; și aceasta este practica noastră.
65536. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
Dacă un sclav își asumă comanda unei nave fără consimțământul stăpânului său, regula obișnuită ar trebui aplicată împotriva
acestuia din urmă pentru tot ceea ce se pierde în navă; astfel încât ceea ce este responsabil sclavul poate fi scos din peculium,
iar orice neglijență a proprietarului însuși trebuie în plus să fie compensată printr-o acțiune noxală. Prin urmare, dacă sclavul
ar fi manumit, dreptul de a intenta acțiunea De peculio va continua să existe împotriva stăpânului timp de un an, dar acțiunea
noxală îl va urma.
131072. Uneori, atât sclavul manumit, cât și cel care i-a dat libertatea sunt răspunzători pentru furt, dacă acesta din urmă a
manumit sclavul pentru a împiedica intentarea unei acțiuni pentru furt împotriva sa. Când, însă, stăpânul este dat în judecată,
Sabinus spune că sclavul manumit este eliberat de drept, ca și cum ar fi fost hotărât să fie așa.
0. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLI.
În cazul în care un creditor fals (adică unul care se pretinde creditor) primește ceva, el comite un furt, iar banii plătiți nu
devin proprietatea sa.
23. Se consideră că un fals agent comite, de asemenea, un furt. Neratius spune însă că ar trebui să se analizeze dacă această
opinie, care este susceptibilă de diferite interpretări, este corectă. Pentru că atunci când un debitor plătește unui agent bani cu
intenția ca aceștia să fie livrați creditorului său, iar agentul și-i însușește, opinia menționată mai sus este corectă, deoarece
banii continuă să aparțină debitorului atunci când agentul nu i-a primit în numele celui căruia debitorul dorea să fie plătiți, iar
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prin reținerea lor fără consimțământul mandantului său, el comite fără îndoială un furt. Dacă, totuși, debitorul ar trebui să
plătească banii pentru ca aceștia să devină proprietatea agentului, Neratius spune că acesta din urmă nu comite în niciun caz
un furt, deoarece primește banii cu consimțământul mandantului său.
24. În cazul în care cineva primește ceva ce nu i se cuvine și deleagă pe altcineva căruia ar trebui să i se facă plata, nu va
exista o acțiune pentru furt; cu condiția ca plata să fie făcută în timpul absenței persoanei menționate mai sus. Dacă, totuși,
acesta este prezent, cazul este diferit și el comite un furt.
25. Dacă cineva nu a făcut o declarație falsă cu referire la el personal, dar se face vinovat de fraudă în afirmațiile sale, el este
mai degrabă înșelător decât vinovat de furt; de exemplu, dacă spune că este bogat și că va investi ceea ce a primit în marfă; că
va da garanții solvabile; sau că va face imediat plata; pentru că în toate aceste cazuri, el este mai degrabă vinovat de
înșelăciune decât de furt și, prin urmare, nu va fi răspunzător pentru furt; dar pentru că a comis fraudă, dacă nu se poate
intenta o altă acțiune împotriva lui, se va intenta una pentru fraudă.
26. În cazul în care cineva, cu intenția de a-l fura, sustrage proprietatea altuia, pe care o lăsase expusă, va fi răspunzător
pentru furt, indiferent dacă știa sau nu știa cui aparținea proprietatea; deoarece nu diminuează vinovăția de furt faptul că o
persoană nu știe cine era proprietarul proprietății.
27. Dacă proprietarul a abandonat bunul, eu nu-l fur, chiar dacă am intenția de a face acest lucru; căci un furt nu este comis
decât dacă există cineva de la care se poate fura obiectul. Cu toate acestea, în cazul în care nu este furat de la nimeni, a fost
adoptată opinia lui Sabinus și Cassius, care susțineau că proprietatea încetează imediat să ne aparțină de îndată ce o
abandonăm.
28. Dacă, de fapt, bunul nu a fost abandonat, dar cel care îl ia crede că a fost abandonat, nu va fi răspunzător pentru furt.
29. Dacă bunul nu a fost abandonat, iar cel care nu crede acest lucru, dar îl ia zăcând ca și cum ar fi expus, nu pentru a profita
de el, ci pentru a-l restitui persoanei căreia îi aparține, nu va fi răspunzător de furt.
30. Prin urmare, dacă nu știe cui aparține și, cu toate acestea, îl ia pentru a-l înapoia oricui îl revendică sau poate dovedi că
bunul îi aparține, să vedem dacă va fi răspunzător de furt. Nu cred că da, deoarece majoritatea persoanelor fac acest lucru cu
intenția de a pune un anunț prin care anunță că au găsit bunul și că îl vor returna celui care îl revendică. Astfel de persoane
arată că nu au intenția de a fura.
31. Ce ar trebui făcut dacă acesta cere o recompensă pentru găsirea bunului? Se consideră că acest lucru nu constituie un furt,
deși nu este foarte onorabil din partea lui să ceară ceva.
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32. În cazul în care cineva aruncă voluntar ceva sau a aruncat ceva, dar nu cu intenția de a-l considera abandonat, iar tu îl
îndepărtezi, Celsus, în Cartea a 12-a a Digestului, întreabă dacă ești vinovat de furt. Și el spune că dacă ai considerat că
articolul a fost abandonat, nu vei fi răspunzător, dar dacă nu ai considerat acest lucru, poate exista o îndoială în acest sens;
totuși, el susține că nu vei fi răspunzător, deoarece spune că bunul nu a fost luat de la cel care l-a aruncat în mod voluntar.
33. Atunci când cineva duce cu el un bun care a fost aruncat peste bord de pe o navă, este vinovat de furt? În acest caz,
întrebarea este dacă bunul a fost considerat ca fiind abandonat. Dacă cel care l-a aruncat peste bord a făcut-o cu intenția de a-l
abandona, ceea ce, în general, ar trebui să se creadă, deoarece știa că se va pierde, cel care îl găsește îl face al său și nu este
vinovat de furt. Când, însă, nu a avut această intenție, ci a aruncat-o peste bord cu scopul de a o păstra, în cazul în care se va
salva, cel care o găsește poate fi deposedat de ea. Dacă acesta din urmă era conștient de acest lucru și deține bunul cu intenția
de a-l fura, el este vinovat de furt; dar atunci când l-a păstrat cu intenția de a-l conserva pentru proprietar, nu va fi răspunzător
de furt. Cu toate acestea, dacă a crezut că bunul a fost pur și simplu aruncat peste bord, tot nu va fi răspunzător de furt.
34. Chiar dacă aș dobândi doar jumătate din proprietatea unui sclav care anterior mi-a furat ceva, cea mai bună opinie este că
dreptul la acțiune se va stinge, atunci când am obținut doar proprietatea a jumătate din sclavul respectiv; deoarece, chiar și la
început, o persoană care avea jumătate din proprietatea unui sclav nu putea intenta o acțiune pentru furt. Este clar că, dacă
uzufructul meu asupra sclavului respectiv începe să existe, trebuie spus că dreptul la acțiune pentru furt nu se stinge, deoarece
uzufructuarul nu este proprietar.
0. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XIX-a.
Dacă, din ordinul unui debitor, un fals agent primește bani de la un altul, debitor al respectivului debitor, el va fi răspunzător
față de debitor pentru furt, iar banii vor aparține acestuia din urmă.
23. Dacă eu îți predau un bun al meu ca fiind al tău, iar tu știi că este al meu, cea mai bună opinie este de a considera că ești
vinovat de furt, dacă ai făcut acest lucru cu intenția de a profita de pe urma lui.
24. Dacă un sclav care aparține unei moșteniri care nu a fost încă acceptată, fură ceva de la moștenitor și este manuntit prin
voința stăpânului său, o acțiune pentru furt va fi îndreptată împotriva lui, deoarece moștenitorul nu a fost în niciun moment
stăpânul său.
23. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLI.
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În cazul în care un partener fură bunuri deținute în comun (căci se poate comite un furt de bunuri în parteneriat), se poate
spune fără nici o îndoială că va exista o acțiune pentru furt.
23. Același, Despre Sabinus, Cartea XLII.
S-a decis de către toate autoritățile că o acțiune pentru furt poate fi introdusă împotriva hoțului, chiar dacă bunul furat a fost
distrus. Prin urmare, după moartea unui sclav pe care cineva l-a furat, dreptul la acțiune pentru furt rămâne nealterat. Nici
manumisiunea nu stinge acest drept, deoarece manumisiunea nu se deosebește de moarte, deoarece pare să scoată sclavul de
sub puterea stăpânului său. Prin urmare, indiferent de modul în care sclavul poate fi scos de sub controlul stăpânului său,
acțiunea pentru furt poate fi în continuare introdusă împotriva hoțului; și aceasta este practica noastră. Această acțiune minte,
nu pentru că sclavul este acum separat de stăpânul său, ci pentru că este separat de el în beneficiul hoțului. Această regulă a
fost adoptată și în ceea ce privește o acțiune personală pentru recuperarea proprietății; pentru că aceasta poate fi introdusă
împotriva unui hoț, chiar dacă proprietatea a fost, dintr-un motiv sau altul, distrusă. Acest lucru trebuie spus și în cazul în
care bunul a căzut în mâinile dușmanului, deoarece este stabilit că o acțiune pentru furt poate fi introdusă pe seama acestuia.
Cu toate acestea, dacă, după ce a fost considerat abandonat, acesta este recuperat de către proprietar, acesta poate totuși
introduce o acțiune pentru furt.
(1) În cazul în care un sclav supus unui uzufruct este furat, atât uzufructuarul, cât și proprietarul au dreptul la o acțiune pentru
furt. Acțiunea este, prin urmare, împărțită între proprietar și uzufructuar, iar uzufructuarul introduce o acțiune pentru profitul
sau pentru valoarea interesului pe care l-a avut de a nu fi comis un furt, adică pentru daune-interese duble, iar proprietarul
introduce o acțiune pentru interesul pe care l-a avut de a nu fi lipsit de proprietatea sa.
(2) Atunci când spunem daune-interese duble, trebuie să înțelegem prin aceasta că va exista o acțiune pentru daune-interese
cvadruple, dacă furtul este manifest.
(3) Această acțiune poate fi exercitată în favoarea unei persoane care are doar dreptul de folosință asupra sclavului respectiv.
(4) Dacă cineva ar presupune că acest sclav a fost dat și în gaj, va rezulta că, de asemenea, cel care l-a primit cu titlu de gaj
va avea dreptul la acțiunea pentru furt. Mai mult, dacă sclavul valorează mai mult decât suma datorată în temeiul gajului,
chiar și debitorul poate intenta acțiunea pentru furt.
(5) Acțiunile care se află în favoarea acestor persoane sunt atât de diferite în natura lor, încât, dacă vreuna dintre ele l-a
eliberat pe hoț de răspunderea pentru daune, trebuie spus că acesta a pierdut dreptul la acțiune numai pentru el însuși, dar că
el continuă să existe în ceea ce îi privește pe ceilalți. Căci dacă presupunem că un sclav deținut în comun a fost furat, iar unul
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dintre stăpânii săi îl eliberează pe hoț de răspunderea pentru daune, celălalt, care nu a făcut acest lucru, va avea dreptul la o
acțiune pentru furt.
(6) Proprietarul poate, de asemenea, să introducă acțiunea pentru furt împotriva uzufructuarului, dacă acesta a făcut ceva în
scopul de a ascunde bunul sau de a și-l însuși.
(7) S-a statuat în mod foarte corect că nu este hoț cel care crede că a intrat în posesia unui bun cu acordul proprietarului. Căci
cum poate fi vinovat de fraudă cel care crede că proprietarul își va da consimțământul, indiferent dacă opinia sa este falsă sau
adevărată? Prin urmare, este hoț doar cel care ia ceva împotriva voinței proprietarului și știe că face acest lucru.
(8) Pe de altă parte, dacă eu cred că fac ceva împotriva voinței proprietarului, iar acesta din urmă ar trebui să fie de fapt de
acord, se pune întrebarea dacă va exista un temei pentru o acțiune pentru furt. Pomponius spune că eu comit un furt. Cu toate
acestea, este adevărat că, dacă eu sunt de acord ca el să se folosească de proprietate, chiar dacă el nu este conștient de acest
lucru, nu se va face vinovat de furt.
(9) Dacă bunul furat ar trebui să fie restituit proprietarului și este luat a doua oară, va exista o altă acțiune pentru furt.
2. Paulus, Despre Sabinus, cartea IX.
Dacă proprietatea bunurilor furate este schimbată în orice fel, acțiunea pentru furt va fi în favoarea proprietarului actual; ca,
de exemplu, în favoarea moștenitorului și a posesorului pretorian al proprietății, precum și a unui tată adoptiv și a unui
legatar.
3. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLII.
Un anumit om a pierdut un vas de argint și a intentat o acțiune în justiție pentru furt, iar când a apărut o dispută cu privire la
greutatea vasului, iar reclamantul a declarat că aceasta era mai mare decât era în realitate, hoțul a prezentat vasul. Cel căruia
îi aparținea a luat-o de la hoț, iar acesta din urmă, cu toate acestea, a fost judecat pentru daune duble, ceea ce a fost o decizie
extrem de corectă. Pentru că în acțiunea penală nu este inclus doar bunul însuși care a fost furat, indiferent dacă este
introdusă acțiunea pentru furt manifest sau cea pentru furt nemanifest.
4. Oricine cunoaște un hoț nu este el însuși un hoț, fie că îl semnalează, fie că nu o face, după cum există o mare diferență
între a ascunde un hoț și a nu-l semnala. Cel care îl cunoaște nu este răspunzător pentru furt, dar cel care îl ascunde este
răspunzător pentru aceasta.
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5. Cel care ia un sclav cu consimțământul stăpânului său nu este nici hoț, nici răpitor, așa cum este perfect evident. Căci cine
care acționează în conformitate cu voința proprietarului bunului poate fi numit hoț?
6. Dacă stăpânul a interzis acest lucru, iar el ia sclavul, dar nu cu intenția de a-l ascunde, nu este un hoț; dacă îl ascunde,
atunci începe să fie hoț. Prin urmare, oricine ia un sclav, dar nu îl ascunde, nu este hoț, chiar dacă face acest lucru împotriva
voinței stăpânului. Înțelegem, însă, că stăpânul interzice ca acest lucru să fie făcut, chiar și atunci când nu este conștient de
acest lucru, adică atunci când nu este de acord.
7. Dacă eu îți dau o haină de curățat contra unei compensații, iar tu, fără știrea sau consimțământul meu, o împrumuți lui
Titius, iar Titius o fură, o acțiune pentru furt va exista și în favoarea ta, deoarece ești responsabil de păstrarea bunului; iar eu
voi avea dreptul la o acțiune împotriva ta, deoarece nu trebuia să o împrumuți și, prin aceasta, ai comis un furt. Acesta este un
caz în care un hoț poate intenta o acțiune pentru furt.
8. În cazul în care o sclavă însărcinată este furată sau concepe în timp ce se află în mâinile hoțului, copilul ei va fi proprietate
furată; indiferent dacă se naște în timp ce se află sub controlul hoțului sau în timp ce se află în mâinile unui posesor de bună
credință. Cu toate acestea, în acest din urmă caz, acțiunea pentru furt nu este admisă. Dar dacă ea concepe în timp ce se află
în mâinile unui posesor de bună credință și are un copil în timp ce se află acolo, rezultatul va fi că copilul nu va fi un bun
furat, ci că poate fi obținut chiar prin uzucapiune. Aceeași regulă trebuie respectată cu referire la vite și la urmașii lor, ca și în
cazul unui copil al unei sclave.
9. Puii născuți din iepe furate aparțin imediat unui cumpărător de bună-credință, iar acest lucru este rezonabil, deoarece sunt
incluși în profituri, dar copilul femeii sclave nu este inclus în acestea.
10. Un hoț a vândut bunuri furate, iar proprietarul acestora a extorcat banii plătiți pentru ele de la hoț. Avizul a fost dat în
mod corect că el a comis un furt al banilor și va fi chiar răspunzător pentru acțiunea pentru proprietatea luată prin violență;
pentru că nimeni nu se îndoiește că ceea ce a fost dobândit în schimbul unei proprietăți furate nu este el însuși furat. Prin
urmare, banii obținuți ca preț al unui bun furat nu sunt furați.
11. Gaius, Despre edictul provincial, cartea X.
Se întâmplă uneori ca cel care are un interes ca bunul să fie conservat să nu aibă dreptul la acțiunea pentru furt. De exemplu,
un creditor nu poate intenta o acțiune în justiție pentru furtul unui bun care aparține debitorului său, deși acesta din urmă, în
caz contrar, ar putea să nu fie în măsură să plătească ceea ce a împrumutat. Vorbim, însă, de bunuri care nu au fost date în
gaj. De asemenea, o soție nu poate intenta o acțiune în justiție pentru furt cu referire la un bun dotal, care se află pe riscul ei;
dar soțul ei poate face acest lucru.
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12. Ulpianus, Despre edict, cartea XXXVII.
În acțiunea pentru furt, nu daunele sunt cvadruplate sau dublate, ci prețul real al bunului în sine. Dacă, totuși, bunul a încetat
să mai existe în momentul pronunțării hotărârii, acest lucru, totuși, trebuie făcut. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care
bunul în prezent s-a deteriorat, deoarece evaluarea se va raporta la momentul în care a fost comis furtul. În cazul în care
bunul a devenit mai valoros, valoarea dublă va fi estimată la momentul în care acesta valora cel mai mult; deoarece este mai
adevărat să spunem că furtul a fost comis în acel moment.
13. Celsus afirmă că un furt este comis cu ajutor și sfat, nu numai atunci când acest lucru este făcut pentru ca părțile să fure
împreună, ci chiar dacă această intenție nu a existat și atunci când furtul a fost comis din motive de ostilitate.
14. Pedius spune foarte corect că, așa cum nimeni nu comite un furt fără fraudă, ajutorul și sfatul pentru a-l comite nu pot fi
date fără fraudă.
15. Se consideră că dă sfaturi cel care convinge, induce și dă informații pentru săvârșirea furtului. Acordă asistență cel care
își oferă serviciile și ajutorul pentru sustragerea secretă a bunului.
16. Cel care arată o pânză roșie vitelor și le pune pe fugă, pentru ca acestea să cadă în mâinile hoților, și face acest lucru cu
intenție frauduloasă, va fi pasibil de o acțiune pentru furt. Chiar dacă nu face acest lucru cu scopul de a săvârși un furt, o
glumă atât de periculoasă nu trebuie să rămână nepedepsită. Prin urmare, Labeo spune că o acțiune in factum ar trebui să fie
acordată împotriva lui.
17. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIII.
Căci, dacă vitele se precipită de pe vreo înălțime, se va acorda o acțiune în echitate pentru prejudiciu ilicit, ca și în dreptul
Aquilian.
18. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVII.
Când cineva dă ajutor sau sfat unei soții care fură bunurile soțului ei, va fi răspunzător pentru furt.
19. Chiar dacă comite furtul împreună cu ea, el va fi răspunzător pentru acțiunea de furt, în timp ce ea nu va fi răspunzătoare.
20. Dacă ea însăși îi acordă ajutor hoțului, ea nu va fi răspunzătoare pentru furt, ci pentru sustragerea frauduloasă a bunurilor.
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21. Nu există nicio îndoială că ea va fi răspunzătoare pentru un furt comis de sclavul ei.
22. Același lucru trebuie spus cu referire la un fiu aflat sub controlul paternal care servește în armată; căci el nu va fi
răspunzător pentru un furt comis asupra tatălui său; dar va fi responsabil pentru fapta sclavului său castravețian, dacă acesta
din urmă fură de la tatăl său.
23. Dacă fiul meu, care are un peculium castrense, fură ceva de la tine, să vedem dacă pot intenta o acțiune echitabilă
împotriva lui, deoarece are bunuri cu care să satisfacă hotărârea. Se poate susține că acțiunea poate fi introdusă.
24. Cu toate acestea, tatăl va fi răspunzător față de fiul său dacă acesta a sustras ceva din castrense peculium? este o întrebare
pe care trebuie să o analizăm. Cred că va fi răspunzător, deoarece nu numai că a sustras ceva de la fiul său, dar poate fi și
acționat în judecată în cadrul unei acțiuni pentru furt.
25. Mela spune că un creditor care nu returnează un gaj după ce banii i-au fost plătiți este răspunzător pentru furt, dacă
păstrează gajul cu scopul de a-l ascunde, ceea ce cred că este adevărat.
26. Dacă pe un câmp există mine de sulf și oricine scoate sulf din ele, proprietarul va avea dreptul la o acțiune pentru furt, iar
după aceea chiriașul poate, procedând în temeiul contractului său de închiriere, să oblige ca acțiunea anterioară să îi fie
atribuită.
27. Dacă sclavul sau fiul dumneavoastră primește haine pentru a le curăța și acestea sunt furate; se pune întrebarea dacă veți
avea dreptul la o acțiune pentru furt. Dacă peculium-ul sclavului este furat, puteți intenta o acțiune pentru furt, dar dacă nu
este furat, trebuie spus că o acțiune de acest fel nu va exista.
28. Dacă, totuși, cineva cumpără un bun furat, fără să știe că acesta este cazul, și este privat în mod necinstit de el, va avea
dreptul la o acțiune pentru furt.
29. Labeo afirmă că, dacă un om îi ordonă unui negustor de făină să furnizeze făină oricui o cere în numele său, iar un
trecător care a auzit acest lucru cere făină în numele său și o primește, o acțiune pentru furt va exista în favoarea negustorului
de făină împotriva persoanei care a făcut cererea, și nu în favoarea mea, deoarece negustorul de făină făcea afaceri pentru el
însuși, și nu pentru mine.
30. În cazul în care cineva primește sclavul meu fugar ca fiind al său de la un duumvir sau de la orice alt magistrat care are
autoritatea de a elibera persoane din închisoare sau din custodie, va fi el pasibil de o acțiune pentru furt? Este stabilit că, dacă
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a dat garanții, o acțiune ar trebui să fie acordată proprietarului împotriva lor, iar aceștia ar trebui să îmi cedeze drepturile lor
de acțiune. Dacă, totuși, el nu a luat garanții, ci a predat sclavul solicitantului, ca unuia care primea ceea ce îi aparținea,
proprietarul va avea dreptul la o acțiune pentru furt împotriva răpitorului.
31. Dacă cineva smulge din mâna altuia monede de aur sau de argint, sau orice alt bun, va fi răspunzător pentru furt, dacă a
făcut-o cu intenția ca un terț să le ia, iar el să le ducă.
32. În cazul în care cineva fură un lingou de argint care îmi aparține și face cupe din el, eu pot intenta fie un proces pentru
furtul lingoului, fie unul personal pentru recuperarea bunurilor. Aceeași regulă se aplică strugurilor, sucului lor nefermentat și
semințelor; căci se poate intenta atât o acțiune pentru furtul strugurilor, al sucului lor nefermentat și al semințelor, cât și o
acțiune personală.
33. Sclavul care pretinde că este liber pentru ca să i se împrumute bani nu comite furt, căci el nu face decât să afirme că este
un debitor solvabil. Aceeași regulă se aplică și celui care pretinde că este capul unei gospodării pentru ca banii să îi fie
împrumutați mai ușor, când, de fapt, este un fiu aflat sub controlul patern.
34. Julianus, în Cartea a douăzeci și doua a Digestului, spune că dacă cineva primește bani de la mine pentru a plăti
creditorului meu și, întrucât el însuși datorează aceeași sumă aceluiași creditor, o plătește în nume propriu, comite furt.
35. Dacă Titius vinde un bun aparținând altuia și primește prețul acestuia de la cumpărător, nu se consideră că a furat acești
bani.
36. Atunci când unul dintre cei doi asociați generali primește un bun în gaj, iar acesta este furat, Mela spune că numai el, care
a primit gajul, va avea dreptul la o acțiune pentru furt, iar asociatul său nu va avea niciun drept asupra lui.
37. Nimeni nu poate comite un furt prin cuvinte sau prin scris, deoarece este un principiu acceptat că un furt nu poate fi
comis fără a manipula articolul în cauză. Prin urmare, oferirea de asistență sau de sfaturi devine infracțiune doar atunci când
bunul este ulterior manipulat.
38. Dacă cineva îl excită pe măgarul meu pentru a-l determina să-și acopere propriile iepe, în scopul reproducerii mânjilor,
nu va fi tras la răspundere pentru furt, cu excepția cazului în care a avut și intenția de a fura. I-am dat această opinie
prietenului meu Herennius Modestinus, care m-a consultat din Dalmația, cu referire la armăsari la care fuseseră aduse iepe în
acest scop de către un om care ulterior a fost tras la răspundere pentru furt; dacă acesta a avut intenția de a fura, dar dacă nu a
avut-o, atunci se va intenta o acțiune in factum.
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39. Întrucât am fost dispus să-i împrumut bani lui Titius, care era un om onorabil și solvabil, i-ai substituit un alt Titius care
era sărac, reprezentându-mi că el era Titius cel bogat, și, după ce ai primit banii, i-ai împărțit cu el. Sunteți răspunzător pentru
furt, deoarece acesta a fost comis cu ajutorul și sfatul dumneavoastră, iar Titius va fi, de asemenea, răspunzător pentru furt.
40. Dacă, atunci când faci o achiziție, cineva îți împrumută greutăți mai mari decât cele legale, Mela spune că el va fi
răspunzător față de vânzător pentru furt și că și tu vei fi, dacă ai fost conștient de faptele respective; căci nu ai primit articolul
cu acordul vânzătorului, deoarece acesta a fost înșelat în privința greutății.
41. Dacă cineva îl convinge pe sclavul meu să își șteargă numele de pe un instrument, de exemplu, de pe un act de vânzare,
Mela spune, și eu cred, că se poate intenta o acțiune pentru furt.
42. În cazul în care sclavul meu a fost convins să copieze registrele mele, cred că o acțiune pentru coruperea sclavului poate
fi intentată împotriva persoanei care l-a convins; iar dacă el însuși le copiază, ar trebui să se acorde o acțiune pentru fraudă.
43. Atunci când un șir de perle a fost furat, trebuie precizat numărul acestora. 44. Atunci când se introduce o acțiune pentru
furtul de vin, trebuie menționat numărul de borcane care au fost luate. Dacă au fost însușite vase, trebuie precizat numărul
acestora.
44. Dacă sclavul meu, care are administrarea liberă a peculium-ului său, ar face o înțelegere (dar nu în scopul unei donații),
cu cineva care i-a furat peculium-ul, se consideră că el s-a angajat într-o tranzacție legitimă; căci, deși o acțiune pentru furt
poate fi dobândită pentru stăpânul său, totuși face parte din peculium-ul sclavului. Dacă întreaga pedeapsă de dublul valorii
furtului este plătită sclavului, nu există nicio îndoială că hoțul va fi eliberat. Rezultatul este că, dacă sclavul ar fi primit de la
hoț ceea ce i se pare a fi o satisfacție pentru bunul furat, tranzacția va fi, de asemenea, considerată legitimă.
45. În cazul în care cineva jură că nu a comis un furt și, ulterior, se ocupă de bunul furat, dreptul la acțiune pentru furt se
stinge, dar cel de a urmări bunul se păstrează în continuare pentru proprietar.
46. Atunci când un sclav furat a fost numit moștenitor, reclamantul poate obține și valoarea moștenirii în cadrul unei acțiuni
pentru furt, cu condiția ca sclavul să fi murit înainte de a intra pe moștenire din ordinul stăpânului său. Același rezultat poate
fi obținut prin introducerea unei acțiuni personale pentru recuperarea sclavului mort.
47. În cazul în care un sclav care trebuie să fie liber sub condiție este furat sau orice bun lăsat condiționat este însușit, iar
condiția ar trebui să fie îndeplinită ulterior, înainte ca moștenirea să fi intrat în posesie, acțiunea pentru furt nu poate fi
introdusă, deoarece interesul moștenitorului a încetat să existe. Cu toate acestea, în timp ce condiția este în curs de
îndeplinire, valoarea sclavului ar trebui să fie estimată ca fiind prețul pentru care ar putea fi vândut.
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48. Același, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Atunci când un om, prin folosirea violenței, fură ceva dintr-o casă în care nu se afla nimeni în acel moment, el poate fi
acționat în justiție pentru a recupera de patru ori valoarea bunului furat, precum și într-o acțiune pentru furt nemijlocit, dacă
nu este arestat în timp ce sustrage bunul.
49. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXIX.
Cel care sparge o ușă cu scopul de a provoca un prejudiciu (deși bunurile pot fi luate de alții ca urmare a acestui fapt), nu va
fi vinovat de furt, deoarece dorința și intenția făptuitorului fac distincție în cazul infracțiunii.
50. Dacă un sclav al celui care împrumută un obiect de folosință îl fură, iar cel de la care a fost luat este solvabil, Sabinus
spune că împotriva acestuia poate fi intentată o acțiune de împrumut, precum și una împotriva stăpânului pentru furtul comis
de sclav. În cazul în care, însă, stăpânul dispune de banii pe care i-a încasat, dreptul la acțiune pentru furt se va stinge.
Aceeași regulă se aplică și în cazul în care acțiunea de împrumut este respinsă.
51. În cazul în care sclavul tău fură un bun care ți-a fost împrumutat pentru a fi folosit, nu se va putea intenta împotriva ta o
acțiune pentru furt, ci doar una pe împrumut, deoarece bunul era pe riscul tău.
52. Oricine se oferă voluntar pentru a face afaceri cu alții nu are dreptul la acțiunea pentru furt, deși bunul poate fi pierdut din
vina sa; dar se poate judeca împotriva lui într-o acțiune bazată pe mandat voluntar, dacă proprietarul îi transferă dreptul la
acțiune. Aceeași regulă se aplică celui care administrează afacerile în locul unui tutore, precum și unui tutore care este obligat
să respecte diligența; ca, de exemplu, atunci când au fost numiți mai mulți tutori testamentari, iar unul dintre ei singur, după
ce a dat o garanție, își asumă administrarea trustului.
53. Dacă tu deții proprietatea mea prin donația altuia, iar eu o fur, Julianus spune că nu poți intenta acțiunea pentru furt
împotriva mea decât dacă era în interesul tău să păstrezi posesia; de exemplu, dacă ai apărat un sclav care a fost dat în cadrul
unei acțiuni noxale sau dacă ai avut grijă de el când era bolnav, vei avea o cauză justă pentru a-l păstra împotriva celui care îl
revendică.
54. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIII.
Dacă un creditor se folosește de un gaj, el este răspunzător pentru furt.
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55. S-a emis părerea că o persoană care a primit ceva pentru uz propriu și îl împrumută altuia se face vinovată de furt. Prin
urmare, este suficient de evident că se comite un furt, chiar dacă cineva se folosește de bunul altuia în folosul propriu, și nu
are nicio importanță să se spună că nu acționează în acest scop. Pentru că un fel de profit pecuniar este acela de a da
proprietatea altcuiva, iar altul este acela de a dobândi pentru noi înșine o obligație în contul beneficiului rezultat. Prin urmare,
se face vinovat de furt cel care sustrage pe ascuns un obiect cu scopul de a-l da altuia.
56. Legea celor douăsprezece table nu permite ca un hoț, care este prins furând ziua, să fie ucis, decât dacă se apără cu o
armă. Prin termenul "armă" se înțelege o sabie, o bâtă, o piatră și, în sfârșit, tot ceea ce poate fi folosit cu scopul de a provoca
răni.
57. Întrucât acțiunea pentru furt se referă la urmărirea pedepsei, în timp ce acțiunea personală și cea pentru recuperarea
bunului sunt folosite în acest din urmă scop, este evident că, dacă bunul este recuperat, dreptul de acțiune pentru furt va
rămâne nealterat, dar că cele ale celorlalte două acțiuni se vor stinge; cum, pe de altă parte, după ce pedeapsa de daune duble
sau cvadruple a fost plătită, dreptul de a acționa în justiție pentru recuperarea bunului, precum și cel al acțiunii personale, vor
rămâne nealterate.
58. Cel care, cu bună știință, împrumută unelte pentru a sparge o ușă sau un dulap, sau împrumută cu bună știință o scară
pentru a se cățăra, chiar dacă, la început, nu a dat niciun sfat pentru comiterea unui furt, va fi totuși pasibil de o acțiune
pentru furt.
59. Dacă un tutore care administrează afacerile trustului său, sau un curator, face un compromis cu un hoț, dreptul la acțiune
pentru furt se stinge.
60. Ulpianus, Disputations, Book III.
Atunci când un creditor duce cu el un bun care i-a fost gajat, nu se consideră că îl manipulează cu scopul de a-l fura, ci că se
ocupă de propriul său gaj.
61. Julianus, Digest, Cartea XXII.
În anumite circumstanțe, un hoț, chiar dacă obligația de pedeapsă rămâne, devine din nou răspunzător și poate fi dat în
judecată de mai multe ori pentru furtul aceluiași bun. Primul caz care apare este atunci când se schimbă dreptul de posesie; de
exemplu, atunci când bunul ajunge din nou în mâinile proprietarului, iar aceeași persoană îl fură fie de la același proprietar,
fie de la cel căruia i-a împrumutat, fie l-a vândut. Dacă, totuși, proprietarul este schimbat, acesta va fi pasibil de o a doua
sancțiune.
3160

62. Oricine aduce un hoț în fața prefectului de noapte sau a guvernatorului unei provincii se înțelege că a ales o cale prin care
să-și recupereze proprietatea. Dacă afacerea se încheie acolo și, prin condamnarea hoțului, se recuperează banii furați,
chestiunea furtului pare să se reducă la simple daune; mai ales dacă hoțul a fost îndrumat nu numai să restituie bunurile
furate, dar judecătorul a ordonat să se facă și altceva, în plus. Cu toate acestea, în cazul în care nu i s-a ordonat să facă nimic
altceva decât să returneze bunurile furate, iar judecătorul nu a pronunțat o hotărâre pentru nimic altceva împotriva sa, din
motivul că hoțul riscă o pedeapsă mai mare, ar trebui să se înțeleagă că problema furtului a fost rezolvată.
63. Dacă un bun care face parte dintr-un peculium, după ce a fost furat, intră din nou în posesia sclavului, viciul aferent
furtului este înlăturat, iar bunul în acest caz începe să aparțină peculiumului și să fie posedat de sclav.
64. Atunci când, totuși, un sclav sustrage în secret un bun aparținând peculium-ului său, cu intenția de a-l fura, atâta timp cât
îl păstrează, condiția sa nu se schimbă, deoarece stăpânul său nu este lipsit de nimic. Dacă, însă, îl predă altuia, comite un
furt.
65. Persoana care administrează o tutelă are dreptul de a face un compromis cu un hoț, iar dacă rămâne în posesia bunului
furat, acesta încetează să mai fie astfel, deoarece tutorele ocupă locul proprietarului. Același lucru trebuie spus cu referire la
curatorul unei persoane nebune; deoarece el ocupă locul proprietarului într-o asemenea măsură încât, chiar și prin predarea
unui bun aparținând persoanei nebune, se consideră că el îl înstrăinează. Cu toate acestea, tutorele și curatorul unei persoane
nebune pot intenta, în nume propriu, o acțiune în justiție pentru recuperarea bunurilor furate.
66. Dacă doi dintre sclavii dumneavoastră fură haine și argintărie și, din cauza unuia dintre sclavi, se introduce o acțiune
împotriva dumneavoastră pentru recuperarea hainelor furate, iar apoi, din cauza celuilalt sclav, se introduce o acțiune
împotriva dumneavoastră pentru recuperarea argintăriei, nu ar trebui să se acorde o excepție împotriva dumneavoastră,
deoarece a fost deja introdusă o acțiune pentru recuperarea hainelor furate.
67. Alfenus, Epitomele Digestului lui Paulus, Cartea a IV-a.
Dacă cineva face o săpătură cu scopul de a scoate creta și o îndepărtează, el este un hoț, nu pentru că a săpat creta, ci pentru
că a luat-o.
68. Julianus, Despre Urseius Ferox, Cartea a IV-a.

3161

În cazul în care un bun ar fi furat de la un fiu aflat sub controlul paternal, acesta poate intenta în mod corect o acțiune pentru
această cauză după ce a devenit capul unei gospodării. În cazul în care i-a fost furată o proprietate care i-a fost închiriată, el
poate, de asemenea, să intenteze o acțiune din această cauză, după ce devine independent.
69. Același, Despre Minicius, Cartea a III-a.
Atunci când cineva care a împrumutat un obiect pentru a-l folosi îl fură, nu se poate intenta o acțiune pentru furt împotriva
lui, deoarece el a luat doar ceea ce era al lui, iar cealaltă parte la tranzacție va fi eliberată de orice responsabilitate care rezultă
din împrumut. Cu toate acestea, acest lucru ar trebui considerat ca referindu-se doar la cazurile în care cel căruia i-a fost
împrumutat articolul nu avea niciun motiv să îl păstreze. Căci, dacă acesta a efectuat vreo cheltuială necesară în contul
articolului împrumutat, este mai degrabă în interesul său să îl păstreze decât să intenteze o acțiune bazată pe împrumut și,
prin urmare, va avea dreptul la o acțiune pentru furt.
70. Africanus, Întrebări, Cartea a VII-a.
O sclavă fugară este înțeleasă, într-o anumită măsură, ca furând ea însăși și, de asemenea, luând cu ea copilul, comite un furt.
71. Același, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Când un sclav deținut în comun fură ceva de la unul dintre stăpânii săi, se stabilește că trebuie intentată o acțiune în partaj; și
este la discreția judecătorului să ordone ca celălalt stăpân să repare prejudiciul sau să atribuie partea sa de sclav. Rezultatul
pare a fi că, chiar dacă acesta și-a înstrăinat partea sa, o acțiune poate fi introdusă și împotriva cumpărătorului, deoarece, în
anumite privințe, o acțiune noxală urmează persoanei. Totuși, această regulă nu ar trebui împinsă până la punctul de a susține
că, chiar dacă sclavul ar deveni liber, el poate intenta o acțiune împotriva lui; la fel cum nu ar putea fi intentată o acțiune dacă
ar aparține în întregime celuilalt stăpân. Prin urmare, este evident că, în cazul în care sclavul moare, reclamantul nu poate
recupera nimic din acest motiv, cu excepția cazului în care celălalt coproprietar a obținut un beneficiu din bunul furat.
72. El spune că un alt rezultat al acestui lucru este că, dacă un sclav, pe care mi l-ai dat în gaj, îmi fură ceva, prin introducerea
acțiunii contrare de gaj pot să te oblig să repari prejudiciul sau să îmi predai sclavul cu titlu de reparație.
73. Același lucru trebuie spus și în ceea ce privește un sclav care a fost convenit că ar putea fi restituit în anumite
circumstanțe, astfel încât chiar și cumpărătorul va fi obligat să restituie toate accesoriile și profiturile; și, pe de altă parte,
vânzătorul va fi obligat fie să repare prejudiciul, fie să predea sclavul cu titlu de reparație pentru prejudiciul suferit, cu
excepția cazului în care poate fi introdusă o acțiune pentru o sumă mai mare.
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74. Atunci când un om dă cu bună știință un hoț în gaj unuia care nu știe acest lucru, el poate fi obligat să repare toate
daunele; căci acest lucru este conform cu buna-credință.
75. În acțiunea de cumpărare, totuși, trebuie să se ia în considerare, prin toate mijloacele, ce fel de sclav a prezentat
vânzătorul ca fiind.
76. Dar, cu referire la ceea ce privește acțiunea pe mandat, el spune că se îndoiește dacă nu cumva ar trebui să se considere că
toate daunele trebuie să fie reparate. Și, într-adevăr, acest principiu ar trebui respectat chiar mai mult decât în cazurile
precedente; astfel încât, dacă cel care a dat ordinul de cumpărare a unui anumit sclav nu știa că acesta era un hoț, el va fi
totuși obligat să repare toate daunele suferite; pentru că va fi perfect corect ca mandatarul să invoce faptul că nu ar fi suferit
prejudiciul dacă nu ar fi primit ordinul. Acest lucru este și mai evident în cazul unui depozit, căci, deși altfel ar părea
echitabil ca nimeni să nu suporte mai mult prejudiciu decât valorează sclavul însuși, este mult mai echitabil ca datoria
îndeplinită de o persoană față de alta în beneficiul acesteia, și nu al celui care și-a asumat-o, să nu o prejudicieze pe aceasta
din urmă. Și, așa cum în contractele de vânzare, de închiriere și de gaj, menționate anterior, s-a afirmat că trebuie pedepsit cel
care tace cu bună știință, tot astfel, în aceste contracte, neglijența celor în beneficiul cărora sunt încheiate nu trebuie să le
aducă prejudicii decât lor înșiși. Pentru că este cu siguranță vina mandatarului care a îndrumat cealaltă parte să cumpere un
sclav așa și așa pentru el însuși și este, de asemenea, vina celui care a depus proprietatea că nu au fost mai sârguincioși în a
avertiza cu privire la caracterul sclavului care a fost depus.
77. În ceea ce privește împrumutul pentru folosință, există totuși motive pentru a susține o opinie diferită, deoarece este vorba
doar de confortul celui care a solicitat folosirea bunului. Prin urmare, cel care a făcut un împrumut de folosință, ca și în cazul
unui contract de închiriere, nu poate pierde nimic dincolo de valoarea sclavului, dacă nu se face vinovat de fraudă. Mai mult,
în acest caz ar trebui să fim puțin mai indulgenți în interpretarea fraudei, deoarece (așa cum s-a spus deja) cel care împrumută
proprietatea nu profită de pe urma acestui fapt.
78. Cred că acest lucru este adevărat dacă nu există nicio vină pentru cel care s-a angajat să execute mandatul sau să se ocupe
de depozit, în cazul în care proprietarul însuși i-a dat vreo placă de argint sau o sumă de bani pentru păstrare; dar, pe de altă
parte, în cazul în care proprietarul nu a făcut nimic de acest fel, ar trebui adoptată o opinie diferită.
79. Ți-am închiriat o suprafață de pământ și (așa cum se obișnuiește) s-a convenit ca eu să am dreptul la recolte cu titlu de gaj
pentru chirie. El spune că, dacă le îndepărtați pe ascuns, se poate intenta împotriva dumneavoastră o acțiune pentru furt. Dar
dacă vindeți culturile altcuiva înainte ca acestea să fi fost culese, iar cumpărătorul le îndepărtează, rezultatul va fi că trebuie
să considerăm că au fost furate; deoarece, atâta timp cât sunt atașate de sol, ele constituie o parte a terenului și, prin urmare,
aparțin chiriașului, deoarece se consideră că le-a cules cu consimțământul proprietarului, ceea ce cu siguranță nu se poate
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spune în mod corect în cazul de față. Căci cum pot deveni proprietatea chiriașului, dacă cumpărătorul le adună în nume
propriu?
80. Un sclav căruia i s-a ordonat să fie liber sub condiția de a plăti zece aurei a fost apărat de moștenitor într-o acțiune
noxală. În timp ce procesul era încă în curs, sclavul, după ce a plătit cele zece aurei moștenitorului, și-a obținut libertatea. S-a
pus întrebarea dacă ar trebui să fie eliberat dacă nu îi dădea reclamantului cele zece aurei pe care le primise moștenitorul. S-a
considerat că ar trebui să se ia în considerare sursa din care au fost obținuți banii. Dacă proveneau din altă parte decât din
peculium, moștenitorul ar fi trebuit să îi plătească; deoarece, dacă sclavul nu își câștigase încă libertatea și fusese predat cu
titlu de reparație, el ar fi plătit banii persoanei căreia i-a fost predat. Cu toate acestea, dacă banii proveneau din peculium,
pentru că el a plătit moștenitorului ceea ce acesta din urmă nu ar fi trebuit să îi permită să îi dea, ar trebui pronunțată o
decizie contrară.
81. Marcianus, Reguli, Cartea a IV-a.
Cel care arată calea unui sclav fugar nu comite un furt.
82. Macer, Public Prosecutions, Book II.
Guvernatorul unei provincii nu poate împiedica pe cel care a fost condamnat pentru furt să fie însemnat cu infamie.
83. Neratius, Pergamente, Cartea I.
Titius, un moștenitor, fiind însărcinat cu moștenirea unui sclav lui Seius, sclavul respectiv a comis un furt împotriva lui
Titius, înainte de intrarea în posesiune. Dacă, după ce aceasta a fost intrată în posesie, Seius ar fi dorit să aibă moștenirea,
Titius ar fi putut intenta o acțiune pentru furt împotriva lui, din cauza faptei sclavului, deoarece, atunci când acesta din urmă
a comis crima, el nu îi aparținea lui Titius; și chiar dacă cineva ar fi susținut că, dacă sclavul ar fi început să aparțină celui
împotriva căruia a comis furtul, dreptul de acțiune pentru furt ar fi fost stins, astfel încât, chiar dacă ar fi fost înstrăinat,
acțiunea nu ar fi putut fi intentată pe acest motiv. Sclavul nu a devenit proprietatea lui Titius decât după ce a intrat în posesia
moștenirii, deoarece moștenirile trec direct de la cel care le lasă la cel căruia îi sunt lăsate.
84. Ulpianus, Despre edictul de la Curule Ediles, Cartea I.
Cel care și-a însușit un bun aparținând altuia cu intenția de a profita de pe urma lui, chiar dacă, răzgândindu-se, îl poate
restitui ulterior proprietarului, este un hoț; pentru că nimeni prin pocăință nu încetează să mai fie responsabil pentru o astfel
de crimă.
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85. Paulus, Despre Plautius, Cartea a VII-a.
În cazul în care cineva care a dat un obiect în gaj îl vinde, deși este proprietar, comite un furt, fie că l-a predat creditorului, fie
că doar s-a obligat printr-o convenție specială. Julianus este de aceeași părere.
86. Dacă cineva căruia i s-a furat un bun mi-l lasă moștenire, în timp ce acesta se află în mâinile hoțului, iar acesta din urmă
și-l însușește ulterior, voi avea dreptul la o acțiune pentru furt? Potrivit opiniei lui Octavenus, o astfel de acțiune va fi în
favoarea mea doar atunci când moștenitorul nu are dreptul la una pe numele său; deoarece este stabilit că, indiferent de modul
în care se schimbă proprietatea bunurilor, proprietarul va avea dreptul să introducă acțiunea pentru furt.
87. Autoritățile antice au dat ca părere că, în cazul în care cineva aduce în instanță un catâr pentru fraudă, iar catârii lui mor
între timp, el va fi răspunzător pentru furt.
88. Julianus spune că, în cazul în care un sclav este desemnat pentru colectarea banilor și îi colectează după ce a fost
manelizat, el va fi răspunzător pentru furt. Aceeași regulă se aplică și în cazul unui tutore căruia i se plătesc bani după
pubertate.
89. Dacă mi l-ai recomandat pe Titius ca fiind solvabil și ca fiind unul căruia îi pot împrumuta bani, iar eu mă interesez de el
și, ulterior, îmi prezinți pe altcineva ca fiind Titius, vei fi vinovat de furt, pentru că eu cred că el este Titius și, cu orice preț,
dacă cel care mi-a fost adus a știut de fraudă. Dacă nu erați la curent, nu veți fi vinovat de furt, iar cel care l-a prezentat nu
pare să-și fi dat ajutorul, deoarece nu s-a comis niciun furt; dar se va acorda o acțiune in factum împotriva persoanei care l-a
adus.
90. 90. Dacă eu stipulez cu tine să nu faci nimic pentru a împiedica ca sclavul Eros să-mi fie dat înainte de așa-zisele calende,
deși este în interesul meu ca el să nu fie furat, totuși, dacă este furat, tu nu vei fi răspunzător în temeiul stipulației; cu condiția
ca tu să nu fi făcut nimic pentru a împiedica ca el să-mi fie dat, și nu voi avea dreptul la o acțiune pentru furt.
91. Celsus, Digest, Cartea XII.
Nimeni nu comite un furt negând că un depozit a fost făcut la el. Căci negarea în sine nu constituie o infracțiune, deși este
foarte aproape de a o face. Dar dacă persoana ar intra în posesia bunului cu scopul de a și-l însuși, ea săvârșește un furt. Nu
are nicio importanță dacă cel care a plătit garanția avea un inel pe deget sau cutia care îl conținea, dacă, atunci când a fost
depus la depozitar, acesta din urmă a intenționat să și-l însușească.
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92. Dacă vi se fură un obiect pe care v-ați angajat să îl restituiți într-o anumită zi, sub sancțiune, și, din acest motiv, sunteți
obligat să suportați pierderea, se va ține seama și de acest lucru la introducerea acțiunii pentru furt.
93. Un copil furat a crescut în mâinile hoțului. Acesta din urmă este vinovat de furtul tânărului, precum și al copilului, și
totuși, nu există decât un singur furt; prin urmare, el este răspunzător de daune duble; se face o estimare a celei mai mari
valori pe care copilul a avut-o la un moment dat după ce a fost furat. Întrucât acțiunea pentru furt nu poate fi introdusă decât
o singură dată, ce legătură are acest lucru cu întrebarea propusă mai sus? Pentru că, dacă ar fi fost furat de la hoț și apoi
recuperat de acesta de la celălalt infractor, chiar dacă ar fi comis două furturi, acțiunea nu ar putea fi introdusă împotriva
hoțului de mai multe ori. Nu mă îndoiesc că ar trebui să se estimeze valoarea tânărului mai degrabă decât cea a pruncului;
căci ce ar fi atât de ridicol încât să se considere că starea hoțului este îmbunătățită din cauza continuării infracțiunii sale?
94. În cazul în care vânzarea unui sclav este anulată, cumpărătorul nu poate introduce acțiunea de furt împotriva vânzătorului,
deoarece sclavul, după cumpărare și înainte de a fi restituit, a furat ceva.
95. Atunci când un sclav furat comite un furt împotriva hoțului însuși, se decide că hoțul va avea dreptul la o acțiune
împotriva proprietarului din acest motiv, de teamă că infracțiunile unor astfel de sclavi pot fi comise cu impunitate față de ei
înșiși și pot fi o sursă de profit pentru stăpânii lor, deoarece peculium-ul sclavilor de acest fel este adesea mărit prin furturile
lor.
96. Dacă un chiriaș, după expirarea contractului de arendă, rămâne mai mult de un an și adună recolta fără acordul
proprietarului, să vedem dacă nu se poate intenta împotriva lui o acțiune pentru furtul recoltei și al recoltei. Nu cred că există
niciun dubiu că acesta este un hoț și, dacă consumă bunurile furate, poate fi intentat un proces pentru recuperarea valorii
acestora.
97. Marcellus, Digest, cartea VIII.
Julianus neagă faptul că se poate comite un furt de bunuri aparținând unei moșii, cu excepția cazului în care defunctul le-a dat
în gaj sau le-a împrumutat;
98. 98. Scaevola, Întrebări, Cartea IV.
Sau atunci când uzufructul aparține altuia.
99. Marcellus, Digest, Cartea VIII.
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Pentru că el a considerat că, în aceste cazuri, se poate comite un furt de bunuri aparținând unei moșii, iar uzufructul poate fi
întrerupt; și, prin urmare, că o acțiune pentru furt ar fi în favoarea moștenitorului.
100. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a XV-a.
Atunci când o persoană căreia i s-a împrumutat un obiect pentru folosință îl fură, împotriva sa poate fi intentată atât o acțiune
pentru furt, cât și una pentru împrumut, iar dacă cea pentru furt va fi intentată, dreptul la acțiune pentru împrumut se va
stinge; iar dacă cea pentru împrumut este intentată, se poate invoca o excepție care să împiedice acțiunea pentru furt.
101. Când un bun este deținut de cineva în calitate de moștenitor, posesorul nu va avea dreptul la acțiunea pentru furt, deși
poate obține bunul prin uzucapiune; pentru că cel care are interes să nu i se fure poate intenta acțiunea pentru furt. Acesta
însă pare a fi interesul celui care ar suferi prejudiciul, și nu al celui care ar fi avantajat pecuniar.
102. Modestinus, Opinii, Cartea a VII-a.
Sempronia a redactat o petiție cu intenția de a o da unui centurion, pentru ca aceasta să fie depusă în instanță; dar nu i-a dat-o.
Lucius a citit-o în instanță ca și cum i-ar fi fost dată în mod oficial. Cum nu a fost depusă în mod corespunzător și nici nu a
fost înmânată centurionului, de ce infracțiune se face vinovat cel care a presupus să citească în instanță o petiție furată din
casa persoanei care a întocmit-o și care nu a înmânat-o în acest scop? Modestinus a răspuns că, dacă cel care a luat-o a făcuto în secret, a comis un furt.
103. Javolenus, Despre Cassius, cartea XV.
Dacă cineva care primește un bun în gaj îl vinde, când nu s-a încheiat nicio înțelegere cu privire la vânzarea lui în timp ce era
gajat, sau dacă dispune de el înainte de a sosi ziua vânzării, iar datoria nu este plătită, el se face răspunzător de furt.
104. Același, Epistole, Cartea IV.
Eu posed, cu bună credință, o sclavă care fusese furată și pe care am cumpărat-o pentru doi aurei. Attius mi-a furat-o, iar
proprietarul ei și eu însumi l-am dat în judecată pentru furt. Întreb: ce evaluare a daunelor ar trebui să se facă pentru ambele
părți? Răspunsul a fost: pentru cumpărător, dublul valorii dobânzii sale, iar pentru stăpân, dublul valorii femeii. Faptul că
pedeapsa pentru furt este plătită la două persoane nu ar trebui să cauzeze nicio dificultate, deoarece, deși acest lucru se face în
contul aceluiași bun, este plătită cumpărătorului în virtutea posesiei sale, iar proprietarului pe baza proprietății sale.
105. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXI.
3167

106. Dacă cineva care s-a prezentat ca fiind un agent m-ar determina să promit să îl plătesc fie pe el, fie pe cel pe care l-a
delegat, nu pot intenta împotriva lui o acțiune pentru furt, deoarece nu există nici un obiect care poate fi manipulat cu intenția
de a-l fura.
106. Același, Despre Quintus Mucius, cartea XXXVIII.
Cel care folosește un bun care i-a fost împrumutat sau depus la el într-un mod diferit de cel în care s-a înțeles că l-a primit,
fără a avea intenția de a face acest lucru împotriva consimțământului proprietarului, nu este răspunzător de furt; și, în orice
împrejurare, nu va fi pasibil de o acțiune de depozit. Va fi răspunzător pentru o acțiune de împrumut? Răspunsul depinde de
gradul de vinovăție al acestuia, adică dacă avea motive să creadă că proprietarul nu i-ar fi permis să folosească articolul așa
cum a făcut-o.
107. Dacă cineva comite un furt împotriva altuia, iar un terț îi fură ceea ce el însuși și-a însușit, proprietarul bunului poate
intenta o acțiune împotriva ultimului hoț; dar primul hoț nu poate face acest lucru, deoarece este implicat interesul
proprietarului, și nu al primului hoț, deoarece bunul furat este în siguranță. Acest lucru a fost afirmat de Quintus Mucius și
este adevărat; deoarece, deși este în interesul hoțului ca bunul să fie în siguranță, deoarece el este răspunzător de o acțiune
personală, totuși partea interesată poate intenta o acțiune împotriva lui, dacă interesul său se bazează pe un bun titlu. Noi nu
adoptăm opinia lui Servius, care a considerat că, dacă nu a apărut sau nu va apărea ulterior niciun proprietar al bunului furat,
hoțul ar avea dreptul la acțiunea de furt, deoarece atunci nu se poate înțelege cu atât mai mult că bunul aparține celui care își
propune să profite de el în mod pecuniar. Prin urmare, proprietarul va fi îndreptățit la o acțiune pentru furt împotriva ambilor,
iar dacă începe acțiunea împotriva unuia dintre ei, dreptul său de a intenta o astfel de acțiune împotriva celuilalt va continua
să existe. Aceeași regulă se aplică și în cazul unei acțiuni personale, deoarece ambii sunt responsabili pentru fapte diferite.
108. Același, Despre diverse pasaje, Cartea a XIII-a.
În cazul în care cineva fură o pungă care conține bani, este răspunzător și pentru furtul pungii, chiar dacă nu a avut intenția de
a face acest lucru.
109. Papinianus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
Când cineva dă un obiect pentru a fi examinat, iar cel care îl primește își asumă riscul, el însuși poate intenta acțiunea pentru
furt.
110. Același, Întrebări, Cartea a IX-a.
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Atunci când un debitor fură un gaj, el nu poate, în nici un caz, să recupereze ceea ce a plătit printr-o acțiune pentru furt.
111. Același lucru, Întrebări, Cartea a XII-a.
Dacă vând, dar nu predau un sclav, iar acesta este furat fără vina mea, cea mai bună opinie este că voi avea dreptul la o
acțiune pentru furt; și sunt considerat ca fiind interesat, fie pentru că bunul a fost în mâinile mele, fie pentru că voi fi obligat
să cedez drepturile mele de acțiune.
112. Când, totuși, acțiunea de furt este amânată din cauza proprietății, deși ea nu există decât dacă avem un interes, totuși,
beneficiul meu trebuie raportat la evaluarea obiectului în sine, chiar dacă nu am niciun alt interes. Acest lucru este dovedit în
cazul sclavilor care urmează să devină liberi sub o anumită condiție și în cazul în care o moștenire este lăsată condiționat. În
caz contrar, atunci când se încearcă să se dovedească altceva, suma nu poate fi determinată cu ușurință. Prin urmare, deoarece
evaluarea depinde exclusiv de beneficiu, deoarece acțiunea pentru furt se naște fără a lua în considerare proprietatea, în
cazuri de acest fel acțiunea pentru furt nu poate fi raportată la evaluarea obiectului.
113. Dacă eu am intentat o acțiune pentru producerea de bunuri, intenționând să fac alegerea unui sclav care mi-a fost lăsat
moștenire, iar unul dintre sclavii aparținând moștenirii a fost furat, moștenitorul va avea dreptul la o acțiune pentru furt,
deoarece el are un interes în această chestiune și nu contează dacă sclavul ar fi trebuit sau nu să fie păzit.
114. Indiferent de modul în care un tâlhar săvârșește un furt, el trebuie considerat un hoț manifest.
115. Totuși, cel prin a cărui acțiune frauduloasă se comite un jaf nu este răspunzător pentru furt, ci pentru furt cu violență.
116. Dacă Titius, în numele căruia un agent fals a încasat bani care nu erau datorate, ratifică plata, Titius, într-adevăr, poate
intenta el însuși o acțiune pentru afacerile efectuate; dar cel care a plătit banii care nu erau datorate va avea dreptul la o
acțiune personală pe acest motiv împotriva lui Titius, iar acțiunea pentru furt va fi, de asemenea, îndreptată împotriva
agentului fals. Dar dacă Titius ar fi dat în judecată, el nu se poate prevala în mod abuziv de o excepție pe motiv de fraudă,
pentru a obliga ca dreptul la acțiune personală pentru furt să îi fie atribuit. Dacă, totuși, banii erau datorate, iar Titius ratifică
plata, dreptul la acțiune pentru furt va fi stins, deoarece debitorul este eliberat.
117. Un agent fals poate, de asemenea, să comită un furt de bani, dacă îl induce în eroare pe debitorul altuia, asumându-și
numele unui agent autentic al creditorului. Acest lucru se aplică și în cazul celui care afirmă că i se datorează bani în calitate
de moștenitor al creditorului Sempronius, când el nu este moștenitor.
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118. O persoană care obișnuia să facă afaceri cu Titius a plătit un agent fals al creditorului său în numele acestuia, iar Titius a
ratificat plata. Dreptul la acțiune pentru furt nu se va naște în favoarea lui Titius, deoarece, de îndată ce banii au fost plătiți,
acțiunea poate fi intentată de persoana care i-a plătit, deoarece nici proprietatea și nici posesia banilor nu aparțin lui Titius.
Cu toate acestea, Titius va avea dreptul la o acțiune personală pentru recuperarea banilor care nu erau datorate, iar cel care a
plătit banii poate introduce acțiunea pentru furt. În cazul în care Titius este acționat în justiție pe bază de mandat voluntar,
banii ar trebui să îi fie atribuiți prin decizia instanței.
119. The Same, Opinii, Cartea I.
Oricine fură bani aparținând unei comune sau unui oraș este pasibil de o acțiune pentru furt, și nu pentru infracțiunea de
pecingine.
120. Paulus, Opinii, Cartea a II-a.
Un strungar sau un croitor care primește haine în scopul de a le curăța și repara și le folosește este considerat, prin aceasta, că
a comis un furt, deoarece hainele nu au fost primite de el în acest scop.
121. În cazul în care culturile sunt furate de pe un teren, atât chiriașul, cât și proprietarul, pot introduce acțiunea pentru furt,
deoarece era în interesul ambilor să recupereze bunul.
122. Oricine fură o sclavă, care nu este o prostituată, în scopuri licențioase, va fi pasibil de o acțiune pentru furt; iar dacă o
ascunde, poate fi pedepsit în conformitate cu legea favetică.
123. Oricine fură conturi sau bancnote este pasibil de o acțiune pentru furt, pentru suma conținută în ele. Nu face nici o
difereță dacă acestea au fost sau nu anulate, deoarece, prin intermediul lor se poate dovedi că datoria a fost plătită.
124. Neratius, Opinii, Cartea I.
În cazul în care cineva, crezând că o persoană este moartă, care de fapt este încă în viață, intră în posesia bunurilor sale ca
moștenitor al acesteia, nu comite un furt.
125. Dacă, după ce ai început o acțiune pentru furt împotriva unui om în nume propriu, pornești o alta împotriva lui pentru un
obiect furat de sclavul său, acesta nu poate invoca o excepție pe motiv că ambele furturi au fost comise în același timp.
126. Paulus, Despre Neratius, Cartea a II-a.
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Deși bunurile furate nu pot fi dobândite prin uzucapiune decât dacă sunt restituite proprietarului; totuși, dacă valoarea lor
evaluată în instanță este plătită acestuia din urmă sau dacă el vinde bunul hoțului, trebuie spus că dreptul de uzucapiune nu
este întrerupt.
127. Același, Manuale, Cartea a II-a.
Cel care are un interes ca bunul să nu fie furat este îndreptățit la acțiunea pentru furt, dacă are și posesia lui cu
consimțământul proprietarului; adică atunci când, de exemplu, bunul îi este. închiriat. Cu toate acestea, cel care administrează
în mod voluntar afacerile în calitate de tutore, la fel ca un tutore sau curator obișnuit, nu poate intenta o acțiune pentru furt în
legătură cu un bun care a fost furat din vina sa. De asemenea, oricine căruia i se datorează un sclav, fie în temeiul unei
stipulații, fie prin testament, deși are un interes, nu poate introduce acțiunea pentru furt; nu poate face acest lucru nici cel care
a devenit garant pentru un chiriaș.
128. Tryphoninus, Disputații, Cartea a IX-a.
Dacă un bun care a fost furat sau obținut prin violență ajunge în mâinile proprietarului, iar acesta ignoră acest lucru, nu se va
considera că i-a fost redat controlul. Prin urmare, dacă după o astfel de posesie bunul ar fi vândut unui cumpărător de bună
credință, uzucapiunea nu poate avea loc.
129. Paulus, Decrete, Cartea I.
O acțiune pentru furt va fi exercitată în favoarea unui creditor pentru valoarea unui gaj, dar nu și pentru valoarea datoriei. Dar
atunci când debitorul însuși fură gajul, este adevărat contrariul; astfel încât acțiunea pentru furt poate fi introdusă pentru suma
de bani datorată și pentru dobânda aferentă.
130. Același lucru, cu privire la acțiunile concurente.
Atunci când cineva introduce o acțiune pentru furt cu violență, nu poate introduce și una pentru furt. Dacă, totuși, preferă să
introducă o acțiune pentru furt pentru daune duble, el poate introduce și una pentru furt cu violență, cu condiția să nu
depășească de patru ori valoarea bunurilor.
131. Același, Despre pedepsele civile.
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Dacă un libert sau un client comite un furt împotriva patronului său, sau dacă un zilier fură de la cel care îl angajează, nu va
exista un motiv pentru o acțiune de furt.
132. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea IX.
Un strungar era exonerat de răspundere față de proprietar într-o acțiune de închiriere. Labeo neagă că va exista o acțiune
pentru furt. Din nou, dacă el ar intenta o acțiune pentru furt înainte ca acțiunea de închiriere să fie intentată împotriva lui și
înainte ca hotărârea să fi fost pronunțată cu referire la hoț, el ar trebui să fie eliberat prin acțiunea de închiriere, iar hoțul ar
trebui, de asemenea, să fie eliberat în ceea ce îl privește. Dacă nu s-a întâmplat nimic de acest fel anterior, ar trebui să se
pronunțe o hotărâre împotriva hoțului în favoarea completului, și aceasta deoarece acesta are un drept la acțiunea pentru furt
numai în măsura interesului său.
133. Nimeni nu poate da ajutor și sfaturi altuia care nu are el însuși intenția de a comite un furt.
93. Labeo, Epitome de probabilități de Paulus, cartea a II-a.
134. Dacă cineva, știind că i se fură un bun, nu împiedică acest lucru, nu poate intenta o acțiune pentru furt. Paulus: Cu
siguranță este adevărat contrariul. Căci dacă cineva știe că i s-a furat un bun și tace pentru că nu poate împiedica acest lucru,
poate intenta o acțiune pentru furt. Dacă, totuși, ar fi putut să împiedice acest lucru, dar nu a făcut-o, el poate totuși intenta o
acțiune pentru furt. În acest fel, patronii sunt obișnuiți să comită furturi împotriva oamenilor lor liberi și, de asemenea, oricine
are dreptul la un asemenea respect sau reverență încât îl împiedică să i se opună un altul în prezența sa, este obișnuit să
comită un furt.
134. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Trebuie amintit că furturile sunt în general urmărite penal și că cel care inițiază o urmărire penală semnează acuzația, nu
pentru ca hotărârea să devină publică, ci pentru că se pare că îndrăzneala făptașului trebuie să fie reținută printr-o pedeapsă
extraordinară. Oricine, însă, care dorește, poate intenta o acțiune civilă, dacă dorește să o facă.

Tit. 3. Cu privire la furtul de lemne unite la o clădire.
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135. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVII.
Legea celor douăsprezece table nu permite ca o bârnă furată să fie desprinsă de o casă, nici ca un țăruș să fie îndepărtat de o
viță de vie, nici ca o acțiune să fie intentată pentru recuperarea ei; această prevedere a fost stabilită cu prudență de lege pentru
a împiedica demolarea clădirilor sau intervenția în cultura viței de vie sub acest pretext. Dar, în cazul în care cineva este
condamnat pentru că a unit aceste lucruri, legea acordă împotriva lui o acțiune în despăgubiri duble.
136. În termenul "grindă" sunt incluse toate materialele din care se compune o casă și tot ce este necesar pentru viță de vie.
De aceea, anumite autorități consideră că sunt cuprinse în această denumire țiglele, piatra, cărămida și alte materiale utile în
construcții (căci cuvântul grindă provine de la verbul a acoperi), precum și varul și nisipul. De asemenea, în cazul viței de
vie, tot ceea ce este necesar pentru cultivarea ei este inclus în acest termen, ca de exemplu, țărușii și proptelele.
137. Acțiunea pentru producerea de bunuri este însă admisă, căci nu poate fi îngăduit cel care, știind că un bun aparține
altuia, îl include în clădirea sa, îl unește sau îl leagă de ea, căci nu-l acționăm în justiție ca posesor, ci ca pe cel care a comis o
fraudă pentru a se sustrage posesiei.
138. Același, Despre Sabinus, cartea XLII.
Dacă, totuși, presupunem că a fost intentat un proces pentru lemne furate și unite la o casă, se poate pune întrebarea dacă o
acțiune de recuperare a proprietății va fi independentă. Nu mă îndoiesc că da.

Tit. 4. În cazul în care se spune că cineva care este dispus să fie liber prin termenii unui testament, după moartea stăpânului
său și înainte ca moștenirea să fie intrată în posesie, a furat sau a stricat ceva.
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139. Ulpianus, Despre edict, cartea XXXVIII.
Dacă, prin frauda unui sclav căruia i s-a ordonat să fie liber după moartea stăpânului său și înainte ca moștenirea să fie
intrată, se spune că a fost comis un act cu privire la bunurile celui care i-a ordonat să fie liber, pentru a împiedica ca o parte
din aceste bunuri să ajungă în mâinile moștenitorului, se va acorda împotriva lui un proces pentru daune duble în anul
disponibil.
140. Această acțiune, însă (după cum spune Labeo), este întemeiată mai degrabă pe echitatea naturală, decât pe cea civilă.
Căci, cum acțiunea civilă nu este aplicabilă, este însă just, potrivit dreptului natural, ca infractorul, încurajat de speranța
impunității, să nu rămână nepedepsit, întrucât, având speranța de a-și obține rapid libertatea, el crede că nu poate fi pedepsit
ca un sclav și nici condamnat ca un om liber, pentru că fură de pe moșie, adică de la proprietarul său; stăpânul sau stăpâna nu
poate intenta o acțiune pentru furt împotriva sclavului, chiar dacă acesta ar deveni ulterior liber sau ar fi înstrăinat, cu
excepția cazului în care ulterior a manevrat și el bunul cu intenția de a-l fura. De aceea, pretorul a considerat că viclenia și
obrăznicia celor care jefuiesc proprietățile ar trebui pedepsite printr-o acțiune pentru daune duble.
141. Un astfel de libertin nu va fi tras la răspundere decât dacă se pretinde că a risipit ceva în mod fraudulos. Greșeala și
neglijența unui sclav după obținerea libertății sale este scuzată; dar neglijența gravă seamănă foarte mult cu frauda. Prin
urmare, dacă el a comis un prejudiciu fără fraudă, această acțiune nu va fi admisă; deși, în caz contrar, el ar fi răspunzător, în
conformitate cu legea Aquilian, pentru că a cauzat un prejudiciu de orice fel. Prin urmare, această acțiune are anumite
restricții, astfel încât sclavul trebuie să se facă vinovat de fraudă nu numai după moartea stăpânului său, ci și înainte de
intrarea în patrimoniu. Dar dacă nu comite fraudă, sau dacă o face în timpul vieții stăpânului său, nu va fi pasibil de această
acțiune. Ba mai mult, acțiunea nu va putea fi intentată nici după moartea stăpânului său și acceptarea moștenirii, pentru că
atunci când moștenirea a fost odată intrată în vigoare, el poate fi acționat în justiție ca om liber.
142. Ce ar trebui totuși să se facă, dacă el a primit libertatea sub o condiție? În acest caz, el nu va fi încă liber, ci poate fi
pedepsit ca sclav; și de aceea trebuie spus că această acțiune nu va fi admisă.
143. În cazul în care, totuși, libertatea sa a fost deja obținută, trebuie spus că această acțiune poate și trebuie să fie acordată
imediat împotriva celui care a devenit liber.
144. Atunci când un sclav care a fost lăsat moștenire în mod absolut comite un act ilegal împotriva moștenirii înainte ca
aceasta să fi fost intrată în posesie, trebuie spus că această acțiune va fi întemeiată, pentru motivul că proprietatea sclavului
este schimbată.
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145. Și, în general, spunem că, în cazul în care proprietatea sclavului este schimbată sau pierdută, sau acesta își dobândește
libertatea la scurt timp după ce moștenirea a fost intrată în posesie, în acest caz, această acțiune ar trebui să fie acordată.
146. În cazul în care libertatea este acordată unui sclav în temeiul unui trust, iar acesta a comis o infracțiune împotriva
moștenirii, nu poate fi împiedicat moștenitorul să îl manumită înainte ca acesta să dea satisfacție? Și, într-adevăr, a fost
declarat frecvent în Rescriptele Divinului Marcus și de către Împăratul nostru împreună cu Tatăl său, că, în aceste
circumstanțe, libertatea acordată necondiționat printr-un trust nu va fi împiedicată. Divinul Marcus, totuși, a afirmat într-un
Rescript că trebuie numit imediat un arbitru în fața căruia să se dea socoteală. Acest Rescript se referă la socoteala care
trebuie dată pentru actele pe care sclavul le-a făcut în timpul administrării sale. Cred, deci, că în acest caz acțiunea va fi
admisă.
147. Înainte de intrarea în proprietate, trebuie să înțelegem că înainte de acceptarea ei de către o singură persoană, căci de
îndată ce o persoană face acest lucru, libertatea este dobândită.
148. În cazul în care un tutelat este numit moștenitor și libertatea este acordată de îndată ce are un înlocuitor și, între timp, se
comite o pagubă, dacă aceasta are loc în timpul vieții minorului, nu va exista nici un temei pentru această acțiune. Dacă, însă,
aceasta ar fi comisă după moartea sa și înainte ca cineva să-i succeadă, va exista un motiv pentru aceasta.
149. Această acțiune nu va fi întemeiată numai în ceea ce privește bunurile care aparțin succesiunii testatorului, ci și atunci
când este în interesul moștenitorului ca frauda să nu fie comisă pentru a împiedica bunurile să ajungă în mâinile sale. De
aceea Scaevola tratează chestiunea mai pe larg, căci dacă sclavul a furat un bun pe care defunctul l-a primit cu titlu de gaj, se
poate intenta această acțiune pretoriană; pentru că înțelegem în cazul bunului în sens mai larg ca însemnând utilitate. Căci
dacă pretorul, din cauza condiției de servitute existentă, a înlocuit această acțiune în locul celei pentru furt, este probabil că ar
fi trebuit să o înlocuiască în toate cazurile în care se putea introduce o acțiune pentru furt. Și, într-un cuvânt, se înțelege că
această acțiune se referă atât la bunurile gajate, cât și la cele deținute de posesorii de bună credință. Aceeași regulă se aplică
și în cazul obiectelor împrumutate testatorului.
150. De asemenea, dacă acest sclav, care are perspectiva libertății sale, fură recolte care au fost culese după moartea
testatorului, va exista un motiv pentru această acțiune. Atunci când este vorba de copiii sclavilor sau de creșterea vitelor
născute după moartea testatorului, trebuie să se dea aceeași opinie.
151. Mai mult, dacă un copil sub vârsta pubertății, după moartea tatălui său, obține proprietatea bunurilor, iar moștenirea
minorului este furată înainte de a fi intrat în posesia acestora, trebuie spus că va exista un motiv pentru această acțiune.
152. Această acțiune poate fi introdusă și cu referire la orice bun pe care era în interesul moștenitorului să nu și-l fi însușit.
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153. Această acțiune nu se aplică numai în cazul furturilor, ci și în toate cazurile de daune pe care sclavul le-a comis
împotriva moștenirii.
154. Scaevola spune că furtul de posesie poate avea loc, căci dacă nu există posesor, furtul nu poate fi comis; prin urmare,
furtul nu poate fi comis împotriva unei moșii, deoarece aceasta nu are posesie, ceea ce este, într-adevăr, o chestiune de fapt și
de intenție. Moștenitorul nu are posesia înainte de a obține efectiv controlul asupra bunurilor, deoarece moștenirea îi
transmite doar ceea ce o constituie, iar posesia nu face parte din ea.
155. Este adevărat că, dacă moștenitorul poate, în orice alt mod, să obțină ceea ce i se cuvine, acțiunea pretoriană nu ar trebui
să fie acordată, deoarece decizia se bazează pe ceea ce persoana are interes să dobândească.
156. Pe lângă această acțiune, se stabilește că va fi admisă și o acțiune în revendicare, deoarece această procedură se
aseamănă cu una pentru furt.
157. Trebuie spus că această acțiune va fi, de asemenea, în favoarea moștenitorului și a altor succesori.
158. Atunci când mai mulți sclavi și-au primit libertatea și au cauzat cu rea intenție un prejudiciu, fiecare dintre ei poate fi
acționat în justiție pentru întreaga sumă, adică pentru daune duble; și cum ei sunt urmăriți pentru infracțiune ca în cazul
furtului, niciunul dintre ei nu va fi eliberat, chiar dacă unul dintre ei ar face plata după ce a fost acționat în justiție.
159. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIII.
Dacă, cu puțin timp înainte ca libertatea acordată să aibă loc, sclavul sustrage pe ascuns vreun obiect sau îl strică, ignoranța
proprietarului nu autorizează această acțiune; și, prin urmare, deși moștenitorul poate să nu aibă nici un fel de informație că
sclavul va fi liber sub condiție, sau orice alt stăpân poate să nu știe că bunurile au fost însușite sau stricate de sclavul său, el
nu se poate prevala de nici o acțiune după ce sclavul și-a obținut odată libertatea, deși în multe alte cazuri poate fi invocată
drept scuză tocmai ignoranța.
160. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIII.
Labeo credea că, în cazul în care un sclav, care a fost liberat sub o condiție, a sustras în secret un obiect, iar condiția a fost
îndeplinită curând, el ar fi pasibil de această acțiune.
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Tit. 5. Cu privire la furturile comise împotriva căpitanilor de vase, hangiștilor și proprietarilor.

161. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Se acordă o acțiune împotriva celor care au controlul navelor, hanurilor și altor locuri de distracție publică, atunci când se
pretinde că ceva a fost furat de către oricare dintre ei sau de către persoane aflate în slujba lor; indiferent dacă furtul a fost
comis cu ajutorul și sfatul proprietarului însuși, sau al proprietarului navei, sau al celor care se aflau la bord în scopul
navigației.
162. Înțelegem cuvintele "în scopul navigației" ca referindu-se la cei care sunt angajați să navigheze o navă, adică marinarii.
163. Această acțiune este, de asemenea, pentru daune duble.
164. Pentru că atunci când un bun este pierdut într-un han sau pe o navă, proprietarul sau locatarul vasului, sau proprietarul,
este răspunzător în temeiul Edictului pretorian; astfel încât este în puterea persoanei de la care a fost furat bunul să acționeze
împotriva proprietarului în temeiul Legii pretoriene, sau împotriva hoțului în temeiul Legii civile, după cum preferă.
165. Dacă hangiul sau proprietarul navei a primit bunul "pentru a fi îngrijit în siguranță", proprietarul acestuia nu poate
intenta acțiunea pentru furt, dar cel care și-a asumat responsabilitatea păstrării lui va fi îndreptățit să o intenteze.
166. Cu toate acestea, proprietarul navei poate să se elibereze de răspunderea asumată prin fapta sclavului său, predându-l pe
acesta din urmă cu titlu de reparație pentru prejudiciul comis. De ce atunci nu ar trebui să fie condamnat proprietarul care a
permis ca un sclav atât de rău să rămână pe nava sa? Și de ce este considerat răspunzător pentru întreaga sumă pentru fapta
unui om liber, și nu pentru cea a sclavului? Doar dacă, atunci când a angajat un om liber, era de datoria sa să se asigure de
caracterul acestuia; dar ar trebui să fie scuzat în ceea ce privește sclavul său, la fel ca în cazul unui domestic rău, dacă este
dispus să îl predea ca despăgubire pentru prejudiciul comis. Cu toate acestea, dacă a angajat un sclav care aparținea altuia, el
va fi răspunzător, ca în cazul unui om liber.
167. Un hangiu este responsabil pentru faptele celor care se află în casa sa în scopul desfășurării afacerii sale, precum și
pentru toți locatarii permanenți; cu toate acestea, el nu este responsabil pentru faptele călătorilor, deoarece un hangiu nu
poate selecta călătorii și nici nu îi poate exclude în timp ce aceștia își continuă călătoria. Cu toate acestea, într-o anumită
măsură, el își selectează oaspeții săi permanenți, dacă nu îi respinge, și trebuie să fie răspunzător pentru faptele acestora. În
mod similar, căpitanul unei nave nu este răspunzător pentru faptele pasagerilor săi.
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Tit. 6. Cu privire la furturile presupuse a fi fost făcute de un întreg corp de sclavi.

168. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Pretorul a introdus acest foarte util Edict pentru a-i permite unui stăpân să se protejeze împotriva infracțiunilor sclavilor săi;
de exemplu, atunci când mai mulți dintre ei au comis un furt, aceștia nu puteau distruge patrimoniul stăpânului lor dacă
acesta era obligat să îi predea pe toți în semn de reparație pentru prejudiciul comis sau să plătească în instanță valoarea
estimată a fiecăruia dintre ei. Prin urmare, dacă dorește să recunoască faptul că sclavii săi sunt răspunzători pentru prejudiciul
comis de ei, are posibilitatea de a alege, în temeiul acestui Edict, să îi predea pe toți cei care au participat la furt; sau, dacă
preferă să prezinte valoarea lor estimată, poate să prezinte o sumă egală cu cea la care ar fi obligat un om liber dacă ar fi
comis un furt și să își păstreze sclavii.
169. Această putere este acordată unui stăpân, ori de câte ori furtul a fost comis fără știrea sa. Dacă, totuși, el a avut
cunoștință de el, acest privilegiu nu îi va fi acordat, deoarece el poate fi acționat în justiție într-o acțiune noxală atât în
numele său, cât și în numele fiecăruia dintre sclavii săi, și nu se poate elibera de răspundere plătind o singură dată valoarea
estimată, ceea ce poate face un om liber. Cuvântul "conștient" este înțeles în sensul în care el știa despre infracțiune și ar fi
putut să o prevină, deoarece ar trebui să considerăm că cunoștința include și voința. Dacă, totuși, el a fost conștient de furt și
l-a împiedicat, trebuie spus că are dreptul la beneficiul Edictului.
170. În cazul în care mai mulți sclavi au cauzat un prejudiciu din cauza neglijenței lor, nu este decât just să se acorde același
privilegiu stăpânului lor.
171. Atunci când mai mulți sclavi fură același obiect și când o acțiune este intentată împotriva stăpânului din cauza unuia
dintre ei, procedurile împotriva celorlalți ar trebui să rămână în suspensie până când reclamantul, prin prima hotărâre,
recuperează la fel de mult ca și cum ar fi făcut-o dacă un libert ar fi comis furtul:
172. Julianus, Digest, Cartea XXIII.
Adică daune-interese duble cu titlu de pedeapsă și daune-interese simple în acțiunea personală.
173. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
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Ori de câte ori stăpânul plătește atât cât ar fi plătit dacă un singur libert ar fi comis furtul, dreptul la acțiune cu referire la
ceilalți se stinge, nu numai împotriva stăpânului însuși, ci și împotriva cumpărătorului, dacă oricare dintre sclavii care
împreună au comis furtul ar fi vândut. Aceeași regulă se va aplica în cazul în care sclavul ar fi manumit. Dacă banii au fost
încasați mai întâi de la sclavul manumit, atunci acțiunea va fi acordată împotriva stăpânului tuturor sclavilor; pentru că nu se
poate spune că ceea ce a fost plătit de sclavul manumit a fost, ca și cum ar fi fost plătit de toți. Cred că este clar că, dacă
cumpărătorul plătește, acțiunea împotriva vânzătorului ar trebui să fie respinsă; deoarece plata a fost, într-o anumită măsură,
făcută de vânzător, împotriva căruia se poate recurge uneori într-un astfel de caz, și mai ales dacă acesta a declarat că sclavul
care a fost vândut nu era susceptibil de a fi predat cu titlu de reparare a prejudiciului și nu era vinovat de furt.
174. În cazul în care o acțiune ar fi intentată împotriva unui legatar în contul unui sclav care a fost lăsat moștenire sau
împotriva unei persoane căreia i-a fost donat, poate fi intentată o acțiune și împotriva proprietarului în contul celuilalt sclav?
este o întrebare care poate fi pusă. Cred că acest lucru ar trebui să fie admis.
175. Ajutorul acestui Edict nu este acordat numai celui care, posedând sclavi și având o hotărâre judecătorească pronunțată
împotriva sa, plătește doar atât cât ar fi plătit dacă un singur om liber ar fi comis prejudiciul, ci beneficiază și celui care a fost
condamnat pentru că a comis o fraudă pentru a evita să aibă posesia.
176. Julianus, Digest, Cartea XXII.
Acțiunea la care este îndreptățit un testator va fi în favoarea moștenitorilor celui împotriva căruia mai mulți sclavi din aceeași
gospodărie au comis un furt; adică toți nu vor recupera mai mult decât ar fi făcut-o dacă un om liber ar fi comis furtul.
177. Marcellus, Digest, cartea VIII.
Un număr de sclavi deținuți în comun au comis un furt cu știința unuia dintre stăpânii lor. O acțiune pentru furt poate fi
intentată pe seama tuturor acestora împotriva proprietarului care a avut cunoștință de infracțiune, dar împotriva celuilalt
proprietar numai în măsura autorizată de Edict. Dacă fostul proprietar ar trebui să plătească, el își poate recupera partea sa de
la celălalt, dar nu și suma datorată pentru întregul corp de sclavi. În cazul în care un sclav, deținut în comun, comite o pagubă
din ordinul unuia dintre stăpânii săi, iar celălalt face plata, el poate recupera de la partenerul său pe baza pagubei suferite de
bunul deținut în comun; cu condiția să poată intenta un proces împotriva lui în temeiul Legii Aquilian sau al Legii celor
douăsprezece table. Prin urmare, dacă am doar doi sclavi deținuți în comun, se poate intenta o acțiune împotriva stăpânului
care a avut cunoștință de comiterea pagubei, iar aceasta va include ambii sclavi, dar el nu poate recupera de la partenerul său
mai mult decât dacă ar fi plătit pentru unul singur. Cu toate acestea, dacă el dorește să acționeze împotriva stăpânului care nu
știa că s-a produs vreun prejudiciu, el nu poate încasa decât daune duble. Să vedem dacă nu ar trebui să se acorde o acțiune
împotriva partenerului său, în contul celuilalt sclav, la fel ca și cum ar fi plătit în numele tuturor. În acest caz, decizia
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pretorului ar trebui să fie mai severă și nu ar trebui să se arate nici o indulgență față de cel care era la curent cu fapta
sclavilor.
178. Scaevola, Întrebări, Cartea a IV-a.
Dacă coeredele meu a încasat daune duble din cauza unui furt săvârșit de mai mulți sclavi, Labeo crede că nu voi fi
împiedicat să intentez o acțiune pentru daune duble; și că, în acest fel, se va comite o fraudă împotriva Edictului; și că este
nedrept ca moștenitorii noștri să încaseze mai mult decât am fi putut face noi înșine. De asemenea, el spune că, dacă
defunctul a recuperat mai puțin decât daune duble, moștenitorii săi nu pot intenta o acțiune în mod corespunzător pentru mai
mult decât părți egale ; dar cred că opinia mai bună este că moștenitorii pot intenta o acțiune în justiție pentru părțile lor, și că
ambii moștenitori împreună nu pot recupera mai mult decât daune duble, inclusiv ceea ce a colectat defunctul.

Tit. 7. Cu privire la arborii tăiați pe furiș.

179. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
În cazul în care copacii sunt tăiați pe furiș, Labeo spune că ar trebui să se acorde o acțiune în temeiul legii Aquilian, precum
și al legii celor douăsprezece table. Trebatius, cu toate acestea, susține că ambele acțiuni ar trebui să fie acordate în așa fel
încât instanța, atunci când pronunță o hotărâre în cea de-a doua acțiune, să deducă suma recuperată în prima și să pronunțe o
hotărâre pentru restul.
180. Gaius, Despre legea celor douăsprezece table, cartea I.
Trebuie amintit faptul că cei care taie copacii și mai ales vița de vie sunt pedepsiți și ei ca hoți.
181. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLII.
Cel mai mare număr de autorități antice susțineau că vița de vie era inclusă în termenul "arbori".
182. Iedera, precum și trestiile, nu sunt impropriu numite arbori.
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183. Același lucru se poate spune că se aplică și sălciilor.
184. Dar atunci când cineva, în scopul plantării sălciilor, a introdus ramuri în pământ, iar acestea sunt tăiate sau smulse,
înainte de a prinde rădăcini, Pomponius spune foarte corect că nu poate fi introdusă acțiunea de tăiere a copacilor, deoarece
acela nu poate fi numit în mod corespunzător un copac care nu a prins încă rădăcini.
185. Dacă cineva scoate un copac dintr-o pepinieră, adică cu rădăcinile sale, deși acesta nu a prins încă rădăcini în pământ,
Pomponius, în Cartea a XIX-a despre Sabinus, spune că acesta trebuie considerat copac.
186. Prin urmare, și acela poate fi considerat un copac ale cărui rădăcini au încetat să mai trăiască, deși rămâne încă în
pământ. Această opinie este adoptată și de Labeo.
187. Labeo crede că poate fi numit așa în mod corespunzător un copac care, după ce a fost smuls din rădăcini, nu poate fi
înlocuit sau care a fost îndepărtat în așa fel încât acest lucru să poată fi făcut.
188. Mugurii de măslin ar trebui să fie considerați arbori, indiferent dacă au aruncat sau nu rădăcini.
189. Prin urmare, o acțiune poate fi intentată în numele tuturor arborilor pe care i-am enumerat mai sus.
190. Gaius, Despre legea celor douăsprezece table.
Cu siguranță nu se poate pune la îndoială faptul că, atunci când un lăstar este încă atât de mic încât seamănă cu un fir de
iarbă, nu trebuie inclus în numărul arborilor.
191. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IX-a.
A tăia nu înseamnă doar a tăia, ci și a tăia cu intenția de a tăia; a încununa înseamnă a îndepărta scoarța; a tăia înseamnă a
tăia dedesubt ; căci nu se poate înțelege că a tăiat un copac cel care l-a despicat cu un fierăstrău.
192. În această procedură, cauza acțiunii este aceeași ca și în cea de sub legea Aquilian.
193. Cel care are uzufructul asupra terenului nu poate intenta această acțiune.
194. Cel care a arendat un teren aparținând statului poate intenta această acțiune, la fel ca și acțiunea pentru îngrijirea apelor
pluviale și cea pentru stabilirea hotarelor.
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195. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XX.
În cazul în care mai multe persoane au tăiat pe furiș același copac, acțiunea poate fi intentată împotriva fiecăreia dintre ele
pentru întreaga sumă.
196. Când, însă, același copac aparține mai multor persoane, sancțiunea nu poate fi încasată decât o singură dată de către
toate acestea împreună.
197. Atunci când un copac și-a întins rădăcinile în solul unui vecin, acesta din urmă nu le poate tăia, dar poate intenta o
acțiune pentru a demonstra că copacul nu-i aparține; la fel cum poate face dacă o grindă sau un acoperiș proeminent se
întinde pe terenul său. Atunci când un copac este hrănit de rădăcini în solul unui vecin, el aparține totuși celui de pe terenul
căruia își are originea.
198. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Se consideră că arborii au fost tăiați pe furiș atunci când sunt tăiați fără știrea proprietarului și cu intenția de a-i ascunde acest
lucru.
199. Pedius spune că această acțiune nu este una de furt, deoarece este posibil ca o persoană să taie copaci pe furiș fără a avea
intenția de a comite un furt.
200. Dacă cineva va smulge un copac din rădăcini sau îl va extirpa, el nu va fi pasibil de această acțiune, deoarece nu l-a
tăiat, nu l-a tăiat sau nu l-a smuls. El va fi însă răspunzător în temeiul legii Aquilian pentru că l-a rupt.
201. Chiar dacă nu a fost tăiat întregul copac, acțiunea va fi intentată în mod corespunzător ca și cum ar fi fost tăiat.
202. O persoană va fi răspunzătoare în temeiul acestei acțiuni, fie că încinge, taie sau taie copaci cu propriile mâini, fie că dă
ordin sclavului său să facă acest lucru. Aceeași regulă se aplică atunci când dă un astfel de ordin unui om liber.
203. Atunci când un stăpân nu i-a ordonat sclavului său, dar acesta din urmă a săvârșit fapta în mod voluntar, Sabinus spune
că va exista o acțiune noxală, ca și în cazul altor infracțiuni. Această opinie este corectă.
204. Această acțiune, deși este una penală, este perpetuă și nu este acordată împotriva unui moștenitor, dar va fi acordată în
favoarea unui moștenitor și a altor succesori.
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205. Judecata într-un caz de acest fel include daune duble.
206. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXIX.
207. La calcularea valorii interesului proprietarului de a nu fi comisă paguba, ar trebui să se deducă valoarea copacilor în sine
și să se facă o evaluare a ceea ce rămâne.
207. Cine taie un copac în mod clandestin îl taie pe furiș.
208. Prin urmare, dacă îl taie și îl îndepărtează cu scopul de a profita de el, el va fi răspunzător pentru furtul de lemn, dar și
de o acțiune personală, precum și de una pentru producerea de bunuri.
209. Oricine, cu știința proprietarului, taie un copac prin violență, nu este pasibil de această acțiune.
210. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIII.
Când un chiriaș taie copaci, se poate intenta o acțiune împotriva lui în temeiul contractului de închiriere; dar este clar că
reclamantul trebuie să se mulțumească cu o singură acțiune.
211. Julianus, Despre Minicius, Cartea a III-a.
Atunci când există două părți ale unui copac, iar acestea sunt unite deasupra solului, ele sunt considerate ca un singur copac.
Dar dacă punctul de unire nu este vizibil, există atâția copaci câți trunchiuri sunt deasupra suprafeței.
212. Paulus, Despre Edict, Cartea XXII.
Cu toate acestea, în cazul în care a fost intentată o acțiune în temeiul legii Aquilian pentru copaci tăiați și a fost pronunțată o
hotărâre în temeiul interdicției Quod vi aut clam, pârâtul va fi achitat, dacă, în temeiul primei decizii, a făcut o plată
suficientă; dar acțiunea în temeiul legii celor douăsprezece table poate fi încă intentată.
213. Javolenus, Despre Cassius, cartea XV.
Oricine vinde un câmp, poate, totuși, intenta o acțiune pentru tăierea copacilor înainte de încheierea vânzării.
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Tit. 8. Cu privire la furtul de bunuri prin violență și la adunările dezordonate.

214. Paulus, Despre edict, cartea XXII.
Oricine își însușește un bun cu forța este pasibil de acțiunea de furt nemijlocit pentru daune duble și de acțiunea de furt cu
violență pentru daune cvadruple. Dacă mai întâi este introdusă acțiunea pentru furt cu violență, cea de furt va fi respinsă.
Dacă este introdusă mai întâi cea pentru furt, cealaltă nu va fi refuzată, dar se va putea recupera doar ceea ce depășește suma
inclusă în prima acțiune.
215. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVI.
Pretorul spune: "Dacă se spune că s-a comis vreun prejudiciu cu rea intenție împotriva cuiva de către persoane adunate în
mod ilegal, sau se spune că bunurile sale au fost luate prin violență, voi acorda o acțiune împotriva celui care se presupune că
a făcut aceste lucruri. De asemenea, dacă se spune că un sclav a comis aceste fapte, voi acorda o acțiune noxală împotriva
stăpânului său."
216. Prin acest Edict, pretorul a prevăzut împotriva actelor ilegale comise prin forță. Căci dacă cineva poate dovedi că a
suferit violențe, poate proceda printr-o acțiune publică împotriva violenței, iar anumite autorități susțin că acțiunea privată nu
trebuie să prejudicieze pe cea publică. Cu toate acestea, aceasta pare a fi mai disponibilă și, deși poate interfera cu
operațiunile Lex Julia care se referă la violența privată, totuși, nu ar trebui să se refuze o acțiune celor care aleg remediul
privat.
217. Cel care comite un jaf prin violență nu doar săvârșește infracțiunea cu rea intenție, așa cum se menționează în Edict, ci și
atunci când se aproprie de bunuri prin forță, după ce și-a format planul și a adunat oameni înarmați cu scopul de a provoca
daune.
218. Prin urmare, fie că el însuși adună oameni, fie că se folosește de cei care au fost deja adunați de altcineva pentru a
comite un jaf, se consideră că a acționat cu răutate.
219. Ar trebui să înțelegem prin oameni care au fost adunați oamenii care au fost adunați ca fiind cei care sunt adunați în
scopul de a provoca un prejudiciu.
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220. Nu se adaugă ce fel de oameni, de aceea nu are importanță dacă sunt liberi sau sclavi.
221. Dacă un singur om este chemat, spunem totuși că oamenii au fost adunați.
222. Din nou, dacă presupunem că doar unul singur a provocat pagubele, nu cred că cuvintele Edictului nu vor fi aplicabile,
căci atunci când se spune: "Persoane adunate ilegal", trebuie să înțelegem că, fie că unul singur este vinovat de violență, fie
că acționează în compania altora care s-au adunat și care sunt fie înarmați, fie neînarmați, el va fi răspunzător în temeiul
acestui Edict.
223. Mențiunea de răutate include violența, deoarece cel care folosește violența acționează cu răutate. Cu toate acestea, nu
rezultă în mod necesar că cel care este răuvoitor folosește violența; prin urmare, răutatea sugerează violența, iar cel care
comite un act fără violență Dar în mod înșelător este la fel de inclus.
224. Pretorul spune "daune". Acest cuvânt se referă la orice fel de prejudiciu, chiar și la cel clandestin. Nu cred, totuși, că
toate daunele clandestine sunt incluse, ci doar cele care sunt combinate cu violența. Pentru că oricine va da o definiție
potrivită dacă va spune că cel care a comis daunele singur și fără violență nu este inclus în acest Edict și că, dacă acestea au
fost comise de persoane care sunt adunate, chiar și fără violență, cu condiția să fie prezentă răutatea, vor intra în termenii
acestui Edict.
225. Dar nici acțiunea de furt, nici cea prevăzută de Legea Aquiliană nu ar trebui să fie inclusă în acest Edict, deși uneori ele
coincid cu el; pentru că Julianus spune că cel care comite un furt prin violență este un hoț mai nepriceput; și că cel care
comite orice pagubă cu ajutorul persoanelor adunate poate fi de asemenea tras la răspundere în conformitate cu Legea
Aquiliană.
226. "Sau se spune că bunurile sale au fost luate prin violență". Când pretorul spune: "Proprietatea luată prin violență",
trebuie să înțelegem că aceasta se aplică chiar și atunci când doar un singur articol a fost obținut prin forță.
227. Dacă cineva nu adună el însuși oameni, dar se găsește printre ei și fie ia ceva prin violență, fie provoacă unele pagube, el
va fi răspunzător în temeiul acestei acțiuni. Dar acest Edict se referă doar la daunele comise în mod fraudulos sau violent de
către oamenii adunați de către pârât, sau se referă și la furtul prin violență, sau la daunele comise de către oamenii menționați
mai sus, chiar dacă aceștia au fost chemați împreună de către altcineva, este o întrebare care a fost pusă. Este mai bine să se
considere că și aceasta este situația, astfel încât toate aceste lucruri sunt incluse, precum și orice prejudiciu comis de persoane
adunate de altcineva, astfel încât cel care le-a adunat, precum și cel care s-a alăturat lor, pot fi considerați ca fiind incluși.
228. În această acțiune se cvadruplează prețul real al imobilului în anul disponibil, dar nu și valoarea dobânzii reclamantului.
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229. Această acțiune va fi, de asemenea, valabilă cu referire la o gospodărie, fără a fi necesar să se arate cine dintre membrii
acesteia a comis furtul prin violență sau chiar prejudiciul. Termenul "gospodărie" include și sclavii, adică cei care sunt în
serviciu, deși se poate pretinde că sunt liberi sau că sunt sclavii altora care ne servesc cu bună credință.
230. Nu cred că prin intermediul acestei acțiuni reclamantul poate acționa împotriva stăpânului în contul sclavilor săi,
deoarece va fi suficient ca acesta să ofere o dată de patru ori suma în cauză.
231. În cadrul acestei acțiuni în reparație, nu trebuie să se facă o predare a întregului număr de sclavi, ci numai a celor, sau a
celui care se dovedește că a cauzat prejudiciul.
232. Această acțiune este denumită în mod obișnuit acțiune pentru bunuri luate prin violență.
233. Este răspunzător în această acțiune numai cel care s-a făcut vinovat de fraudă. Prin urmare, dacă cineva își însușește cu
forța ceea ce este al său, nu va fi răspunzător pentru luarea de bunuri prin violență, ci va fi amendat în alt mod. Dacă, însă,
cineva își va lua cu forța propriul sclav, pe care altul îl are în posesie cu bună credință, la fel, nu va fi răspunzător în cadrul
acestei acțiuni, pentru că își ia proprietatea proprie. Dar ce se va întâmpla dacă îi va lua vreun obiect care i-a fost grevat? El
va fi răspunzător.
234. Acțiunea pentru bunurile luate prin violență nu va fi acordată împotriva unui copil sub vârsta pubertății care nu este
capabil de infracțiune, cu excepția cazului în care sclavul său sau corpul său de sclavi sunt presupuși a fi comis infracțiunea,
și, când acesta este cazul, el va fi răspunzător în cadrul unei acțiuni noxale pentru bunurile luate prin violență de către sclavul
său sau de către un număr de sclavi ai săi.
235. Dacă un fermier al fiscului îmi alungă vitele, crezând că am comis vreo infracțiune împotriva legii fiscale, deși poate să
se înșele, totuși, nu pot intenta o acțiune împotriva lui pentru bunurile luate prin violență, spune Labeo, pentru că el nu este
vinovat de fraudă. În cazul în care, însă, închide vitele pentru ca acestea să nu se hrănească și le face să piară de foame, se
poate intenta o acțiune pretoriană în temeiul legii Aquilian.
236. Când cineva închide vitele pe care le-a luat prin violență, i se poate intenta un proces din acest motiv.
237. În această acțiune nu se analizează doar dacă ceea ce a fost confiscat cu forța face parte din proprietatea reclamantului,
căci, indiferent dacă face sau nu face parte din ea, dacă are vreo legătură cu aceasta, va exista un motiv pentru această
acțiune. Prin urmare, fie că bunul este împrumutat pentru folosință, fie că este închiriat, fie că este chiar gajat, fie că este
depus la mine și, prin urmare, este în interesul meu ca acesta să nu fie sustras, fie că o parte din el este posedat de mine cu
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bună credință; fie că am un uzufruct sau orice alt drept asupra lui, astfel încât este în interesul meu ca acesta să nu fie luat cu
forța, trebuie spus că voi avea dreptul la această acțiune, nu că proprietatea, ci doar că ceea ce a fost sustras din proprietatea
mea, adică din substanța mea, poate fi recuperat.
238. Și, în general, trebuie să se considere că, în toate aceste cazuri, va exista o acțiune pentru furt în favoarea mea pentru tot
ceea ce a fost făcut în mod clandestin și că voi avea dreptul la o acțiune pe acest motiv. Cineva, totuși, poate spune că nu
avem dreptul la o acțiune pentru furt în legătură cu bunurile care au fost depuse, dar, cu referire la aceasta, am adăugat:
"Dacă este în interesul nostru ca bunurile să nu fie luate prin violență", pentru că atunci am dreptul la o acțiune pentru furt.
239. Dacă, în cazul în care un bun este depus, am devenit responsabil pentru neglijență, sau dacă am primit valoarea
depozitului, dar nu ca despăgubire, este mai potrivit să considerăm că, chiar dacă acțiunea pentru furt bazată pe depozit nu va
putea fi exercitată, poate fi exercitată una pentru un bun luat cu forța; pentru că nu există decât o diferență foarte mică între
cel care acționează clandestin și cel care ia un bun prin violență, deoarece primul își ascunde infracțiunea, iar celălalt o
publică și chiar o comite în mod public. Prin urmare, atunci când cineva dovedește că nu are decât un interes moderat în
această chestiune, ar trebui să aibă o acțiune în justiție pentru proprietatea luată prin violență.
240. Dacă sclavul meu fugar cumpără articole pentru a fi folosite de el însuși, iar acestea îi sunt luate cu forța, pentru motivul
că respectivele articole sunt incluse în proprietatea mea, pot intenta o acțiune pentru furt cu violență.
241. Atunci când bunurile sunt luate cu violență, se poate intenta o acțiune pentru furt sau pentru prejudiciu ilicit, sau va fi
disponibilă o acțiune personală, sau se poate iniția o procedură pentru recuperarea fiecărui articol.
242. Această acțiune va fi exercitată în favoarea moștenitorului și a altor succesori. Cu toate acestea, ea nu va fi acordată
împotriva moștenitorilor și a altor succesori, deoarece împotriva acestora nu poate fi introdusă o acțiune penală. Să vedem
dacă ea trebuie acordată pentru un lucru de care ei au beneficiat pecuniar. Cred că pretorul nu a promis acțiunea împotriva
moștenitorilor pentru ceea ce ajunge în mâinile lor, pentru că a considerat că acțiunea personală este suficientă.
243. Paulus, Despre Edict, Cartea LIV.
Dacă un sclav își însușește proprietatea prin violență, iar o acțiune este intentată împotriva lui atunci când devine liber, deși
are puterea de a acționa împotriva stăpânului său, acțiunea nu poate fi intentată în mod legal împotriva sclavului manumit
după ce a trecut un an; pentru că, indiferent împotriva cui ar fi putut fi intentată acțiunea, reclamantul va fi exclus. Dacă o
acțiune ar fi intentată împotriva stăpânului în termen de un an, iar ulterior este intentată o acțiune împotriva sclavului
manumit, Labeo spune că o excepție pe motiv de autoritate de lucru judecat va funcționa ca o excludere.
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244. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVI.
Pretorul spune: "Atunci când se spune că un prejudiciu a fost comis cu rea intenție de către unul dintre membrii unei mulțimi,
voi acorda o acțiune pentru daune duble împotriva lui în termen de un an de la momentul în care ar fi putut fi intentată o
acțiune, iar după ce a trecut un an, voi acorda o acțiune pentru daune simple".
245. Acest Edict este introdus cu referire la daunele comise de orice membru al unei mulțimi dezordonate.
246. Labeo spune că termenul "mulțime" indică un fel de adunare turbulentă și că este derivat dintr-un termen grecesc care
înseamnă "a face un tumult".
247. Cât de mare trebuie să considerăm că este numărul celor care constituie o mulțime? Dacă două persoane se angajează
într-o ceartă, nu ar trebui să înțelegem că acest lucru este făcut de o mulțime, deoarece nu se poate spune în mod corect că
două persoane compun una. Dacă, totuși, ar fi vorba de un număr mai mare, de exemplu, zece sau cincisprezece persoane,
acestea pot fi numite o mulțime. Dar dacă sunt doar trei sau patru? Aceasta nu va fi o mulțime. Labeo spune foarte corect că
există o mare diferență între un tumult și o ceartă; pentru că un tumult este agitația și tulburarea făcută de o mulțime de
oameni, iar o ceartă este făcută de doar doi.
248. Nu numai cel care cauzează daune în timp ce se află într-o adunare tumultoasă este răspunzător în temeiul acestui Edict,
ci și cel care s-a străduit cu răutate pentru ca daunele să rezulte din actele adunării, indiferent dacă el a fost prezent sau nu,
deoarece răutatea poate fi manifestată chiar dacă persoana este absentă.
249. Trebuie spus că este răspunzător în temeiul acestui Edict și cel care s-a alăturat mulțimii și a sfătuit ca daunele să fie
comise; cu condiția, totuși, ca el însuși să fi fost prezent atunci când acestea au fost comise și să fi fost acolo cu rea intenție,
căci nu se poate nega că daunele au fost comise de mulțime prin intervenția sa răuvoitoare.
250. Atunci când un om, la sosirea sa, excită sau unește o mulțime fie prin strigătele sale, fie prin orice act, fie acuzând pe
cineva, fie stârnind mila, și prin comportamentul său răuvoitor se comite un prejudiciu, el va fi răspunzător; chiar dacă nu a
avut intenția de a convoca adunarea. Pentru că este adevărat că prin răutatea sa a fost comisă o pagubă de către mulțime, iar
pretorul nu cere ca aceasta să fie adunată de către persoana însăși, ci ca paguba să fie comisă prin instigarea răuvoitoare a
unuia care face parte din ea. Între acest Edict și cel anterior există următoarea diferență, și anume: în primul, pretorul
vorbește despre daunele comise cu rea intenție de persoane adunate tumultuos, sau despre jafuri cu violență săvârșite de
acestea acolo unde nu erau adunate; dar în cel de-al doilea, el se referă la daunele comise cu rea intenție de către o mulțime,
deși persoana acuzată nu a convocat-o, ci acolo unde aceasta a fost incitată prin strigătele sau limbajele sale, sau pentru că a
stârnit milă, chiar dacă altcineva a adunat mulțimea, pentru că el însuși a constituit o parte din ea.
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251. Prin urmare, din cauza atrocitații faptei, primul Edict prezintă o pedeapsă de patru ori mai mare decât cea de daune, iar
cel de-al doilea de două ori mai mare.
252. Amândouă însă acordă puterea de a introduce o acțiune în termen de un an, dar, după trecerea anului, se va putea
introduce o acțiune doar pentru daune simple.
253. Mai mult, acest Edict menționează daunele care au fost cauzate și bunurile care au fost pierdute, dar nu se referă la jaful
cu violență; totuși, acțiunea poate fi intentată pentru jaful cu violență în temeiul primului Edict.
254. Se spune că sunt pierdute bunurile care au fost lăsate de cineva să fie distruse, ca de exemplu tăiate sau rupte în bucăți.
255. Din nou, această acțiune este in factum și se acordă pentru dublul valorii bunului, care are în vedere prețul său real și
estimarea făcută la momentul actual, este întotdeauna dublată în decurs de un an.
256. Reclamantul trebuie să dovedească faptul că prejudiciul a fost cauzat de o gloată. Cu toate acestea, dacă a fost cauzat în
alt mod decât de o gloată, această acțiune nu va fi admisă.
257. Dacă, atunci când Titius l-a lovit pe sclavul meu, s-a adunat o mulțime și sclavul a pierdut ceva prin aceasta, pot intenta
o acțiune împotriva celui care l-a lovit, chiar dacă mulțimea a fost responsabilă de pierdere, iar el a început să îl lovească
pentru ca prejudiciul să fie comis. Cu toate acestea, acțiunea nu va fi admisă dacă a existat o altă cauză pentru a-l lovi.
258. Când, totuși, cineva însuși adună o mulțime și îl bate pe sclav în prezența ei cu scopul de a-i face rău, și nu cu intenția de
a provoca o pagubă, se va aplica Edictum-ul; căci este adevărat că cel care lovește pe cineva în mod nejustificat dă dovadă de
răutate și că cel care este responsabil de comiterea pagubei o comite.
259. Pretorul acordă o acțiune împotriva unui sclav și împotriva unui întreg corp de sclavi.
260. Ceea ce am afirmat cu privire la faptul că moștenitorii și alți succesori sunt îndreptățiți să introducă acțiunea pentru
bunurile luate prin violență poate fi repetat aici.
261. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXI.
Nu va fi în beneficiul persoanei vinovate de furt cu violență să restituie bunul înainte de pronunțarea hotărârii, în vederea
evitării pedepsei.
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262. Venuleius, Stipulații, Cartea XVII.
Legea interzice ca bunurile care au fost posedate sau luate cu violență să fie dobândite prin uzucapiune, înainte de a intra din
nou sub controlul proprietarului sau al moștenitorului său.

Tit. 9. Cu privire la incendiu, distrugere și naufragiu, când o barcă sau o corabie este luată cu forța.

263. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVI.
Pretorul spune: "Atunci când se pretinde că cineva, la un incendiu, la distrugerea unei clădiri, la un naufragiu sau la un atac
asupra unei bărci sau a unei nave, a luat ceva prin violență, sau și-a însușit în mod fraudulos o proprietate, sau a cauzat vreo
pierdere, voi acorda o acțiune pentru daune cvadruple în termen de un an de la momentul în care poate fi intentată o acțiune
și, când anul s-a scurs, voi acorda o acțiune pentru daune duble. Voi acorda, de asemenea, acțiunea împotriva unui sclav și a
unui întreg corp de sclavi."
264. Beneficiul acestui Edict este evident, iar severitatea sa este perfect justificată, deoarece este în interesul publicului ca
nimic să nu fie furat în astfel de circumstanțe. Și, deși aceste infracțiuni pot fi urmărite penal, totuși, pretorul prevede foarte
corect că pot fi intentate acțiuni civile, acolo unde au fost săvârșite infracțiuni de acest fel.
265. Cum ar trebui să înțelegem cuvintele "la un incendiu"? Înseamnă ele în focul însuși, sau numai în locul unde s-a produs
incendiul? Cea mai bună opinie este să le înțelegem ca însemnând "din cauza incendiului", adică faptul că bunurile au fost
furate din cauza confuziei produse de incendiu sau a fricii care rezultă din acesta; la fel cum obișnuim să spunem "pierdut în
război", cu referire la orice lucru care este pierdut din cauza războiului. Prin urmare, dacă ceva ar fi furat de pe câmpurile din
apropierea locului unde a avut loc incendiul, trebuie spus că va exista un motiv pentru aplicarea Edictului, deoarece este
adevărat că a fost furat din cauza incendiului.
266. De asemenea, termenul "distrugere" se referă la momentul în care a avut loc demolarea casei, și nu doar în cazul în care
cineva a sustras bunuri din clădirea căzută, ci și dacă a sustras ceva din casele adiacente.
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267. Dacă a existat o suspiciune de incendiu sau de demolare a unei case, și nici incendiul, nici demolarea nu au avut loc, să
vedem dacă va exista un motiv pentru aplicarea acestui Edict. Cea mai bună opinie este că nu va exista niciun motiv pentru
el, deoarece nu s-a luat nimic nici din cauza incendiului, nici din cauza demolării casei.
268. Pretorul spune, de asemenea, "Dacă se ia ceva într-un naufragiu" și, în acest caz, se pune întrebarea dacă aceasta
înseamnă dacă cineva ia proprietatea în momentul naufragiului, sau dacă o ia în alt moment, adică după ce s-a produs
naufragiul; pentru că orice lucru aruncat pe țărm după un naufragiu se spune că aparține navei. Cea mai bună opinie este că
acest lucru se referă la momentul naufragiului,
269. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXI.
Precum și la loc.
270. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVI.
În cazul în care cineva pune stăpânire pe bunuri prin violență în locul în care are loc sau a avut loc naufragiul, se consideră că
intră sub incidența acestui Edict. Totuși, cel care duce cu el obiecte aruncate pe țărm după ce s-a produs naufragiul se află
într-o astfel de situație încât ar trebui mai degrabă să fie considerat hoț decât răspunzător în temeiul acestui Edict; la fel cum
cel care își însușește un obiect căzut dintr-un vehicul și cel care îndepărtează bunuri aruncate pe țărm nu sunt considerați că
le-au luat cu forța.
271. În continuare, Pretorul spune: "Într-un atac asupra unei bărci sau a unei nave". Se consideră că a luat cu forța un bun cel
care, în timpul unei bătălii sau al unei lupte îndreptate împotriva unei nave sau a unui vas, fie că îl însușește prin violență, fie
că face acest lucru în timp ce hoții capturează vasul.
272. Labeo spune că este just ca, dacă ceva este luat prin violență în timpul unui atac fie asupra unei case din oraș, fie asupra
uneia de la țară, să existe un motiv pentru a se proceda conform acestui Edict, deoarece putem fi deranjați și atacați de tâlhari
nu mai puțin pe mare decât pe uscat.
273. Nu numai cel care a pus mâna pe bunuri prin forță, ci și cel care le-a primit, este răspunzător în cazurile menționate mai
sus, deoarece cei care primesc bunuri furate nu sunt mai puțin vinovați decât agresorii înșiși. Cuvântul "în mod fraudulos" a
fost adăugat, totuși, pentru că oricine primește un bun în astfel de circumstanțe nu devine imediat vinovat, ci numai cel care îl
primește cu intenție frauduloasă. Dar ce se întâmplă dacă l-a primit fără să cunoască faptele? Sau dacă l-a primit cu scopul de
a avea grijă de el și de a-l păstra în siguranță pentru persoana care l-a pierdut? Cu siguranță nu ar trebui să fie tras la
răspundere.
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274. Nu numai cel care a luat bunul cu forța, ci și cel care l-a sustras, sau l-a pus deoparte cu intenția de a-l sustrage, sau l-a
vătămat, sau l-a ascuns, este responsabil în această acțiune.
275. Cu toate acestea, este clar că una este să iei un bun prin violență și alta este să ți-l însușești pe ascuns, deoarece orice
poate fi însușit pe ascuns fără violență, dar un bun nu poate fi luat cu forța fără folosirea violenței.
276. Oricine își însușește prin violență un bun de pe o navă care a eșuat este pasibil de răspundere în temeiul prezentului
Edict. A eșua este ceea ce grecii numesc ecebrasvy.
277. Ceea ce spune pretorul cu referire la provocarea de daune se aplică numai în cazul în care daunele au fost comise cu rea
intenție, deoarece dacă nu există rea intenție, Edictul nu va fi disponibil. Prin urmare, cum trebuie înțeles ceea ce a afirmat
Labeo, și anume: dacă, pentru a mă proteja de un incendiu, care a izbucnit, demolez o clădire aparținând vecinului meu, ar
trebui să se acorde o acțiune împotriva mea și a sclavilor mei? Pentru că, întrucât am făcut acest lucru în scopul de a-mi
proteja propria casă, sunt cu siguranță liber de răutate. Prin urmare, cred că ceea ce a spus Labeo nu este adevărat. Dar poate
fi intentată o acțiune în temeiul legii Aquilian? Nu cred că se poate, pentru că oricine dorește să se protejeze nu acționează pe
nedrept atunci când nu poate face altfel. Celsus, de asemenea, era de aceeași părere.
278. În timpul lui Claudius, a fost promulgat următorul Decret al Senatului: "Dacă cineva, în cazul unui naufragiu, va
îndepărta cârmele unei nave sau pe una dintre ele, va fi răspunzător pentru luarea întregii nave". De asemenea, printr-un alt
Decret al Senatului, s-a prevăzut că cei prin a căror fraudă sau sfat, naufragiații au fost învinși cu forța, pentru a împiedica
acordarea de ajutor navei sau oricărei persoane de la bord care se afla în pericol, vor fi pasibili de pedepsele prevăzute de
legea corneziană referitoare la asasini. Și, în plus, cei care luau prin violență sau obțineau în mod fraudulos ceva din averile
nenorocite ale naufragiaților, ar trebui să fie obligați să plătească în Trezorerie atât cât ar putea fi recuperat prin Edictul
Pretorului.
279. Paulus, Despre Edict, Cartea LIV.
Pedius spune că se poate spune că cel care își însușește bunurile prin violență în timp ce există teroarea care domnește în
timpul unui naufragiu poate fi considerat că le-a luat în timpul naufragiului.
280. Divinul Antoninus a afirmat următoarele, într-un Rescript având referire la cei care se fac vinovați de jaf în timpul unui
naufragiu: "Ceea ce mi-ai scris cu privire la naufragiul unui vas sau al unei bărci a fost făcut cu scopul de a stabili ce
pedeapsă cred eu că ar trebui să fie aplicată celor care au furat ceva din vas. Cred că acest lucru poate fi determinat cu
ușurință, pentru că există o mare diferență în cazul în care persoanele iau bunuri care sunt pe cale să fie pierdute și în cazul în
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care își însușesc în mod criminal ceea ce poate fi salvat. Prin urmare, dacă se pare că o pradă considerabilă a fost obținută cu
forța, după condamnare, îi veți alunga pe oamenii liberi timp de trei ani, după ce îi veți biciui; sau, dacă sunt de rang inferior,
îi veți condamna la muncă la lucrările publice pentru aceeași perioadă; iar pe sclavi îi veți condamna la mină după ce îi veți
biciui. Atunci când proprietatea nu este de mare valoare, puteți să-i eliberați din funcție pe oamenii liberi, după ce i-ați biciuit
cu vergi; iar pe sclavi, după ce i-ați biciuit. Și, prin toate mijloacele, în alte cazuri, ca și în cele de acest gen, condiția
persoanelor și natura proprietății ar trebui să fie atent analizate, pentru a nu se exercita mai multă severitate sau indulgență
decât o cer circumstanțele."
281. Aceste acțiuni sunt acordate atât moștenitorilor, cât și împotriva lor, în funcție de valoarea bunurilor care ajung în
mâinile lor.
282. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXI.
Dacă cineva va sustrage pe furiș sau va lua prin violență ceva ce a fost salvat dintr-un naufragiu, dintr-un incendiu sau din
distrugerea unei case și pus în altă parte, el va fi pasibil fie de o acțiune pentru furt, fie de una pentru bunuri luate prin
violență; mai ales dacă nu știa că acestea provin dintr-un naufragiu, dintr-un incendiu sau din distrugerea unei clădiri. În
cazul în care cineva ia cu el bunuri care au fost pierdute într-un naufragiu și care se află pe țărm, acolo unde au fost aruncate
de valuri; multe autorități susțin aceeași opinie și aceasta este corectă, dacă a trecut ceva timp de la naufragiu. În caz contrar,
dacă acest lucru a avut loc chiar în momentul naufragiului, nu contează dacă bunurile au fost luate din mare, din epavă sau de
pe țărm. Ar trebui să facem aceeași distincție în cazul în care au fost luate dintr-o barcă sau dintr-o navă în pericol.
283. Callistratus, Despre edictul de monitorizare, Cartea I.
O corabie este în primejdie atunci când este jefuită, sau scufundată, sau spartă, sau i se face o gaură în ea, sau când cablurile
îi sunt tăiate, sau pânzele îi sunt rupte, sau ancorele îi sunt duse de mare.
284. Același, Întrebări, Cartea a II-a.
S-au luat multe măsuri de precauție pentru a împiedica furtul bunurilor în timpul unui naufragiu sau pentru a împiedica
străinii să intre și să intre în posesia lor. Căci divinul Hadrian a dispus printr-un Edict ca cei care dețineau terenuri pe malul
mării să vegheze ca, atunci când o navă, fie că era grav avariată, fie că se spărgea în limitele oricăruia dintre ei, să nu se fure
nimic din epavă, iar guvernatorii provinciilor să acorde acțiuni împotriva lor în favoarea celor care căutau bunurile de care
fuseseră privați, pentru a le permite să recupereze tot ceea ce puteau dovedi că le-a fost luat în timpul naufragiului, de către
cei care erau în posesia acestora. În ceea ce privește pe cei despre care s-a dovedit că au luat bunurile, guvernatorul ar trebui
să le aplice o pedeapsă severă, ca și în cazul hoților. Și pentru a face mai ușoară dovedirea comiterii unor infracțiuni de acest
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fel, el a permis celor care se plângeau că au suferit vreo pierdere să meargă în fața prefectului și să depună mărturie și să
caute vinovații, pentru ca aceștia să poată fi trimiși în fața guvernatorului fie în lanțuri, fie sub cauțiune, proporțional cu
gravitatea infracțiunilor lor. De asemenea, a ordonat să se ia garanții de la proprietarul bunurilor presupus a fi fost furate
pentru a nu renunța la urmărirea penală. Senatul a decretat, de asemenea, că nici un soldat, nici un particular, nici un libert,
nici un sclav al împăratului, nu trebuie să intervină în colectarea obiectelor împrăștiate prin naufragiu.
285. Neratius, Opinii, Cartea a II-a.
Dacă barca ta a fost purtată de forța curentului pe pământul meu, nu o poți îndepărta, decât dacă îmi dai o garanție pentru
orice pagubă care ar fi putut fi cauzată de ea.
286. 286. Gaius, Despre legea celor douăsprezece table, Cartea a IV-a.
Oricine dă foc unei case sau unei grămezi de grâne din apropierea unei case va fi înlănțuit, biciuit și omorât prin foc, cu
condiția să fi comis fapta cu bună știință și în mod deliberat. Dacă, totuși, s-a produs din întâmplare, adică din neglijență, i se
va ordona să repare paguba; sau, dacă este insolvent, va primi o pedeapsă ușoară. Orice fel de clădire este inclusă în termenul
de casă.
287. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
Vigilența guvernatorilor provinciilor trebuie să fie exercitată cu sârguință pentru a împiedica pescarii să arate lumini noaptea
pentru a înșela marinarii, indicând astfel că se apropie de vreun port și, în acest fel, aducând navele și pe cei de la bordul lor
în pericol și pregătind pentru ei înșiși o pradă detestabilă.
288. Marcianus, Institutes, cartea XIV.
Atunci când un incendiu are loc din întâmplare, este scuzabil, cu excepția cazului în care a existat o neglijență atât de gravă
încât seamănă cu ilegalitatea sau cu frauda.
289. Ulpianus, Despre datoria de proconsul, Cartea a VIII-a.
Este stabilit că oricine își poate recupera bunurile naufragiaților, iar acest lucru a fost afirmat de împăratul Antoninus și de
Divinul său Părinte într-un Rescript.
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290. Persoanele de rang inferior care provoacă intenționat un incendiu într-un oraș vor fi aruncate fiarelor sălbatice, iar cele
de rang superior vor suferi moartea, sau vor fi exilate pe o insulă.

Tit. 10. Cu privire la injurii și calomnii infame.

291. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVI.
Ceva făcut contrar legii este desemnat ca fiind o vătămare, căci tot ceea ce este ilegal este considerat a fi vătămător. Așa este,
în general, dar, în mod specific, o vătămare este definită ca fiind o insultă. Uneori, prin termenul "injurie" se înțelege un
prejudiciu cauzat prin neglijență, așa cum obișnuim să precizăm în Legea Aquilian. Alteori, numim nedreptate o vătămare, ca
atunci când cineva a pronunțat o hotărâre nedreaptă sau inechitabilă, iar aceasta este calificată drept vătămare pentru că
încalcă legea și justiția, nefiind legală. Termenul "insultă" provine din verbul "a disprețui".
292. Labeo spune că o injurie poate fi cauzată de un lucru sau de cuvinte. Printr-un lucru, atunci când sunt folosite mâinile;
prin cuvinte, atunci când mâinile nu sunt folosite, iar ultrajul este comis prin vorbire.
293. Orice vătămare implică fie persoana, fie onoarea celui care face obiectul ei și are tendința de a-l face infamant. Este
îndreptată împotriva persoanei, atunci când este bătut; împotriva onoarei sale, atunci când o matroană este lipsită de
însoțitorul ei; și tinde să facă pe oricine infam atunci când îi este atacată modestia.
294. Din nou, o vătămare este comisă împotriva cuiva de către o persoană însăși sau de către alții: de către persoana însăși,
când este comisă direct împotriva capului sau a mamei unei familii; de către alții, când este comisă indirect, ca de exemplu
împotriva copiilor mei, a sclavilor mei, a soției mele sau a nurorii mele. Căci vătămarea ne privește atunci când este
îndreptată împotriva celor care sunt supuși autorității noastre sau care au dreptul la afecțiunea noastră.
295. Dacă o vătămare este săvârșită împotriva trupului unei persoane decedate, a cărei moștenire suntem moștenitorii sau
posesorii pretoriei, putem intenta o acțiune pentru vătămare în nume propriu; căci o vătămare comisă în acest mod implică
reputația noastră. Aceeași regulă se aplică în cazul în care este atacată reputația celui ai cărui moștenitori suntem.
296. Mai mult, orice prejudiciu comis împotriva copiilor noștri este un atac la onoarea noastră; astfel încât, dacă cineva vinde
un fiu cu propriul său consimțământ, tatăl său va avea dreptul la o acțiune pentru prejudiciu în nume propriu, dar fiul nu,
deoarece nu se comite niciun prejudiciu împotriva celui care consimte.
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297. Ori de câte ori o vătămare este comisă împotriva înmormântării unui testator, sau a cadavrului său, și acest lucru se face
după ce moștenirea a fost intrată, trebuie spus că este, într-o anumită măsură, comisă împotriva moștenitorului, pentru că este
întotdeauna în interesul acestuia din urmă să protejeze reputația defunctului. În cazul în care a fost comisă înainte de intrarea
pe succesiune, acțiunea va fi mai degrabă dobândită de succesiune și transmisă de aceasta moștenitorului. În cele din urmă,
spune Julianus, nu există nicio îndoială că, dacă trupul testatorului este reținut înainte ca moștenirea să fi fost introdusă,
dreptul la acțiune va fi dobândit de succesiune. De asemenea, el consideră că aceeași regulă se va aplica în cazul în care se
comite un prejudiciu împotriva unui sclav aparținând moștenirii înainte ca aceasta să fi intrat în posesie, deoarece dreptul la
acțiune este dobândit de către moștenitor prin intermediul moștenirii.
298. Labeo spune că, dacă cineva, înainte ca moștenirea să fi intrat în posesie, lovește un sclav care face parte din ea și care a
fost manuntit prin testament, moștenitorul poate intenta o acțiune pentru prejudiciu. Dar dacă acesta este lovit după intrarea
în moștenire, fie că știe că este liber sau nu, poate intenta acțiunea.
299. Dar fie că știe că este fiul meu sau soția mea, fie că nu știe, Neratius spune că voi avea dreptul la această acțiune în
numele meu.
300. Neratius mai spune că de la o singură vătămare se va naște uneori un drept de a acționa împotriva a trei persoane și că
dreptul la acțiune al uneia nu este stins de cel al alteia; ca de exemplu, atunci când o vătămare a fost comisă împotriva soției
mele, care este o fiică aflată sub controlul paternal, acțiunea pentru vătămare va fi în favoarea mea, a tatălui ei și a femeii
însăși.
301. Paulus, Despre Edict, Cartea L.
Când o vătămare este comisă împotriva unui soț, soția sa nu poate intenta acțiunea, deoarece se cuvine ca soțiile să fie apărate
de soții lor, iar nu soții de soțiile lor.
302. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVI.
Se spune, cu titlu de reciprocitate, că cei care pot suferi un prejudiciu îl pot și comite.
303. Există însă unele persoane care nu pot face acest lucru, de exemplu, un lunatic și un minor care nu este capabil de
infracțiune, deoarece pot suferi vătămări, dar nu le pot comite; căci, întrucât o vătămare nu poate avea loc decât cu intenția
celui care o comite, și va rezulta că astfel de persoane, fie că recurg la lovituri, fie că folosesc un limbaj jignitor, nu sunt
considerate că au comis o vătămare.
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304. Prin urmare, oricine poate suferi o vătămare fără să o perceapă, dar nu poate comite una dacă nu este conștient de ea,
chiar dacă nu știe împotriva cui este comisă.
305. Prin urmare, dacă cineva îl lovește pe altul în glumă sau în timp ce se ceartă cu el, nu va fi răspunzător pentru comiterea
unei vătămări.
306. Atunci când cineva lovește un om liber, crezând că este sclavul său, el se află într-o astfel de situație încât nu va fi
răspunzător de o acțiune pentru prejudiciul comis.
307. Paulus, Despre Edict, Cartea L.
Dacă, atunci când intenționam să-mi lovesc sclavul cu pumnul, te-aș lovi involuntar pe tine, în timp ce tu stăteai lângă el, nu
voi fi răspunzător pentru prejudiciu.
308. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVI.
Legea corneziană referitoare la vătămări se referă la o persoană care dorește să intenteze o acțiune în justiție pentru vătămare,
deoarece spune că a fost lovit și bătut sau că în casa sa s-a intrat cu forța. Această lege prevede că nu poate, în acest caz, să
prezideze ca judecător cel care este ginere, socru, tată vitreg, fiu vitreg, văr, sau care este mai apropiat de reclamant fie prin
rudenie, fie prin afinitate, sau care este patronul, sau tatăl oricăreia dintre persoanele menționate mai sus. Prin urmare, legea
corneșteană acordă o acțiune pentru două cauze, și anume, atunci când cineva a fost lovit sau bătut, sau când în casa sa s-a
pătruns cu forța. Prin urmare, este evident că orice vătămare care poate fi comisă cu mâinile este inclusă în legea corneziană.
309. Între lovire și bătaie există următoarea diferență, după cum spune Ofilius: a bate înseamnă a provoca durere, a lovi
înseamnă a aplica lovituri fără durere.
310. Trebuie să înțelegem prin cuvântul "casă" nu numai cea care aparține reclamantului, ci și cea în care locuiește. Prin
urmare, această lege va fi aplicabilă, indiferent dacă persoana vătămată locuiește în propria sa casă, sau în una pe care a
închiriat-o, sau pe care a ocupat-o gratuit, sau este una în care se întâmplă să fie oaspete.
311. Atunci când locuiește într-o casă la țară, sau într-una înconjurată de grădini, ce trebuie făcut? Trebuie adoptată aceeași
regulă.
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312. În cazul în care proprietarul ar închiria o suprafață de teren, iar acesta este intrat cu forța, chiriașul, și nu proprietarul,
poate intenta acțiunea.
313. Dacă însă cineva intră pe terenul altuia, care este cultivat de proprietar, Labeo neagă că această acțiune poate fi
introdusă de proprietarul terenului, conform legii corneștene, deoarece acesta nu poate avea reședința peste tot, adică în toate
fermele sale. Eu cred că această lege se aplică la orice locuință în care locuiește capul unei gospodării, chiar dacă nu poate
avea domiciliul acolo. Să presupunem că cineva se duce la Roma pentru a-și continua studiile, cu siguranță că nu își are
reședința la Roma, și totuși ar trebui să se spună că, dacă în casa lui se intră cu forța, va exista un motiv pentru aplicarea legii
corneliene. Prin urmare, aceasta nu se aplică în cazul locuințelor temporare sau al grajdurilor. Ea se aplică însă celor care
rămân într-un loc pentru o perioadă foarte scurtă de timp, deși nu își au domiciliul acolo.
314. Se pune întrebarea dacă șeful unei gospodării poate introduce acțiunea pentru prejudiciu în temeiul legii corneștene,
dacă un fiu aflat sub controlul său a suferit un prejudiciu. S-a decis că nu poate face acest lucru. Această regulă se aplică în
toate cazurile. Cu toate acestea, acțiunea pretoriană pentru vătămare va fi exercitată în favoarea tatălui, iar cea din legea
corneliană în favoarea fiului.
315. Un fiu aflat sub controlul paternal poate introduce acțiunea în temeiul legii corneliene pentru oricare dintre aceste
motive și nu trebuie să prevadă că tatăl său va ratifica actul său; deoarece Julianus a declarat că un fiu care introduce o
acțiune pentru prejudiciu în temeiul oricărei alte legi nu poate fi obligat să dea garanții pentru ratificare.
316. Prin această lege, reclamantului i se permite să depună jurământul, pentru ca pârâtul să jure că nu a comis nicio
vătămare. Cu toate acestea, Sabinus, în lucrarea sa despre asesori, spune că și pretorii trebuie să urmeze exemplul legii. Și
acesta este faptul.
317. Atunci când o persoană scrie ceva cu scopul de a defăima pe altcineva, sau compune, sau publică, sau face în mod rău
intenționat ca acest lucru să fie făcut, chiar dacă poate fi publicat în numele altcuiva sau fără nici un nume, el poate fi urmărit
în temeiul acestei legi, iar dacă va fi condamnat, va fi declarat incapabil să depună mărturie în instanță.
318. Cel care publică orice inscripții sau orice altceva, chiar dacă este scris, cu scopul de a defăima pe altcineva, va suporta
aceeași pedeapsă, conform Decretului Senatului, ca și persoana care a făcut ca oricare dintre aceste lucruri să fie cumpărate
sau vândute.
319. Oricine, fie că este liber sau sclav, care va da informații despre cel vinovat va fi recompensat de către judecător
proporțional cu averea celui acuzat; iar în cazul în care informatorul este un sclav, i se va putea, poate, acorda libertatea. Căci
de ce nu, dacă bunăstarea publică este promovată prin informațiile sale?
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320. Paulus, Despre Edict, Cartea LV.
Acest decret al Senatului este necesar, atunci când nu este menționat numele celui împotriva căruia a fost comisă fapta.
Atunci, din motivul că dovada este dificilă, Senatul a dorit ca infracțiunea să fie pedepsită printr-o urmărire publică. Dacă,
totuși, numele persoanei este menționat, aceasta poate intenta o acțiune în justiție pentru prejudiciu în conformitate cu dreptul
comun, deoarece nu trebuie să fie împiedicată să intenteze o acțiune privată pentru că aceasta prejudiciază o urmărire penală
publică, întrucât sunt vizate interese private. Este evident că, în cazul în care se inițiază o urmărire publică, o acțiune privată
trebuie să fie refuzată și invers.
321. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVII.
Pretorul prevede în Edictul său după cum urmează: "Oricine inițiază o acțiune pentru prejudiciu trebuie să precizeze în mod
pozitiv ce prejudiciu a suferit", deoarece cel care inițiază o acțiune care îl poate face pe altul infamant nu trebuie să facă o
acuzație vagă care să admită o distincție care poate afecta bunul nume al altuia, ci trebuie să desemneze și să precizeze în
mod clar prejudiciul pe care pretinde că l-a suferit.
322. Atunci când se spune că un sclav a fost ucis cu scopul de a-i provoca un prejudiciu, nu ar trebui ca pretorul să permită ca
acțiunea publică să fie prejudiciată de cea privată a legii corneștene, la fel ca și cum cineva ar dori să intenteze un proces,
pentru că ai dat otravă cu scopul de a ucide un om? Prin urmare, va acționa mai corect, dacă nu va acorda o acțiune de acest
fel. Cu toate acestea, suntem obișnuiți să considerăm că, în cazurile care pot fi urmărite public, nu ar trebui să fim împiedicați
să introducem acțiuni private. Acest lucru este valabil numai atunci când acțiunea care ar trebui să fie urmărită în mod public
nu este vitală. Ce trebuie să spunem atunci cu privire la legea Aquilian, pentru că această acțiune se referă în principal la
aceasta? Sclavul care a fost ucis nu era obiectul principal al acțiunii, care a fost intentată în principal din cauza pierderii
suferite de proprietarul său; dar, în acțiunea pentru prejudiciu, procedurile sunt inițiate cu referire la omor și otrăvire, în
scopul de a aplica o pedeapsă, și nu pentru repararea prejudiciului. Dar ce se întâmplă dacă cineva ar dori să introducă
acțiunea pentru vătămare corporală, deoarece a fost lovit cu o sabie în cap? Labeo spune că nu ar trebui să fie împiedicat să o
introducă, deoarece cazul nu este unul care necesită o pedeapsă publică. Acest lucru nu este adevărat, căci cine se îndoiește
că agresorul poate fi urmărit penal în temeiul legii corneștene?
323. De altfel, trebuie precizată natura prejudiciului pe care l-a suferit persoana trebuie să fie specificată în mod concret,
pentru a putea stabili dacă trebuie să se pronunțe o hotărâre împotriva unui patron în favoarea libertului său. Căci trebuie
reținut că o acțiune pentru prejudiciu este, nu întotdeauna, ci doar ocazional, acordată unui libert împotriva patronului său,
atunci când prejudiciul suferit este atroce; de exemplu, dacă este unul care poate fi aplicat unui sclav. Mai mult, noi permitem
unui patron să aplice o pedeapsă ușoară asupra libertului său; iar pretorul nu va primi plângerea acestuia ca fiind o vătămare,
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decât dacă este impresionat de atrocitatea faptei. Căci pretorul nu trebuie să permită sclavului de ieri, care este libertul de
astăzi, să se plângă că stăpânul său l-a insultat, l-a lovit ușor sau l-a corectat. Cu toate acestea, va fi perfect corect ca pretorul
să vină în ajutorul lui, dacă stăpânul său l-a biciuit, l-a bătut crunt sau l-a rănit grav.
324. Dacă unul dintre mai mulți copii, care nu sunt supuși autorității paterne, dorește să se îndrepte împotriva tatălui său, o
acțiune pentru vătămare nu poate fi intentată în mod pripit, cu excepția cazului în care atrocitatea faptei ar trebui să determine
acest lucru, dar cu siguranță cei care se află sub controlul patern nu au dreptul la această acțiune, chiar dacă vătămarea a fost
atroce.
325. Când pretorul spune: "Trebuie să declare în mod pozitiv ce prejudiciu a fost suferit", cum trebuie înțeles acest lucru?
Labeo susține că declară pozitiv orice lucru cel care menționează numele vătămării, fără nici o ambiguitate (de exemplu, "fie
aceasta, fie aceea"), dar susține că a suferit o astfel de vătămare.
326. Dacă îmi provocați mai multe vătămări, de exemplu, în cazul în care, după ce s-a adunat o mulțime dezordonată, intrați
în casa mea și, în consecință, sunt insultat și bătut în același timp; se pune întrebarea: pot să intentez acțiuni separate
împotriva dumneavoastră pentru fiecare vătămare? Marcellus, în conformitate cu opinia lui Neratius, aprobă unirea într-o
singură acțiune a tuturor prejudiciilor pe care cineva le-a suferit în același timp.
327. Împăratul nostru a declarat într-un Rescript că, în prezent, pot fi intentate acțiuni civile pentru toate tipurile de vătămări,
chiar și pentru cele cu caracter atroce.
328. Noi înțelegem prin vătămare atroce o vătămare care este mai mult decât de obicei jignitoare și gravă.
329. Labeo spune că o vătămare atroce este comisă cu referire la persoană, sau la timp, sau la lucru. O vătămare a persoanei
devine mai atroce atunci când este comisă împotriva unui magistrat, a unui părinte sau a unui patron. Cu referire la timp,
atunci când este comisă la jocuri și în public, sau în prezența pretorului, sau în privat, căci afirmă că există o mare diferență,
deoarece o vătămare este mai atroce atunci când este comisă în public. Labeo spune că o vătămare este atroce în raport cu
lucrul, ca de exemplu, atunci când este provocată o rană sau când cineva este lovit în față.
330. Paulus, Despre Edict, Cartea LV.
Mărimea rănii constituie atrocitatea, iar uneori și locul în care este provocată, de exemplu, când este lovit ochiul.
331. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVII.
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În timp ce discutăm despre faptul că rănirea devine atroce din cauza lucrului în sine, se pune întrebarea dacă, pentru a fi
atroce, trebuie să fie aplicată asupra corpului sau dacă poate fi astfel dacă nu este corporală, de exemplu, atunci când hainele
sunt rupte, sau când un însoțitor este luat, sau când se folosește un limbaj jignitor. Pomponius spune că o vătămare poate fi
numită atroce fără a se aplica o lovitură, atrocitatea depinzând de persoană.
332. Când, totuși, o persoană lovește și rănește pe alta în teatru sau într-un alt loc public, ea comite o vătămare atroce, chiar
dacă nu este gravă.
333. Nu contează prea mult dacă vătămarea este provocată capului unei gospodării sau unui fiu aflat sub controlul patern,
pentru că va fi considerată atroce.
334. În cazul în care un sclav provoacă o vătămare atroce și stăpânul său este prezent, se poate iniția o procedură împotriva
acestuia din urmă. Dacă stăpânul său este absent, sclavul trebuie să fie predat guvernatorului, care va dispune ca acesta să fie
biciuit. Atunci când cineva face avansuri impudice fie unei femei, fie unui bărbat, fie unei persoane născute libere, fie unui
libert, el va fi pasibil de o acțiune în justiție pentru vătămare. Dacă este atacată modestia unui sclav, poate fi intentată
acțiunea pentru vătămare.
335. Paulus, Despre Edict, Cartea LV.
Se spune că modestia unei persoane este atacată atunci când se încearcă să se depraveze o persoană virtuoasă.
336. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVII.
Nu este pasibil de o acțiune pentru vătămare doar cel care comite vătămarea, adică cel care a dat lovitura, ci este inclus și cel
care, fie prin răutate, fie prin eforturile sale, face ca cineva să fie lovit cu pumnul, de exemplu, în obraz.
337. Acțiunea pentru vătămare este întemeiată pe drept și dreptate. Ea se stinge prin disimulare; căci dacă cineva
abandonează o vătămare, adică dacă, după ce a suferit-o, nu și-o amintește, iar mai târziu se căiește că a neglijat să o facă, nu
o poate reînvia. Potrivit acestui fapt, se consideră că echitatea abolește orice aprehensiune a unei acțiuni, ori de câte ori
cineva se opune la ceea ce este drept. Prin urmare, dacă se încheie un acord cu referire la un prejudiciu, sau se face un
compromis, sau se cere un jurământ în instanță, acțiunea pentru prejudiciu nu va supraviețui.
338. Oricine poate introduce acțiunea pentru prejudiciu fie prin el însuși, fie prin altcineva; ca, de exemplu, printr-un agent,
un tutore sau orice altă persoană care obișnuiește să acționeze în numele altora.
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339. Dacă o vătămare este comisă împotriva cuiva din ordinul meu, majoritatea autorităților consideră că atât eu, care am dat
ordinul, cât și persoana care l-a primit, sunt răspunzători în acțiunea pentru vătămare.
340. Proculus spune foarte corect că, dacă eu te angajez să comiți un prejudiciu, acțiunea poate fi intentată împotriva
fiecăruia dintre noi, deoarece prejudiciul a fost comis prin mandatul meu.
341. El spune că aceeași regulă se va aplica și în cazul în care eu îi ordon fiului meu să comită un prejudiciu împotriva ta.
342. Atilicinus, însă, spune că, dacă conving pe cineva să comită o vătămare, care altfel nu ar fi dispus să mi se supună, o
acțiune pentru vătămare poate fi intentată împotriva mea.
343. Deși acțiunea pentru vătămare nu este acordată unui libert împotriva patronului său, ea poate fi intentată de soțul unei
liberte, în numele ei, împotriva patronului său; căci se consideră că soțul, atunci când soția sa a suferit vreo vătămare,
introduce acțiunea în numele ei; opinie pe care Marcellus o acceptă. Cu toate acestea, eu i-am făcut o notă în sensul că nu
cred că aceasta se aplică la orice prejudiciu. Căci de ce ar trebui să se refuze unei persoane o pedeapsă ușoară a unei femei
libere, chiar dacă este căsătorită, sau un limbaj puternic, care nu este obscen? Dar dacă femeia era căsătorită cu un libert, ar
trebui să spunem că o acțiune pentru prejudiciu ar trebui, în orice caz, să fie acordată soțului împotriva patronului. Aceasta
este opinia multor autorități. Prin urmare, este evident faptul că oamenii noștri eliberați nu numai că nu pot intenta o acțiune
pentru prejudiciu împotriva noastră pentru prejudiciile cauzate lor înșiși, dar nici măcar pentru cele cauzate celor care, în
interesul lor, nu ar trebui să sufere un prejudiciu.
344. Este clar că, dacă fiul unui libert sau soția acestuia ar dori să introducă o acțiune pentru prejudiciul suferit, acest lucru nu
ar trebui să le fie refuzat pentru că acțiunea nu este acordată tatălui sau soțului, deoarece ei introduc acțiunea în nume
propriu.
345. Nu există nicio îndoială că oricine se spune că este sclav și afirmă că este liber poate introduce acțiunea pentru
prejudiciu împotriva celui care afirmă că este stăpânul său. Acest lucru este valabil, fie că din liber dorește să-l introducă în
sclavie, fie că sclavul dorește să-și obțină libertatea, căci noi folosim această lege fără a face nici o distincție.
346. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXII.
Atunci când se introduce o acțiune pentru a reduce din libertate în robie pe cineva pe care reclamantul știe că este liber, iar el
nu face acest lucru din cauza evicțiunii, pentru a-l păstra pentru el însuși; el va fi răspunzător de acțiune pentru prejudiciu.
347. Ulpianus, Despre edict, cartea LVII.
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Acțiunea pentru prejudiciul suferit nu se acordă nici în favoarea, nici împotriva unui moștenitor. Aceeași regulă se aplică în
cazul în care o vătămare a fost provocată sclavului meu, căci, în acest caz, acțiunea pentru vătămare nu va fi acordată
moștenitorului meu. Dar, după ce a fost atribuită o dată o moștenire, acest drept de acțiune se transmite chiar și succesorilor.
348. Nu se înțelege că cel care recurge la o lege publică o face cu scopul de a cauza o vătămare, căci executarea legii nu
cauzează o vătămare.
349. Atunci când cineva este arestat pentru că nu s-a supus decretului pretorului, el nu este în măsură să intenteze o acțiune în
justiție pentru prejudiciul întemeiat pe ordinul pretorului.
350. Dacă cineva mă cheamă pe nedrept în fața unui tribunal al magistratului, pentru a mă supăra, eu pot introduce împotriva
lui acțiunea pentru prejudiciu.
351. Dacă, atunci când trebuie să se acorde onoruri, cineva nu ar permite să se facă acest lucru, ca de exemplu, atunci când sa hotărât o statuie sau altceva de acest fel, va fi el pasibil de acțiunea pentru prejudiciu? Labeo spune că nu va fi răspunzător,
chiar dacă ar putea face acest lucru de dragul insultei; pentru că el spune că este o mare diferență atunci când ceva este făcut
cu titlu de insultă, sau atunci când o persoană nu permite ca un act să fie efectuat în onoarea altei persoane.
352. Labeo mai spune că, atunci când o persoană avea dreptul la o ambasadă, iar duumvirul a impus această datorie altei
persoane, acțiunea pentru prejudiciu nu poate fi intentată pe motivul muncii impuse; căci una este să impui o datorie unei
persoane și alta este să îi provoci un prejudiciu. Această regulă ar trebui să fie adoptată cu referire la alte funcții și îndatoriri
care sunt acordate pe nedrept. Prin urmare, dacă cineva ar trebui să pronunțe o decizie cu scopul de a provoca un prejudiciu,
aceeași opinie ar trebui să prevaleze.
353. Niciun act al unui magistrat îndeplinit în virtutea autorității sale judiciare nu face ca acțiunea pentru prejudiciu să fie
aplicabilă.
354. În cazul în care cineva mă împiedică să pescuiesc sau să arunc o plasă în mare, pot introduce acțiunea pentru prejudiciu
împotriva lui? Unele autorități susțin că pot face acest lucru, iar printre ele se numără Pomponius. Cu toate acestea,
majoritatea consideră că acest caz este similar cu cel al unei persoane care nu este lăsată să se îmbăieze în public, sau să se
așeze într-un teatru, sau să intre, să se așeze sau să se asocieze cu alții în orice loc public, sau atunci când cineva nu-mi
permite să mă folosesc de propria mea proprietate, pentru că el poate fi dat în judecată într-o acțiune pentru prejudiciu.
Anticii acordau un interdict oricui care închiria aceste locuri publice, căci era necesar pentru a împiedica folosirea forței
împotriva sa, prin care să nu se poată bucura de închirierea sa. Dar dacă eu împiedic pe cineva să pescuiască în fața reședinței
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mele, sau a fermei mele, ce trebuie spus? Sunt sau nu pasibil de o acțiune în justiție pentru prejudiciu? Pentru că marea, ca și
țărmul și aerul, este comună tuturor persoanelor și s-a afirmat foarte des în hotărârile judecătorești că nimeni nu poate fi
împiedicat să pescuiască sau să vâneze păsări, dar poate fi împiedicat să intre pe un teren aparținând altuia. Cu toate acestea,
s-a presupus, în mod abuziv și fără autoritatea legii, că se poate interzice cuiva să pescuiască în fața reședinței mele sau a
fermei mele; prin urmare, atunci când cineva este împiedicat să facă acest lucru, el poate totuși introduce acțiunea pentru
prejudiciu. Eu, însă, pot împiedica pe oricine să pescuiască într-un lac care este proprietatea mea.
355. Paulus, Despre Plautius, cartea XIII.
Este evident că, atunci când cineva are un drept privat asupra unei părți a mării, el va avea dreptul la interdicția Uti
possidetis, dacă va fi împiedicat să îl exercite, deoarece aceasta se referă la o chestiune privată și nu la una publică, deoarece
este vorba de exercitarea unui drept bazat pe un titlu privat, și nu pe unul public; căci interdicțiile au fost introduse pentru
motive private și nu publice.
356. Ulpianus, Despre edict, cartea LXXVII.
Întrebarea este pusă și de Labeo, dacă cineva ar înstrăina mintea unei persoane prin droguri sau prin orice alt mijloc, dacă va
exista un temei pentru acțiunea pentru prejudiciu. El spune că acțiunea pentru vătămare poate fi intentată împotriva lui.
357. Atunci când un om nu a fost bătut, dar mâinile au fost ridicate amenințător împotriva lui și el a fost alarmat în repetate
rânduri la perspectiva de a primi lovituri, fără a fi fost lovit efectiv, agresorul va fi pasibil de o acțiune în echitate pentru
prejudiciul suferit.
358. Pretorul spune: "Voi acorda o acțiune împotriva oricărei persoane despre care se spune că a abuzat pe altcineva, sau că a
provocat acest lucru, într-un mod contrar bunelor moravuri".
359. Labeo spune că abuzul vociferat de mai mulți indivizi constituie un prejudiciu.
360. Se spune că expresia "abuz vociferous abuse by several individuals" derivă din termenii "tumult" sau "assembly", adică
din unirea mai multor voci, căci acolo unde acestea sunt unite primește acest apelativ, la fel ca și cum cineva ar fi spus o
"adunare de voci".
361. Dar ceea ce este adăugat de pretor, adică "contrar bunelor moravuri", arată că el nu a notat toată clamația unită, ci doar
ceea ce încalcă bunele moravuri și care are tendința de a face pe cineva infamant sau detestabil.
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362. De asemenea, el spune că expresia "contrar bunelor moravuri" nu trebuie înțeleasă ca referindu-se la cele ale persoanei
care comite infracțiunea, ci, în general, ca însemnând în opoziție cu moravurile acestei comunități.
363. Labeo spune că strigătul abuziv al mai multor voci poate fi ridicat nu numai împotriva unei persoane care este prezentă,
ci și împotriva uneia care este absentă. Prin urmare, dacă cineva, în astfel de circumstanțe, ar veni în casa ta când tu nu ești
acolo, se poate spune că a avut loc un clamore de multe voci. Aceeași regulă se aplică și în cazul locuinței tale sau al
magazinului tău.
364. Se consideră că a provocat o tulburare nu numai cel care a scos el însuși strigăte, ci și cel care i-a instigat pe alții să
strige sau care i-a trimis în acest scop.
365. Cuvintele "a abuzat de un altul" nu au fost adăugate fără motiv, căci dacă strigătul a fost ridicat împotriva unei persoane
care nu a fost desemnată, nu putea fi urmărită penal.
366. Dacă cineva ar încerca să incite un clamore împotriva altuia, dar nu reușește, nu va fi tras la răspundere.
367. Din aceasta reiese că orice fel de abuz nu este clamarea mai multor voci, ci numai acela care este rostit cu vociferare.
368. Fie că una sau mai multe persoane au rostit aceste expresii într-o mulțime dezordonată, este vorba de un clamore unit.
Dar tot ceea ce nu a fost rostit într-o adunare tumultoasă sau pe un ton ridicat, nu poate fi calificat în mod corespunzător drept
un clamore unit, ci un discurs în vederea defăimării.
369. Dacă un astrolog, sau oricine care promite o divinație ilegală, după ce a fost consultat, ar spune că un altul este un hoț,
când de fapt nu este așa, o acțiune pentru prejudiciul suferit nu poate fi intentată împotriva lui, dar poate fi urmărit în temeiul
Constituțiilor imperiale.
370. Acțiunea pentru prejudiciu, care se bazează pe o clamare generală, nu este acordată nici împotriva, nici în favoarea
moștenitorilor.
371. Dacă cineva se adresează unor fete tinere care sunt îmbrăcate în haine de sclavi, va fi considerat vinovat de o infracțiune
minoră; și cu atât mai puțin, dacă sunt îmbrăcate ca niște prostituate și nu ca niște femei respectabile. Prin urmare, dacă o
femeie nu este îmbrăcată ca o matroană respectabilă, oricine îi vorbește sau îi ia însoțitoarea nu va fi pasibil de acțiunea
pentru vătămare.
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372. Noi înțelegem prin însoțitor pe cel care însoțește și urmează pe oricine (așa cum spune Labeo), fie că este vorba de un
libert sau de un sclav, de un bărbat sau de o femeie. Labeo definește un însoțitor ca fiind cel care este desemnat să
urmărească o persoană cu scopul de a-i ține companie și care este răpit fie într-un loc public, fie într-un loc privat. Profesorii
sunt incluși printre însoțitori.
373. Se consideră că a "răpit un însoțitor (după cum spune Labeo), nu atunci când a început să facă acest lucru, ci atunci când
l-a luat în mod absolut pe însoțitor de la stăpânul sau stăpâna sa.
374. Mai mult, se consideră că a răpit un însoțitor nu numai cel care face acest lucru prin folosirea forței, ci și cel care îl
convinge pe însoțitor să o părăsească pe stăpâna sa.
375. Nu numai cel care răpește efectiv o însoțitoare este răspunzător în temeiul acestui Edict, ci și oricine se adresează sau
urmărește pe una dintre ele.
376. A se "adresa" înseamnă a ataca virtutea altuia prin cuvinte măgulitoare. Acest lucru nu ridică o clamare tumultoasă, dar
este o încălcare a bunelor moravuri.
377. Cel care se folosește de un limbaj vulgar nu atacă virtutea nimănui, dar este pasibil de acțiunea în răspundere pentru
vătămare.
378. Una este să te adresezi și alta este să urmărești o persoană, căci una este să te adresezi unei femei care îi atacă virtutea
prin vorbire și alta este să o urmărești cine o urmărește în tăcere și în mod constant, căci urmărirea asiduă este uneori
producătoare de un anumit grad de dezonoare.
379. Totuși, trebuie reținut că oricine urmează sau se adresează altei persoane nu poate fi dat în judecată în temeiul acestui
Edict; căci cel care face acest lucru în glumă sau cu scopul de a presta un serviciu onorabil, nu va intra sub incidența acestui
Edict, ci doar cel care acționează contrar bunelor moravuri.
380. Cred că un bărbat care este logodit ar trebui, de asemenea, să i se permită să intenteze această acțiune pentru vătămare;
pentru că orice insultă adusă viitoarei sale soții este considerată o vătămare pentru el însuși.
381. Pretorul spune: "Nimic nu trebuie să fie făcut cu scopul de a face o persoană infamantă, iar dacă cineva încalcă această
prevedere, îl voi pedepsi în funcție de circumstanțele cazului".
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382. Labeo spune că acest Edict este superfluu, deoarece putem intenta o acțiune generală pentru prejudiciile comise, dar se
pare că Labeo însuși (și acest lucru este corect) că pretorul, după ce a examinat acest punct, a dorit să atragă atenția asupra lui
în mod special; deoarece acolo unde actele efectuate în mod public nu sunt menționate în mod expres, ele par să fi fost
neglijate.
383. În general, pretorul a interzis să se facă orice lucru care ar putea face pe cineva infamant; prin urmare, orice face sau
spune o persoană, care are tendința de a discredita pe altcineva, va constitui un motiv pentru o acțiune în justiție pentru
prejudiciul suferit. Astfel sunt aproape toate acele lucruri care cauzează rușine; ca, de exemplu, folosirea hainelor de doliu
sau a hainelor murdare, sau lăsarea părului sau a bărbii să crească, sau compunerea de poezii, sau publicarea sau cântarea a
ceva care poate leza modestia cuiva.
384. Atunci când pretorul spune: "Dacă cineva încalcă această prevedere, îl voi pedepsi în funcție de circumstanțele cazului",
acest lucru trebuie înțeles ca însemnând că pedeapsa pretorului va fi mai severă, adică va fi influențat fie de caracterul
personal al celui care introduce acțiunea pentru vătămare, fie de cel al celui împotriva căruia este introdusă, fie de chestiunea
în sine și de natura vătămării, așa cum este ea pretinsă de reclamant.
385. Dacă cineva atacă reputația altcuiva prin intermediul unui memoriu prezentat împăratului, sau oricui altcuiva,
Papinianus spune că acțiunea pentru prejudiciu poate fi introdusă.
386. De asemenea, el spune că cel care vinde rezultatul unei decizii, înainte de a fi plătit vreun ban, poate fi condamnat
pentru prejudiciu, după ce a fost biciuit din ordinul guvernatorului, deoarece este evident că a comis un prejudiciu împotriva
persoanei a cărei judecată a oferit-o spre vânzare.
387. Atunci când cineva își însușește bunurile altuia, sau chiar și un singur articol, cu scopul de a-i cauza un prejudiciu, va fi
pasibil de o acțiune pentru prejudiciu.
388. De asemenea, dacă cineva a anunțat vânzarea unui gaj și declară că este pe cale să îl vândă, ca și cum l-ar fi primit de la
mine, și face acest lucru cu scopul de a mă insulta, Servius spune că poate fi intentată o acțiune pentru prejudiciu.
389. Dacă cineva, în scopul de a leza pe altcineva se referă la el ca fiind debitorul său, când nu este, va fi răspunzător, la
acțiunea pentru lezare.
390. Pretorul spune: "Dacă se spune că cineva a bătut sclavul altuia contrar bunelor moravuri, sau că l-a supus la tortură fără
ordinul stăpânului său, voi acorda o acțiune împotriva lui. De asemenea, dacă se spune că a avut loc orice alt act ilegal, voi
acorda o acțiune după ce se va demonstra o cauză adecvată."
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391. Dacă cineva cauzează o vătămare unui sclav în așa fel încât să-i provoace una stăpânului său, consider că stăpânul poate
intenta acțiunea pentru vătămare în nume propriu; dar dacă nu a făcut acest lucru cu scopul de a-l insulta pe stăpân, pretorul
nu ar trebui să lase nepedepsită vătămarea făcută sclavului însuși, și, cu orice preț, dacă a fost efectuată prin lovituri sau prin
tortură, deoarece este clar că servitorul a suferit prin aceasta.
392. Dacă un coproprietar bate un sclav deținut în comun, este clar că el nu va fi răspunzător de această acțiune, deoarece a
făcut acest lucru prin dreptul de stăpân.
393. Dacă un uzufructuar ar face acest lucru, proprietarul poate intenta o acțiune împotriva lui; sau dacă proprietarul a făcut
acest lucru, uzufructuarul îl poate da în judecată.
394. El adaugă: "Împotriva bunelor moravuri", ceea ce înseamnă că oricine lovește un sclav nu este răspunzător, dar oricine îl
lovește împotriva bunelor moravuri este răspunzător. Dacă, totuși, cineva o face în vederea corectării sau reformării lui, nu va
fi răspunzător.
395. Prin urmare, dacă un magistrat municipal îmi rănește sclavul cu biciul, Labeo mă întreabă dacă pot să-l acționez în
judecată pentru că l-a bătut contrar bunelor moravuri. Și el spune că judecătorul ar trebui să se intereseze ce a făcut sclavul
meu pentru ca el să fie biciuit; ca și cum, dacă și-a batjocorit cu obrăznicie funcția sau însemnele rangului său, el ar trebui să
fie exonerat de răspundere.
396. "A bate" se aplică în mod necorespunzător celui care lovește cu pumnul.
397. Prin "tortură" ar trebui să înțelegem chinul și suferința corporală și durerea folosite pentru a extrage adevărul. Prin
urmare, un simplu interogatoriu sau un grad moderat de teamă nu justifică aplicarea acestui Edict. În termenul "chin" sunt
incluse toate lucrurile care se referă la aplicarea torturii. Prin urmare, atunci când se recurge la forță și la chinuri, se înțelege
că este vorba de tortură.
398. Dacă, totuși, tortura ar fi aplicată din ordinul stăpânului însuși, și aceasta depășește limitele corespunzătoare, Labeo
spune că va fi răspunzător.
399. Pretorul spune: "În cazul în care se spune că a avut loc un alt act ilegal, voi acorda o acțiune, după ce se va demonstra o
cauză adecvată". Prin urmare, dacă un sclav a fost bătut crunt sau pus la îndoială, se poate pronunța o hotărâre împotriva
celui vinovat fără alte investigații. Dacă, însă, a suferit orice alt prejudiciu, acțiunea nu va fi admisă, dacă nu se va demonstra
o cauză corespunzătoare.
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400. Prin urmare, pretorul nu promite acțiunea pentru vătămare în numele sclavului, pentru orice fel de cauză. Căci dacă a
fost lovit ușor sau nu a fost abuzat grosolan, el nu o va acorda. Dacă reputația lui a fost atacată prin vreun act sau prin vreun
verset scris, cred că investigația pretorului ar trebui să fie extinsă astfel încât să includă și caracterul sclavului. Pentru că
există o mare diferență între caracterele sclavilor, deoarece unii sunt frugali, ordonați și atenți; alții sunt obișnuiți, sau
angajați în ocupații mărunte, sau cu o reputație indiferentă. Și dacă sclavul era încătușat, sau avea un caracter rău, sau era
însemnat cu ignominie? Prin urmare, pretorul trebuie să ia în considerare nu numai prejudiciul care a fost comis, ci și
reputația sclavului împotriva căruia se spune că a fost săvârșit, și astfel el va permite sau va refuza acțiunea.
401. Uneori, prejudiciul adus sclavului se răsfrânge asupra stăpânului său, iar alteori nu; căci dacă cineva, crezând că aparține
altcuiva și nu mie, ar bate un om care pretinde că este liber și nu l-ar fi bătut dacă ar fi știut că este al meu, Mela spune că nu
poate fi dat în judecată pentru că a comis un prejudiciu împotriva mea.
402. Dacă cineva ar intenta o acțiune pentru vătămare din cauza unui sclav care a fost bătut, iar apoi o acțiune pentru
prejudiciu din culpă, Labeo spune că nu este același lucru, deoarece una dintre acțiuni se referă la prejudiciul cauzat prin
neglijență, iar cealaltă la insultă.
403. Dacă eu am uzufructul asupra unui sclav, iar tu ai proprietatea asupra lui, iar el a fost bătut sau supus la tortură, eu, mai
degrabă decât proprietarul, voi fi îndreptățit să intentez acțiunea pentru prejudiciul suferit. Aceeași regulă se aplică și în cazul
în care tu mi-ai bătut sclavul pe care l-am posedat cu bună-credință, căci stăpânul este cel mai îndreptățit să intenteze o
acțiune pentru prejudiciu.
404. Din nou, atunci când cineva bate un om liber care mă slujea cu bună-credință ca sclav, trebuie să se verifice dacă l-a
lovit cu scopul de a mă insulta, iar dacă a făcut-o, o acțiune pentru prejudiciu va fi în favoarea mea. Prin urmare, noi acordăm
o acțiune pentru vătămare cu referire la sclavul altuia care mă slujește cu bună credință, ori de câte ori vătămarea a fost
comisă cu intenția de a mă insulta; pentru că o acordăm stăpânului însuși pe numele sclavului. Cu toate acestea, dacă mă
atinge și mă bate, pot de asemenea să intentez o acțiune pentru vătămare. Aceeași distincție trebuie făcută și în ceea ce
privește uzufructuarul.
405. Dacă bat un sclav care aparține mai multor stăpâni, este perfect clar că toți aceștia vor avea dreptul de a introduce
acțiunea pentru prejudiciul suferit.
406. Paulus, Despre edict, cartea XLV.
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Nu este însă corect, așa cum spune Pedius, ca judecata să fie pronunțată pentru o sumă mai mare decât valoarea părții
proprietarului, și de aceea este de datoria judecătorului să facă o estimare a diferitelor părți.
407. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVII.
Dacă însă am făcut acest lucru cu permisiunea unuia singur și crezând că el era singurul proprietar al sclavului, acțiunea
pentru prejudiciu nu va putea fi exercitată în favoarea nimănui. Dacă am știut că sclavul aparținea mai multor persoane,
acțiunea nu va fi în favoarea proprietarului care mi-a permis să lovesc sclavul, ci va fi în favoarea celorlalți.
408. În cazul în care tortura a fost aplicată din ordinul unui tutore, al unui agent sau al unui curator, trebuie spus că acțiunea
pentru prejudiciu nu va exista.
409. Sclavul meu a fost biciuit de către magistratul nostru la solicitarea dumneavoastră sau la plângerea dumneavoastră. Mela
consideră că ar trebui să mi se acorde o acțiune pentru prejudiciu împotriva dumneavoastră pentru o sumă care poate părea
echitabilă pentru instanță. Iar Labeo spune că, dacă sclavul ar muri, stăpânul său poate intenta o acțiune în justiție, deoarece
este vorba de un prejudiciu comis prin vătămare. Această opinie a fost adoptată de Trebatius.
410. Unele răni provocate de oamenii liberi par a fi ușoare și fără importanță, dar atunci când sunt provocate de sclavi sunt
grave; pentru că insulta crește din cauza persoanei care a oferit-o.
411. Când un sclav provoacă o vătămare, este clar că el comite o infracțiune. Prin urmare, este rezonabil, ca și în cazul altor
infracțiuni, ca în astfel de circumstanțe să se acorde o acțiune noxală pentru daunele suferite. Cu toate acestea, stăpânul, dacă
preferă să facă acest lucru, poate aduce sclavul în instanță pentru a fi biciuit și, în acest fel, să dea satisfacție persoanei care a
suferit prejudiciul. Nu va fi necesar ca stăpânul să îl predea pentru a fi biciuit, dar i se va acorda puterea de a-și preda sclavul
în acest scop; sau, dacă partea vătămată nu este mulțumită cu faptul că a fost biciuit, sclavul ar trebui predat cu titlu de
reparație, sau ar trebui plătită suma de daune evaluată în instanță.
412. Pretorul spune: "La discreția judecătorului", ceea ce înseamnă cea a unui bun cetățean, pentru ca acesta să poată impune
măsura pedepsei.
413. Dacă, înainte ca stăpânul să prezinte sclavul în instanță pentru a fi biciuit, pentru a da satisfacție reclamantului, acest
lucru fiind făcut cu autoritatea unui magistrat, reclamantul ar insista ulterior să intenteze o acțiune pentru vătămare, el nu ar
trebui să fie ascultat, deoarece cel care a primit satisfacție a renunțat la vătămarea pe care a suferit-o. Dacă a acționat de
bunăvoie, se poate spune fără îndoială că dreptul la acțiune pentru vătămare se va stinge nu mai puțin decât dacă ar fi fost
anulat prin trecerea timpului.
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414. Dacă un sclav provoacă o vătămare din ordinul stăpânului său, acesta din urmă poate fi cu siguranță dat în judecată,
chiar și în nume propriu. Cu toate acestea, în cazul în care se afirmă că sclavul a fost manumit, Labeo consideră că o acțiune
poate fi acordată împotriva lui, deoarece prejudiciul urmează persoanei, iar sclavul nu trebuie să se supună stăpânului său în
toate lucrurile. Dar dacă el ar ucide pe cineva din ordinul stăpânului său, îl exceptăm de la aplicarea legii corneștene.
415. Este limpede că atunci când comite un act în scopul de a-și apăra stăpânul, el are o rațiune în favoarea sa și că poate
invoca o excepție dacă este urmărit pentru ceea ce a făcut.
416. Dacă sclavul, în care am uzufructul, comite o vătămare împotriva mea, pot intenta o acțiune noxală împotriva
proprietarului său, și nici nu trebuie ca starea mea să fie mai rea pentru că am numai uzufructul asupra lui, decât dacă nu l-aș
avea. Regula este diferită atunci când sclavul este deținut în comun, căci atunci nu vom acorda o acțiune celuilalt
coproprietar, pentru că el însuși este răspunzător față de unul pentru prejudiciu.
417. Pretorul spune: "Dacă cineva este acuzat că a comis o vătămare împotriva unei persoane care se află sub controlul altei
persoane, iar cel sub a cărui autoritate este supus sau oricine care poate acționa în numele său ca agent nu este prezent, voi
acorda o acțiune, dacă se prezintă o cauză adecvată, celui despre care se spune că a suferit vătămarea."
418. Atunci când un fiu aflat sub controlul paternal a suferit un prejudiciu, iar tatăl său a fost prezent, dar nu poate intenta o
acțiune în justiție din cauză că este nebun sau din cauza unei alte afecțiuni a minții, cred că o acțiune pentru prejudiciu va fi
admisă; pentru că în acest caz tatăl este considerat ca fiind absent.
419. Dacă tatăl este prezent, dar nu dorește să intenteze acțiunea, fie pentru că dorește să o amâne, fie pentru că renunță sau
iartă prejudiciul, cea mai bună opinie este că dreptul la acțiune nu ar trebui să fie acordat fiului; pentru că, atunci când tatăl
este absent, acțiunea este acordată fiului pentru că este probabil că tatăl său ar fi intentat-o dacă ar fi fost prezent.
420. Uneori, totuși, credem că, chiar dacă tatăl scuză prejudiciul, acțiunea ar trebui să fie acordată fiului, de exemplu, dacă
caracterul tatălui este josnic și abject, iar cel al fiului este onorabil; căci un tată care este extrem de josnic nu ar trebui să
estimeze insulta oferită fiului său prin propria sa degradare. Să presupunem, de exemplu, că tatăl este o persoană pentru care,
prin lege și rațiune, ar trebui numit un curator de către pretor.
421. Dacă, totuși, tatăl, după ce a fost alăturată o problemă, se îndepărtează sau neglijează să continue cauza, sau este de rang
inferior, trebuie spus că dreptul la acțiune poate fi transferat fiului, dacă se prezintă o cauză corespunzătoare. Aceeași regulă
se va aplica și în cazul în care fiul este emancipat.
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422. Pretorul a dat preferință agentului tatălui față de persoanele însele care au suferit prejudiciul. Când, totuși, agentul
neglijează cazul, este în conivență cu celelalte părți sau nu este în măsură să-i urmărească pe cei care au comis prejudiciul,
acțiunea va fi mai degrabă în favoarea celui care l-a suferit.
423. Înțelegem că un agent nu este o persoană care a fost special desemnată ca avocat pentru a conduce o acțiune pentru
prejudiciu, ci va fi suficient dacă administrarea tuturor bunurilor i-a fost încredințată.
424. Cu toate acestea, atunci când pretorul spune că, dacă se dovedește o cauză adecvată, o acțiune va fi acordată celui despre
care se spune că a suferit prejudiciul, acest lucru trebuie înțeles ca însemnând că, atunci când se face investigația, trebuie să
se stabilească cât timp a lipsit tatăl și când se așteaptă să se întoarcă, și dacă persoana care dorește să intenteze o acțiune
pentru prejudiciu este indolentă, sau cu totul lipsită de valoare și nu este capabilă să facă afaceri și, din acest motiv, nu este
potrivită pentru a intenta această acțiune.
425. Atunci când spune apoi: "Cine a suferit prejudiciul", acest lucru trebuie înțeles uneori ca însemnând că tatăl său va fi
îndreptățit să introducă acțiunea; de exemplu, atunci când prejudiciul a fost cauzat unui nepot, iar tatăl său a fost prezent, dar
bunicul său nu a fost prezent. Julianus spune că acțiunea pentru vătămare ar trebui să fie acordată tatălui și nu nepotului
însuși, deoarece el consideră că este de datoria tatălui, chiar și atunci când bunicul trăiește, să-și protejeze fiul împotriva a
orice.
426. Julianus mai spune că fiul nu numai că poate intenta el însuși acțiunea, dar poate, de asemenea, să numească un avocat
care să facă acest lucru. În caz contrar, spune el, dacă nu-i permitem să numească un avocat și se întâmplă ca el să fie
împiedicat să se prezinte din cauza unei boli și nu există nimeni care să conducă acțiunea pentru prejudiciu, aceasta trebuie
respinsă.
427. De asemenea, el spune că atunci când un nepot este rănit și nu există nimeni care să intenteze o acțiune în numele
bunicului, tatălui ar trebui să i se permită să facă acest lucru și poate numi un avocat; deoarece puterea de a numi un avocat
este acordată tuturor celor care au dreptul de a intenta o acțiune în nume propriu. Mai mult, el afirmă că un fiu ar trebui să fie
considerat ca introducând acțiunea în nume propriu, deoarece, atunci când tatăl său nu reușește să facă acest lucru, pretorul îi
va da permisiunea de a o introduce.
428. În cazul în care un fiu aflat sub controlul tatălui său introduce acțiunea pentru prejudiciu, aceasta nu va fi în favoarea
tatălui său.
429. El mai spune că acțiunea pentru prejudiciu este acordată fiului aflat sub controlul paternal atunci când nu există nimeni
care să poată acționa în numele tatălui și că, în acest caz, el este considerat capul familiei. Prin urmare, dacă a fost emancipat
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sau dacă ar trebui să fie numit moștenitor testamentar, sau chiar dacă este dezmoștenit sau a respins averea tatălui său,
autoritatea de a conduce cauza îi va fi acordată; pentru că ar fi perfect absurd ca cineva, căruia pretorul i-ar permite să
intenteze acțiunea, în timp ce se afla sub controlul tatălui său, să fie pus în imposibilitatea de a-și răzbuna rănile, după ce a
devenit odată capul unei gospodării, și ca acest privilegiu să fie transferat tatălui său, care l-a abandonat în măsura în care i-a
stat în putere să facă acest lucru; sau (ceea ce este și mai nepotrivit) dacă ar fi transferat moștenitorilor tatălui, care, fără
îndoială, nu sunt în niciun fel interesați de o vătămare provocată unui fiu aflat sub controlul paternal.
430. Paulus, Despre Edict, Cartea LV.
Nu este nici potrivit, nici drept ca cineva să fie condamnat pentru că a vorbit de rău despre o persoană vinovată; pentru că
este necesar și oportun ca infracțiunile persoanelor vinovate să fie cunoscute.
431. Atunci când un sclav provoacă o vătămare unui alt sclav, trebuie intentată o acțiune în justiție la fel ca și cum și-ar fi
vătămat stăpânul.
432. Dacă o fiică aflată sub controlul paternal, care este căsătorită, suferă o vătămare, atât soțul ei, cât și tatăl ei pot intenta
acțiunea pentru vătămare. Pomponius consideră foarte corect că hotărârea împotriva pârâtei ar trebui să fie pronunțată în
favoarea tatălui pentru o sumă egală cu ceea ce ar fi fost dacă ea ar fi fost văduvă; și în favoarea soțului, pentru aceeași sumă,
la fel ca și cum ar fi fost independentă; deoarece prejudiciul suferit de fiecare parte are propria sa evaluare distinctă. Prin
urmare, dacă femeia căsătorită nu se află sub controlul nimănui, ea nu poate introduce acțiunea, deoarece soțul ei o poate
introduce în numele ei.
433. Dacă o vătămare îmi va fi provocată de cineva căruia nu-i sunt cunoscut, sau dacă cineva crede că sunt Lucius Titius,
când eu sunt Gaius Seius, chestiunea principală de aici va avea prioritate, adică faptul că a dorit să mă rănească. Pentru că eu
sunt un anumit individ, chiar dacă el poate crede că sunt o altă persoană decât mine, și, prin urmare, voi avea dreptul la o
acțiune în justiție pentru prejudiciu.
434. Dar atunci când cineva crede că un fiu aflat sub controlul paternal este capul unei gospodării, nu se poate considera că a
comis o vătămare împotriva tatălui acestuia din urmă, la fel cum nu se poate considera că a comis o vătămare împotriva
soțului, dacă el crede că soția sa este văduvă, deoarece vătămarea nu vizează personal părțile în cauză și nu poate fi
transferată de la copiii lor la ei printr-un simplu efort al minții; deoarece intenția celui care provoacă vătămarea nu se extinde
dincolo de persoana vătămată, care este considerată capul gospodăriei.
435. Dacă, cu toate acestea, el era conștient că este un fiu aflat sub controlul paternal, dar totuși nu știa al cui fiu este, aș
considera (așa spune el) că tatăl ar putea intenta o acțiune pentru prejudiciu în nume propriu, la fel cum ar putea face și un
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soț, dacă ar ști că femeia este căsătorită; căci cel care este conștient de aceste lucruri intenționează să provoace un prejudiciu
prin intermediul fiului sau al soției, oricărui tată sau soț, oricare ar fi el.
436. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea XXII.
Dacă creditorul meu, pe care sunt gata să îl plătesc, ar ataca garanțiile mele cu scopul de a mă prejudicia, el va fi pasibil de o
acțiune pentru prejudiciu.
437. Modestinus, Opinii, Cartea XII.
Dacă Seia, cu scopul de a provoca o vătămare, sigilează casa debitorului său absent, fără autoritatea magistratului care are
dreptul și puterea de a permite acest lucru, el a dat ca părere că acțiunea pentru vătămare poate fi introdusă.
438. Javolenus, Epistole, Cartea a IX-a.
Estimarea prejudiciului suferit nu trebuie să dateze din momentul în care a fost pronunțată hotărârea, ci din momentul în care
a fost comis prejudiciul.
439. Ulpianus, Despre edictul pretorului, Cartea I.
Dacă un om liber este arestat ca sclav fugar, el poate intenta o acțiune pentru prejudiciu împotriva persoanei care l-a capturat.
440. Paulus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
Ofilius spune că oricine intră în casa altuia împotriva voinței proprietarului, chiar dacă acesta din urmă poate fi chemat în
instanță, va avea dreptul la o acțiune pentru prejudiciu împotriva sa.
441. Ulpianus, Despre edictul pretorului, Cartea a XV-a.
În cazul în care cineva este împiedicat de către altul să își vândă propriul sclav, el poate intenta o acțiune pentru prejudiciul
suferit.
442. Același, Despre Edict, Cartea XVIII.
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Dacă cineva ar avea relații sexuale cu o sclavă, o acțiune pentru prejudiciu va fi acordată stăpânului ei, dar dacă el ascunde
sclava sau face altceva cu intenția de a fura, el va fi, de asemenea, pasibil de o acțiune pentru furt; sau, dacă cineva ar avea
relații sexuale cu o fată tânără care nu era matură, unele autorități cred că acțiunea în temeiul legii Aquilian va fi, de
asemenea, admisă.
443. Paulus, Despre Edict, Cartea XIX.
Dacă cineva își bate joc de sclavul meu sau de fiul meu, chiar cu consimțământul său, se va considera că am suferit totuși un
prejudiciu; ca, de exemplu, dacă îl duce la o tavernă sau îl determină să arunce zaruri. Acest lucru se va întâmpla întotdeauna
atunci când persoana care îl convinge face acest lucru cu intenția de a mă răni. Cu toate acestea, un sfat rău poate fi dat de
cineva care nu știe cine este stăpânul și, prin urmare, acțiunea pentru coruperea unui sclav devine necesară.
444. Același, Despre Edict, Cartea XXVII.
Dacă statuia tatălui tău, ridicată pe monumentul său, este spartă prin aruncarea de pietre în ea, Labeo spune că nu se poate
intenta o acțiune pentru violarea unui mormânt, dar că se poate intenta una pentru vătămare.
445. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXIV.
Acțiunea pentru vătămare nu afectează proprietatea noastră decât după ce s-a unit problema.
446. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Dacă manifești sau înstrăinezi un sclav, pe seama căruia ai dreptul la o acțiune pentru prejudiciu, îți vei păstra dreptul de a
intenta acțiunea.
447. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLII.
Cine se îndoiește că, după ce un sclav a fost manumit, nu se va putea intenta o acțiune pentru un prejudiciu pe care l-a suferit
în timpul servituții?
448. Dacă o vătămare a fost provocată unui fiu, în timp ce dreptul la acțiune va fi dobândit atât de fiu, cât și de tată, nu
trebuie să se facă aceeași estimare pentru amândoi:
449. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
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Deoarece prejudiciul adus fiului poate fi mai mare decât cel adus tatălui, din cauza rangului superior al primului.
450. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLII.
Magistraților nu le este permis să facă nimic prin care să se producă un prejudiciu. Prin urmare, dacă un magistrat, fie ca
persoană privată, fie în calitatea sa de magistrat, contribuie la comiterea unui prejudiciu, el poate fi dat în judecată pentru
prejudiciu. Dar va fi necesar să se aștepte până când acesta își va părăsi funcția sau poate fi intentat un proces în timp ce încă
o deține? Cea mai bună opinie este că, dacă este vorba de un magistrat care nu poate fi chemat în mod legal în instanță, va fi
necesar să se aștepte până când acesta renunță la funcția sa. Cu toate acestea, dacă este unul dintre magistrații inferiori, adică
unul dintre cei care nu sunt învestiți cu jurisdicția sau autoritatea supremă, poate fi dat în judecată chiar și în timp ce își
exercită încă atribuțiile judiciare.
451. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a X-a.
Atunci când se face ceva în conformitate cu dictaturile moralei, în scopul protejării intereselor statului, și acest lucru
cauzează jignirea cuiva, cu toate acestea, pentru motivul că magistratul nu a acționat cu intenția de a provoca un prejudiciu, ci
a avut în vedere apărarea maiestății Republicii, el nu va fi pasibil de o acțiune în justiție pentru prejudiciu.
452. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XIII.
În cazul în care mai mulți sclavi au bătut împreună pe cineva sau au stârnit un strigăt tumultuos împotriva lui, fiecare dintre
ei, în mod individual, se face vinovat de infracțiune, iar prejudiciul este cu atât mai mare cu cât a fost comis de sclavi; și, întradevăr, există același număr de prejudicii cu cât există persoane responsabile de ele.
453. Ulpianus, Despre toate tribunalele, Cartea a III-a.
În cazul în care comite un act atroce cineva care poate, din cauza caracterului său infam și a sărăciei, să nu țină seama de o
hotărâre pronunțată împotriva sa într-o acțiune pentru vătămare, pretorul trebuie să-și exercite toată severitatea în urmărirea
cauzei și în pedepsirea celor care au comis vătămarea.
454. Julianus, Digest, Cartea XLV.
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Dacă doresc să intentez o acțiune în numele unui fiu împotriva tatălui său, iar acesta din urmă desemnează un avocat, fiul nu
este considerat ca fiind apărat decât dacă oferă o garanție pentru plata hotărârii; și, prin urmare, ar trebui să se acorde o
acțiune împotriva lui ca și cum nu ar fi fost apărat de tatăl său.
455. Marcianus, Institutes, cartea XIV.
Constituțiile imperiale prevăd că orice lucru plasat pe monumentele publice cu scopul de a defăima pe altul trebuie
îndepărtat.
456. Acțiunea pentru vătămare poate fi intentată chiar și pe cale civilă, în conformitate cu legea corneziană, iar valoarea
hotărârii să fie estimată de judecător.
457. Scaevola, Reguli, Cartea a IV-a.
Se prevede printr-un decret al Senatului ca nimeni să nu poarte statuia împăratului cu scopul de a stârni odiosul împotriva
cuiva și că cel care o încalcă va fi pus în lanțuri în mod public.
458. Venuleius, Acuzații publice, Cartea a II-a.
Nimănui nu-i este permis să poarte în public haine murdare sau părul lung sub numele unui acuzat, cu excepția cazului în
care este atât de strâns legat de acesta prin afinitate încât nu poate fi obligat să depună mărturie împotriva lui în opoziție cu
voința sa.
459. Macer, Public Prosecutions, Cartea a II-a.
Divinul Severus îi scria lui Dionysius Diogenes, după cum urmează: "În acest caz, nu este vorba de o crimă, ci de o crimă:
"Oricine a fost condamnat pentru o vătămare atroce nu poate face parte din Ordinul Decurionilor; iar eroarea unui guvernator
sau a oricărei alte persoane care a pronunțat o decizie diferită asupra punctului în controversă nu te va avantaja, și nici cea a
celor care, în opoziție cu legea stabilită, au considerat că tu încă îți păstrezi apartenența la Ordinul Decurionilor".
460. Neratius, Pergamente, Cartea a III-a.
Un tată, împotriva fiului căruia i s-a comis un prejudiciu, nu ar trebui să fie împiedicat să intenteze o acțiune în justiție pentru
propriul prejudiciu și pentru cel al fiului său, prin două proceduri diferite.
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461. Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
Părțile care conduc un proces nu trebuie să ridice vocea împotriva judecătorului, altfel vor fi însemnate cu infamie.
462. Gaius, Reguli, Cartea a III-a.
Oricine inițiază o acțiune de vătămare împotriva altuia cu scopul de a deranja va fi condamnat prin proceduri extraordinare,
adică va suferi fie exilul, fie deportarea, fie expulzarea din ordinul său.
463. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea IX.
Dacă proprietarul unei case inferioare face ca fumul să afecteze clădirea vecinului său de deasupra lui, sau dacă un vecin care
ocupă o casă mai înaltă aruncă sau toarnă ceva peste cea a altuia, care este situată mai jos, Labeo spune că nu se poate intenta
o acțiune pentru vătămare. Eu cred că acest lucru nu este adevărat, cu condiția să fi fost aruncat în jos, pe proprietatea
vecinului, cu scopul de a-l vătăma.
464. Hermogenianus, Epitome, Cartea a V-a.
În ceea ce privește vătămările, în prezent se obișnuiește să se pronunțe sentința în mod arbitrar, în funcție de circumstanțe și
de persoană. Sclavii care au fost biciuiți sunt restituiți stăpânilor lor; oamenii liberi de rang inferior sunt biciuiți cu vergi, iar
ceilalți sunt pedepsiți fie cu exilul temporar, fie cu interzicerea anumitor bunuri.

Tit. 11. Cu privire la pedeapsa arbitrară a crimelor.

465. Paulus, Sentințe, Cartea a IV-a.
Seducătorii femeilor căsătorite, precum și alți perturbatori ai relației conjugale, chiar dacă nu pot să-și consume crimele, sunt
pedepsiți în mod arbitrar din cauza tendinței pasiunilor lor distructive.
466. O vătămare este comisă împotriva bunelor moravuri, de exemplu, atunci când o persoană aruncă gunoi de grajd asupra
alteia sau o murdărește cu mizerie sau noroi; sau murdărește apa, canalele sau rezervoarele; sau murdărește orice altceva cu
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scopul de a aduce prejudicii publicului; iar asupra persoanelor de acest fel se obișnuiește să se aplice pedeapsa cea mai
condamnabilă.
467. Oricine convinge un băiat să se supună la desfrânare, fie că îl duce deoparte, fie că îl corupe pe însoțitorul său, sau
oricine încearcă să seducă o femeie sau o fată, sau face ceva cu scopul de a o încuraja în desfrânare, fie că îi împrumută casa,
fie că îi plătește bani, pentru a o convinge, iar crima este îndeplinită, va fi pedepsit cu moartea, iar dacă nu este îndeplinită, va
fi deportat pe vreo insulă. Asistenții care au fost corupți vor suferi pedeapsa extremă.
468. Ulpianus, Opinii, Cartea a IV-a.
Adunările ilegale nu trebuie să fie încercate, nici măcar de soldații veterani, sub pretextul religiei sau al îndeplinirii unui
jurământ.
469. Același, Despre adulter, Cartea a III-a.
Acțiunile pentru deturnare de fonduri și pentru exploatarea averilor includ o acuzație, dar nu sunt urmăriri penale.
470. Marcianus, Reguli, Cartea I.
Divinii Severus și Antoninus au afirmat într-un rescript că o femeie care își produce intenționat un avort ar trebui să fie
condamnată la exil temporar de către guvernator; deoarece poate fi considerat dezonorant ca o femeie să-și priveze soțul de
copii cu impunitate.
471. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a V-a.
Pe lângă răspunderea pentru acțiunea de corupere a unui sclav, care este autorizată de Edictul perpetuu, oricine la instigarea
căruia se dovedește că un sclav a căutat refugiu la poalele unei statui, cu scopul de a-și defăima stăpânul, va fi aspru pedepsit.
472. Același, Despre îndatoririle proconsulului, cartea VIII.
Cei care obișnuiesc să îmbrățișeze orice prilej de a crește prețul alimentelor sunt numiți dardanarii, iar decretele și
constituțiile imperiale au prevăzut măsuri pentru reprimarea avariției lor. În Decrete se prevede astfel: "În plus, trebuie să
aveți grijă ca nu cumva să existe dardanarii de orice fel de bunuri și ca aceștia să nu adopte măsuri pentru a depozita
mărfurile pe care le-au cumpărat; sau, ca cei mai bogați dintre ei să nu fie reticenți în a-și vinde bunurile la prețuri rezonabile
în așteptarea unui sezon neproductiv, astfel încât prețul alimentelor să nu crească." Pedepsele impuse acestor persoane
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variază însă foarte mult, căci, în general, dacă sunt negustori, li se interzice doar să se angajeze în comerț, iar uneori sunt
deportați, însă cei de rang inferior sunt condamnați la lucrări publice.
473. Prețul alimentelor este, de asemenea, mărit prin folosirea de balanțe false, cu referire la care Divinul Traian a promulgat
un Edict, prin care îi face pe acești indivizi pasibili de pedeapsa legii corneștene; la fel ca și cum, în temeiul acelei secțiuni a
acestei legi, care se referă la testamente, oricine ar fi fost condamnat pentru că a scris, a sigilat sau a publicat un testament
falsificat.
474. Divinul Hadrian a condamnat, de asemenea, la deportare pe oricine care avea în posesie măsuri false.
475. Același, Despre îndatoririle proconsulului, cartea IX.
Persoanele care poartă genți și se folosesc de ele în scopuri interzise, sustrăgând sau ducând cu ele părți din bunuri, precum și
cei numiți derectarii, adică cei care se introduc în apartamente cu intenția de a fura, trebuie pedepsiți mai aspru decât hoții
obișnuiți, motiv pentru care sunt condamnați pentru o perioadă de timp la lucrări publice, sau sunt biciuiți și apoi eliberați,
sau sunt deportați pentru o anumită perioadă de timp.
476. Același lucru, în aceeași carte.
Există, în plus, infracțiuni asupra cărora guvernatorul are jurisdicție; ca, de exemplu, ori de câte ori cineva pretinde că
documente care îi aparțin au fost date cu rea-credință altuia, căci urmărirea penală a acestei infracțiuni a fost încredințată de
către frații divini prefectului orașului.
477. Același, în aceeași carte.
Există anumite infracțiuni care sunt pedepsite în conformitate cu obiceiurile provinciilor în care sunt comise; ca de exemplu,
în provincia Arabiei este cunoscută o anumită infracțiune, numită "punerea de pietre", a cărei natură este următoarea:
Majoritatea oamenilor obișnuiesc să așeze pietre pe câmpul unui dușman, ceea ce indică faptul că, dacă cineva cultivă
câmpul respectiv, va suferi moartea din cauza capcanelor celor care au depus pietrele acolo. Acest procedeu provoacă o
asemenea teamă încât nimeni nu îndrăznește să se apropie de câmp de teamă de cruzimea celor care au așezat pietrele pe
teren. Guvernanții obișnuiesc să aplice pedeapsa extremă pentru comiterea acestei infracțiuni, deoarece ea însăși amenință cu
moartea.
478. Același lucru, în aceeași carte.
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În Egipt, oricine rupe sau lezează digurile (acestea sunt diguri care rețin apa Nilului) este, de asemenea, pedepsit în mod
arbitrar, în funcție de starea civilă și de măsura infracțiunii. Unii dintre ei sunt condamnați la lucrări publice sau la mină.
Oricine, de asemenea, care taie un platan poate fi condamnat la mină, în funcție de rangul său, căci și această infracțiune este
pedepsită în mod arbitrar și cu o pedeapsă severă, deoarece acești copaci întăresc digurile Nilului prin care sunt distribuite și
reținute inundațiile acestui fluviu, iar diminuarea volumului său este oprită. Aceste diguri, precum și canalele care le
traversează, constituie un motiv de pedeapsă pentru cei care se amestecă în funcționarea lor.
479. Paulus, Sentințe, Cartea I.
O acțiune proporțională cu gravitatea infracțiunii va fi acordată împotriva muntenilor care poartă și expun șerpi, atunci când
se produce vreun prejudiciu din cauza fricii de aceste reptile.

Tit. 12. Despre violarea mormintelor.

480. Ulpianus, Despre edictul pretorului, Cartea a II-a.
Acțiunea pentru violarea unui mormânt marchează o persoană cu infamie.
481. Același, Despre Edictul pretorului, Cartea a XVIII-a.
În cazul în care cineva demolează un mormânt, nu se aplică legea Aquilian, dar se poate iniția o acțiune în justiție în temeiul
interdicției Quod vi out clam. Această opinie a fost enunțată și de Celsus cu referire la o statuie smulsă de pe un monument.
De asemenea, el se întreabă dacă aceasta nu a fost fixată cu plumb sau atașată în vreun fel de mormânt, dacă ar trebui să fie
considerată parte a monumentului sau parte a proprietății noastre. Celsus spune că este o parte a monumentului, ca un
recipient de oase, și de aceea se va aplica interdicția Quod vi aut clam.
482. Ulpianus, Despre edictul pretorului, Cartea a V-a.
Pretorul spune: "Dacă se spune că un mormânt a fost violat de cineva cu rea intenție, voi acorda o acțiune in factum
împotriva lui, pentru ca acesta să fie condamnat pentru o sumă care să pară justă, în favoarea părții interesate. Dacă nu există
nimeni interesat, sau dacă există și el refuză să intenteze o acțiune în justiție, iar altcineva este dispus să o facă, îi voi acorda
o acțiune pentru o sută de aurei. Dacă mai multe persoane vor dori să intenteze acțiuni, voi acorda puterea de a face acest
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lucru celui a cărui cauză pare a fi cea mai dreaptă. În cazul în care cineva, cu intenție răuvoitoare, locuiește într-un mormânt
sau construiește orice alt edificiu decât cel destinat unui mormânt, voi acorda o acțiune de două sute de aurei oricui este
dispus să o intenteze în nume propriu."
483. Primele cuvinte ale acestui Edict arată că cel care violează un mormânt cu rea intenție este pedepsit de el. Prin urmare,
dacă nu există intenție răuvoitoare, pedeapsa nu se va aplica. Prin urmare, sunt scuzați cei care nu sunt capabili de
infracțiune, ca, de exemplu, copiii sub vârsta pubertății, precum și persoanele care nu s-au apropiat de mormânt cu intenția de
a-l încălca.
484. Orice loc de înmormântare este înțeles ca fiind inclus în termenul de mormânt.
485. Dacă cineva așează un corp într-un mormânt ereditar, chiar dacă este moștenitor, el va fi totuși pasibil de acțiunea pentru
violarea unui mormânt, dacă a făcut acest lucru împotriva voinței testatorului; pentru că unui testator îi este permis să dispună
ca nimeni să nu fie înmormântat în mormântul său, așa cum se afirmă în Rescriptul împăratului Antoninus, căci voința sa
trebuie respectată. Prin urmare, dacă el spune că numai unul dintre moștenitori poate înmormânta persoane în el, acest lucru
trebuie respectat, astfel încât numai moștenitorul desemnat să poată face acest lucru.
486. Printr-un Edict al Divinului Severus se prevede că pot fi transferate trupurile care nu au fost înmormântate într-un singur
loc pentru totdeauna; și prin acest Edict se dispune ca transportul trupurilor să nu fie întârziat, să nu se intervină sau să nu fie
împiedicat să fie transportate prin teritoriul aparținând orașelor. Cu toate acestea, Divinul Marcus a declarat într-un Rescript
că cei care transportau cadavrele pe șoselele care traversează sate sau orașe nu erau pasibili de nicio pedeapsă, deși acest
lucru nu trebuie făcut fără permisiunea celor care au dreptul de a o acorda.
487. Divinul Hadrian, printr-un Rescript, a stabilit o pedeapsă de patruzeci de aurei împotriva celor care îngropau cadavre în
orașe și a ordonat ca această pedeapsă să fie plătită la Trezorerie. De asemenea, a ordonat ca aceeași pedeapsă să fie aplicată
împotriva magistraților care au permis ca acest lucru să fie făcut; și a ordonat ca locul să fie vândut prin licitație, iar corpul să
fie mutat. Dar ce se întâmplă dacă legea municipală permite înmormântarea într-un oraș? Să vedem dacă acest drept a fost
anulat de Rescriptele imperiale, pentru motivul că Rescriptele sunt de aplicare generală. Rescriptele imperiale trebuie să fie
aplicate și sunt valabile peste tot.
488. În cazul în care cineva locuiește într-un mormânt sau are o clădire pe pământ, oricine dorește să facă acest lucru poate
intenta acțiunea.
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489. Guvernatorii obișnuiesc să procedeze mai aspru împotriva celor care jefuiesc cadavrele, mai ales dacă merg înarmați;
căci dacă comit infracțiunea înarmați ca niște tâlhari, sunt pedepsiți capital, așa cum a prevăzut Divinul Severus într-un
Rescript; dar dacă o comit neînarmați, se poate aplica orice pedeapsă până la condamnarea la mine.
490. Cei care au competența de a judeca acțiunea pentru violarea unui mormânt trebuie să estimeze cuantumul dobânzii
proporțional cu prejudiciul care a fost adus, precum și proporțional cu avantajul obținut de cel vinovat de violare; sau cu
prejudiciul care a rezultat; sau cu îndrăzneala celui care a comis infracțiunea. Totuși, ar trebui să se pronunțe o hotărâre
pentru o sumă mai mică atunci când părțile interesate sunt acuzatorii decât atunci când un străin a intentat acțiunea.
491. Dacă dreptul de sepultura aparține mai multor persoane, trebuie să acordăm o acțiune tuturor sau celui care a manifestat
cea mai mare diligență? Labeo spune foarte corect că acțiunea trebuie să fie acordată tuturor, pentru că ea este introdusă
pentru interesul individual al fiecăruia.
492. Dacă partea interesată nu dorește să intenteze acțiune pentru încălcarea sepulcrului, dar, schimbându-și părerea înainte
de a se aduna problema, spune că dorește să procedeze, trebuie să fie ascultată.
493. Dacă un sclav locuiește într-un mormânt sau își construiește o casă acolo, nu va exista o acțiune noxală, iar pretorul
promite această acțiune împotriva lui. Dacă, totuși, el nu locuiește acolo, dar folosește locul ca stațiune, o acțiune noxală va fi
acordată, cu condiția ca el să pară că păstrează posesia terenului.
494. Această acțiune este una populară.
495. Paulus, Despre edictul pretorului, cartea XXVII.
Mormintele dușmanilor nu sunt locuri religioase în ochii noștri și, prin urmare, ne putem folosi de pietrele care au fost
îndepărtate din ele în orice scop, fără a deveni pasibili de acțiunea pentru violarea unui mormânt.
496. Pomponius, Despre Plautius, cartea IX.
Este practica noastră să considerăm că proprietarii de terenuri, pe care au pus deoparte locuri de mormânt, au dreptul de acces
la morminte, chiar și după ce au vândut terenul. Căci legile referitoare la vânzarea de bunuri imobile prevăd că este rezervat
un drept de trecere asupra mormintelor situate pe acestea, precum și dreptul de a se apropia de ele și de a le înconjura în
scopul desfășurării ceremoniilor funerare.
497. Julianus, Digest, Cartea a X-a.
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Acțiunea pentru violarea unui mormânt este, în primul rând, acordată celui căruia îi aparține proprietatea, iar dacă acesta nu
procedează, iar altcineva o face, chiar dacă proprietarul poate fi absent în interes de serviciu pentru stat, acțiunea nu ar trebui
să fie acordată a doua oară împotriva celui care a plătit daunele evaluate. Nu se poate considera că starea persoanei care a fost
absentă în interes de serviciu pentru stat s-a înrăutățit, deoarece această acțiune nu se referă atât de mult la afacerile sale
private, cât la răzbunarea publică.
498. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
Este interzis să înrăutățești starea unui mormânt, dar este legal să repari un monument care s-a degradat și s-a ruinat, dar fără
să atingi corpurile conținute în el.
499. Macer, Public Prosecutions, Cartea I.
Infracțiunea de violare a unui mormânt poate fi considerată ca intrând în termenii Legii iuliene referitoare la violența publică,
și în acea parte în care se prevede că va fi pedepsit cel care împiedică pe cineva să celebreze ceremonii funerare sau să
îngroape un cadavru; deoarece cel care violează un mormânt comite un act care împiedică înhumarea.
500. The Same, Public Prosecutions, Cartea a II-a.
O acțiune pecuniară se acordă și pentru violarea unui mormânt.
501. Papinianus, Întrebări, Cartea a VIII-a.
S-a pus întrebarea dacă dreptul la acțiune pentru violarea unui mormânt aparține moștenitorului necesar, atunci când acesta
nu s-a amestecat în bunurile moștenirii. Am considerat că el poate foarte bine să intenteze această acțiune, care este introdusă
în conformitate cu ceea ce este bun și drept. Și, dacă ar trebui să o introducă, nu trebuie să aibă nicio teamă față de creditorii
moștenirii; deoarece, deși această acțiune este derivată din ea, totuși nu primește nimic prin voința defunctului și nici nu
obține nimic din urmărirea bunurilor, ci doar ca urmare a pedepsei aplicate de lege.
502. Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
Persoanele vinovate de violarea mormintelor și care au sustras cadavrele sau oasele sunt pedepsite cu pedeapsa extremă, dacă
sunt de rang inferior; cele de rang superior sunt deportate pe vreo insulă; altele încă sunt fie relegate, fie condamnate la mine.
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Tit. 13. În ceea ce privește șantajul.

503. Ulpianus, Opinii, Cartea a V-a.
Dacă extorcarea este comisă sub un pretins ordin al guvernatorului, guvernatorul provinciei va ordona restituirea bunurilor
predate prin teroare și va pedepsi infracțiunea.
504. Macer, Public Prosecutions, Cartea I.
Urmărirea penală pentru șantaj nu este publică, dar dacă cineva a primit bani pentru că a amenințat pe altcineva cu o acuzație
penală, urmărirea penală poate deveni publică în conformitate cu Decretele Senatului, prin care se dispune ca toți cei care sau alăturat denunțării unor persoane nevinovate și au primit bani în schimbul acuzației, sau neacuzării altora, sau pentru a da
sau a nu da mărturie împotriva lor, să fie pasibili de pedeapsa legii corneliene.

Tit. 14. Cu privire la cei care fură vite.
505. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, cartea VIII.
Divinul Hadrian, la Conciliul de la Baetica, a afirmat într-un Rescript referitor la hoții de vite: "Când cei care alungă vitele
sunt pedepsiți cel mai aspru, ei sunt de obicei condamnați la sabie". Totuși, ei nu sunt pedepsiți cu cea mai mare severitate
peste tot, ci doar în acele locuri unde această specie de infracțiune este comisă cel mai frecvent; în rest, ei sunt condamnați la
muncă silnică în lucrările publice, iar uneori doar temporar.
506. Sunt considerați în mod corespunzător hoți de vite cei care scot vitele de pe pășuni sau din turme și le prăduiesc, ca să
zic așa; și ei exercită această ocupație de a fura vite ca pe o meserie obișnuită atunci când iau cai sau vite din turmele din care
fac parte. Dacă, totuși, cineva alungă un bou pierdut sau cai care au fost lăsați singuri, nu face parte din această categorie, ci
este doar un hoț obișnuit.
507. Totuși, cel care alungă o scroafă, o capră sau o oaie nu trebuie pedepsit la fel de aspru ca cel care fură animale mai mari.
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508. Deși Hadrian a stabilit pentru această infracțiune pedeapsa minelor, a muncii la lucrările publice sau a sabiei, totuși, cei
care nu aparțin celui mai de jos rang al societății nu ar trebui să fie supuși acestei pedepse, pentru că ei ar trebui fie să fie
retrogradați, fie expulzați din ordinul lor. Totuși, cei care alungă vitele, în timp ce sunt înarmați, nu sunt aruncați pe nedrept
la fiarele sălbatice.
509. Oricine alungă vitele al căror proprietar este în litigiu ar trebui să fie supus unei anchete civile, după cum spune
Saturninus; dar această regulă ar trebui să fie adoptată numai atunci când nu se caută un pretext pentru a fura vitele, ci cel
acuzat, determinat de motive întemeiate, a crezut de fapt că vitele îi aparțin.
510. Macer, Public Prosecutions, Cartea I.
Infracțiunea de alungare a vitelor nu este supusă urmăririi publice, deoarece trebuie mai degrabă clasificată ca furt; dar,
întrucât majoritatea infractorilor de acest gen merg înarmați, dacă sunt arestați, ei sunt de obicei pedepsiți mai aspru din acest
motiv.
511. Callistratus, Despre investigațiile juridice, Cartea a VI-a.
Oile, proporțional cu numărul celor alungate, îl fac pe om fie un hoț de rând, fie un însușitor de vite. Anumite autorități au
considerat că zece oi constituie o turmă, la fel ca și patru sau cinci porci, atunci când sunt alungate de la o stână; dar un hoț
de vite comite această infracțiune dacă fură doar un cal sau un bou.
512. De asemenea, ar trebui să fie pedepsit mai aspru cel care alungă o turmă îmblânzită dintr-un grajd, și nu dintr-o pădure,
sau una care face parte dintr-o turmă mai mare.
513. Cei care au săvârșit deseori această infracțiune, chiar dacă au luat doar unul sau două animale deodată, sunt totuși,
clasificați ca hoți de vite.
514. Cei care adăpostesc infractori de acest fel ar trebui, conform unei epistole a Divinului Traian, să fie pedepsiți prin
exilarea din Italia timp de zece ani.
Tit. 15. Cu privire la prevaricație.
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515. Ulpianus, Despre edictul pretorului, Cartea a VI-a.
Un prevaricator este o persoană care ia ambele părți și ajută partea adversă prin trădarea propriei cauze. Acest termen, spune
Labeo, provine de la un concurs variabil, căci acționează în acest fel cel care, fiind aparent de o parte, o favorizează de fapt
pe cealaltă.
516. Un prevaricator, numit propriu-zis astfel, este cel care apare ca acuzator într-un proces penal. Un avocat, însă, nu se
spune corect că este un prevaricator. Ce ar trebui atunci să se facă cu el dacă se face vinovat de acest delict, fie într-o
procedură privată, fie într-o procedură publică, adică dacă și-a trădat propria parte? Este obișnuit ca el să fie pedepsit în mod
arbitrar.
517. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a IX-a.
Trebuie amintit faptul că, în prezent, cei care se fac vinovați de această infracțiune sunt pedepsiți cu o sancțiune arbitrară.
518. Macer, Procurări publice, Cartea I.
Judecata pentru prevaricație este fie publică, fie introdusă prin cutumă.
519. Dacă inculpatul se opune procurorului într-o cauză penală, susținând că a fost deja acuzat de aceeași infracțiune de către
un altul și achitat, legea iuliană referitoare la urmărirea penală prevede că el nu poate fi urmărit penal până când nu se
cercetează infracțiunea imputată de primul acuzator și hotărârea pronunțată cu privire la aceasta. Prin urmare, se înțelege că
soluționarea cauzelor de acest tip face parte din categoria urmăririi penale.
520. În cazul în care se spune că infracțiunea de tergiversare a fost comisă de un avocat, nu se poate iniția o urmărire penală
publică; și nu are nicio importanță dacă se spune că a comis-o în cadrul unei proceduri publice sau private.
521. Prin urmare, dacă cineva este acuzat că a renunțat la o urmărire publică, cazul nu va fi public, deoarece nicio lege nu a
prevăzut acest lucru; iar o acuzație publică nu este autorizată de acel decret al Senatului care prescrie pedeapsa de cinci lire
de aur împotriva oricui renunță la o cauză.
522. Același, Acuzații publice, Cartea II.
Dacă o persoană împotriva căreia nu poate fi intentată o acțiune pentru calomnie este condamnată pentru că a fost
prevaricator într-o cauză penală, ea va deveni infamantă.
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523. Venuleius Saturninus, Public Prosecutions, Book II.
Un acuzator condamnat pentru tergiversare nu mai poate ulterior să aducă o acuzație în temeiul legii.
524. Paulus, Despre urmărirea penală publică.
Într-un rescript al împăratului nostru și al părintelui său s-a stabilit că, în cazul infracțiunilor care se opun ca fiind
extraordinare, prevaricatorii vor fi pedepsiți cu aceeași pedeapsă la care ar fi fost pasibili, dacă ei înșiși ar fi încălcat legea
prin care acuzatul a fost achitat prin intermediul lor perfid.
525. Ulpianus, Despre impozite, Cartea a IV-a.
În toate cazurile, cu excepția celor în care este vorba de vărsare de sânge, oricine îl corupe pe informator este considerat
condamnat, conform Decretului Senatului.

Tit. 16. Cu privire la cei care adăpostesc infractori.
526. Marcianus, Acuzații publice, Cartea a II-a.
Cei care adăpostesc infractori constituie una dintre cele mai rele clase de infractori, căci fără ei niciun infractor nu ar putea
rămâne ascuns mult timp. Legea dispune ca aceștia să fie pedepsiți ca și tâlharii. Ei ar trebui să fie plasați în aceeași clasă,
deoarece atunci când pot prinde hoții, le permit să plece, după ce au primit banii sau o parte din bunurile furate.
527. Paulus, Despre pedepsirea civililor.
Persoanele de către care este ascuns un hoț, care este fie legătura lor prin afinitate, fie ruda lor de sânge, nu ar trebui să fie
nici achitate, nici pedepsite aspru, pentru că infracțiunea lor nu este la fel de gravă ca cea a celor care ascund hoți care nu au
nicio legătură cu ei.
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Tit. 17. Cu privire la hoții care fură în băi.
528. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, cartea VIII.
Hoții nocturni ar trebui să fie judecați și pedepsiți în mod arbitrar, atunci când se demonstrează un motiv întemeiat, cu
condiția să avem grijă să nu se aplice o pedeapsă mai mare decât cea a muncii la lucrările publice. Aceeași regulă se aplică și
hoților care fură în băi. Dacă, totuși, hoții se apără cu arme, sau dacă au pătruns prin efracție sau au făcut ceva de acest fel,
dar nu au lovit pe nimeni, ei vor fi condamnați la mină, iar cei cu o poziție socială superioară vor fi exilați.
529. Marcianus, Procesele publice, Cartea a II-a.
Dacă comit furturi în timpul zilei, ei trebuie să fie judecați în mod obișnuit.
530. Paulus, Despre pedepsirea soldaților.
Un soldat care a fost prins furând o baie ar trebui să fie dat afară din serviciu în mod dezonorant.

Tit. 18. Cu privire la cei care evadează din închisoare și la jefuitori.
531. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, cartea VIII.
Frații divini au declarat într-un rescript adresat lui Aemilius Tiro, că persoanele care evadează din închisoare trebuie să sufere
moartea. Saturninus adoptă, de asemenea, părerea că cei care au evadat din închisoare, fie că au spart ușile, fie că au
conspirat cu alții închiși cu ei, ar trebui să fie pedepsiți capital, dar dacă au evadat din cauza neglijenței gardienilor, ar trebui
să sufere o pedeapsă mai ușoară.
532. Hoții, care sunt hoți mai atroce (căci acesta este sensul cuvântului) ar trebui să fie condamnați la muncă la lucrările
publice fie pe viață, fie pentru un anumit termen de ani; cei care sunt însă de rang superior ar trebui să fie temporar concediați
din ordinul lor sau obligați să plece dincolo de granițele țării lor; dar nici o pedeapsă specială nu a fost impusă asupra lor de
către Rescriptele imperiale. Prin urmare, în cazul în care se prezintă un motiv întemeiat, magistratul care are jurisdicție poate
pronunța o hotărâre în conformitate cu discreția sa.
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533. În mod similar, hoții care poartă genți, directarii și cei care pătrund în clădiri, vor fi pedepsiți în același mod. Împăratul
Marcus a ordonat ca un cavaler roman care a furat bani, după ce a spart un zid, să fie alungat din provincia Africii de unde a
venit, precum și din Cetate și din Italia, pe o perioadă de cinci ani. Cu toate acestea, este necesar ca, după ce s-a demonstrat
un motiv întemeiat, să se pronunțe o decizie cu referire atât la cei care sparg case, cât și la ceilalți infractori menționați mai
sus, în funcție de circumstanțele care însoțesc infracțiunea; cu condiția ca nimeni să nu fie condamnat la o pedeapsă mai
severă decât cea a muncii la lucrările publice, dacă este plebeu, iar dacă este de rang superior, să nu sufere o pedeapsă mai
severă decât cea a exilului.
534. Paulus, Cu privire la îndatoririle prefectului gărzii de noapte.
Diferite pedepse sunt aplicate persoanelor care pătrund prin efracție în case, căci cei care pătrund noaptea sunt cei mai atroce,
de aceea sunt de obicei biciuiți și condamnați la mineriadă. Cei care intră prin efracție ziua, însă, sunt mai întâi biciuiți și apoi
condamnați la muncă silnică pe viață sau pentru o perioadă determinată.

Tit. 19. Cu privire la spolierea moșiilor.

535. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
Când cineva jefuiește averea altuia, se obișnuiește ca acesta să fie pedepsit arbitrar, prin acuzația de spoliere a unei
proprietăți, așa cum prevede un Rescript al Divinului Marcus.
536. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a IX-a.
În cadrul urmăririi penale a infracțiunii de jefuire a unei proprietăți, guvernatorul provinciei ar trebui să ia cunoștință de
aceasta pe cale judiciară; căci atunci când acțiunea pentru furt nu poate fi intentată, rămâne doar recursul la guvernator.
537. Este evident că infracțiunea de jefuire a unei moșteniri nu poate fi urmărită decât în împrejurări în care acțiunea pentru
furt nu poate fi exercitată, adică înainte ca moștenirea să fi fost intrată în posesie, sau după ce a fost intrată în posesie, dar
înainte ca moștenitorul să fi intrat în posesia bunurilor; căci este clar că, în acest caz, acțiunea pentru furt nu va putea fi
exercitată, deși nu există nici o îndoială că poate fi exercitată una pentru producerea bunurilor, dacă cineva dorește acest
lucru pentru a putea să le revendice.
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538. Marcianus, Public Prosecutions, Cartea a II-a.
Divinii Severus și Antoninus au afirmat într-un Rescript că oricine dorea să urmărească în mod extraordinar infracțiunea de
jefuire a unei proprietăți o putea face fie în fața prefectului orașului sau a guvernatorului ; fie putea cere proprietatea de la
posesori prin procedura obișnuită.
539. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
Proprietatea unei moșii aparține în comun tuturor moștenitorilor și, prin urmare, cel care aduce o acuzație pentru infracțiunea
de jefuire și are câștig de cauză este considerat că a beneficiat și coeredele său.
540. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
O soție nu poate fi acuzată de infracțiunea de jefuire a unei proprietăți, deoarece acțiunea de furt nu poate fi introdusă
împotriva ei.
541. Paulus, Despre Neratius, Cartea I.
Dacă, fără să știi că anumite bunuri aparțin unei moșii, le iei, Paulus spune că ai comis un furt. Furtul unui bun care aparține
unei moșii nu este comis mai mult decât cel al unui bun care nu are proprietar, iar părerea celui care îl fură nu schimbă în
niciun fel caracterul acțiunii.

Tit. 20. Cu privire la stelionat.

542. Papinianus, Opinii, Cartea I.
Acțiunea de stellionatus nu este inclusă în urmăririle publice sau în acțiunile private.
543. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a VIII-a.
O judecată pentru această infracțiune nu marchează pe nimeni cu infamie, dar este urmată de o pedeapsă extraordinară.
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544. Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a III-a.
Acuzația lui Stellionatus intră în jurisdicția guvernatorului.
545. Trebuie amintit că cei care au comis orice act fraudulos pot fi urmăriți pentru această infracțiune, adică dacă nu există
alta de care să poată fi acuzați, căci ceea ce în dreptul privat dă naștere unei acțiuni pentru fraudă este baza unei urmăriri
penale într-o acuzație de Stellionatus. De aceea, ori de câte ori infracțiunea nu are un nume, o desemnăm Stellionatus. În mod
special, însă, acest lucru se aplică oricui care schimbă sau dă în plată bunuri prin înșelăciune, atunci când bunurile au fost
grevate de sarcini pentru altcineva, iar acesta ascunde acest fapt; căci toate cazurile de acest fel includ stellionatus. Și, în
cazul în care cineva a înlocuit un articol cu altul; sau a pus deoparte bunuri pe care era obligat să le livreze, sau le-a stricat, el
este, de asemenea, răspunzător pentru această infracțiune. De asemenea, dacă cineva s-a făcut vinovat de impostură, sau a
fost în complicitate pentru a provoca moartea altcuiva, poate fi urmărit penal pentru Stellionatus. Și, în general, ar trebui să
spun că, acolo unde lipsește numele oricărei infracțiuni, se poate aduce o acuzație pentru această infracțiune, dar nu este
necesar să enumerăm diferitele cazuri.
546. Cu toate acestea, nicio pedeapsă nu este prevăzută legal pentru Stellionatus, deoarece, conform legii, nu este o crimă. Cu
toate acestea, se obișnuiește ca el să fie pedepsit în mod arbitrar, cu condiția ca, în cazul plebeilor, pedeapsa aplicată să nu fie
mai severă decât cea a condamnării la mine. Dar, în cazul celor care ocupă o poziție mai înaltă, ar trebui să se aplice
pedeapsa exilului temporar sau a expulzării din ordinul lor.
547. Oricine a ascuns în mod fraudulos o marfă poate fi urmărit special pentru această infracțiune.
548. Modestinus, Despre pedepse, Cartea a III-a.
Atunci când cineva jură într-un instrument scris că bunurile gajate îi aparțin, comițând astfel un sperjur, acesta devine
Stellionatus și, prin urmare, vinovatul ar trebui trimis în exil temporar.

Tit. 21. Cu privire la înlăturarea hotarelor.
549. Modestinus, Reguli, Cartea a VIII-a.
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Pedeapsa pentru înlăturarea hotarelor nu este o amendă pecuniară, ci trebuie reglementată în funcție de poziția socială a celor
vinovați.
550. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a III-a.
Divinul Hadrian a afirmat următoarele într-un rescript. Nu poate exista nicio îndoială că cei care înlătură monumentele
amplasate pentru a stabili granițe se fac vinovați de un act foarte rău. Totuși, în stabilirea pedepsei, gradul acesteia ar trebui
să fie determinat de rangul și intenția individului care a săvârșit infracțiunea, căci dacă sunt condamnate persoane de rang
eminent, nu există nicio îndoială că au comis fapta cu scopul de a obține pământul altora și pot fi relegate pentru o anumită
perioadă de timp, în funcție de vârsta lor; adică, dacă acuzatul este foarte tânăr, ar trebui să fie exilat pentru o perioadă mai
lungă de timp; dacă este bătrân, pentru o perioadă mai scurtă. În cazul în care alții și-au desfășurat afacerile și și-au furnizat
serviciile, aceștia vor fi pedepsiți și condamnați la muncă silnică la lucrările publice timp de doi ani. Dacă, însă, au îndepărtat
monumentele din ignoranță sau din greșeală, va fi suficient să fie biciuiți.
551. Același, Despre anchetele judiciare, Cartea a V-a.
O sancțiune pecuniară a fost stabilită prin legea agrară pe care Gaius Caesar a promulgat-o împotriva celor care îndepărtau în
mod fraudulos monumentele dincolo de locul lor și de limitele terenurilor lor; căci aceasta prevedea ca ei să plătească
Trezoreriei Publice cincizeci de aurei pentru fiecare semn de hotar pe care îl scoteau sau îl îndepărtau și să se acorde o
acțiune în justiție oricui dorea să o introducă.
552. Printr-o altă lege agrară, introdusă de divinul Nerva, se prevedea că, dacă un sclav sau o sclavă, bărbat sau femeie, fără
știrea stăpânului său, săvârșește această infracțiune cu rea intenție, va fi pedepsit cu moartea, dacă stăpânul sau stăpâna sa nu
preferă să plătească amenda.
553. Cei care, de asemenea, schimbă aspectul locului pentru a face neclară localizarea granițelor, cum ar fi transformarea
unui arbust într-un copac; sau a aratului într-o pădure; sau care fac orice altceva de acest fel, vor fi pedepsiți în conformitate
cu caracterul și rangul lor și cu violența cu care au fost comise faptele lor.

Tit. 22. Cu privire la asociații și corporații.

554. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
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Prin Decretele împăraților, guvernatorii provinciilor sunt îndrumați să interzică organizarea de asociații corporative și nici
măcar să permită soldaților să le formeze în tabere. Cu toate acestea, soldaților mai săraci li se permite să-și pună solda în
fiecare lună într-un fond comun, cu condiția să se adune doar o singură dată în această perioadă, de teamă că, sub un astfel de
pretext, ar putea organiza o societate ilegală, despre care Divinul Severus a afirmat într-un Rescript că nu trebuie tolerată, nu
doar la Roma, ci și în Italia și în provincii.
555. A se aduna în scopuri religioase nu este însă interzis dacă, prin aceasta, nu se comite niciun act împotriva Decretului
Senatului prin care sunt interzise societățile ilicite.
556. Nu este legal să te înscrii în mai multe asociații autorizate de lege, așa cum au decis Divinii Frați. Dacă cineva devine
membru a două asociații, se prevede printr-un rescript că el trebuie să aleagă pe cea căreia preferă să aparțină și va primi de
la organismul din care se retrage tot ceea ce i se cuvine din bunurile deținute în comun.
557. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a VII-a.
Oricine devine membru al unei asociații ilicite este pasibil de aceeași pedeapsă la care sunt supuși cei care au fost condamnați
pentru că au ocupat locuri publice sau temple cu ajutorul unor oameni înarmați.
558. Marcianus, Acuzații publice, Cartea a II-a.
În cazul în care asociațiile sunt ilegale, ele vor fi dizolvate în conformitate cu mandatele și constituțiile imperiale și cu
decretele Senatului. Când sunt dizolvate, membrilor li se permite să împartă între ei banii sau bunurile deținute în comun,
dacă există așa ceva.
559. Într-un cuvânt, dacă o asociație sau orice corp de acest fel nu se reunește cu autoritatea Decretului Senatului sau a
Împăratului, această adunare este contrară prevederilor Decretului Senatului și ale Mandatelor și Constituțiilor imperiale.
560. De asemenea, este legal ca sclavii să fie admiși în asociațiile de persoane indigente, cu acordul stăpânilor lor; iar cei care
au în grijă astfel de societăți sunt notificați prin prezenta că nu pot primi un sclav într-o asociație de persoane indigente fără
știrea sau acordul stăpânului său, iar dacă o fac, că vor fi pasibili de o pedeapsă de o sută de aurei pentru fiecare sclav admis.
561. Gaius, Despre legea celor douăsprezece table, Cartea a IV-a.
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Membrii sunt cei care fac parte din aceeași asociație pe care grecii o numesc hetaireiană. Ei sunt autorizați legal să încheie
între ei orice contracte doresc, cu condiția să nu facă nimic care să încalce legea publică.
Textul pare să fi fost preluat din cel al lui Solon, care este următorul: "Dacă poporul, sau frații, sau cei care sunt asociați
împreună în scopul sacrificiului, sau marinarii, sau cei care sunt înmormântați în același mormânt, sau membrii aceleiași
societăți care trăiesc în general împreună, ar fi încheiat sau încheie vreun contract între ei, tot ceea ce vor conveni va rămâne
valabil, dacă legile publice nu interzic acest lucru."

Tit. 23. Cu privire la acțiunile populare.

562. Paulus, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
Noi numim acțiune populară aceea care protejează drepturile părții care o introduce, precum și pe cele ale poporului.
563. Același, Despre Edict, Cartea I.
În cazul în care mai multe persoane introduc o acțiune populară în același timp, pretorul va alege pe cea mai potrivită dintre
ele.
564. Ulpianus, Despre Edict, Cartea I.
Dacă procesul este intentat de mai multe ori pentru aceeași cauză, atunci când este vorba de același act, poate fi invocată
excepția ordinară a autorității de lucru judecat.
565. În acțiunile populare, se dă preferință părții interesate. 4. Paulus, Despre edict, Cartea a III-a.
Acțiunea populară este acordată unei persoane ale cărei drepturi sunt neafectate, adică unei persoane care poate intenta o
acțiune în temeiul Edictului.
566. Același, Despre Edict, Cartea a VIII-a.
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Atunci când cineva este acționat în judecată printr-o acțiune populară, el poate numi un avocat care să-l apere, dar cel care
introduce acțiunea nu poate numi unul.
567. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXV.
Acțiunile populare nu se acordă femeilor și minorilor, cu excepția cazului în care aceștia sunt interesați în cauză.
568. Paulus, Despre Edict, Cartea a XLI-a.
Acțiunile populare nu se transmit celui căruia i-a fost restituită o moșie în temeiul Decretului Trebellian al Senatului.
569. Persoana îndreptățită să intenteze aceste acțiuni nu este considerată ca fiind avantajată pecuniar din acest motiv.
570. Ulpianus, Despre Edict, Cartea I.
Toate acțiunile populare nu sunt acordate împotriva moștenitorilor și nici dreptul de a le intenta nu este extins dincolo de
termenul de un an.
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Cartea XLVIII

1. Despre urmăririle penale.
2. Cu privire la acuzații și inscripții.
3. Cu privire la custodia și înfățișarea persoanelor dependente în cauzele penale.
4. Cu privire la legea iuliană referitoare la infracțiunea de lezmajestate.
5. Cu privire la legea iuliană pentru pedepsirea adulterului.
6. Cu privire la legea iuliană privind violența publică.
7. Cu privire la legea iuliană referitoare la violența privată.
8. Cu privire la legea corneziană referitoare la asasini și otrăvitori.
9. Cu privire la legea pompeiană referitoare la paricizi.
10. Cu privire la legea corneziană privind înșelăciunea și la decretul libian al Senatului.
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11. Cu privire la legea iuliană privind șantajul.
12. Cu privire la legea iuliană privind dispozițiile.
13. Cu privire la legea iuliană privind pecinginea, sacrilegiul și soldurile.
14. Cu privire la legea iuliană cu referire la căutarea ilegală de funcții.
15. Cu privire la legea fauliană cu referire la răpitori.
16. Cu privire la decretul turpilian al Senatului și la respingerea acuzațiilor.
17. Cu privire la condamnarea persoanelor care sunt căutate sau care sunt absente.
18. Cu privire la tortură.
19. În ceea ce privește pedepsele.
20. În ceea ce privește bunurile persoanelor care au fost condamnate.
21. Cu privire la proprietatea celor care fie s-au sinucis, fie au corupt (..)
22. Cu privire la persoanele care sunt interzise, retrocedate și deportate.
23. În ceea ce privește persoanele asupra cărora a fost pronunțată o sentință (..)
24. Cu privire la cadavrele persoanelor care sunt pedepsite.

Tit. 1. Despre urmărirea penală.
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1. Macer, Despre urmărirea penală, Cartea I.
Nu sunt publice toate cauzele în care este implicată o crimă, ci numai cele care derivă din legile referitoare la urmărirea
penală a crimelor, cum ar fi Legea iuliană asupra trădării; Legea iuliană asupra adulterului; Legea corneziană asupra
asasinilor și otrăvitorilor; Legea pompeiană asupra parricidului; Legea iuliană privind pecinginea; Legea corneziană privind
testamentele; Legea iuliană privind violența privată; Legea iuliană privind violența publică; Legea iuliană privind mituirea
alegătorilor; Legea iuliană privind șantajul; și Legea iuliană privind creșterea prețului alimentelor.
(1) Paulus, Despre edictul pretorului, Cartea XV.
Unele infracțiuni penale sunt capitale, iar altele nu. Cele care sunt capitale presupun pedeapsa exilului sau a exilului, adică
interdicția de a folosi apa și focul. Căci prin aceste pedepse se pierd drepturile civile ale infractorului, căci celelalte pedepse
se numesc propriu-zis relegare și nu exil, căci atunci se păstrează drepturile cetățenești. Pedepsele care nu sunt capitale sunt
cele în care pedeapsa este fie pecuniară, fie corporală.
0. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXV.
O urmărire penală este anulată prin moartea acuzatului de ambele sexe.
3. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXVII.
Se întâmplă uneori ca o urmărire penală să fie prejudiciată, ca în acțiunea în temeiul legii Aquilian; în acțiunea de furt și în
cea pentru bunurile luate prin violență; în interdictul Unde vi și în cel pentru a obliga la prezentarea unui testament; pentru că
în aceste cazuri sunt implicate chestiuni private.
(1) Ulpianus, Disputații, cartea VIII.
Atunci când cineva este acuzat de crimă, trebuie să dovedească faptul că nu este vinovat și nu poate acuza pe altcineva
înainte de a fi el însuși achitat; căci în Constituțiile imperiale se stabilește că un acuzat trebuie să fie exonerat nu prin
acuzarea altora de crimă, ci prin propria sa nevinovăție.
4. Nu se știe dacă cineva poate aduce o acuzație atunci când a fost achitat sau când a suferit o pedeapsă; căci împăratul nostru
și Divinul Părinte au decis că nu poate începe o acuzație după ce a fost condamnat. Cred, totuși, că acest lucru se referă doar
la cei care și-au pierdut fie dreptul la cetățenie, fie libertatea.
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5. Este clar că acuzațiile care au fost începute înainte de condamnare pot fi finalizate după aceea. 6. Marcianus, Institutes,
cartea XIV.
În cazul în care o persoană care a fost acuzată de crimă moare, iar pedeapsa este stinsă, indiferent de starea în care se află
acuzația de crimă stinsă, magistratul care are competența interesului pecuniar implicat poate continua ancheta.
0. Macer, Acuzații publice, Cartea a II-a.
O condamnare pentru orice crimă nu face un om infamant, ci numai acelea care au caracterul de urmărire publică. Prin
urmare, infamia nu rezultă din condamnarea pentru o crimă care nu face obiectul unei urmăriri publice, cu excepția cazului în
care infracțiunea poate face obiectul unei acțiuni care, chiar și în cazul unei judecăți private, marchează pe cel condamnat cu
infamie, ca de exemplu, cea de furt, cea de tâlhărie cu violență și cea de lovire.
(256) Paulus, Public Prosecutions.
Ordinea de a efectua urmărirea penală publică pentru infracțiuni capitale nu mai este în uz; există totuși pedeapsa prevăzută
de legi, iar infracțiunile sunt dovedite în mod arbitrar.
6. Marcianus, Despre urmărirea penală publică, Cartea I.
Trebuie reținut că, dacă cineva nu-și apără propriul sclav, atunci când acesta este acuzat de o crimă capitală, nu se va
considera că l-a abandonat; și, prin urmare, dacă sclavul va fi achitat, nu va deveni liber, ci va rămâne în continuare
proprietatea stăpânului său.
(0) Papinianus, Definiții, Cartea II.
Cât timp procesul dintre acuzator și acuzat este în curs de judecată, se admite scuza absenței din motive întemeiate; și chiar
dacă acuzatul a fost chemat de trei ori pe zi timp de trei zile, el nu trebuie condamnat; sau dacă acuzatorul este absent, iar
acuzatul prezent, primul nu ar trebui să fie condamnat pentru acuzații rău intenționate.
23. Marcianus, Despre urmărirea penală publică, Cartea X.
Un sclav poate fi apărat de un avocat desemnat de stăpânul său, la fel de bine ca și de stăpânul său însuși.
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23. Modestinus, Despre pedepse, Cartea a III-a.
Magistratul care urmează să judece cazurile prizonierilor trebuie să invoce ajutorul celor mai iluștri cetățeni, precum și al
celor mai eminenți avocați, dacă toți locuiesc în principalul oraș al provinciei în care își exercită jurisdicția. Printr-un rescript
se prevede că prizonierii pot fi examinați chiar și în zilele de sărbătoare, astfel încât el să îi poată concedia pe cei care sunt
nevinovați și să continue cazurile celor care sunt vinovați și care merită pedepse severe.
23. Papinianus, Opinii, Cartea XV.
În cazul în care acuzatorul moare, cazul poate fi judecat de un altul, dacă guvernatorul provinciei consideră acest lucru
recomandabil.
23. Un agent nu va interveni în niciun scop în urmărirea unei crime; și acest lucru se aplică cu atât mai mult în cazul apărării.
24. Scuzele persoanelor absente pot fi prezentate judecătorilor în conformitate cu prevederile Decretului Senatului și, dacă
sunt prezentate motive întemeiate, decizia va fi amânată.
0. Același, Opinii, Cartea a XVI-a.
Sclavii unui ginere fiind acuzați de socrul său de administrare de otravă, guvernatorul provinciei a decis că tatăl se făcuse
vinovat de o urmărire răuvoitoare. Am dat ca părere că tatăl defunctului nu trebuie inclus printre persoanele infamante,
deoarece, deși s-ar putea intenta o urmărire penală de către copii pentru moartea fiicei, tatăl putea să aducă acuzația fără
niciun risc.

Tit. 2. Cu privire la acuzații și inscripții.

65536. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea I.
O femeie nu are voie să acuze pe nimeni într-o cauză penală decât dacă o face pentru moartea părinților sau a copiilor ei, a
patronului sau a patroanei, a fiului, a fiicei, a nepotului sau a nepoatei acestora.
131072. Papinianus, Despre adulter, Cartea I.
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Femeilor le este permis să formuleze o acuzație publică pentru anumite cauze, de exemplu, dacă o fac din cauza morții uneia
dintre acele persoane de ambele sexe împotriva cărora, dacă nu doresc, nu pot fi obligate să se prezinte ca martori, în
conformitate cu dispozițiile legii referitoare la mărturia publică. Senatul a ajuns la aceeași concluzie în ceea ce privește legea
corneliană privind probele. Cu toate acestea, femeile sunt autorizate să depună mărturie publică în cadrul unei urmăriri penale
cu privire la testamentul unui libert al tatălui sau al mamei lor.
14. Prin legea referitoare la testamente, a fost acordat dreptul pupilelor, cu sfatul tutorilor lor, de a intenta o urmărire penală
pentru moartea tatălui lor, așa cum unei pupile de sex feminin îi este permis să o facă pentru moartea bunicului ei, deoarece
Divinul Vespasian a permis pupilelor să intenteze o acțiune în justiție cu referire la testamentul tatălui lor; dar ele puteau
proceda prin interdict la fel ca și cum testamentul nu ar fi fost prezentat.
15. Paulus, Despre adulter, Cartea a III-a.
Următoarea este forma unei acuzații, prin inscripție: "Consulul, și data. În fața lui Așa și așa, pretor și proconsul, Lucius
Titius a declarat că a acuzat-o pe Maevia în temeiul Lex Julia de Adulteriis; și a susținut că a comis adulter cu Gaius Seius, în
așa și așa casă, în așa și așa lună, în timpul așa și așa consulat." Este necesar să se desemneze mai întâi locul în care a avut
loc adulterul, precum și persoana cu care se pretinde că a fost comis, precum și luna; pentru că acest lucru este prevăzut de
Legea iuliană referitoare la urmărirea penală publică și, în general, se aplică tuturor celor care aduc o acuzație împotriva
cuiva. Dacă procurorul nu dorește, nu este necesar să includă ziua sau ora.
(0) În cazul în care înscrierile nu sunt întocmite conform legii, numele acuzatului se șterge, iar procurorul are puterea de a
reînnoi acuzația.
(1) Cel care prezintă înscrisul trebuie să semneze ceea ce a declarat sau o altă persoană poate face acest lucru pentru el, dacă
nu știe să scrie.
(2) Dar dacă face o acuzație de o altă infracțiune, ca de exemplu, aceea de a fi împrumutat o casă pentru ca o matroană să o
folosească în scopul desfrânării, sau aceea de a fi eliberat un bărbat prins cu ea în adulter, sau aceea de a fi primit bani după
ce i-a surprins pe cei vinovați în flagrant delict, sau orice altceva de acest fel, trebuie să fie inclusă în document.
(3) În cazul în care acuzatorul moare sau, din alte motive, este împiedicat să facă acuzația, sau dacă se întâmplă ceva de acest
fel, numele acuzatului va fi șters, dacă acesta solicită acest lucru. Acest lucru este prevăzut de legea iuliană referitoare la
forță, precum și de decretul Senatului, astfel încât un altul să poată începe din nou urmărirea penală a acuzatului. Să vedem în
ce termen poate avea loc acest lucru. Se poate face în termen de treizeci de zile disponibile.
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23. Ulpianus, Despre adulter, Cartea a II-a.
Un om care a fost condamnat în cadrul unei urmăriri penale nu are dreptul să acuze el însuși pe nimeni, cu excepția cazului în
care, în conformitate cu termenii deciziei, este autorizat să inițieze o acțiune penală pentru moartea copiilor sau a patronilor
săi, sau pentru pierderea propriilor bunuri. Dreptul de a acuza este, de asemenea, retras celor care au fost infamați din cauza
unei urmăriri penale răuvoitoare, precum și celor care au intrat în arenă pentru a se lupta cu fiarele sălbatice, sau care
urmează profesia de bufon, sau care țin femei pentru prostituție, sau care au fost condamnați pentru prevaricație sau
calomnie, sau pentru că au primit bani în schimbul acuzării cuiva, sau pentru că i-au prejudiciat afacerile.
(5376) Același, Despre adulter, Cartea a III-a.
Nu există nicio îndoială că sclavii pot fi acuzați și de adulter. Cu toate acestea, cei cărora le este interzis să acuze pe cei liberi
de adulter, le este la rândul lor interzis să acuze sclavii. Cu toate acestea, un stăpân poate, în temeiul unui Rescript al
Divinului Marcus, să aducă o acuzație împotriva propriului său sclav pentru această infracțiune. Prin urmare, de la
promulgarea acestui rescript, stăpânul este obligat să își acuze sclavul, dar dacă soția sa este căsătorită legal, ea poate invoca
o excepție în bară.
23. Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a VII-a.
Proconsululul trebuie să asculte și să discute clar toate acuzațiile de mică importanță și fie să-i elibereze pe cei împotriva
cărora sunt aduse, fie să-i biciuiască cu vergi sau, dacă sunt sclavi, să-i biciuiască.
(23) Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a VII-a.
Când cineva îl acuză pe altul de o crimă, trebuie, mai întâi de toate, să semneze acuzația. Această regulă a fost introdusă cu
scopul de a împiedica pe cineva să denunțe pripit pe altul, atunci când știe că acuzația sa, dacă este falsă, nu va rămâne
nepedepsită.
18. Prin urmare, fiecare acuzator trebuie să precizeze care este infracțiunea care face obiectul acuzației și, de asemenea, că va
persevera în urmărirea penală până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești.
19. Guvernatorul nu trebuie să permită ca aceeași persoană să fie din nou acuzată de o infracțiune de care a fost achitată.
Acest lucru l-a afirmat Divinul Pius într-un Rescript adresat lui Salvius Valens. Dar să vedem, dacă în conformitate cu acest
Rescript o persoană nu poate fi acuzată de același individ, dacă nu poate fi acuzată de un altul. Atunci când un caz a fost
decis în ceea ce privește anumite persoane, acest lucru nu le prejudiciază pe altele, dacă cel care apare acum ca acuzator, îl
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acuză din cauza unui prejudiciu al său și dovedește că nu a știut că acuzația a fost adusă de altcineva, cred că există un motiv
întemeiat ca să i se permită să facă această acuzație.
20. Dacă, totuși, el ar fi urmărit pentru o altă crimă de către același acuzator, care în prima procedură l-a calomniat, cred că
celui care a fost condamnat o dată pentru urmărire criminală răuvoitoare nu ar trebui să i se permită cu ușurință să facă o
acuzație diferită, deși fiului procurorului trebuie să i se permită să facă acest lucru, atunci când aduce o altă acuzație penală
împotriva persoanei pe care tatăl său a acuzat-o, așa cum a afirmat Divinul Pius într-un Rescript către Julius Candidus.
21. Același Împărat a afirmat într-un Rescript că sclavii trebuie pedepsiți în locul unde se presupune că au săvârșit
infracțiunea, iar dacă stăpânul lor dorește să-i apere, nu poate cere să fie trimiși înapoi în provincia sa, ci trebuie să-și asume
apărarea lor acolo unde a fost comisă fapta ilegală.
22. Divinul Pius a afirmat într-un Rescript adresat lui Pontius Proculus că, în cazul în care un act sacrilegiu a fost comis întro provincie, iar ulterior o crimă mai puțin gravă a fost săvârșită într-o altă provincie, după ce a luat cunoștință de infracțiunea
comisă în propria sa provincie, el trebuie să-l trimită pe acuzat în cea în care s-a făcut vinovat de sacrilegiu.
0. Macer, Despre urmărirea penală, Cartea a II-a.
Vom înțelege mai ușor cine poate aduce o acuzație dacă știm cine nu o poate face. De aceea, anumitor persoane le este
interzis să acuze o crimă din cauza sexului sau a vârstei lor, ca femeilor sau minorilor. Mulți sunt descalificați din cauza
jurământului lor, de exemplu, cei care servesc în armată; alții nu pot fi aduși în instanță din cauza magistraturii sau a puterii
lor, atâta timp cât o exercită fără săvârșirea unei fraude. Alții, din nou, sunt interziși ca urmare a propriei lor criminalități, de
exemplu, persoanele infame. Unii sunt excluși din cauza câștigului dezonorant, cum ar fi cei care au depus două acuzații
semnate de ei împotriva a două persoane diferite; sau care au primit bani în schimbul acuzării sau neacuzării altora. Unii sunt
incompetenți ca urmare a condiției lor, cum ar fi, de exemplu, persoanele eliberate nu pot acționa împotriva patronilor lor.
23. Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
Alții sunt excluși din cauza suspiciunii de calomnie, de exemplu cei care, fiind subjugați, au dat o mărturie falsă.
0. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a VI-a.
Unii nu pot aduce o acuzație din. cauza sărăciei lor, cum ar fi cei care au mai puțin de cincizeci de aurei.
9472. Macer, Despre urmărirea penală, Cartea a II-a.
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Totuși, toate aceste persoane, dacă urmăresc în justiție vătămări suferite de ele sau moartea unor rude apropiate, nu sunt
excluse de la a aduce acuzații.
23. Atunci când copiii și liberții doresc să-și protejeze interesele, nu trebuie să fie împiedicați să se plângă de actele părinților
și patronilor lor; de exemplu, atunci când declară că au fost alungați cu forța din posesie, și nu o fac cu scopul de a aduce o
acuzație pentru infracțiunea de violență, ci pentru a putea intra în posesia bunurilor. Într-adevăr, unui fiu nu îi este interzis să
se plângă de fapta mamei sale, dacă susține că un copil a fost înlocuit în mod fals de către ea pentru a avea un coerede, dar nu
i se va permite să își acuze mama în temeiul legii corneliene.
24. O persoană nu poate acuza pe alta care a fost deja acuzată de o terță parte; dar oricine a fost achitat în mod public sau
privat, sau al cărui acuzator a renunțat la urmărirea penală și a fost eliminat dintr-un număr de acuzați, poate fi acuzat de o
altă persoană.
(23) Venuleius Saturninus, Despre urmărirea penală publică, Cartea a II-a.
Nu este legal să acuzi următoarele persoane, și anume: adjunctul împăratului, adică guvernatorul unei provincii, conform
deciziei lui Lentulus, pronunțată în timpul consulatului lui Sylla și Trio; nici adjunctul unui guvernator, pentru o crimă pe
care a comis-o înainte de a obține funcția sa; nici un magistrat al poporului roman; nici un magistrat al poporului roman; nici
cineva care lipsește în interes de serviciu pentru stat, cu condiția să nu fi plecat cu scopul de a se sustrage legii.
0. Persoanele care sunt catalogate drept infractori pot face uz de acest privilegiu, dacă, după ce au fost achitate, susțin că nu
ar trebui să fie din nou acuzate, ceea ce este în conformitate cu Epistola Divinului Hadrian adresată lui Glabrio, consul.
1. Legea iuliană referitoare la procedurile penale prevede că nimeni nu poate acuza două persoane în același timp, cu excepția
cazului în care este vorba de un prejudiciu pe care el însuși l-a suferit.
2. Atunci când o acuzație este adusă împotriva unui sclav, trebuie să se respecte aceeași regulă ca și cum ar fi fost liber,
conform unui Decret al Senatului promulgat pe vremea când Cotta și Messala erau consuli.
3. Sclavii pot fi acuzați în temeiul tuturor legilor, cu excepția Legii iuliene referitoare la violența privată; deoarece cei care
sunt condamnați în temeiul acesteia sunt pedepsiți prin confiscarea a treia parte a bunurilor lor, pedeapsă care nu poate fi
impusă unui sclav. Același lucru trebuie spus și cu referire la alte legi, prin care se aplică fie o pedeapsă pecuniară, fie o
pedeapsă capitală, care nu se aplică sclavilor, ca de exemplu, relegarea. Legea pompeiană referitoare la parricid este plasată
în această categorie, deoarece prima secțiune îi include pe cei care și-au ucis părinții, rudele de sânge sau patronii lor; ceea ce
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nu se aplică sclavilor, în ceea ce privește prevederile legii. Dar cum natura lor este similară, ei sunt pedepsiți în același mod.
Din nou, Cornelius Sylla a fost autorul deciziei conform căreia sclavul nu este inclus în legea corneliană care se referă la
vătămări; dar este pedepsit în mod arbitrar cu o pedeapsă mai severă.
23. Marcianus, Despre urmărirea penală publică, Cartea I.
Divinii Severus și Antoninus au afirmat într-un rescript că o femeie trebuie să fie ascultată de prefectul de subzistență pe
motiv de bunăstare publică, dacă aduce o acuzație referitoare la prețul excesiv al proviziilor. Nu există nicio îndoială că
persoanelor care au fost făcute infamante ar trebui să li se permită să inițieze proceduri de acest fel. De asemenea, soldații,
care nu pot urmări în justiție cazurile altora, pentru că sunt gardieni ai păcii, pot fi cu atât mai ușor autorizați să formuleze
această acuzație. Atunci când sclavii o aduc, ar trebui, de asemenea, să fie ascultați.
26. Paulus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a II-a.
Senatul a decretat că nimeni nu poate fi acuzat de aceeași crimă în temeiul mai multor legi.
27. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVI.
În cazul în care cineva, după ce a adunat mai multe persoane, este acuzat că a comis un prejudiciu cu intenție răuvoitoare,
reclamantul nu trebuie să fie obligat să renunțe la acțiunea sa civilă în scopul urmăririi infracțiunii.
(1) Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea II.
În cazul în care apar mai multe persoane care doresc să acuze același om de o infracțiune, judecătorul ar trebui să aleagă pe
unul dintre ei pentru a aduce acuzația; adică după ce s-a demonstrat o cauză adecvată prin investigarea caracterului, rangului,
interesului, vârstei, moravurilor sau orice alte atribute adecvate ale acuzatorilor.
28. Modestinus, Diferențe, Cartea a VI-a.
Atunci când un stăpân își apără sclavul pentru o infracțiune capitală, i se ordonă să dea o garanție pentru înfățișarea sa în
instanță.
29. Același, Opinii, Cartea XVII.
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Titia a amenințat că va dovedi că testamentul fratelui său Gaius este fals, dar nu a îndeplinit formalitățile cerute de acuzație în
termenul stabilit de guvernatorul provinciei. Acesta din urmă a decis a doua oară că nu putea merge mai departe cu acuzația
de testament fals. Titia nu a făcut apel la aceste decizii, dar a pretins că, după expirarea termenului, putea susține că
testamentul era nul. Întrucât Titia nu a făcut apel la decizia guvernatorului, întreb dacă ea ar putea ulterior să reînnoiască
acuzația că testamentul a fost falsificat. Răspunsul a fost că nu s-a precizat în mod clar pentru ce motiv ar trebui să fie
audiată, dacă ar fi inițiat o procedură de contestare a autorității deciziei.
30. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a V-a.
Frații Divini au afirmat într-un Rescript că moștenitorii unui acuzator nu ar trebui să fie obligați să urmărească infracțiunea.
31. De asemenea, Divinul Hadrian a afirmat într-un Rescript că nimeni nu poate fi obligat să acuze mai mulți acuzați.
32. Modestinus, Despre pedepse, Cartea a II-a.
Pedepsele care implică pierderea proprietății ca urmare a urmăririi penale nu trec la moștenitori, cu excepția cazului în care a
fost introdusă o problemă și a urmat o condamnare; cu excepția cazurilor de extorcare și trădare, care s-a decis că pot fi
urmărite în continuare chiar și după moartea acuzaților, împotriva cărora nu a fost inițiată nicio procedură anterior, pentru ca
bunurile lor să fie confiscate în favoarea Trezoreriei ; cu referire la care Divinii Severus și Antoninus au declarat într-un
Rescript că după ce cineva a comis o astfel de crimă, nu mai putea nici să înstrăineze vreuna dintre proprietățile sale, nici să
înstrăineze vreunul dintre sclavii săi. Dar, în ceea ce privește alte infracțiuni, pedeapsa putea începe să fie aplicată
moștenitorului doar în cazul în care acuzația fusese făcută în timpul vieții celui vinovat, chiar dacă nu a urmat o condamnare.
33. Papinianus, Opinii, Cartea XV.
Celui care este acuzat de o crimă capitală nu îi este interzis, înainte de judecată, să aducă în fața Trezoreriei orice chestiune în
care ar putea fi interesat.
0. Același, Opinii, Cartea a XVI-a.
Oricine aparține unei alte provincii, care este acuzat de o crimă, trebuie să fie urmărit și condamnat acolo unde se dovedește
că a fost comisă crima, ceea ce excelentul nostru împărat a declarat în termeni generali că trebuie respectat și cu referire la
soldați.
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Tit. 3. Cu privire la custodia și înfățișarea persoanelor dependente în cauzele penale.

23. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea II.
Atunci când persoanele acuzate trebuie să fie plasate în custodie, proconsulul trebuie să stabilească dacă trebuie să fie trimise
în închisoare, predate unui soldat sau încredințate în grija garanților lor sau în grija lor. Acest lucru se face de obicei după ce
se ia în considerare natura infracțiunii de care este acuzat inculpatul, sau rangul său distins, sau marea sa avere, sau prezumția
de nevinovăție, sau reputația sa.
(23) Papinianus, Despre adulter, Cartea I.
În cazul în care un sclav este acuzat de o infracțiune capitală, este prevăzut de legea urmăririi penale că el trebuie să furnizeze
o garanție pentru înfățișarea sa în fața instanței, chiar dacă garantul său este un străin. Dacă nu este apărat în acest mod, el
trebuie aruncat în închisoarea publică, pentru a se putea apăra singur în timp ce este ținut sub control.
0. De aceea, se discută de obicei dacă stăpânul ar trebui ca, ulterior, prin constituirea unei garanții, să i se permită să-și
elibereze sclavul din detenție. Edictul lui Domițian, prin care se prevede că eliberările obținute în temeiul Decretului
Senatului nu sunt aplicabile sclavilor de acest fel, sporește îndoiala deja existentă, deoarece legea însăși interzice ca el să fie
eliberat înainte ca cazul său să fie soluționat. Această interpretare, care este oarecum dură, este prea severă atunci când este
aplicată unui sclav al cărui stăpân este absent sau care, din cauza sărăciei, nu putea în acel moment să ofere o garanție. Căci
nu se poate spune că este lăsat fără apărare un sclav al cărui stăpân este prezent sau este gata să-l apere, dar este prea sărac
pentru a o face. Acest lucru poate fi admis cu atât mai ușor cu cât nu s-a luat prea mult timp pentru a găsi o garanție.
1. Cei care sunt obligați să se prezinte la tribunal din cauza unei alte infracțiuni comise anterior nu sunt incluși în numărul
acuzaților, conform unui Decret al Senatului. Această regulă este respectată și în cauzele private, în care părțile au dat
garanții, cu excepția cazului în care, din acest motiv, o acțiune temporară este în pericol de a se stinge prin trecerea timpului.
(23) Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea VII.
Divinul Pius a afirmat într-un Rescript, în limba greacă, adresat poporului din Antiohia, că oricine care era gata să ofere
garanții pentru înfățișarea sa nu trebuia să fie pus în închisoare, cu excepția cazului în care era evident că a comis o crimă atât
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de gravă încât nu trebuia să fie încredințat grijii unor garanți sau soldați, ci că trebuie să suporte pedeapsa cu închisoarea
înainte de a o suferi pe cea pentru crima de care se face vinovat.
23. Același, Despre îndatoririle proconsulului, cartea IX.
În cazul în care cineva nu prezintă o persoană acuzată de crimă și pentru care este responsabil, este pedepsit cu o pedeapsă
pecuniară. Cred însă că, dacă, prin fraudă, nu-l produce, ar trebui să fie și el condamnat în mod arbitrar. Dar dacă în cauțiune
sau în decretul guvernatorului nu este menționată o anumită sumă, iar obiceiul nu o stabilește, guvernatorul trebuie să decidă
ce sumă de bani trebuie plătită.
23. Venuleius Saturninus, Despre urmăririle publice, Cartea a II-a.
Dacă acuzatul a mărturisit, el trebuie aruncat în închisoare până la pronunțarea sentinței împotriva sa.
23. Marcianus, Despre urmăririle publice, Cartea a II-a.
24. Divinul Hadrian, într-un rescript adresat lui Julius Secundus, a făcut următoarea afirmație: "S-a stabilit în altă parte, întrun Rescript, că nu trebuie să se dea credit scrisorilor celor care trimit persoane acuzate la guvernatorul unei provincii, ca fiind
deja condamnate". Același lucru a fost prevăzut cu referire la Irenarhi, deoarece s-a constatat că nu toate persoanele aduc
acuzații împotriva altora cu bună credință. Dar există o Secțiune a Mandatului Imperial în care Divinul Pius, în perioada în
care a comandat în provincia Asia, a publicat sub forma unui Edict, că atunci când Irenarhii arestau hoți, ei trebuiau să-i
interogheze cu referire la complicii și asociații lor, și că trebuiau să trimită interogatoriile, reduse la scris și sigilate, pentru a
fi examinate de magistrat. Prin urmare, cei care sunt trimiși în astfel de circumstanțe ar trebui să fie din nou audiați, chiar
dacă au fost trimiși cu scrisori, sau aduși de către Irenarhi. Astfel, Divinul Pius și ceilalți împărați au afirmat în Rescripte că
procedurile ar trebui să fie luate ca într-o anchetă preliminară, chiar și cu referire la cei care au fost acuzați, dar nu au fost
încă condamnați, dacă apare cineva pentru a-i acuza. Prin urmare, atunci când se face o acuzație, Irenarhul este obligat să
apară și să urmărească acuzația pe care a pus-o în scris, iar dacă face acest lucru cu sârguință și cu credință, acțiunea sa ar
trebui să fie aprobată; dar dacă își produce dovezile cu puțină îndemânare, ar trebui să se noteze pur și simplu că Irenarhul a
întocmit un raport insuficient. Dacă, totuși, ar trebui să se constate că a pus întrebările cu răutate și nu a raportat răspunsurile
așa cum au fost date, ar trebui să se dea un exemplu, pentru ca el să nu mai încerce mai târziu ceva de același fel.
(23) Macer, Despre îndatoririle guvernatorului, Cartea II.
Guvernatorul unei provincii în care s-a comis o crimă obișnuiește să scrie colegilor săi, unde se spune că se află vinovații, și
să le ceară să-i trimită la el sub pază. Acest lucru a fost prescris și de anumite rescripturi.
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23. Paulus, Despre pedepsele soldaților.
Dacă un temnicer, după ce a fost corupt cu bani, permite ca prizonierii să rămână în custodie fără lanțuri, sau permite ca arme
sau otravă să fie introduse în închisoare, el ar trebui să fie pedepsit de către judecător ca parte a îndatoririlor sale oficiale; iar
dacă acest lucru a fost făcut fără știrea temnicerului, el ar trebui să fie îndepărtat din funcția sa pentru neglijență.
3328. Venuleius Saturninus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea I.
Regula este că, dacă soldații comit o crimă, trebuie să fie trimiși înapoi la ofițerul sub care au servit. Generalul șef are dreptul
de a-i pedepsi pe toți soldații aflați sub comanda sa.
(1) Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a II-a.
Pentru a împiedica pe oricine să concedieze prizonierii fără un motiv suficient, este prevăzut după cum urmează de către
Mandatele imperiale: "Dacă știi că persoanele încarcerate au fost eliberate prea repede și fără un motiv întemeiat de către
magistrați, vei ordona ca acestea să fie plasate în custodie și îi vei amenda pe cei care le-au eliberat; pentru că atunci când
magistrații știu că ei înșiși vor fi pedepsiți dacă eliberează prizonierii prea ușor, nu vor mai face acest lucru fără o investigație
adecvată."
42. Celsus, Digest, Cartea XXXVII.
Nu există nicio îndoială că, atunci când un om din orice provincie este adus din închisoare, cel care guvernează provincia în
care a fost inițiată procedura trebuie să ia cunoștință de infracțiune.
0. Se obișnuiește ca anumiți judecători, atunci când o cauză a fost audiată și s-a pronunțat o hotărâre, să trimită inculpatul
înapoi, împreună cu actele, la ofițerul care comandă în provincia din care a venit inculpatul. Acest lucru ar trebui să se facă
numai atunci când există un motiv întemeiat, pentru aceasta.
16777216. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a V-a.
Dacă soldații permit prizonierilor lor să evadeze, ei înșiși sunt responsabili și riscă să fie pedepsiți. Căci divinul Hadrian a
declarat într-un Rescript adresat lui Statilius Secundus, adjunctul său, că ori de câte ori cineva scapă din custodia soldaților,
trebuie să se stabilească dacă acest lucru s-a datorat unei neglijențe grave a soldaților sau unui accident, și dacă a fugit unul
dintre mai mulți sau mai mulți în același timp; iar soldații trebuie să fie predați la pedeapsă atunci când prizonierii au scăpat
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din custodia lor, dacă acest lucru s-a întâmplat din cauza unei neglijențe grave din partea lor; în caz contrar, trebuie să se dea
o decizie proporțională cu vina care li se atribuie. Același împărat a declarat într-un Rescript către Salvius, guvernatorul
Aquitania, că oricine ar fi permis unui prizonier să evadeze sau l-ar fi ținut în mod intenționat în așa fel încât să poată scăpa,
ar trebui să fie pedepsit. Dacă, totuși, acest lucru se întâmpla din cauza indulgenței la vin sau din cauza lenei paznicului,
acesta trebuia să fie pedepsit și degradat la cel mai mic grad militar. Dar în cazul în care acesta și-a pierdut prizonierul din
cauza unui accident, nu ar trebui să se ia nicio măsură împotriva lui.
45. Atunci când un prizonier scapă din mâinile civililor, cred că ar trebui să se facă aceeași investigație pe care am menționato ar trebui să se facă cu referire la soldați.
46. Același, Despre anchetele judiciare, Cartea a VI-a.
47. Atunci când persoanele care sunt încarcerate în închisoare conspiră pentru a-și rupe lanțurile și a evada, s-a decis că
trebuie să fie pedepsite fără a se face referire la cauza pentru care au fost încarcerate. Chiar dacă pot fi găsite nevinovate de
crima pentru care au fost ținute în detenție, totuși, ele trebuie pedepsite, iar cei care dezvăluie conspirația lor trebuie să fie
eliberați.
0. Herennius Modestinus, Despre pedepse, Cartea a IV-a.
Un prizonier nu ar trebui să fie încredințat cu ușurință unui nou recrut, deoarece, dacă acesta evadează, cel care i-a încredințat
prizonierul va fi vinovat.
23. Custodia unui prizonier nu trebuie încredințată unui singur gardian, ci la doi.
24. Cei care și-au pierdut prizonierii din cauza neglijenței sunt fie pedepsiți proporțional cu vina lor, fie sunt reduși în grad.
Dacă prizonierul era de mică importanță, după ce soldații au fost pedepsiți, ei vor fi readuși la posturile lor; dar dacă cineva
eliberează un prizonier din compasiune, își va pierde rangul în armată. Dacă, totuși, s-a făcut vinovat de fraudă în a-l lăsa să
plece, este pedepsit cu moartea sau este degradat la cel mai mic loc în armată. Uneori este grațiat, căci atunci când un
prizonier fuge cu unul dintre gardieni, grațierea este acordată și celuilalt.
25. Dacă prizonierul se sinucide sau se precipită de la înălțime, soldatul va fi de vină, adică va fi pedepsit.
26. Dacă gardianul însuși îl va ucide pe prizonier, el va fi vinovat de omucidere.
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27. Prin urmare, dacă se pretinde că prizonierul a murit în urma unui accident, acest lucru trebuie dovedit de martori și atunci
gardianul va fi iertat.
28. Pe lângă aceasta, atunci când prizonierul a evadat din vina gardianului său, dacă acesta din urmă are încă un interes în a-l
prinde, se obișnuiește, după ce se prezintă un motiv întemeiat, să i se acorde un anumit timp pentru a-l căuta pe fugar, după
ce a luat cu el un alt soldat.
29. În cazul în care un sclav fugar, care ar fi trebuit să fie restituit stăpânului său, este lăsat să scape, dacă persoana vinovată
are mijloacele necesare pentru a face acest lucru, Saturninus spune că trebuie să plătească valoarea sclavului către stăpânul
său.

Tit. 4. Despre legea iuliană referitoare la infracțiunea de lezmajestate.
23. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, cartea a VII-a.
Crima de lezmajestate poate semăna foarte mult cu cea de sacrilegiu.
(23) Se face vinovat de crima de lezmajestate cel care este comis împotriva poporului roman sau împotriva siguranței
acestuia, și este vinovat de ea cel prin intermediul căruia se iau cu rea intenție măsuri pentru moartea ostaticilor, fără ordinul
împăratului; sau atunci când apar în oraș oameni înarmați cu arme sau pietre, sau sunt adunați împotriva statului și ocupă
locuri publice sau temple; sau când au fost convocate adunări sau oameni convocați pentru seducție; sau atunci când, prin
ajutorul și sfatul răuvoitor al cuiva, s-au format planuri prin care magistrații poporului roman sau alți oficiali investiți cu
autoritate de comandă 6r pot fi uciși; sau atunci când cineva poartă arme împotriva guvernului, sau trimite un mesager sau o
scrisoare dușmanilor poporului roman, sau le comunică vreo parolă; sau comite orice act cu intenție răuvoitoare prin care
dușmanii poporului roman ar putea fi ajutați în planurile lor împotriva guvernului; sau când cineva solicită sau înfierbântă
soldați, pentru a stârni o seditie sau un tumult împotriva statului.
(23) Același, Disputații, Cartea VIII.
Sau atunci când un ofițer nu pleacă dintr-o provincie atunci când sosește succesorul său; sau când dezertează din armată; sau
când fuge la inamic ca persoană particulară; sau care, știind că o declarație este falsă, o introduce în registrele publice sau o
citește după ce a fost plasată acolo, pentru că și aceasta este inclusă în prima secțiune a Legii de lezmajestate.
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23. Marcianus, Institutes, cartea XIV.
Legea celor douăsprezece table dispune că oricine care stârnește un dușman sau îi predă un cetățean va fi pedepsit capital. Iar
Legea iuliană privind lesa majestate prevede că cel care lezează demnitatea statului este pasibil de răspundere, la fel ca și cel
care s-a supus inamicului în război, sau a ocupat un castel, sau a predat o tabără. Răspunde în temeiul aceleiași legi cel care
se angajează în ostilități, fără ordinul împăratului; sau care ridică soldați, sau echipează o armată; sau care, atunci când
succesorul său ajunge în provincie, nu îi predă armata, sau care renunță la comanda sa, sau care părăsește serviciul militar al
poporului roman; sau care, fiind un particular, îndeplinește cu bună știință și în mod fraudulos vreun act de autoritate sau de
magistratură; sau care determină să se facă oricare dintre lucrurile menționate mai sus.
52. Scaevola, Reguli, Cartea a IV-a.
Acela prin a cărui uneltire răuvoitoare cineva este obligat să jure ceva împotriva statului, sau armata poporului roman a fost
adusă într-o ambuscadă sau trădată inamicului; sau care, cu intenție răuvoitoare, a împiedicat inamicul să cadă în puterea
poporului roman; sau prin a cărui mijloc dușmanii poporului roman au fost aprovizionați cu provizii, arme, săgeți, cai, bani
sau orice altceva; sau care a determinat prietenii să devină dușmani ai poporului roman, sau care, cu intenții răuvoitoare, a
determinat regele unei națiuni străine să fie mai puțin supus poporului roman; sau care, prin planurile sale răuvoitoare, a făcut
ca mai mulți ostatici, bani și animale de povară să fie dați dușmanilor poporului roman, în dauna țării sale. De asemenea, cel
care, după ce vinovatul și-a mărturisit crima în instanță și a fost pus în închisoare, îi permite acestuia din urmă să evadeze.
53. Cel care topește statuile împăratului care au fost respinse este eliberat de răspundere pentru această crimă de către Senat.
0. Marcianus, Reguli, Cartea a V-a.
54. Nu comite infracțiunea de lezmajestate cel care repară statuile împăratului care s-au deteriorat din cauza vechimii.
5888. Nu comite nici crimă de lezmajestate cel care, aruncând o piatră fără să țintească nimic, lovește din greșeală o statuie a
împăratului; și acest lucru a fost afirmat de Severus și Antoninus într-un rescript adresat lui Julius Cassianus. Același împărat
a afirmat într-un rescript adresat lui Pontius că a vinde statuile împăratului care nu au fost încă consacrate nu este lese
majestate.
56. Venuleius Saturninus, Despre urmăririle publice, Cartea a II-a.
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Cei care topesc statuile împăratului care au fost deja consacrate, sau comit orice alt act de acest fel, sunt răspunzători în
temeiul legii iuliene referitoare la lesa majestate.
57. Modestinus, Pandectele, Cartea a XII-a.
Persoanele care sunt infame și nu au dreptul să aducă o acuzație sunt fără îndoială autorizate să o aducă pe aceasta.
5888. Soldații, de asemenea, care nu pot apăra alte cauze, pot acționa în această procedură; căci, întrucât ei păzesc pacea, ei,
mult mai mult decât alții, ar trebui să li se permită să aducă această acuzație.
5889. Sclavii, de asemenea, ar trebui să fie audiați ca acuzatori în cauze de acest fel, chiar și împotriva stăpânilor lor, precum
și liberții împotriva patronilor lor.
5890. Această acuzație, totuși, nu ar trebui să fie considerată de judecători ca oferind o oportunitate de a-și arăta venerația lor
pentru maiestatea împăratului, căci acest lucru ar trebui să se facă doar atunci când acuzația este adevărată; căci caracterul
personal al acuzatului ar trebui luat în considerare și dacă el ar fi putut să comită infracțiunea, precum și dacă a mai făcut sau
a plănuit ceva de aceeași natură, și de asemenea dacă era sănătos la minte, căci o scăpare a limbii nu ar trebui să fie
considerată în mod nechibzuit ca meritând o pedeapsă. Pentru că, deși persoanele nechibzuite ar trebui să fie pedepsite,
totuși, ele ar trebui să fie scuzate, la fel ca și nebunii, atunci când infracțiunea nu este inclusă în termenii stricți ai legii; sau
dacă ar trebui să fie pedepsită, ca fiind asemănătoare cu una specificată de lege.
5891. Infracțiunea de lezmajestate comisă prin defăimarea statuilor sau portretelor este mult mai gravă atunci când este
săvârșită de soldați.
0. Papinianus, Opinii, Cartea a XIII-a.
Femeile sunt, de asemenea, audiate în cazurile de lezmajestate. O femeie pe nume Julia a dezvăluit conspirația lui Lucius
Cataline și i-a furnizat consulului Marcus Tullius dovezile pe care să se bazeze acuzarea.
60. Hermogenianus, Legea, Cartea a V-a.
Divanul Severus a decis ca bunurile liberților care au fost condamnați pentru infracțiunea de lezmajestate să fie păstrate
pentru copiii lor și să fie confiscate în favoarea Trezoreriei dacă nu apare niciun copil al condamnatului.
61. Același, Epitome de drept, Cartea a VI-a.
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Poate fi acuzat de lezmajestate cel prin al cărui ajutor, sfat sau uneltire răuvoitoare o provincie sau un oraș a fost predat
inamicului.
0. Ulpianus, Disputații, Cartea a VIII-a.
Cel care moare în timp ce o acuzație împotriva sa este în curs de judecată își păstrează intactă starea civilă, deoarece crima se
stinge prin moarte, cu excepția cazului în care a fost acuzat de lezmajestate; căci dacă nu este absolvit de această infracțiune
de către succesorii săi, averea sa va fi confiscată în favoarea Trezoreriei. Este evident că nu toți cei acuzați de lesa majestate
în baza legii iuliene se află în această situație, ci doar cel care se face vinovat de înaltă trădare și este animat de intenții ostile
împotriva statului sau a împăratului. Căci dacă cineva este acuzat în temeiul oricărei alte secțiuni din Legea iuliană privind
lezmajestatea, el va fi eliberat de acuzație prin moarte.

Tit. 5. Cu privire la legea iuliană pentru pedepsirea adulterului.

(0) Ulpianus, Despre adulter, Cartea I.
Această lege a fost introdusă de divinul Augustus.
23. Același, Disputații, Cartea a VIII-a.
Legea iuliană prevede că oricine este nevoit să formuleze o acuzație de adulter, pentru că femeia s-a căsătorit înainte de a fi
înștiințată că va fi acuzată, nu poate formula acuzația împotriva ei până când nu a soluționat cazul acuzatului, iar cazul
acestuia nu este considerat ca fiind soluționat, decât dacă a fost condamnat.
23. Următoarea excepție poate fi invocată împotriva unui soț care aduce o acuzație în această calitate, și anume "Dacă se
spune că el a trădat legea, în sensul că, după ce a început o urmărire penală pentru adulter, a abandonat-o."
24. Infracțiunea de proxenetism este inclusă în Legea iuliană privind adulterul, deoarece a fost prevăzută o pedeapsă
împotriva soțului care profită pecuniar de pe urma adulterului soției sale; precum și împotriva celui care își păstrează soția
după ce aceasta a fost luată în adulter.
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25. Mai mult, cel care permite soției sale să comită această infracțiune, își disprețuiește căsătoria; și acolo unde cineva care
nu se indignează din cauza unei astfel de poluări, nu se aplică pedeapsa pentru adulter.
26. Oricine pretinde că a comis adulter cu ajutorul soțului, dorește, într-adevăr, să-și diminueze crima, dar o scuză de acest fel
nu este admisă. Prin urmare, dacă acuzatul dorește să denunțe soțul pentru că a acționat ca un pândar, el nu va fi ascultat,
dacă a fost acuzat o dată.
27. În cazul în care un soț ar încerca să își acuze soția într-un proces penal, acuzația de a fi acționat ca pândar al ei îl va
împiedica să formuleze acuzația? Eu cred că nu. Prin urmare, fapta soțului într-un caz de acest fel îl face responsabil, dar nu o
scuză pe soția sa.
28. Prin urmare, se poate pune întrebarea dacă cel care are cunoștință de urmărirea penală pentru adulter poate decide
împotriva soțului din cauza faptului că acesta a acționat ca un proxenet? Eu cred că poate face acest lucru. Căci Claudius
Gorgus, un bărbat foarte ilustru, după ce și-a acuzat soția și s-a constatat că, deși a prins-o în adulter, a păstrat-o totuși, a fost
condamnat de Divanul Severus pentru că s-a făcut vinovat de proxenetism, fără ca vreun acuzator să se fi înfățișat împotriva
lui.
29. Dar dacă un străin, după ce a fost acuzat, susține că soțul a fost vinovat de proxenetism, el nu-și diminuează propria crimă
și nici nu-l supune pe soț la o pedeapsă.
30. Dacă soțul și tatăl femeii se prezintă în același timp pentru a o acuza, se pune întrebarea: care dintre ei ar trebui să
primească preferința din partea pretorului? Cea mai bună opinie este că soțul ar trebui să aibă dreptul la preferință, deoarece
se poate crede că el va urmări acuzația cu mai multă furie și supărare. Acest lucru este atât de adevărat, încât chiar și în cazul
în care tatăl a apărut deja și a depus actele care conțin acuzația, dacă soțul nu a fost neglijent sau vinovat de întârziere, ci este
el însuși pregătit să aducă acuzația, să introducă dovezi și să o întărească, pentru ca cazul să fie mai ușor de dovedit în fața
judecătorilor, trebuie spus același lucru.
31. Dar ori de câte ori alții care au dreptul să aducă acuzația după soț și tată se grăbesc să o facă; se spune prin lege că cel
care are jurisdicția cauzei trebuie să stabilească cine va fi acuzatorul.
23. Același, Despre adulter, Cartea a II-a.
Prin urmare, dacă tatăl nu dovedește că soțul este infamant, sau dacă nu arată că a fost în conivență cu soția sa, mai degrabă
decât că are de fapt intenția de a o acuza, el trebuie să îi cedeze locul soțului.
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(1) Același, Disputații, Cartea a VIII-a.
Dacă soțul a apărut și a adus acuzația, timpul nu curge împotriva tatălui pentru a-l împiedica să o urmărească; totuși, până
când unul dintre ei inițiază o procedură, timpul, va curge împotriva amândurora; dar, într-adevăr, când soțul începe să o
urmărească, timpul rămas nu curge împotriva celui care nu poate face acest lucru. Acest lucru poate fi spus cu referire la
oricine care începe procedurile împotriva adulterului sau a adulterului, deoarece timpul încetează să curgă împotriva
persoanei care nu este făcută obiectul acuzației. Acest lucru este valabil pentru soți și tați.
66. Puterea de a aduce acuzația după soț și tată este acordată străinilor care au dreptul să o facă; căci, după ce au trecut
șaizeci de zile, patru luni, și chiar cele disponibile, sunt acordate străinilor.
67. În cazul în care un străin a fost primul care a adus acuzația, se pune întrebarea dacă, dacă apare soțul, i se poate permite
să acuze femeia. Cred că cea mai bună opinie este că, în acest caz, soțul ar trebui să fie audiat dacă nu s-a făcut vinovat de
neglijență. Prin urmare, chiar dacă acuzația a fost începută de un străin, iar femeia ar trebui să fie achitată, soțului ar trebui
totuși să i se permită să reînnoiască acuzația, cu condiția să poată invoca motive întemeiate pentru care a fost împiedicat să o
aducă anterior.
0. Julianus, Digest, Cartea LXXXVI.
Nu există nici o îndoială că o femeie cu care m-am căsătorit poate fi urmărită pentru adulterul comis în timpul primei sale
căsătorii, deoarece Legea iuliană prevede în mod clar, pentru pedepsirea adulterului, că, în cazul în care procedurile pentru
această infracțiune sunt intentate împotriva unei femei care este văduvă, acuzatorul are posibilitatea de a alege să acuze mai
întâi fie pe adulterin, fie pe adulterină, după cum preferă; dar dacă femeia este căsătorită, el trebuie să-l acuze mai întâi pe
adulterin și apoi pe femeie.
256. Papinianus, Despre adulter, Cartea I.
Legea iuliană nu se aplică decât persoanelor libere care au fost victime ale adulterului sau ale desfrânării. În ceea ce privește
sclavele, se poate recurge cu ușurință la acțiunea autorizată de legea Aquilian, iar cea pentru vătămare va fi, de asemenea,
admisă, iar acțiunea pretoriană pentru coruperea unei sclave nu va fi refuzată; astfel încât persoana vinovată de această crimă
nu va scăpa din cauza multiplicității acțiunilor.
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23. Legea desemnează în mod promiscuu și incorect aceeași crimă prin termenii de desfrânare și adulter. În mod corect,
adulterul este comis numai cu o femeie căsătorită; acest nume fiind adoptat din cauza faptului că copilul este născut de
altcineva decât soțul. Desfrânarea, pe care grecii o numesc "corupție", este comisă cu o virgină sau cu o văduvă.
24. Un fiu aflat sub controlul paternal, care este soț, nu se distinge, prin această lege, de unul care este propriul său stăpân.
Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript adresat lui Rosianus Geminus, că, chiar și fără consimțământul tatălui său, un fiu
aflat sub control patern poate aduce o acuzație în temeiul acestei legi.
25. Soțul, deși poate fi deja în curs de urmărire penală împotriva a două persoane pentru o altă infracțiune, poate, prin dreptul
său marital, să acuze o a treia persoană, deoarece acest caz nu este inclus printre celelalte.
23. Marcianus, Institutes, Cartea a X-a.
Bărbatul care contractează căsătoria cu propria sa pupila de sex feminin, încălcând decretul Senatului, nu este căsătorit în
mod legal; iar cel care a fost tutorele sau curatorul ei poate fi acuzat de adulter dacă se căsătorește cu o fată în vârstă de mai
puțin de douăzeci și șase de ani care nu i-a fost logodită, nu i-a fost destinată sau nu a fost menționată în acest scop într-un
testament.
23. Marcianus, în Cartea a doua despre adulter, a lui Papinianus, afirmă că o acuzație comună pentru incest poate fi adusă în
același timp împotriva celor două persoane în cauză.
23. Papinianus, Despre adulter, Cartea a II-a.
Oricine își împrumută cu bună știință casa pentru a permite ca acolo să se comită desfrâu sau adulter cu o matroană care nu
este soția sa sau cu un bărbat, sau care profită pecuniar de pe urma adulterului soției sale, indiferent de statutul său, este
pedepsit ca adulter.
73. Este clar că prin termenul "casă" se înțelege orice fel de locuință. 9. Ulpianus, Despre adulter, Cartea a IV-a.
Oricine împrumută casa unui prieten este, de asemenea, răspunzător.
74. Atunci când cineva încurajează săvârșirea desfrânării pe un câmp sau într-o baie, el ar trebui să fie inclus în lege.
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75. Când, totuși, persoanele obișnuiesc să se adune într-o casă oarecare cu scopul de a face aranjamente pentru a comite
adulter, chiar dacă acesta nu a fost comis în acel loc, totuși, se consideră că proprietarul și-a împrumutat casa pentru
comiterea desfrânării sau a adulterului, deoarece aceste infracțiuni nu ar fi fost comise dacă aceste întâlniri nu ar fi avut loc.
0. Papinianus, Despre adulter, Cartea a II-a.
O matroană înseamnă nu numai o femeie căsătorită, ci și o văduvă.
76. Femeile care își împrumută casele sau care au primit vreo compensație pentru desfrâul pe care l-au comis sunt, de
asemenea, răspunzătoare conform acestei secțiuni a legii.
77. O femeie care acționează în mod gratuit ca o cocotă cu scopul de a evita pedeapsa pentru adulter sau care își închiriază
serviciile pentru a apărea în teatru poate fi acuzată și condamnată pentru adulter în conformitate cu Decretul Senatului.
(0) Același, Despre adulter.
Un soldat care s-a compromis cu seducătorul soției sale ar trebui să fie eliberat de jurământul său și să fie deportat.
23. S-a decis foarte corect că un soldat care trăiește în concubinaj cu fiica surorii sale, deși aceasta nu este o căsătorie, va fi
pasibil de pedeapsă pentru adulter.
24. O femeie care este clasificată printre cei care au comis adulter nu poate fi apărată la tribunal cât timp este absentă.
25. Un socru care, într-o acuzație scrisă depusă la guvernator, a declarat că și-a acuzat nora de adulter, preferă să renunțe la
acuzație și să obțină zestrea ei. Se pune întrebarea dacă credeți că o astfel de schemă ar trebui să fie permisă. Răspunsul a fost
că este un exemplu foarte dezonorant ca o persoană, după ce a adus o acuzație împotriva nurorii sale, să dorească să renunțe
la aceasta și să rămână mulțumit cu profitul obținut din zestrea ei, deoarece căsătoria a fost dizolvată din vina femeii. De
aceea, nu va fi exclus pe nedrept cel care nu s-a rușinat să prefere avantajul zestrei la răzbunarea onoarei casei sale.
26. Este clar că oricine se face vinovat de adulter poate fi urmărit în termen de cinci ani de la momentul în care a fost comisă
crima, chiar dacă femeia ar fi moartă.
27. O anumită persoană a dorit să acuze o femeie de adulter și a cerut ca zilele pe care le-a petrecut în închisoare să nu fie
numărate împotriva sa. Eu, după ce am fost de acord cu acest lucru, un altul m-a contrazis; și, dacă aprobați opinia lui, vă rog
să-mi scrieți după ce ați analizat cu atenție chestiunea. Răspunsul a fost că atât termenii, cât și intenția legii susțin concluzia
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dumneavoastră; căci s-a hotărât ca numai zilele disponibile să fie socotite împotriva acuzatorului, adică cele în care acesta
poate îndeplini formalitățile cerute de acuzație. Prin urmare, fără îndoială, atunci când susțineți că zilele în care reclamantul a
fost în închisoare nu trebuie incluse printre aceste zile disponibile, nu există niciun motiv pentru a ne opune opiniei
dumneavoastră.
28. Cele șaizeci de zile care sunt socotite ca fiind disponibile și în care soțul poate aduce acuzația includ cu siguranță și
festivalurile, cu condiția ca acuzatorul să aibă puterea de a se prezenta în fața guvernatorului, deoarece informația poate fi
dată acestuia din urmă chiar și atunci când nu se află pe scaun. Dacă, totuși, a pierdut acest privilegiu, nu este împiedicat să
depună plângerea la judecător în celelalte patru luni.
29. S-a pus întrebarea dacă un bărbat poate, prin dreptul de soț, să acuze o femeie care i-a fost logodită și care, ulterior, a fost
dată în căsătorie de tatăl ei unui alt bărbat. Răspunsul a fost, cred eu, că acuzatorul, într-un caz de acest fel, inițiază o nouă
procedură atunci când dorește să aducă o acuzație de adulter, doar din acest motiv, că fata care îi fusese logodită a fost
ulterior dată de tatăl ei în căsătorie altuia.
30. O femeie poate fi urmărită penal pentru adulter după moartea soțului ei.
31. Femeia care cere amânare din cauza tinereții fiului ei trebuie să o obțină de la acuzator sau trebuie să fie ascultată? Am
răspuns: Nu pare să aibă o apărare justă această femeie care oferă vârsta fiului ei ca pretext pentru a se sustrage unei acuzații
legale. Căci acuzația de adulter adusă împotriva ei nu aduce atingere copilului, întrucât ea însăși poate fi adulterină, iar
copilul îl are totuși pe decedat drept tată.
32. Când am dorit să acuz de adulter o femeie care, după ce a comis infracțiunea, a continuat în aceeași relație maritală,
poziția mea a fost contestată. Întreb dacă opinia era corectă. Răspunsul a fost: "Nu trebuia să ignorați că, în timpul căsătoriei
care exista atunci când se spune că a fost comis adulterul, femeia nu putea fi acuzată de adulter și că, în acest timp,
adulterinul însuși nu putea fi acuzat."
33. Deși se poate pretinde că o femeie s-a căsătorit cu cel cu care este suspectată că a comis adulter, ea nu poate fi acuzată
înainte ca adulterinul să fi fost condamnat. Altfel, soții care doresc să obțină anularea căsătoriilor, care au fost contractate
ulterior, ar recurge la acest pretext și ar spune că soțiile lor s-au căsătorit cu bărbați cu care au comis adulter.
34. O femeie, aflând că soțul ei absent a murit, s-a căsătorit cu altul, iar primul ei soț s-a întors ulterior. Întreb: ce ar trebui să
se decidă cu privire la această femeie? Răspunsul a fost că problema este una de drept și nu de fapt; pentru că dacă a trecut
mult timp fără să se fi făcut vreo dovadă de desfrânare, iar femeia, fiind ademenită de zvonuri false și, ca să zicem așa,
eliberată de fosta ei legătură, s-a căsătorit a doua oară în conformitate cu legea, după cum este probabil că a fost înșelată, și se
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poate considera că nu a făcut nimic care să merite pedeapsa. Dacă, totuși, se stabilește că presupusa moarte a soțului ei a
constituit un stimulent pentru a se căsători a doua oară, deoarece castitatea ei este afectată de acest fapt, ea ar trebui să fie
pedepsită proporțional cu caracterul infracțiunii.
35. M-am căsătorit cu o femeie acuzată de adulter și, de îndată ce a fost condamnată, am repudiat-o. Întreb dacă ar trebui să
se considere că eu am furnizat cauza despărțirii. Răspunsul a fost că, din moment ce prin Legea iuliană îți este interzis să
păstrezi o astfel de soție, este clar că nu ar trebui să se considere că ai furnizat cauza despărțirii. Prin urmare, legea va fi
aplicată exact ca și cum ar fi avut loc un divorț din vina femeii.
23. Ulpianus, Despre adulter, Cartea a II-a.
24. Aceste cuvinte ale legii, și anume: "Pentru ca nimeni, cu bună știință și în mod fraudulos, să nu comită desfrânare sau
adulter", se aplică atât celui care a sfătuit-o, cât și celui care a comis actul de desfrânare sau adulter.
79. Același, Despre adulter, Cartea a II-a.
În cazul în care o soție nu a comis adulter, dar o concubină a făcut-o, soțul nu o poate acuza ca atare, pentru că nu este soția
sa; totuși, legea nu-i interzice să aducă o acuzație în calitate de străină, cu condiția ca ea, dându-se drept concubină, să nu-și
fi pierdut numele de matroană, ca, de exemplu, o femeie care a fost concubina patronului ei.
80. Este clar că, indiferent dacă femeia este sau nu o soție legală, soțul ei poate aduce acuzația împotriva ei; pentru că Sextus
Caecilius afirmă că această lege este aplicabilă tuturor căsătoriilor; și citează pasajul din Homer în care spune că Atridele nu
sunt singurele care își iubesc soțiile.
81. Un soț își poate urmări soția pentru adulter atunci când aceasta l-a comis în public, deși, dacă ar fi văduvă, desfrânarea ar
putea fi comisă de ea cu impunitate.
82. Divinii Severus și Antoninus au afirmat într-un Rescript că această infracțiune poate fi urmărită chiar și în cazul unei
femei care a fost logodită, pentru că nu are voie să încalce nici o căsătorie, oricare ar fi ea, și nici măcar speranța căsătoriei.
83. În cazul în care, totuși, ea este o persoană cu care s-a comis incest sau o femeie care este ținută ca soție, dar care totuși nu
poate fi una în realitate, trebuie spus că soțul nu o poate acuza ca atare, dar o poate face ca străin.
84. Judecătorul care are jurisdicție în materie de adulter trebuie să aibă în fața ochilor și să cerceteze dacă soțul, trăind
modest, i-a oferit soției sale posibilitatea de a avea bune moravuri; pentru că ar fi considerat extrem de nedrept ca soțul să
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ceară pentru soția sa o castitate pe care el însuși nu o practică. Acest lucru, într-adevăr, îl poate condamna pe soț, dar nu poate
oferi o compensație pentru crima reciprocă atunci când este comisă de ambele părți.
85. Dacă cineva dorește să-și acuze soția și susține că aceasta a comis adulter înainte ca el să se căsătorească cu ea, el nu
poate aduce acuzația prin dreptul său de soț, deoarece ea nu a comis adulter cât timp a fost căsătorită cu el. Acest lucru se
poate spune și cu referire la o concubină cu care bărbatul care o ținea s-a căsătorit ulterior; sau cu referire la o fiică aflată sub
controlul paternal, la a cărei uniune tatăl ei și-a dat ulterior consimțământul.
86. Dacă cineva și-ar acuza deschis soția că a comis adulter, în timp ce el era prizonier în mâinile dușmanului, ar fi mai
îngăduitor să se considere că o poate acuza prin dreptul de soț; dar soțul ei nu o poate urmări pentru adulter, dacă a suferit
violențe din partea dușmanului. Căci oricine este violat nu poate fi condamnat pentru adulter sau curvie din acest motiv.
87. În cazul în care o fată, mai mică de doisprezece ani, adusă în casa soțului ei, comite adulter, iar după aceea rămâne cu el
până când a depășit această vârstă și începe să fie soția lui; ea nu poate fi acuzată de adulter de către soțul ei, pentru motivul
că a comis-o înainte de a atinge vârsta căsătoriei; dar, conform unui Rescript al Divinului Severus, care este menționat mai
sus, ea poate fi acuzată ca fiind logodită.
88. Dacă o femeie care a fost repudiată ar fi ulterior luată înapoi de soțul ei, nu pentru a continua prima căsătorie, ci în
temeiul alteia care a avut loc, să vedem dacă poate fi acuzată de crima pe care a comis-o în timpul primei căsătorii. Eu cred
că nu poate fi acuzată, deoarece soțul ei, prin faptul că a luat-o înapoi, a eliminat toate crimele din prima căsătorie.
89. Aceeași regulă trebuie să fie adoptată, dacă el dorește să acuze de curvie femeia cu care s-a căsătorit ulterior; pentru că
este prea târziu când își întemeiază acuzația pe un comportament pe care l-a aprobat prin căsătoria cu ea.
1. Scaevola, Reguli, Cartea a IV-a.
Cel care, prin ajutor, sfat sau fraudă, face să fie eliberat un bărbat sau o femeie care a fost luată în adulter, fie în schimbul
plății de bani, fie în contul unui acord de orice fel, va suferi aceeași pedeapsă care este impusă celor condamnați pentru
infracțiunea de proxenetism.
(256) Dacă un soț, în scopul de a-și defăima soția, îi pune la dispoziție un adulterin, pentru a-i putea prinde, atât soțul cât și
soția sunt vinovați de crima de adulter, conform unui decret al Senatului promulgat cu referire la acest subiect.
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(257) Soțului, în primul rând, sau tatălui, care își are fiica sub controlul său, i se permite să formuleze o acuzație în termen de
șaizeci de zile de la divorț, iar puterea de a face acest lucru nu este acordată nimănui altcuiva în acest termen și, după ce
acesta s-a scurs, dorința oricăreia dintre părți nu va fi luată în considerare.
(258) Cei care acționează în justiție prin dreptul soțului nu sunt scutiți de riscul unei acuzații false.
23. Ulpianus, Despre adulter, Cartea a II-a.
Dacă soțul este magistrat, tatăl îl poate preceda în formularea acuzației, dar nu este necesar ca el să facă acest lucru.
Pomponius consideră că ar trebui să se considere că, atâta timp cât soțul își păstrează funcția, acțiunea tatălui ar trebui să fie
împiedicată, pentru a nu-l priva pe soț de un drept la care și el este îndreptățit. Prin urmare, cele șaizeci de zile nu curg
împotriva tatălui, deoarece el nu poate aduce acuzația.
23. Este prevăzut de secțiunea a șaptea a Legii iuliene cu referire la adulter, că nimeni nu poate include în numărul
persoanelor acuzate pe cineva care este absent în interes de serviciu pentru stat, fără a invalida hotărârea. Căci nu pare corect
ca o persoană care este absentă pentru afaceri publice să fie inclusă printre acuzați, atunci când este angajată de guvern.
24. Este necesar să adăugăm: "fără a invalida hotărârea". Dar dacă cineva ar fi absent în interes public, cu scopul de a evita
urmărirea penală, acest pretext nu va fi în niciun fel avantajos pentru el.
25. Dacă, totuși, este prezent cineva care totuși este considerat absent, de exemplu, o persoană care face parte din garda de
noapte sau care servește ca soldat în taberele orașului, trebuie spus că nu poate fi acuzat, deoarece nu este obligat să se
deranjeze pentru a se prezenta.
26. În general, trebuie să se considere că este scuzabilă numai absența celor care se află în altă provincie a țării decât cea în
care sunt acuzați. Prin urmare, dacă cineva comite adulter într-o provincie în care este angajat, el poate fi acuzat acolo, cu
excepția cazului în care este o persoană asupra căreia guvernatorul nu are jurisdicție.
27. Dacă tatăl și soțul nu reușesc să acuze femeia în termen de șaizeci de zile, va începe imediat să curgă timpul în favoarea
unui străin? Pomponius crede că unui străin i se poate permite să aducă acuzația de îndată ce ceilalți au refuzat să o facă.
Cred că opinia sa ar trebui adoptată, pentru că se poate spune cu atât mai hotărât că cel care a declarat că nu va aduce
acuzația nu ar trebui să fie audiat ulterior.
28. Legea iuliană referitoare la adulter interzice în mod special acuzația de către anumite persoane, ca de exemplu de către un
minor de douăzeci și cinci de ani, deoarece nu este considerat capabil un acuzator care nu are încă vârsta maturității. Acest
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lucru este corect, dacă el nu urmărește o vătămare a propriei căsătorii. Dar dacă el dorește să justifice onoarea propriei
căsătorii, deși poate aduce acuzația prin dreptul unui străin, el ar trebui totuși să fie ascultat; căci nicio prescripție nu ar trebui
să împiedice pe cineva care își răzbună propria vătămare. Și, într-adevăr, dacă, determinat de promptitudinea tinereții sau
înflăcărat de fervoarea maturității, se grăbește să aducă acuzația, pedeapsa pentru acuzație răuvoitoare nu i se va aplica cu
grabă. Înțelegem prin minor de douăzeci și cinci de ani cel care este în vârstă de douăzeci și cinci de ani.
29. Prescripțiile pe care se obișnuiește să se introducă împotriva persoanelor care aduc acuzația de adulter sunt de obicei
discutate înainte ca partea implicată să fie inclusă în numărul celor acuzați, dar când acest lucru a avut loc o dată, ea nu poate
invoca prescripția.
30. Dacă o femeie rămâne văduvă, acuzatorul are dreptul să înceapă cu oricare dintre părțile pe care le dorește, cu adulterul
sau cu adultera.
31. Dacă cineva îl acuză în același timp pe adulter și pe adulteră, acuzația este nulă și poate începe din nou cu oricare dintre
părțile pe care le alege, ca și cum nu ar fi acuzat pe niciunul dintre ei, deoarece prima acuzație nu are nici o forță și nici un
efect.
(1) Același, Despre adulter, Cartea I.
Oricine și-a notificat soția cu privire la repudiere poate, de asemenea, să o notifice să nu se căsătorească cu Seius, iar dacă a
notificat-o, poate începe cu ea.
4. Același, Despre legea iuliană referitoare la adulter, Cartea a II-a.
Ce trebuie să înțelegem prin termenul "a notifica"? Înseamnă o cerere adresată instanței, sau doar o simplă notificare
obișnuită? Cred că, dacă nu se face o cerere către instanță, va fi suficient ca el să declare că este pe cale să aducă o acuzație
pentru adulter.
6. Ce ar trebui făcut atunci, dacă el nu a făcut o notificare, dar a depus o acuzație scrisă înainte ca femeia să se căsătorească
din nou; și ea ar trebui să se căsătorească, indiferent dacă el a fost conștient de acest fapt sau nu a știut acest lucru? Cred că ea
nu ar trebui considerată ca fiind notificată și, prin urmare, că acuzatorul nu poate începe cu ea.
7. Dar dacă el doar a notificat-o să nu se căsătorească, dar nu a adăugat de ce; va fi ea considerată ca fiind căsătorită legal?
Cea mai bună opinie este aceea de a considera că notificarea pare să rezerve alegerea pentru procurorul care aduce acuzația.
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Prin urmare, dacă el menționează infracțiunea de adulter în notificare, chiar dacă nu a dat numele judecătorului, credem că
femeia poate fi acuzată, la fel ca și cum notificarea ar fi fost notificată.
8. Care ar fi însă rezultatul dacă, în notificare, s-ar menționa în mod specific cu cine a comis adulter, iar reclamantul ar dori
ulterior să o acuze de adulter cu altcineva? Cea mai bună opinie este că nu ar trebui să fie ascultat, deoarece nu aduce
acuzația pentru infracțiunea menționată în notificare.
9. Dacă, totuși, el notifică printr-un agent, cred că poate aduce acuzația dacă dorește să facă acest lucru; și că notificarea prin
agent va fi suficientă.
10. Prin urmare, dacă el notifică prin administratorul său, adică dacă un stăpân notifică prin sclavul său, notificarea va fi
valabilă.
11. Se pune întrebarea dacă o persoană poate să o acuze pe adulteră, iar alta pe adulterin; astfel încât, deși amândoi nu pot fi
acuzați în același timp de aceeași persoană, fiecare dintre ei poate fi acuzat de un individ diferit. Nu este rezonabil să se
adopte opinia că se poate permite urmărirea penală de către diferiți acuzatori, deoarece dacă femeia se căsătorește înainte de a
fi fost notificată, ea nu poate fi acuzată prima; prin urmare, trebuie să aștepte ca decizia să fie luată cu referire la adulterin.
Dacă acesta va fi achitat, femeia va obține câștig de cauză prin el și nu va mai putea fi acuzată ulterior. Dacă el va fi
condamnat, ea nu va fi, din acest motiv, condamnată, ci își poate apăra cauza și poate că o va câștiga fie prin favoruri, fie prin
justiție, fie prin ajutorul legii. Căci ce s-ar întâmpla dacă adulterinul ar fi fost asuprit de eforturile unui dușman, sau de
mărturii false, sau ar fi fost copleșit de martori subtilizați în fața instanței, sau nu ar fi vrut sau nu ar fi putut să facă apel, iar
femeia, după ce a obținut un judecător drept, și-ar fi apărat castitatea?
12. Dar dacă adulterinul, înainte de a fi condamnat,
0. Macer, Despre urmărirea penală, Cartea I.
Sau înainte ca acuzația să fie adusă împotriva lui,
(1) Ulpianus, Despre legea iuliană referitoare la adulter, Cartea II.
ar fi murit, s-a decis că, chiar dacă el era mort, femeia putea fi acuzată fără a putea invoca o excepție.
0. Dacă, totuși, nu moartea, ci o pedeapsă impusă asupra lui ar înlătura acuzatul, spunem că femeia poate fi totuși acuzată.
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1. Dacă în momentul în care a fost aleasă persoana care urma să fie acuzată, femeia adulteră nu era căsătorită, dar era
căsătorită când el a fost achitat, trebuie spus că, chiar dacă adulterinul a fost achitat, ea ar putea fi totuși acuzată, deoarece nu
era căsătorită în momentul în care a fost ales adulterinul pentru a fi acuzat primul.
2. Dacă adulterul ar fi achitat, femeia căsătorită nu poate fi acuzată, nici măcar de persoana care l-a acuzat pe adulter și a fost
învinsă, și nici nu poate fi acuzată de altcineva. Prin urmare, dacă acuzatorul ar fi în conivență cu adulterinul, iar acesta din
urmă este achitat, el o face pe femeia căsătorită sigură împotriva urmăririi penale intentate de oricine. Este clar că ea poate fi
acuzată dacă ar înceta să mai fie căsătorită, deoarece legea protejează femeia doar atât timp cât este căsătorită.
0. Papinianus, Despre adulter, Cartea I.
Se acordă dreptul tatălui de a ucide un bărbat care comite adulter cu fiica sa în timp ce aceasta se află sub controlul său. Prin
urmare, nicio altă rudă nu poate face acest lucru în mod legal, și nici un fiu aflat sub controlul patern, care este tată, nu poate
face acest lucru cu impunitate.
(23) Ulpianus, Despre adulter, Cartea I,
Prin urmare, se întâmplă că nici tatăl, nici bunicul nu-l pot ucide pe adulterin. Acest lucru nu este nerezonabil, deoarece nu se
poate considera că are sub controlul său pe cineva care nu are control asupra lui însuși.
23. Papinianus, Despre adulter, Cartea I.
În această lege, tatăl natural nu este distins de tatăl adoptiv.
23. În acuzația fiicei sale, care este văduvă, tatăl nu are dreptul la preferință.
24. Dreptul de a-l ucide pe adulterin este acordat tatălui în propria casă, chiar dacă fiica sa nu locuiește acolo, sau în casa
ginerelui său. Prin casă trebuie să se înțeleagă reședința, ca în legea corneziană referitoare la vătămări.
25. Totuși, cel care poate ucide un adulterin, are un drept mult mai mare de a-l trata cu dispreț.
26. Prin urmare, tatăl, și nu soțul, are dreptul de a ucide femeia și pe orice adulterin; pentru motivul că, în general, afecțiunea
paternă este grijulie pentru interesele copiilor, dar ardoarea și impetuozitatea soțului, care hotărăște prea repede, ar trebui să
fie reținute.
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(23) Ulpianus, Despre adulter, Cartea I.
Ceea ce spune legea, și anume: "Dacă îl găsește pe un bărbat comițând adulter cu fiica sa", nu pare a fi de prisos, căci
înseamnă că tatăl va avea această putere numai atunci când își surprinde fiica în chiar actul de adulter. Labeo adoptă, de
asemenea, această opinie; iar Pomponius spune că bărbatul trebuie ucis în timp ce se află chiar în timpul îndeplinirii actului
sexual. Aceasta este ceea ce Solon și Dracho înțeleg prin cuvintele "epv?".
256. Este suficient pentru tată ca fiica sa să fie supusă autorității sale în momentul în care îl ucide pe adulterin, chiar dacă nu
era așa în momentul în care a dat-o în căsătorie; căci să presupunem că ea a intrat ulterior sub controlul său.
257. Prin urmare, tatălui nu i se va permite să ucidă părțile oriunde le-ar surprinde, ci numai în casa sa sau în cea a ginerelui
său. Motivul pentru aceasta este că legiuitorul a considerat că prejudiciul este mai mare în cazul în care fiica a făcut ca
adulterinul să fie introdus în casa tatălui sau a soțului ei.
258. Dacă însă tatăl ei locuiește în altă parte și are o altă casă în care nu locuiește și își surprinde fiica acolo, el nu o poate
ucide.
259. Acolo unde legea spune: "El poate să-și ucidă fiica imediat", aceasta trebuie înțeles ca însemnând că, după ce l-a ucis
astăzi pe adulterin, el nu-și poate rezerva fiica pentru a fi ucisă ulterior; căci el ar trebui să-i ucidă pe amândoi cu o singură
lovitură și un singur atac și să fie aprins de același resentiment împotriva amândurora. Dar dacă, fără nici o complicitate din
partea lui, fiica sa ar lua-o la fugă, în timp ce el îl ucide pe adulterin, și ar fi prinsă și omorâtă câteva ore mai târziu de tatăl ei,
care a urmărit-o, se va considera că a ucis-o imediat.
(1) Macer, Public Prosecutions, Cartea I.
De asemenea, soțului îi este permis să ucidă un bărbat care comite adulter cu soția sa, dar nu pe oricine, fără deosebire, așa
cum este tatăl; căci această lege prevede că soțul îl poate ucide pe adulterin dacă îl surprinde în propria casă, dar nu și dacă îl
surprinde în casa socrului său; nici dacă acesta a fost anterior un pândar sau dacă a exercitat profesia de muntean, dansând
sau cântând pe scenă; sau dacă a fost condamnat într-un proces penal și nu a fost repus în drepturile sale civile; sau dacă este
libertul soțului sau al soției, al tatălui sau al mamei, al fiului sau al fiicei oricăruia dintre ei; nici nu contează dacă a aparținut
exclusiv uneia dintre persoanele menționate mai sus, dacă a datorat servicii la doi patroni în comun sau dacă a fost sclav.
13. Se prevede, de asemenea, că soțul care a ucis pe vreunul dintre aceștia trebuie să-și concedieze soția fără întârziere.
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14. Multe autorități consideră că nu contează dacă soțul este propriul său stăpân sau un fiu aflat sub controlul paternal.
15. Cu referire la ambele părți, se pune întrebarea, în conformitate cu spiritul legii, dacă tatăl poate ucide un magistrat; de
asemenea, în cazul în care fiica sa are o reputație proastă sau a fost căsătorită ilegal, dacă tatăl sau soțul își va păstra totuși
dreptul; și ce ar trebui făcut dacă soțul este un fățarnic sau este însemnat cu ignominie pentru un motiv sau altul. Se poate
susține în mod corect că au dreptul să ucidă cei care pot aduce o acuzație ca tată sau soț.
(1) Ulpianus, Despre legea iuliană referitoare la adulter, Cartea a II-a.
În secțiunea a cincea a legii iuliene se prevede următoarele: "Că atunci când un soț a surprins un adulterin cu soția sa și nu
vrea sau nu poate să-l ucidă, el poate să-l rețină pentru cel mult douăzeci de ore consecutive din zi și din noapte, pentru a
obține dovezi ale crimei și pentru a face uz de dreptul său fără a-l pune în pericol."
0. Cred că ceea ce s-a afirmat cu referire la soț ar trebui să fie respectat, în ceea ce îl privește pe tată.
1. Chiar dacă soțul nu l-ar surprinde pe adulterin în casa sa, el îl poate reține.
2. În cazul în care, totuși, adulterinul este eliberat imediat, el nu poate fi adus înapoi.
3. Ce trebuie făcut dacă el scapă; poate fi adus înapoi și ținut sub pază timp de douăzeci de ore? Cred că este mai bine să
considerăm că el poate fi adus înapoi și păzit în scopul obținerii de probe.
4. Următoarea clauză, "În scopul de a obține dovezi ale infracțiunii", înseamnă că el poate introduce martori care vor depune
ulterior mărturie că infractorul a fost luat în adulter.
15. Același, Disputații, Cartea a III-a.
O femeie nu poate fi acuzată de adulter în timpul căsătoriei de către cineva care, în afară de soț, are voie să aducă acuzația;
căci un străin nu trebuie să deranjeze o soție care este aprobată de soțul ei și să tulbure o căsătorie liniștită, decât dacă l-a
acuzat în prealabil pe soț că este un fățarnic.
16. Când, totuși, acuzația a fost abandonată de soț, se cuvine ca ea să fie urmărită de un altul.
0. Același, Despre adulter, Cartea a III-a.
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Atunci când un acuzator cere ca un sclav acuzat de adulter să fie supus la tortură, indiferent dacă el însuși intenționează să fie
prezent sau nu, judecătorii trebuie să ordone ca sclavul să fie evaluat; iar când acest lucru a fost făcut, ei trebuie să dispună ca
cel care a denunțat sclavul ca fiind vinovat să plătească suma evaluării și încă atâta mai mult, părții interesate.
0. Să ne gândim totuși cui trebuie plătită această pedeapsă, deoarece legea menționează partea interesată. Astfel, un
cumpărător de bună-credință este o astfel de persoană; și, deși poate că a cumpărat sclavul de la cineva care nu este
proprietarul său, putem spune în mod corect că el este partea interesată.
1. Vom face bine să includem în aceeași categorie pe cel care a primit proprietatea în gaj; deoarece este în interesul său ca
tortura să nu aibă loc.
2. Atunci când, totuși, uzufructul sclavului aparține altuia, valoarea sa estimată trebuie împărțită între proprietar și
uzufructuar.
3. Dacă sclavul este deținut în comun de mai multe persoane, valoarea sa estimată trebuie împărțită între ele.
4. Atunci când un om liber, presupus a fi sclav, este torturat pentru motivul că el însuși ignoră condiția sa, Caecilius este de
părere că are dreptul la o acțiune pretoriană împotriva persoanei care l-a acuzat pe nedrept, pentru ca aceasta să nu rămână
nepedepsită pentru că a supus un om liber la tortură, ca și cum ar fi fost sclav.
5. Legea dispune ca tortura să fie aplicată sclavilor de sex masculin sau feminin ai bărbatului sau femeii acuzate sau ai
părinților oricăruia dintre ei, dacă sclavii respectivi au fost dați acuzatului de către părinții săi pentru uzul propriu. Divinul
Hadrian a afirmat într-un Rescript adresat lui Cornelius Latianus că sclavii străinilor trebuie torturați.
6. Bărbatul și femeia care sunt acuzați, patronii lor și persoana care a adus acuzația primesc ordin să fie prezenți la tortură, iar
patronilor li se acordă puterea de a interoga.
7. Este și mai indicat ca un sclav asupra căruia acuzatul avea uzufructul să fie torturat, căci, deși nu era de fapt sclavul său, se
consideră totuși că a fost în servitute; pentru că în tot ceea ce privește tortura, chestiunea proprietății nu este atât de mult
implicată, cât faptul serviciului.
8. Prin urmare, dacă un sclav aparținând altuia îl servește pe acuzat cu bună credință, oricine va admite că poate fi interogat
în timp ce este supus torturii.
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9. În cazul în care, totuși, sclavul este unul care are dreptul la libertate în temeiul unui contract de încredere sau care se
așteaptă să fie liber în urma îndeplinirii unei condiții, cea mai bună opinie este că poate fi torturat.
10. Legea dispune ca sclavii care au fost supuși la tortură în acest mod să devină proprietate publică; prin urmare, noi
confiscăm o parte a unui sclav deținut în comun și simpla proprietate a unuia în care altul se bucură de uzufruct; iar atunci
când acuzatul are doar uzufructul, cea mai bună opinie este că bucuria uzufructului începe să aparțină guvernului; dar nu
confiscăm un sclav care este proprietatea altuia. Motivul confiscării sclavilor este acela că aceștia pot spune adevărul fără
teamă; în timp ce, dacă ar fi temători că vor fi din nou aduși sub puterea persoanelor acuzate, ar putea deveni obtuzi sub
tortură.
11. Cu toate acestea, ei nu sunt confiscați înainte de a fi supuși la tortură.
12. Chiar dacă ar nega totul, ei vor fi, totuși, confiscați. Motivul este același, precum și pentru a-i împiedica să nutrească
speranța de a ajunge din nou sub controlul stăpânilor lor, dacă ar face negații cu speranța de a fi recompensați pentru
perseverența în a spune minciuni.
13. Chiar și sclavii acuzatorului sunt confiscați, dacă sunt supuși la tortură. Căci sclavii de acest fel ar trebui să fie luați de la
stăpânii lor pentru a-i împiedica să mintă, dar cei ai străinilor nu au pe nimeni pe plac.
14. Atunci când partea acuzată, de ambele sexe, este achitată, legea prevede că, dacă sclavii mor, pierderea va fi estimată de
judecători, după valoarea pe care o aveau înainte de a fi torturați; iar dacă trăiesc, la o sumă proporțională cu prejudiciul
cauzat sau provocat.
15. Trebuie remarcat faptul că este prevăzut de Secțiunea a IX-a, atunci când un sclav este acuzat de adulter, iar acuzatorul
nu dorește ca el să fie supus la tortură, legea dispune ca valoarea sa să fie dublată pentru stăpânul său; dar aceasta este o
simplă despăgubire.
(23) Marcianus, Despre urmărirea penală publică, Cartea I.
Tot ceea ce poate fi datorat în aceste diferite cazuri poate fi recuperat printr-o acțiune personală derivată din lege.
23. Ulpianus, Despre adulter, Cartea a IV-a.
Legea pedepsește proxenetismul soțului care își reține soția, după ce aceasta a fost surprinsă în adulter, și îi permite
adulterului să plece. Căci soțul trebuie să se mânie pe soția sa care a încălcat jurământul de căsătorie și trebuie, de asemenea,
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să fie pedepsit atunci când nu-și poate scuza ignoranța sau își ascunde indiferența sub pretextul că informația sa este
incredibilă. De aceea, legea spune că el "va permite adulterului surprins în casa lui să plece", pentru că dorește să-l
pedepsească pe soțul care a surprins-o într-un asemenea act infamant.
(23) Când legea spune că oricine se căsătorește cu o femeie care a fost condamnată pentru adulter va fi răspunzător din punct
de vedere juridic, să vedem dacă se referă la curvie? Cea mai bună opinie este că da, deoarece dacă femeia ar fi fost
condamnată pentru orice alt motiv în temeiul acestei legi, ea ar fi putut fi căsătorită cu impunitate.
(24) De asemenea, este pedepsit cel care acceptă bani în contul curviei pe care a depistat-o. Nu contează dacă îi primește
însuși soțul sau altcineva, căci cel care acceptă o compensație pentru că și-a ascuns cunoștința despre curvie trebuie pedepsit.
Legea, însă, nu se aplică celui care păstrează secretul în mod gratuit.
(25) Oricine a profitat pecuniar de pe urma adulterului soției sale va fi pedepsit; căci cel care acționează ca pândar al soției
sale nu comite o infracțiune banală.
(26) Un om care primește ceva în schimbul adulterului soției sale este considerat că a primit acest lucru pentru ca ea să
comită adulter; și indiferent dacă a obținut acest lucru în mod frecvent sau doar o singură dată, el nu ar trebui să fie scutit de
pedeapsă. Se spune în mod corect că a profitat de pe urma adulterului soției sale, cel care acceptă ceva pentru a i se permite
să fie desfrânată, așa cum sunt prostituatele. Totuși, atunci când el permite soției sale să comită infracțiunea, nu din cauza
unui câștig, ci din neglijență, din vina sa, sau dintr-un anumit grad de indiferență, sau din credulitate excesivă, se consideră că
el a fost pus în afara legii.
(27) Împărțirea celor șase luni se face după cum urmează: în cazul unei femei căsătorite, timpul se calculează de la ziua
divorțului; în cazul unei văduve, de la ziua în care a fost comisă infracțiunea. Acest lucru pare să fie indicat de un rescript
adresat consulilor Tertyllus și Maximus. Mai mult, dacă au trecut șaizeci de zile de la divorț, iar termenul de cinci ani a trecut
de la ziua în care a fost comisă infracțiunea, trebuie spus că femeia nu poate fi acuzată; astfel că atunci când se acordă șase
luni disponibile, acest lucru trebuie înțeles ca însemnând că acuzația, după ce a fost stinsă de perioada neîntreruptă de cinci
ani, nu poate fi reînnoită.
(28) Legiuitorul a intenționat ca acest termen de cinci ani să fie respectat, atunci când unul dintre acuzați era acuzat de curvie,
adulter sau proxenetism. Prin urmare, ce ar trebui făcut dacă o altă infracțiune derivată din Legea iuliană ar fi invocată ca
apărare, ca în cazul celor care își împrumută casele în scopul curviei și al altora ca ei? Cea mai bună opinie este că toate
infracțiunile incluse în legea iuliană se prescriu după trecerea a cinci ani.
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(29) Mai mult, cei cinci ani trebuie să fie socotiți de la ziua în care a fost comisă infracțiunea până la cea în care partea a fost
urmărită penal, și nu până la cea în care a fost executată hotărârea pentru adulter.
(30) De asemenea, în decretul Senatului s-a mai adăugat că, dacă mai multe persoane îl urmăresc pe același acuzat, trebuie să
se facă referire la data informării celui care a perseverat în urmărire; astfel încât cel care aduce acuzația să se poată baza pe
propria sa informare, și nu pe cea a celorlalți.
(31) Nu există nicio îndoială că oricine a comis o curvie prin intermediul forței folosite împotriva bărbatului sau a femeii în
cauză poate fi urmărit penal fără a se face referire la termenul de cinci ani menționat mai sus; pentru că nu există nicio
îndoială că a comis un act criminal de violență.
0. Paulus, Despre adulter, Cartea I.
Un tată nu poate urmări penal, fără să se expună riscului unei acuzații false.
26. Cele șaizeci de zile se calculează din momentul divorțului, iar în cele șaizeci de zile este inclusă însăși cea de-a șaizeci.
23. Același, Despre adulter, Cartea a II-a.
Termenul de cinci ani trebuie socotit în mod continuu, și nu doar prin calcularea zilelor disponibile. Dar ce trebuie să se
urmeze dacă femeia a fost acuzată prima și, cum adulterinul nu a putut fi urmărit în același timp, cazul fiind prelungit pentru
o perioadă îndelungată, termenul de cinci ani ar trebui să expire? Ce se întâmplă dacă cel care a început urmărirea penală în
termen de cinci ani nu a dus-o la bun sfârșit sau s-a făcut vinovat de tergiversare, iar un altul ar dori să continue după
expirarea celor cinci ani? Este corect să se deducă din cei cinci ani timpul care a fost consumat de urmărirea penală
anterioară.
0. Macer, Despre urmărirea penală, Cartea I.
Nu are nici o importanță dacă tatăl își ucide mai întâi fiica surprinsă în adulter sau nu, cu condiția să ucidă pe ambii vinovați;
căci dacă ucide numai pe unul dintre ei, va fi răspunzător în conformitate cu legea corneziană. Dacă, totuși, unul dintre ei este
ucis, iar celălalt rănit, el nu este eliberat în conformitate cu termenii legii; dar divinii Marcus și Commodus au declarat întrun Rescript că trebuie să i se acorde impunitate, pentru motivul că, deși adulterinul a fost ucis, iar femeia a supraviețuit, după
ce a primit răni grave provocate de tatăl ei, ea a fost salvată mai degrabă din întâmplare, decât intenționat; pentru că legea
cere ca aceeași indignare și aceeași severitate să fie afișate față de toți cei care sunt prinși în adulter.
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0. În cazul în care un soț a ales pe unul dintre cei doi vinovați care s-au făcut vinovați de adulter, el nu-l poate acuza pe
celălalt înainte ca primul caz să se încheie; pentru că două persoane nu pot fi acuzate de același individ în același timp.
Totuși, procurorul, în timp ce procedează împotriva adulterului sau a adulterului, nu este împiedicat să acuze și pe oricine
care și-a împrumutat casa în acest scop sau a sfătuit ca acuzația să fie suprimată prin plata unei sume de bani.
(788529152) Marcianus, Public Prosecutions, Cartea I.
În cazul în care cineva pretinde că sclavul său a comis adulter, cu o femeie pe care o avea ca soție, Divinul Pius a declarat
într-un Rescript că trebuie să o acuze pe femeie înainte de a-și supune sclavul la tortură în detrimentul ei.
30. Dacă cineva nu lasă să plece un adulterin, ci îl reține, ca, de exemplu, pe fiul său, acuzat de adulter cu mama sa vitregă,
sau pe libertul sau sclavul său acuzat cu soția sa, este vinovat, potrivit spiritului, dar nu și potrivit literei legii. Femeia, însă,
care este reținută, va fi pedepsită. Dacă, totuși, după ce a alungat-o, o aduce înapoi, el nu este vinovat, conform interpretării
stricte a legii, dar trebuie totuși considerat responsabil pentru a evita săvârșirea unei fraude.
31. Dacă o femeie primește prețul adulterului comis de soțul ei, ea va fi pedepsită ca adulterină în conformitate cu legea
iuliană.
31. Modestinus, Reguli, Cartea I.
Este vinovat de curvie cel care păstrează o femeie liberă în scopul de a coabita cu ea, dar nu cu intenția de a se căsători cu ea,
cu excepția, desigur, a unei concubine.
1. Adulterul se comite cu o femeie căsătorită; curvia cu o văduvă, o virgină sau un băiat.
35. Același, Reguli, Cartea a VIII-a.
Celui care dorește să aducă o acuzație de adulter și face o greșeală în informație, nu îi este interzis să o corecteze; cu condiția
să nu fi trecut timpul până la care dreptul de a proceda s-a stins.
2. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
Atunci când un minor se va face vinovat de adulter, el va fi răspunzător în conformitate cu legea iuliană, deoarece o
infracțiune de acest fel poate fi comisă după pubertate.
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3. Același, Întrebări, Cartea a V-a.
S-a hotărât că un fiu aflat sub control patern poate, fără consimțământul tatălui său, să-și acuze soția de adulter într-o acțiune
publică, deoarece își răzbună propria suferință.
(1) The Same, Questions, Book XXXII.
Dacă adulterul este comis în același timp cu incestul, de exemplu, cu o fiică vitregă, o noră sau o mamă vitregă, femeia va fi
de asemenea pedepsită, căci acest lucru va avea loc chiar și acolo unde nu s-a comis adulter.
4. Atunci când se comite curvia cu fiica unei surori, nu ar trebui să se ia în considerare dacă pedeapsa pentru adulter va fi
suficientă pentru soț? Se întâmplă, în cazul de față, că a fost săvârșită o dublă crimă, deoarece există o mare diferență atunci
când o căsătorie ilegală este contractată din greșeală și când se combină disprețul legii și insultarea sângelui.
5. De aceea, femeia trebuie să suporte aceeași pedeapsă ca și bărbatul, atunci când a comis un incest interzis de dreptul
popoarelor; căci dacă este vorba doar de respectarea legii noastre, ea nu va fi răspunzătoare pentru crima de incest.
6. Uneori, totuși, în cazul bărbaților, crima de incest, deși mai gravă în natura sa, este de obicei tratată mai puțin sever decât
cea de adulter; cu condiția ca incestul să fi fost comis printr-o căsătorie ilegală.
7. În cele din urmă, frații imperiali au eliberat-o pe Claudia de răspunderea pentru crima de incest, din cauza vârstei sale, dar
au dispus ca legătura ilegală să fie ruptă; deși, altfel, crima de adulter, atunci când este comisă după pubertate, nu este
scuzabilă din cauza vârstei. Pentru că s-a afirmat mai sus că femeile care greșesc cu referire la lege nu sunt răspunzătoare
pentru crima de incest; dar când comit adulter nu pot avea nicio scuză.
8. Aceiași împărați au declarat într-un Rescript că după un divorț pe care un fiu vitreg l-a obținut cu bună credință de la
mama sa vitregă, acuzația de incest nu trebuie să fie admisă.
9. De asemenea, ei au afirmat într-un Rescript către Pollio: "Căsătoriile incestuoase nu sunt de obicei confirmate și, prin
urmare, dacă o persoană se retrage dintr-o astfel de căsătorie, vom remite pedeapsa pentru infracțiunea trecută, dacă partea
vinovată nu a fost încă urmărită penal".
10. Mai mult, incestul comis prin intermediul unei căsătorii ilegale este în mod obișnuit scuzat din cauza sexului sau a
vârstei, sau chiar după o separare, dacă are loc cu bună credință și dacă se pretinde o greșeală; și cu atât mai ușor dacă nu
apare nimeni pentru a urmări în justiție.
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11. Împăratul Marcus Antoninus și fiul său Commodus au declarat într-un Rescript că dacă un soț, împins de violența durerii
sale, își ucide soția surprinsă în adulter, el nu va fi pasibil de pedeapsa impusă asasinilor de legea corneziană; căci Divinul
Pius a făcut următoarele afirmații într-un Rescript adresat lui Appollonius: "Dacă cineva nu neagă faptul că și-a ucis soția,
surprinsă în adulter, poate fi scutit de a suferi pedeapsa extremă, deoarece este foarte greu de stăpânit durerea justificată; dar
pentru că a făcut mai mult decât trebuia pentru a se răzbuna, trebuie să fie pedepsit. Prin urmare, dacă este de rang inferior,
va fi suficient ca el să fie condamnat la muncă silnică pe viață; iar dacă este de rang superior, va fi relegat pe o insulă."
12. Unui libert nu i se permite cu ușurință să atace reputația patronului său, dar ar trebui să i se permită să facă acest lucru
dacă dorește să-l acuze de adulter prin dreptul de soț, la fel ca și cum ar fi suferit o altă vătămare atroce. În cazul în care,
totuși, patronul face parte din numărul celor care, dacă sunt surprinși în timpul comiterii acestei infracțiuni, pot fi uciși de un
altul, iar dacă este surprins comițând adulter cu soția sa, ar trebui să se analizeze dacă libertul îl poate ucide cu impunitate.
Acest lucru ni se pare destul de greu, căci reputația, mult mai mult decât viața, trebuie respectată.
13. Oricine ocupă o poziție de onoare, sau o funcție în serviciul public, poate fi urmărit penal, dar acuzația va fi amânată ; iar
dacă el furnizează o garanție pentru a se prezenta, cazul va fi amânat până la expirarea mandatului său. Acest lucru a fost
precizat de Tiberius Caesar într-un Rescript.
5. Același, Opinii, Cartea XV.
Decizia guvernatorului unei provincii a fost că o anumită femeie a fost violată. Am considerat că nu era răspunzătoare în
temeiul Legii iuliene referitoare la adulter; deși, în scopul protejării modestiei sale, ea a fost împiedicată să-și informeze
imediat soțul cu privire la rana pe care o suferise.
(1) Chiar și după ce femeia s-a căsătorit pentru a doua oară, deși primul ei soț nu a fost urmărit în calitate de pândar, acuzația
de adulter poate fi adusă împotriva adulterului de către un străin.
(2) Chiar dacă femeia moare în timpul căsătoriei, soțul ei are dreptul de a-l urmări în justiție pe adulter.
(3) O femeie care s-a căsătorit înainte ca persoana care a comis adulter cu ea să fi fost condamnată nu poate fi urmărită penal
pentru această infracțiune, dacă nu i s-a comunicat notificarea la nuntă sau la domiciliul ei.
(4) Am dat ca părere că o femeie care a fost exilată din cauza asocierii sale cu tâlharii poate fi reținută în căsătorie fără teama
de a suporta o pedeapsă, deoarece nu a fost condamnată pentru adulter.
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(5) Infracțiunea de incest, asociată cu adulterul, nu se prescrie după trecerea a cinci ani.
(6) Este stabilit că două persoane, bărbatul și femeia, nu pot fi în mod legal urmărite pentru adulter în același timp, nici măcar
de către soț; dar atunci când amândoi au fost acuzați deodată de cineva care ulterior a dorit să se dezică, consider că va fi
necesară o achitare în cazul ambelor părți.
(7) O acuzație comună pentru incest poate fi formulată împotriva a două persoane în același timp.
(8) Am dat ca opinie că, în cazul în care doi stăpâni sunt acuzați de incest, sclavii lor pot fi supuși la tortură numai în cazul în
care se presupune că incestul a fost comis prin adulter.
6. Paulus, Opinii, Cartea a XIX-a.
S-a pus întrebarea dacă o femeie, al cărei soț a amenințat-o că o acuză de crimă de adulter, dar care nu a făcut acest lucru nici
în calitate de soț, nici în temeiul dreptului comun, se poate căsători cu bărbatul pe care l-a indicat ca fiind vinovat de adulter?
Paulus a răspuns că, în cazul în cauză, nimic nu o împiedica să se căsătorească cu bărbatul pe care soțul ei îl suspecta.
7. De asemenea, a fost întrebat dacă același soț ar trebui să fie considerat că a renunțat sau că a acționat ca un pândar, dacă
ulterior a luat înapoi aceeași soție? Paulus a răspuns că cel care a luat înapoi aceeași soție, după ce a adus o acuzație de
adulter împotriva ei, a fost considerat că a renunțat; și, prin urmare, conform aceleiași legi, el nu mai avea dreptul să o acuze.
(1) The Same, Sentințe, Cartea I.
Nu ar trebui să se acorde nici o amânare într-o acuzație de adulter, decât pentru a constrânge apariția persoanelor în instanță;
sau atunci când judecătorul, determinat de circumstanțele cazului, o permite, după ce a fost prezentat un motiv corespunzător.
8. Tryphoninus, Disputații, Cartea II.
Dacă cel care a obținut dreptul de a purta un inel de aur ar comite adulter cu soția patronului său; sau cu patroana sa; sau cu
soția acestuia, sau a tatălui celui de la care și-a obținut libertatea; sau cu mama, sau cu soția fiului; sau cu fiica oricăreia
dintre aceste persoane, va fi el pedepsit ca un libert? Și dacă este surprins în adulter, poate fi omorât cu impunitate? Înclin să
cred că ar trebui să fie supus pedepsei impuse liberților; deoarece, prin Legea iuliană pentru suprimarea adulterului și în
vederea protejării căsătoriei, s-a stabilit că aceștia ar trebui să fie considerați ca liberți; și, ca urmare a acestui avantaj, cazul
patronilor nu ar trebui să fie înrăutățit.
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9. Gaius, Despre legea celor douăsprezece table, Cartea a III-a.
Dacă înștiințarea de repudiere nu a fost notificată în conformitate cu legea și, prin urmare, femeia este considerată în
continuare căsătorită; totuși, dacă cineva o ia ca soție, nu va fi un adulter. Salvius Julianus a fost autorul acestei păreri;
deoarece, după cum spune el, adulterul nu poate fi comis fără un artificiu răuvoitor. Ar trebui, totuși, să se considere că este
vinovat de uneltire răuvoitoare cel care știa că ea nu fusese repudiată legal.
(1) Papinianus, Opinii, Cartea IV.
Dacă soacra sa este moartă, ginerele poate fi urmărit pentru incest cu ea, așa cum poate fi urmărit un adulterin după moartea
femeii.

Tit. 6. Cu privire la legea iuliană privind violența publică.

10. Marcianus, Institutes, cartea XIV.
Răspunde în temeiul legii iuliene referitoare la violența publică cel care adună arme sau săgeți în casa sa, pe terenul său sau
într-o fermă, în cantități mai mari decât cele obișnuite pentru vânătoare sau pentru călătorii pe uscat sau pe apă.
11. Scaevola, Reguli, Cartea a IV-a.
Sunt exceptate armele pe care cineva le are în scop de comerț sau care i-au fost transmise prin moștenire.
(1) Marcianus, Institutes, cartea XIV.
De asemenea, sunt în aceeași situație cei care își formează un plan de a provoca un tumult, sau o sediție, și au sclavi sau
oameni liberi sub arme.
12. Este răspunzător în temeiul aceleiași legi cel care, ajuns la pubertate, apare înarmat în public.
13. Se află în aceeași situație cel care, oferind un exemplu extrem de rău prin faptul că s-a adunat în număr mare și a incitat la
sediu, jefuiește casele de la țară și, cu săgeți sau arme, comite jafuri.
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14. De asemenea, este răspunzător cel care, în caz de incendiu, înlătură prin violență orice, cu excepția materialelor de
construcție.
15. Mai mult, cel care poluează cu forța un băiat sau o femeie, sau pe oricine altcineva, este, de asemenea, pasibil de
pedeapsa prevăzută de această lege.
16. De asemenea, cel care se duce la un incendiu înarmat cu o sabie sau altă armă în scopul de a jefui sau de a împiedica
proprietarul să-și salveze bunurile, este pasibil de aceeași pedeapsă.
17. Este pasibil de răspundere în temeiul aceleiași legi cel care, cu oameni înarmați, adunați în corp, cu o demonstrație de
forță, expulzează un posesor din casa sa, din pământul său sau din nava sa:
(1) Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIX.
Sau a pus la dispoziție oameni în acest scop.
13. Marcianus, Institutes, Cartea XIV.
Oricine, prin intermediul unei adunări, al unei mulțimi, al unui tumult sau al unei sederi, provoacă o conflagrație; sau care
maltratează un om pe care l-a închis pe nedrept; sau care împiedică înmormântarea unui cadavru, pentru a-i permite mai bine
să disperseze și să jefuiască un cortegiu funerar; sau care obligă cu forța pe cineva să devină obligat față de el, căci legea
anulează o astfel de obligație, este răspunzător.
14. Atunci când este implicată o chestiune de violență și posesie, sau de proprietate, Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că
violența trebuie cercetată înaintea dreptului de proprietate, Rescript care, scris în limba greacă, a fost adresat comunității
tesalienilor. De asemenea, el a decretat că problema violenței ar trebui să fie examinată înainte de a fi decisă cea a proprietății
sau a posesiunii.
15. Oricine a violat o femeie liberă sau una căsătorită va fi pedepsit cu moartea. Dacă tatăl ei, mișcat de rugăciuni, îi iartă
vătămarea, un străin poate să o urmărească în justiție fără a fi prescris de prescripția de cinci ani, deoarece crima de viol
depășește în domeniul de aplicare Legea iuliană referitoare la adulter.
15. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a VII-a.
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Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că oricine violează un băiat născut liber trebuie pedepsit, după cum urmează: "Am
ordonat să mi se prezinte o petiție prezentată de Domitius Silvanus, în numele lui Domitius Silvanus, unchiul său patern,
care, fiind influențat de plângerea sa, în care se afirmă că fiul său născut liber, și încă foarte tânăr, a fost dus cu forța, închis și
apoi supus la lovituri și torturi, cu mare pericol pentru viața sa. Dragul meu frate, te rog să-l asculți și, dacă vei constata că
aceste infracțiuni au fost comise, pedepsește-le cu severitate."
16. Același, Despre îndatoririle proconsulului, cartea VIII.
Oricine este învestit cu autoritate sau putere și supune un cetățean roman la moarte sau la biciuire, sau ordonă să se facă acest
lucru, sau îi atașează ceva de gât în scopul de a-l tortura, fără a-i permite să facă apel, este răspunzător în conformitate cu
Legea iuliană referitoare la violența publică. Acest lucru se aplică, de asemenea, deputaților și oratorilor, precum și
însoțitorilor lor, în cazul în care se dovedește că cineva i-a bătut sau le-a provocat vreo vătămare.
17. Marcianus, Public Prosecutions, Cartea a V-a.
Prin Legea iuliană referitoare la violența publică, se prevede că nimeni nu poate lega un acuzat sau îl poate împiedica să se
prezinte la Roma într-un anumit interval de timp.
18. Paulus, Despre Edict, Cartea a VII-a.
Prin "persoane înarmate" trebuie să înțelegem nu doar pe cei care au săgeți, ci și orice altceva cu care pot provoca răni.
19. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
Cel care împiedică în mod fraudulos administrarea liberă a justiției sau împiedică judecătorii să decidă așa cum ar trebui să o
facă; sau cel care, fiind investit cu putere sau autoritate, acționează în alt mod decât decretează și cere legea să o facă; și
oricine obligă pe nedrept o persoană să promită, fie în mod public, fie în particular, să furnizeze sclavi sau să plătească bani;
și, de asemenea, oricine care, cu intenții răuvoitoare, apare înarmat într-o adunare sau într-un loc unde se administrează
public justiția, cu excepția celui care adună oameni pentru a vâna animale sălbatice și căruia i se permite să țină oameni în
acest scop, va fi răspunzător în temeiul acestei legi.
20. De asemenea, va fi răspunzător în temeiul acestei legi cel care, acolo unde oamenii au fost adunați, folosește forța în
scopul de a lovi sau de a bate pe cineva, chiar dacă acesta nu poate fi ucis.
21. Celui care este condamnat pentru că a recurs la violență publică i se interzice folosirea apei și a focului.
3279

Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
22. Cei care au jefuit casele altora în oraș sau la țară, au pătruns în ele sau le-au confiscat, și au făcut-o cu ajutorul unei
mulțimi și cu o demonstrație de forță armată, vor fi pedepsiți capital.
Prin termenul "arme" se înțelege tot ceea ce un om poate folosi pentru a provoca un prejudiciu.
Nu se consideră că cei care poartă arme pentru a se proteja nu le poartă cu scopul de a ucide pe cineva.
Același, Despre decretul turpilean al Senatului.
Cei care impun în mod arbitrar noi taxe sunt răspunzători în temeiul Legii iuliene referitoare la violența publică.

Tit. 7. Cu privire la legea iuliană referitoare la violența privată.
Marcianus, Institutes, Cartea a XIV-a.
Oricine este condamnat pentru violență privată este pedepsit, conform legii iuliene, prin confiscarea a treia parte a proprietății
sale; și se prevede că nu poate fi senator sau decurion, nu poate obține nici un semn de distincție, nu i se permite să stea
alături de nici unul dintre oficialii menționați mai sus, nu poate fi judecător și, conform decretului Senatului, va fi lipsit de
toate onorurile sale ca persoană infamantă.
Cei care sunt pasibili de pedeapsa prevăzută de Legea iuliană referitoare la violența privată sunt supuși aceleiași pedepse
dacă s-au făcut vinovați de însușirea frauduloasă și forțată a unor bunuri în cazul unui naufragiu.
Oricine jefuiește bunurile care au naufragiat este pedepsit în mod arbitrar în conformitate cu Constituțiile imperiale; pentru
că Divinul Pius a declarat într-un Rescript că nu trebuie să se folosească forța împotriva marinarilor, iar dacă cineva a făcut
acest lucru că trebuie să fie pedepsit aspru.
Scaevola, Reguli, Cartea a IV-a.
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Este răspunzător în conformitate cu această lege cel care, prin intermediul unei mulțimi de oameni, folosește forța, în urma
căreia o persoană este bătută sau lovită, chiar dacă nimeni nu este ucis.
Macer, Procurări publice, Cartea I.
Nu contează dacă mulțimea a fost convocată cu scopul de a folosi violența împotriva oamenilor liberi, a propriilor sclavi sau
a sclavilor aparținând altcuiva.
Cei care au fost adunați nu sunt cu atât mai puțin răspunzători în temeiul aceleiași legi.
Dacă, totuși, nu au fost adunate persoane și nimeni nu a fost bătut, dar s-a luat pe nedrept ceva din bunurile aparținând altora,
cel care a făcut acest lucru va fi răspunzător în temeiul acestei legi.
Paulus, Despre Edict, Cartea LV.
Infracțiunea pedepsită de legea iuliană este comisă atunci când se spune că cineva a adunat o mulțime sau o gloată, pentru a
împiedica prezentarea unei persoane la tribunal.
În cazul în care cineva ar supune la tortură sclavul altuia, Labeo spune că se poate recurge la Edictul pretorului referitor la
vătămări și astfel se poate da dovadă de o mai mare moderație.
Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIX.
Dacă cineva alungă o persoană de pe pământul său prin intermediul unei mulțimi de oameni neînarmați, poate fi urmărit
pentru violență privată.
Modestinus, Reguli, Cartea a VIII-a.
Conform Decretului Volusian al Senatului, cei care se adună în mod necorespunzător pentru a-și manifesta opoziția față de
un proces al altora și se pun de acord ca tot ceea ce obțin de la părți prin condamnare să fie împărțit între ei, sunt răspunzători
în temeiul Legii iuliene referitoare la violența privată.
Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a V-a.
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Creditorii, care procedează împotriva debitorilor lor, trebuie să ceară a doua oară, prin intermediul judecătorului, ceea ce
consideră că li se cuvine. În caz contrar, dacă pătrund în proprietatea debitorului fără ca acesta să le fi dat permisiunea de a
face acest lucru, Divinul Marcus a decretat că nu mai au niciun drept asupra creanțelor lor. Iată care sunt termenii decretului:
"Este foarte potrivit ca, acolo unde credeți că aveți creanțe, să încercați să le colectați prin intermediul unor acțiuni. Între
timp, cealaltă parte ar trebui să rămână în posesia lor, pentru că voi sunteți doar reclamantul." Iar când Marcianus a spus că
nu a fost folosită forța, împăratul a răspuns: "Nu am folosit forța: "Tu crezi că forța este folosită doar atunci când oamenii
sunt răniți. Forța este folosită atunci când cineva crede că poate lua ceea ce i se cuvine fără să ceară a doua oară prin
intermediul judecătorului. Nu cred că este în concordanță nici cu caracterul tău de rezervă, nici cu demnitatea ta, să comiți un
act care nu este autorizat de lege. Prin urmare, ori de câte ori mi se va dovedi că vreun bun al debitorului nu a fost predat de
acesta creditorului său, ci că acesta din urmă a intrat cu îndrăzneală în posesia lui fără a fi autorizat de un tribunal, iar el a
declarat că avea dreptul la bunul respectiv, își va pierde dreptul la creanță."
Modestinus, Despre pedepse, Cartea a II-a.
În cazul în care un creditor, fără autorizație judiciară, pune stăpânire pe proprietatea debitorului său, el este răspunzător în
conformitate cu această lege, va fi amendat cu o treime din proprietatea sa și va deveni infamant.

Tit. 8. Cu privire la legea corneșteană referitoare la asasini și otrăvitori.

Marcianus, Institutes, cartea XIV.
În conformitate cu legea corneliană referitoare la asasini și otrăvitori, oricine care ucide un om; sau prin a cărui răutate s-a
produs un incendiu; sau care a umblat înarmat cu scopul de a ucide pe cineva sau de a comite un furt; sau care, fiind
magistrat sau prezidând o cauză penală, permite să se dea o mărturie falsă prin care o persoană nevinovată poate fi urmărită
sau condamnată, este răspunzător.
Este răspunzător, de asemenea, cel care pregătește otravă și o administrează în scopul de a ucide un om; sau cel care, cu rea
intenție, dă o mărturie falsă, prin care cineva poate fi condamnat la moarte într-o urmărire penală; sau orice magistrat sau
judecător care acceptă bani în schimbul determinării ca cineva să fie acuzat de o infracțiune.
Orice persoană care a comis un omor este pedepsită fără a se ține cont de condiția juridică a persoanei care a fost ucisă.
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Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript că oricine a ucis un om, fără intenția de a face acest lucru, poate fi achitat; și că
oricine nu a ucis un om, dar l-a rănit cu scopul de a-l ucide, ar trebui să fie condamnat pentru omucidere; și că decizia ar
trebui să fie luată în funcție de circumstanțele cazului, deoarece dacă agresorul a scos o sabie și l-a lovit cu ea, nu există nicio
îndoială că a făcut acest lucru cu intenția de a-l ucide. Dacă, totuși, în timpul unei certuri, el l-a lovit cu o țepușă sau cu un
vas de aramă folosit la baie, deși articolul folosit era din metal, totuși atacul nu a fost făcut cu intenția de a-l ucide; iar
pedeapsa impusă celui care, în timpul unei certuri, a comis omucidere mai degrabă accidental decât intenționat, ar trebui să
fie atenuată.
Divinul Hadrian a mai afirmat într-un Rescript că cel care a ucis pe cineva care încerca cu forța să comită un act de
desfrânare cu el însuși sau cu cei care îi aparțineau, ar trebui să fie eliberat.
Dar în ceea ce privește soțul care își ucide soția surprinsă în act de adulter, Divinul Pius a declarat într-un Rescript că ar
trebui să i se aplice o pedeapsă mai ușoară; și a ordonat ca oricine de rang inferior să fie trimis în exil perpetuu, iar o
persoană cu o poziție distinsă să fie relegată pentru o anumită perioadă de timp.
Ulpianus, Despre adulter, Cartea I.
Un tată nu-și poate ucide fiul fără ca acesta să fi fost audiat; dar trebuie să-l acuze în fața prefectului sau a guvernatorului
provinciei.
Marcianus, Institutes, Cartea a XIV-a.
Oricine a preparat otravă, o vinde sau o păstrează în scopul uciderii de ființe umane, este pedepsit de secțiunea a cincea a
aceleiași legi corneliene referitoare la asasini și otrăvitori.
Pedeapsa acestei legi este aplicată oricui vinde în public otrăvuri dăunătoare sau le păstrează în scopul omuciderii.
Expresia "otrăvuri dăunătoare" arată că există anumite otrăvuri care nu sunt dăunătoare. Prin urmare, termenul este ambiguu
și include atât ceea ce poate fi folosit pentru a vindeca boli, cât și pentru a provoca moartea. Există, de asemenea, preparate
numite filtre de dragoste. Acestea, însă, sunt interzise de această lege doar în cazul în care sunt concepute pentru a ucide
oameni. Printr-un decret al Senatului s-a dispus alungarea unei femei care, nu cu intenții răuvoitoare, ci oferind un exemplu
negativ, a administrat în scopul producerii concepției un medicament care, după ce a fost luat, a provocat moartea.
Un alt decret al Senatului prevede că sunt pasibili de pedeapsa prevăzută de această lege comercianții de unguente care vând
în mod nechibzuit cicuta, salamandra, aconitul, conurile de pin, bu-prestis, mandragora și dau cantaride ca purgativ.
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De asemenea, cel ai cărui sclavi, cu știința sa, au luat armele în scopul obținerii sau recuperării proprietății; sau cel care este
promotorul unei sedicții; sau cel care și-a însușit marfa naufragiată; sau care a prezentat lucruri false ca fiind adevărate,
pentru ca o persoană nevinovată să fie înșelată; sau care a provocat acest lucru; sau care a castrat un om din cauza desfrânării
sau pentru a-l vinde, este, conform Decretului Senatului, supus pedepsei legii corneliene.
Pedeapsa prevăzută de Legea corneliană referitoare la asasini și otrăvitori este deportarea pe o insulă și confiscarea tuturor
bunurilor. Cu toate acestea, în prezent se obișnuiește să se aplice pedeapsa capitală, cu excepția cazului în care persoanele în
cauză ocupă o poziție atât de înaltă încât nu se supun legii. Se obișnuiește ca persoanele de rang inferior să fie aruncate la
fiarele sălbatice, iar cele mai înalte pe scara socială să fie deportate pe o insulă.
Este permisă uciderea dezertorilor, ca și cum ar fi dușmani, oriunde s-ar afla.
Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a VII-a.
Răspunde în conformitate cu legea corneziană referitoare la asasini cel care, în timp ce ocupă funcția de magistrat, comite
vreun act care implică viața unui om și care nu este autorizat de lege.
Atunci când un om, din simplă nepăsare, provoacă moartea altuia, decizia lui Ignatius Taurinus, proconsul de Bsetica, care la relegat pe vinovat pentru un termen de cinci ani, a fost confirmată de divinul Hadrian.
Divinul Hadrian a mai afirmat următoarele într-un Rescript: "Constituțiile imperiale interzic să se facă eunuci și prevăd că
persoanele care sunt condamnate pentru această infracțiune sunt pasibile de pedeapsa legii cornelelor și că bunurile lor vor fi
confiscate cu bună știință de către Trezorerie. "Dar în ceea ce privește sclavii care au făcut eunuci, aceștia trebuie să fie
pedepsiți capital, iar cei care sunt pasibili de această crimă publică și nu se prezintă, chiar și atunci când sunt absenți, vor fi
condamnați în conformitate cu legea corneziană. Este clar că, dacă persoanele care au suferit acest prejudiciu cer dreptate,
guvernatorul provinciei ar trebui să îi audieze pe cei care și-au pierdut virilitatea; pentru că nimeni nu are dreptul să castreze
un om liber sau un sclav, fie împotriva consimțământului său, fie cu el, și nimeni nu se poate oferi voluntar să fie castrat.
Dacă cineva ar încălca Edictul meu, medicul care a efectuat operația va fi pedepsit cu moartea, precum și oricine s-a oferit de
bunăvoie pentru castrare."
Paulus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a II-a.
De asemenea, cei care fac persoanele impotente sunt, printr-o Constituție a Divinului Hadrian adresată lui Ninius Hasta,
plasați în aceeași clasă cu cei care efectuează castrarea.
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Venuleius Saturninus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea I.
Cel care predă un sclav pentru a fi castrat este pedepsit cu o amendă de jumătate din averea sa, conform unui decret al
Senatului promulgat în timpul consulatului lui Neratius Priscus și Annius Verus.
Paulus, Despre urmărirea penală publică.
Conform legii corneliene, gradul de fraudă depinde de faptă, dar prin această lege neglijența gravă nu este considerată fraudă.
De aceea, dacă cineva se aruncă de la înălțime și cade peste altul și îl ucide, sau dacă un om care taie copacii aruncă o
creangă și nu dă avertisment, dar ucide un trecător, nu va fi pasibil de pedeapsă în conformitate cu această lege.
Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIII.
Dacă se va dovedi că o femeie a folosit forța asupra abdomenului ei în scopul de a produce avort, guvernatorul provinciei o
va trimite în exil.
Același, Despre Edict, Cartea XVIII.
Dacă cineva ucide un hoț noaptea, nu poate face acest lucru decât cu impunitate, atunci când nu l-ar fi putut cruța fără să se
pună pe sine în primejdie.
Același, Despre Edict, Cartea a XVIII-a.
Dacă cineva îmi va da foc cu răutate casei mele, va suferi pedeapsa capitală ca incendiator.
Modestinus, Reguli, Cartea a VI-a.
Printr-un Rescript al Divinului Pius, evreilor li se permite să își circumcidă doar proprii copii, iar oricine va efectua această
operație asupra persoanelor de altă religie va suporta pedeapsa pentru castrare.
Dacă un sclav, fără să fi fost condamnat, este aruncat la fiarele sălbatice, nu numai cel care l-a vândut, ci și cel care l-a
cumpărat va fi pasibil de pedeapsă.
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De la adoptarea legii Petronian și a decretelor Senatului care fac referire la aceasta, stăpânii sunt privați de puterea de a-și
preda sclavii, oricând doresc, în scopul luptei cu fiarele sălbatice. Cu toate acestea, un stăpân își poate prezenta sclavul la
tribunal și, dacă plângerea sa este întemeiată, sclavul poate fi supus pedepsei,
Același, Reguli, Cartea a VIII-a.
Atunci când un copil sau un nebun comite o crimă, nu este răspunzător în conformitate cu legea corneliană; căci absența
intenției îl protejează pe unul, iar soarta sa nefericită îl scuză pe celălalt.
Același, Pandectele, Cartea a XII-a.
Printr-un decret al Senatului se ordonă ca oricine oferă sacrificii cu scopul de a provoca nenorociri să fie supus pedepsei
acestei legi.
Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a VI-a.
Divinul Hadrian a afirmat următoarele într-un rescript: "În săvârșirea unei infracțiuni, se ia în considerare intenția, și nu
evenimentul".
Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VIII-a.
Nu contează dacă cineva îl ucide efectiv pe altul, sau este doar cauza morții sale.
Cel care ordonă ca altul să fie ucis este considerat un omucigaș.
16. Modestinus, Despre pedepse, Cartea a III-a.
Cei care comit voluntar sau cu rea intenție un omor sunt de obicei deportați, dacă sunt de rang înalt; dar dacă sunt de rang
inferior, sunt pedepsiți cu moartea. Totuși, acest lucru este mai scuzabil în cazul decurionilor, atunci când ei s-au consultat în
prealabil cu împăratul și au acționat după ordinul acestuia; cu excepția cazului în care tumultul nu ar fi putut fi reprimat
altfel.
Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
Dacă un om, după ce a fost lovit într-o ceartă, moare, trebuie cercetată lovitura dată de fiecare dintre persoanele adunate.
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Tit. 9. Cu privire la legea pompeiană privind parricidele.

Marcianus, Institutes, Cartea a XIV-a.
Legea pompeiană referitoare la parricide prevede că, dacă cineva își ucide tatăl, mama, bunicul, bunica, fratele, sora, unchiul
patern, mătușa paternă, unchiul matern, mătușa maternă, vărul de ambele sexe, dacă cineva își ucide tatăl, mama, bunicul,
bunica, fratele, sora, unchiul patern, mătușa paternă, unchiul matern, mătușa maternă, vărul de ambele sexe, soția sa, soțul ei,
ginerele său, socrul său, tatăl său vitreg, fiul său vitreg, fiica sa vitregă, patronul său sau patroana sa, sau face ca acest lucru
să fie făcut cu intenție răuvoitoare, va fi pasibil de pedeapsa prevăzută de Legea corneziană referitoare la asasini. O mamă,
care își ucide fiul sau fiica, este, de asemenea, pasibilă de pedeapsa prevăzută de această lege, la fel ca și un bunic care își
ucide nepotul. Din nou, oricine cumpără otravă cu scopul de a o administra tatălui său este răspunzător, chiar dacă nu i-o dă.
Scaevola, Reguli, Cartea a IV-a.
Un frate al vinovatului, care era la curent cu planul și nu și-a avertizat tatăl, era relegat, iar medicul supus pedepsei.
Marcianus, Institutes, Cartea a XIV-a.
Trebuie amintit că verii sunt incluși în legea pompeiană, dar nu sunt implicați în mod egal cei care sunt în același grad, sau
într-un grad mai apropiat. De asemenea, soacrele și femeile care au fost logodite sunt omise; ele sunt însă incluse în
conformitate cu sensul legii.
Același, Despre urmărirea penală, Cartea I.
Așa cum tații și mamele persoanelor căsătorite sunt cuprinși în denumirea de tați și soacre, tot așa și soții copiilor sunt
cuprinși în termenul de ginere.
Același, Instituții, Cartea a XIV-a.
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Se spune că divinul Hadrian, într-un caz în care un anumit bărbat, în timp ce vâna, își omorâse fiul care comisese adulter cu
mama sa vitregă, a dispus ca acesta să fie deportat pe o insulă, pe motiv că l-a omorât mai degrabă ca pe un hoț decât
afirmându-și dreptul de tată; căci autoritatea paternă ar trebui să fie mai degrabă influențată de afecțiune decât de cruzime.
Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a VIII-a.
Se poate pune întrebarea dacă cei care își ucid părinții, sau știu de crimă, ar trebui să fie pedepsiți pentru parricid. Msecianus
spune că nu numai parricidii, ci și complicii lor, ar trebui să suporte această pedeapsă. Prin urmare, complicii, chiar dacă sunt
străini, sunt pedepsiți în același mod.
Același, Despre Edict, Cartea XXIX.
Atunci când banii au fost furnizați pentru comiterea unei crime, cu știința unui creditor, unde, de exemplu, au fost dați pentru
a cumpăra otravă, sau plătiți unor tâlhari sau asasini cu scopul de a-și ucide tatăl, cel care a obținut banii va fi pasibil de
pedeapsa pentru parricid, la fel ca și cei care i-au împrumutat sau au luat măsuri pentru ca ei să fie folosiți în acest fel.
Același, Disputații, Cartea a VIII-a.
În cazul în care cineva acuzat de parricid moare înainte de a fi condamnat, chiar dacă se sinucide, va trebui să aibă drept
succesor Trezoreria sau, dacă nu, pe cineva pe care l-a desemnat prin testamentul său. Dacă va muri intestat, va avea ca
moștenitori pe cei desemnați de lege.
Modestinus, Pandectele, Cartea a XII-a.
Pedeapsa parricidului, așa cum a fost prescrisă de strămoșii noștri, este ca vinovatul să fie bătut cu vergi pătate cu sângele
său, apoi să fie cusut într-un sac cu un câine, un cocoș, o viperă și o maimuță, iar sacul să fie aruncat în adâncul mării, adică
dacă marea este aproape; altfel, va fi aruncat fiarelor sălbatice, conform Constituției Divinului Hadrian.
Cei care ucid alte persoane decât tatăl și mama lor, bunicul și bunica lor, pe care i-am precizat mai sus, sunt pedepsiți
conform obiceiului strămoșilor noștri, fie suferă pedeapsa capitală, fie sunt sacrificați zeilor.
Atunci când cineva, în timp ce este nebun, își ucide părinții, el va rămâne nepedepsit, așa cum au declarat Divinii Frați întrun Rescript cu referire la un om care, fiind nebun, și-a ucis mama; pentru că este suficient ca el să fie pedepsit doar prin
nebunia sa, dar trebuie să fie păzit cu mare grijă, sau altfel să fie ținut în lanțuri.
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Paulus, Despre pedepsele tuturor legilor.
Acuzarea celor care sunt pasibili de pedeapsa parricidului este întotdeauna permisă.

Tit. 10. Cu privire la legea corneziană privind înșelăciunea și la decretul senatului din Libonia.

Marcianus, Institutes, Cartea a XIV-a.
Pedeapsa din legea corneziană este aplicată oricui, cu intenție răuvoitoare, a subtilizat martori falși sau a făcut să fie introduse
probe false.
De asemenea, oricine primește bani, sau face o înțelegere pentru a-i primi, în scopul de a obține în mod fraudulos asistență
juridică sau probe, sau formează o conspirație pentru a face responsabile persoane nevinovate, este pedepsit prin Decretul
Senatului.
Mai mult, oricine primește bani pentru prezentarea sau suprimarea martorilor, precum și pentru a da sau a nu da mărturii,
este pedepsit prin Legea corneziană; de asemenea, oricine corupe un judecător sau face orice demers în scopul de a-l corupe.
Dacă, totuși, un judecător neglijează să aplice Constituțiile imperiale, el va fi pedepsit.
Cei care s-au făcut vinovați de înșelăciune cu referire la conturi, testamente, documente publice sau orice altceva care nu
este sigilat, sau care și-au însușit în mod fraudulos bunuri, vor fi pedepsiți pentru aceste infracțiuni, la fel ca și în cazul în
care ar fi comis un fals. Tocmai pentru o astfel de infracțiune, Divanul Severus l-a condamnat pe prefectul Egiptului, în
temeiul legii corneștene referitoare la înșelăciune, deoarece în perioada în care a condus provincia și-a falsificat propriile
registre.
Cel care deschide testamentul unei persoane aflate în viață este pasibil de pedeapsa prevăzută de Legea corneziană.
Cel care pretinde că documentele depuse la altul au fost predate de el adversarilor săi poate fi urmărit penal pentru
înșelăciune.
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Decretul Senatului se aplică testamentelor militare și, în conformitate cu prevederile sale, oricine este răspunzător în temeiul
Legii corneliene care a scris legatul unei moșteniri sau al unui trust în beneficiul său.
Există această diferență între întocmirea unui testament de către un fiu, un sclav sau un străin; pentru că, în ceea ce-l privește
pe străin, dacă se face semnătura testatorului, însoțită de declarație: "I-am dictat asta lui Așa și așa, și am citit-o", nu se va
aplica nicio sancțiune, iar moștenirea poate fi revendicată. Cu toate acestea, în cazul unui fiu sau al unui sclav, o semnătură
generală va fi suficientă atât pentru a evita sancțiunea, cât și pentru a obține legatul.
Gardienii, precum și curatorii, care, după expirarea mandatului, nu-și prezintă socotelile cu privire la tutelă sau curatelă, sunt
pasibili de pedeapsa prevăzută de această lege - așa cum au decis Divinii Severus și Antoninus - și nu pot încheia contracte
cu Trezoreria; dar dacă cineva, încălcând această lege, încheie în secret o înțelegere cu Trezoreria, va fi pedepsit la fel ca și
cum ar fi comis un fals.
Această Constituție, însă, nu se aplică (așa cum au declarat împărații înșiși în Rescripte), celor care, înainte de a se angaja în
tutelă, au făcut afaceri de acest fel. Căci se consideră că aceștia au dat scuze, dar nu că s-au făcut vinovați de fraudă.
Aceiași Împărați au afirmat într-un Rescript că oricine care nu a dat încă socoteală de tutela sau curatelă nu trebuie să încheie
contracte cu Trezoreria cât timp trăiește cel a cărui tutelă a fost administrată; dar dacă acesta din urmă moare, el poate încheia
în mod legal un contract cu ea, chiar dacă nu a dat încă socoteală moștenitorului.
Cu toate acestea, în cazul în care tutorele sau curatorul a succedat prin drept ereditar la un contract încheiat cu Trezoreria,
chiar dacă acest lucru se întâmplă înainte de a fi dat socoteală, nu cred că există motive pentru aplicarea unei sancțiuni, deși
persoana a cărei tutelă sau curatelă a fost administrată poate fi încă în viață.
Pedeapsa pentru fals sau cvasifalsificare este deportarea și confiscarea tuturor bunurilor. Atunci când un sclav comite oricare
dintre aceste infracțiuni, el este condamnat la moarte.

Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Cel care și-a însușit în mod fraudulos un testament, sau l-a ascuns, sau l-a luat cu forța, sau l-a șters sau desfigurat, sau l-a
înlocuit cu altul, sau l-a desigilat; sau oricine a falsificat un testament, sau l-a sigilat, sau l-a publicat în mod fraudulos; sau
oricine prin ale cărui acte frauduloase s-au făcut aceste lucruri, va suferi pedeapsa legii corneștene.
Ulpianus, Disputații, Cartea a IV-a.
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Oricine, fără să știe că un testament este falsificat, fie că intră în posesia unei moșteniri, fie că acceptă o moștenire, fie că o
recunoaște în orice fel, nu este împiedicat să declare în instanță că testamentul este falsificat.
Același, Disputații, Cartea a VIII-a.
În cazul în care moare cineva care a provocat introducerea frauduloasă a unei moșteniri într-un testament în beneficiul său,
moștenitorul său poate fi privat de ea.
Prin urmare, în cazul în care o anumită persoană, care fusese desemnată moștenitor de către tatăl său, a rupt un codicil și
apoi a murit, Divinul Marcus a considerat că Trezoreria poate pretinde moștenirea, în limita sumei de care moștenitorul ar fi
fost privat prin codicil; adică trei pătrimi din moștenire.
Julianus, Digest, Cartea LXXXVI.
Senatul a remis pedeapsa în cazul unei persoane însărcinate cu plata moștenirilor, care le luase printr-un codicil scris de mâna
sa. Dar pentru că acest lucru se făcuse din ordinul tatălui său, iar el avea mai puțin de douăzeci și cinci de ani, i s-a permis să
ia și moștenirea.
Africanus, Întrebări, Cartea a III-a.
Atunci când cineva își scrie o moștenire pentru sine însuși, el este pasibil de pedeapsa legii corneștene, deși moștenirea este
nulă; căci este stabilit că este pasibil cel care își scrie o moștenire pentru sine însuși într-un testament care este ulterior rupt,
chiar dacă la început nu a fost executat legal. Acest lucru, însă, este valabil numai atunci când testamentul este perfect, căci
dacă nu ar trebui să fie sigilat, opinia cea mai bună este că decretul Senatului nu se va aplica; la fel cum nu ar exista nici un
motiv pentru un interdict care să oblige la prezentarea testamentului; căci este necesar, în primul rând, să existe un testament
oarecare, chiar dacă nu a fost întocmit conform legii, pentru ca decretul Senatului să nu fie aplicabil. Căci pentru ca un
testament să poată fi calificat în mod corespunzător ca fiind fals, este esențial ca, după ce a fost înlăturat falsul din el, să
poată fi numit în mod corespunzător testament. Prin urmare, în mod similar, se spune că este făcut contrar legii un testament
despre care, dacă ar fi fost respectate toate formalitățile regulamentare, s-ar putea spune că a fost legal executat.
Dacă moștenitorul desemnat a scris dezmoștenirea unui fiu sau a altor persoane, menționându-le pe nume, el va fi
răspunzător în temeiul Decretului Senatului.
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La fel, cel care, cu mâna sa, a lipsit de libertate sclavul testatorului și, mai presus de toate, dacă este însărcinat cu plata
moștenirilor sau cu executarea unui trust, va fi răspunzător în temeiul Decretului Senatului.
În cazul în care un patron a scris în testamentul libertului său legatul unei moșteniri în favoarea sa și, după ce a obținut
iertarea pentru acest lucru, i s-a ordonat să renunțe la moștenire, poate obține beneficiul posesiei pretoriene contrar
dispozițiilor testamentare? Cea mai bună opinie este că nu poate face acest lucru. Totuși, nu rezultă de aici că, dacă o soție ar
trebui să includă în testament legatul dotei sale în beneficiul ei, sau dacă un creditor scrie un legatul a ceea ce i se cuvine la
un moment dat, în beneficiul său; și, în mod similar, după ce au fost grațiați, li se ordonă să renunțe la moșteniri, nu ar trebui
să se refuze femeii o acțiune pentru zestrea ei, precum și una pentru creanța sa față de creditor, pentru ca niciunul dintre ei să
nu fie privat de ceea ce li se cuvine de fapt.
Marcianus, Institutes, Cartea II.
Sclavii nu pot, în nici un caz, să apară împotriva stăpânilor lor în instanță, deoarece nu sunt considerați persoane nici de legea
civilă, nici de legea pretoriană, nici în procedurile extraordinare; cu excepția cazului în care, ca o favoare, Divinitatea Marcus
și Commodus au declarat într-un rescript că atunci când un sclav se plânge că un testament în care i s-a acordat libertatea a
fost suprimat, ar trebui să i se permită să depună o acuzație pentru suprimarea acestuia.
Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a VII-a.
Oricine răzuiește monedele de aur, le pătează sau le confecționează, dacă este liber, să fie aruncat la fiarele sălbatice; dacă
este sclav, să fie supus pedepsei extreme.
Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a VIII-a.
Legea corneziană prevede că oricine adaugă vreun aliaj la aur sau face monede de argint de bază, este pasibil de pedeapsă
pentru fals.
De asemenea, este pasibil de aceeași pedeapsă și cel care, atunci când a putut împiedica aceste lucruri, nu a făcut-o.
Aceeași lege prevede că nimeni nu poate cumpăra sau vinde în mod fraudulos monede făcute din plumb sau din orice alt
metal de bază.
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Pedeapsa prevăzută de legea corneliană este aplicată celui care, cu bună știință și în mod fraudulos, sigilează sau face să fie
sigilat orice alt instrument scris decât un testament; la fel ca și celui care, cu intenție frauduloasă, a reunit persoane cu scopul
de a depune mărturie falsă sau care produce orice dovadă falsă de o parte sau de alta.
Orice persoană care a instigat un informator într-o cauză în care sunt implicate interese pecuniare este pasibilă de aceeași
pedeapsă ca și cei care au primit bani pentru a provoca un litigiu.
Macer, Public Prosecutions, Cartea I.
Decretele Senatului nu prevăd nimic cu referire la o persoană care a scris ceva în beneficiul cuiva care îl controlează sau al
unei alte persoane care se află sub același control. Dar legea este încălcată și în acest caz, pentru că profitul obținut în urma
actului va aparține tatălui sau stăpânului, care ar fi avut dreptul la el dacă fiul sau sclavul ar fi scris actul în beneficiul său.
Este stabilit că, atunci când cineva scrie legatul în beneficiul unui străin, chiar dacă ulterior, în timpul vieții testatorului,
începe să-l aibă sub controlul său, nu va exista nici un motiv pentru aplicarea Decretului Senatului.
Marcianus, Despre urmărirea penală, Cartea I.
Dacă un tată scrie ceva în beneficiul fiului său, care este soldat și se află sub controlul său, și cu care el însuși servește, și știe
că este așa, pentru că tatăl nu a dobândit nimic, nu va fi pasibil de pedeapsă.
În cazul în care un fiu a scris o clauză în beneficiul mamei sale, Frații Divini au declarat într-un Rescript că, deoarece a făcut
acest lucru din ordinul testatorului, el ar trebui să rămână nepedepsit și că mama sa avea dreptul la moștenire.
Papinianus, Opinii, Cartea XIII.
În cazul în care cineva acuzat de fraudă moare înainte ca acuzația de crimă să fi fost depusă sau să se fi pronunțat o hotărâre
judecătorească, legea corneliană nu se aplică, deoarece ceea ce a fost dobândit prin crimă nu este lăsat moștenitorului.
2. Același, Opinii, Cartea a XV-a.
Afirmarea solemnă a unui nume sau a unui prenume fals este pedepsită cu pedeapsa de fals.
3. Un avocat fiind degradat timp de zece ani din rangul de decurion, pentru că a citit un document fals în prezența
guvernatorului în timp ce audia o cauză, am dat ca opinie că își va recăpăta rangul după expirarea timpului, deoarece el nu
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intra în termenii legii corneliene, deoarece a citit, dar nu a întocmit un document fals. Din același motiv, atunci când un
plebeu este pedepsit cu exilul temporar pentru aceeași cauză, el poate fi creat în mod legal decurion după întoarcerea sa.
4. Paulus, Întrebări, cartea XXII.
Un fiu emancipat, în timp ce scria testamentul tatălui său din ordinul acestuia, a redactat legatul unei moșteniri către un sclav
deținut în comun de el și de Titius. Întreb cum ar trebui să se hotărască această chestiune. Răspunsul a fost: ai combinat mai
multe chestiuni; și în conformitate cu decretul Senatului prin care ni se interzice să scriem legatul unei moșteniri pentru noi
înșine sau pentru cei pe care îi avem sub controlul nostru, fiul emancipat menționat va fi pasibil de aceeași pedeapsă, chiar
dacă a scris legatul din ordinul tatălui său; pentru că este considerat scuzat cel care se află sub controlul altuia, la fel ca în
cazul unui sclav, cu condiția ca ordinul testatorului să fie evident din semnătura sa; căci am constatat că aceasta a fost intenția
Senatului.
5. Următoarea întrebare este: întrucât s-a decis că tot ceea ce este scris în mod ilegal este considerat a nu fi fost scris deloc,
ceea ce a fost inserat în beneficiul unui sclav deținut în comun de scriitor și de un altul va fi considerat a nu fi scris deloc; sau
doar ceea ce face referire la persoana care a scris, astfel încât întreaga sumă va fi datorată celuilalt coproprietar? Am constatat
că Marcellus făcuse o însemnare despre Julianus, căci, așa cum a afirmat Julianus, dacă cineva ar fi inserat o clauză în
beneficiul lui Titius și al său, sau în beneficiul unui sclav deținut în comun, și ar trebui să fie considerată ca nefiind deloc
inserată, ar fi foarte ușor de stabilit cât de mult a fost dobândit de Titius și de coproprietarul său. Marcellus a adăugat că
celălalt coproprietar ar fi avut dreptul la suma respectivă, la fel ca și în cazul în care numele sclavului ar fi fost omis din
cauza faptului că era fals. Această regulă ar trebui să fie respectată în soluționarea prezentei chestiuni.
6. Un soț a mutilat un sclav dotal, iar în testamentul său a inserat legatul unei moșteniri către acesta. S-a pus întrebarea: ce
putea recupera femeia în conformitate cu legea iuliană? Am răspuns că trebuie spus că patronul, ca și fiul emancipat, era
pasibil de pedeapsa Edictului Divinului Claudius, deși, în cazul în care ar fi murit, se putea cere posesia pretoriană a averilor
lor. Prin urmare, dacă patronul nu obținea nimic din averea celui emancipat, el nu era pasibil de o acțiune din partea femeii.
Dar ar fi fost el răspunzător pentru motivul că în lege s-a adăugat: "Sau a comis vreun act fraudulos pentru a împiedica ca
aceasta să ajungă în mâinile sale"? El, totuși, nu a comis nicio fraudă împotriva femeii, căci simplul fapt de a fi format acest
plan nu însemna să facă ceva în defavoarea ei. Prin urmare, nu ar trebui să acordăm o acțiune femeii, deoarece soțul va fi
obligat să restituie? Dar dacă cel care a redactat legatul din ordinul testatorului a încheiat în același timp, tot din ordinul
testatorului, o convenție pentru a-l preda altuia, Senatul a dispus ca el să renunțe totuși la legatul său și ca acesta să rămână în
mâinile moștenitorului, împreună cu sarcina fiduciară.
7. Callistratus, Întrebări, Cartea I.
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Divinul Claudius a ordonat printr-un Edict ca următoarele să fie adăugate la legea corneliană: "Dacă cineva, în timp ce scrie
testamentul sau codicilul altuia, inserează cu propria mână legatul unei moșteniri pentru el însuși, va fi răspunzător, ca și cum
ar fi încălcat Legea corneliană; și nu se va acorda nici o iertare celor care pretind că nu au fost conștienți de severitatea
Edictului." Se consideră că nu numai cel care a întocmit cu mâna sa un legat în folosul său, cu mâna sa, ci și cel care, prin
intermediul sclavului său sau al fiului său care se află sub controlul său, este onorat cu un legat la dictarea testatorului.
8. Constituțiile imperiale prevăd în mod clar că, dacă un testator declară în mod specific, peste semnătura sa, că a dictat unui
sclav aparținând cuiva, ca o moștenire să fie plătită stăpânului acestuia din urmă de către propriii săi moștenitori, legatul va fi
valabil; dar semnătura generală a testatorului nu va fi valabilă împotriva autorității Decretului Senatului și, prin urmare,
legatul va fi considerat ca nefiind scris, iar sclavul care l-a scris în beneficiul său ar trebui să fie iertat. Cred însă că ar fi mai
sigur ca grațierea să fie cerută împăratului, bineînțeles după ce părțile interesate au renunțat la pretențiile lor asupra a ceea ce
le-a fost lăsat.
9. Senatul a decretat, de asemenea, că dacă un sclav, din ordinul stăpânului său, ar scrie legatul libertății sale într-un
testament sau într-un codicil, pentru simplul motiv că este scris cu mâna sa, el nu va deveni liber; dar libertatea îi poate fi
acordată în baza unui contract de încredere, cu condiția ca, după ce a fost scris, testatorul să semneze testamentul sau
codicilul cu mâna sa.
10. Și cum numai tipul de libertate dobândită prin intermediul unui trust a fost cuprins în acest decret al Senatului, Divinul
Pius a declarat într-un rescript că trebuie urmat spiritul decretului, mai degrabă decât litera acestuia; deoarece atunci când
sclavii se supun stăpânilor lor, ei sunt scuzați prin necesitatea puterii la care sunt supuși; dar când se adaugă autoritatea
stăpânului, acesta declarând peste semnătura sa că a dictat și a citit ceea ce a fost scris, spune că se consideră că a fost scris de
mâna stăpânului însuși, când acest lucru a fost făcut prin dorința sa. Acest lucru, însă, nu trebuie extins astfel încât să includă
persoanele libere asupra cărora testatorul nu are niciun drept. Cu toate acestea, trebuie să se stabilească dacă nu exista aceeași
necesitate de supunere și dacă cei care nu s-au conformat au avut o scuză onorabilă atunci când nu au reușit să facă ceea ce
nu era permis.
11. S-a hotărât ca grațierea pentru încălcarea legii corneliene să fie acordată și unei mame, în beneficiul căreia legatul unei
moșteniri fusese scris de sclavul ei la dictarea fiului ei.
12. Senatul a luat aceeași decizie și cu referire la o fiică care, la dictarea mamei sale, din ignoranța legii, a scris un legat
pentru ea însăși.
13. Dacă cineva, după ce a desemnat doi moștenitori, ar adăuga că, dacă unul dintre ei moare fără să lase copii, averea ar
trebui să fie dată supraviețuitorului, dacă are copii, dar dacă amândoi mor fără niciunul, averea (ceea ce urmează a fost scris
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de altă mână) ar trebui să fie dată persoanei care a scris testamentul: se consideră că cel care a scris testamentul ar trebui să
fie eliberat de pedeapsa legii corneștene; dar ar fi mai benefic să i se permită să dobândească ceea ce a fost menționat mai
sus.
14. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
a răspuns că infracțiunea de a fi sustras instrumente scrise nu este un motiv de urmărire penală publică, cu excepția cazului în
care se dovedește că a fost furat testamentul cuiva.
15. Paulus a dat ca părere că toți cei care au sigilat orice fel de instrument falsificat, cu excepția testamentelor, sunt pasibili
de pedeapsa legii corneștene.
16. Și, de asemenea, ceilalți care au făcut înscrieri false în registre, documente publice sau orice altceva de acest fel, fără să le
sigileze, sau, pentru a împiedica aflarea adevărului, au ascuns sau au furat ceva, sau au făcut o substituire, sau au desigilat o
hârtie, nu există nicio îndoială că se obișnuiește ca ei să fie pedepsiți cu aceeași pedeapsă.
17. Același, Trusturi, Cartea a III-a.
Atunci când cineva scrie cu mâna sa un testament în beneficiul unui sclav și i se cere să îl mantuiască, Senatul a hotărât ca
acesta să fie mantuit de toți moștenitorii.
18. Același, Sentințe, Cartea a III-a.
Nu ne este interzis să scriem în testamentul altuia un legat în folosul soției.
19. Cel care se numește tutore testamentar al unui copil minor al testatorului, deși este considerat susceptibil de suspiciune
pentru că pare să fi urmărit tutela, totuși, dacă este aprobat ca fiind potrivit, trebuie să fie numit tutore, nu în temeiul
testamentului, ci printr-un decret al magistratului; nu trebuie acceptată nici o scuză prezentată de el, deoarece se consideră că
a consimțit la dorințele testatorului.
20. Același, Sentințe, Cartea a V-a.
Cei care au bătut monedă falsă, dar nu au părut dispuși să o termine în întregime, vor fi eliberați atunci când se vor fi
manifestat dovezi ale unei adevărate pocăințe.

3296

21. Acuzația de a fi introdus un copil fictiv nu este prescrisă de nici o prescripție; și nu are nici o importanță dacă femeia care
se presupune că a făcut substituirea este moartă sau nu.
22. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a VI-a.
De asemenea, sunt pedepsiți cu pedeapsa de falsificare a testamentelor cei care au acceptat bani în scopul de a provoca un
litigiu prin intermediul asistenței juridice sau al prezentării de martori; sau care au făcut să fie contractate obligații sau să fie
făcute înțelegeri; sau care au format o asociație; sau care au luat orice măsuri pentru a permite acest lucru.
23. Paulus, Cu privire la decretul turpilean al Senatului.
Oricine a vândut aceeași proprietate întreagă la două persoane diferite în baza unor contracte separate este pedepsit cu
pedeapsa pentru falsificarea testamentelor; și acest lucru a fost decis de divinul Hadrian. În aceeași categorie este încadrat și
cel care a corupt un judecător; dar se obișnuiește să se pedepsească mai puțin aspru astfel de persoane, deoarece sunt relegate
pentru o anumită perioadă de timp și nu sunt private de bunurile lor.
24. Același, Cu privire la decretul libian al Senatului.
Nu trebuie spus că un copil sub vârsta pubertății intră în domeniul de aplicare al acestui Edict, deoarece cu greu poate fi tras
la răspundere pentru infracțiunea de falsificare, deoarece la această vârstă nu este capabil de infracționalitate.
25. Dacă un tată scrie un testament în beneficiul fiului său, care se află în mâinile dușmanului, trebuie spus că la întoarcerea
acestuia, tatăl său va fi pasibil de pedeapsa prevăzută de Decretul Senatului; dar dacă ar fi murit în captivitate, tatăl său ar fi
fost considerat nevinovat.
26. Dacă, totuși, ar scrie un legat în beneficiul fiului său emancipat, el poate face acest lucru în mod legal; și aceeași regulă se
aplică și în cazul unui fiu dat în adopție.
27. De asemenea, dacă el a scris unul în beneficiul sclavului său, căruia nu i-a acordat libertatea în temeiul unui trust, trebuie
spus că nu este răspunzător în conformitate cu prevederile Decretului Senatului, deoarece este stabilit că tot ceea ce a
dobândit prin intermediul unui astfel de sclav trebuie să îi fie predat după ce acesta a fost manuntit.
28. Dacă a scris un legat în beneficiul unui sclav care îl servește cu bună-credință, el este vinovat în ceea ce privește intenția
sa; pentru că l-a scris în beneficiul cuiva despre care credea că îi aparține. Dar cum nici un legat și nici o moștenire nu sunt
dobândite de un posesor de bună-credință, considerăm că el ar trebui să fie scutit de pedeapsă.
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29. În cazul în care un stăpân scrie un legat în beneficiul sclavului său, "atunci când acesta va deveni liber", noi spunem că
stăpânul nu este afectat de Decretul Senatului, deoarece el nu a avut în nici un fel în vedere propriile interese. Aceeași regulă
se aplică și în cazul unui fiu emancipat ulterior.
30. Oricine confirmă un codicil, făcut înainte de un testament, prin care i s-a lăsat o moștenire, intră sub incidența Decretului
Senatului; așa cum a afirmat și Julianus.
31. O persoană devine pasibilă de pedeapsă prin faptul că își ia ceva, la fel ca atunci când își dă ceva; de exemplu, în cazul în
care un sclav i-a fost lăsat moștenire și, de asemenea, a fost manuntit, el îl privează de libertate cu propriile mâini. Acest
lucru se întâmplă chiar dacă îl privează de ea în conformitate cu dorința testatorului, căci dacă acesta nu cunoaște acest lucru,
acordarea libertății va fi valabilă. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care, după ce i s-a cerut să plătească o moștenire
de care a fost însărcinat, el șterge clauza de creare a fiduciei!
32. Oricine, cu mâna sa, scrie cesiunea unui libert, este răspunzător, nu după litera, ci după spiritul Decretului Senatului.
33. La fel, un sclav care scrie în testamentul altuia un legat de libertate pentru el însuși, în temeiul unei încrederi, nu este
inclus în termenii Decretului Senatului. Cu toate acestea, ar putea apărea o îndoială asupra acestui punct, deoarece (așa cum
am afirmat mai sus), Senatul nu remite pedeapsa decât în cazul sclavului care a scris un legat de libertate pentru el însuși, în
temeiul unui trust, în testamentul stăpânului său, atunci când acesta din urmă a declarat acest lucru peste semnătura sa. Și,
într-adevăr, există și mai multe motive pentru a considera că el încalcă decretul Senatului într-o măsură mai mare decât cel
care scrie legatul unei moșteniri pentru sine, deoarece, în niciun caz, nu va avea dreptul la libertate, dar poate dobândi
moștenirea pentru stăpânul său.
34. Dacă cel care scrie testamentul ar acorda libertatea în temeiul unui testament propriului său sclav, să vedem dacă nu este
liber de pedeapsă, deoarece nu obține niciun avantaj, cu excepția cazului în care a făcut acest lucru pentru ca sclavul să fie
cumpărat de la el la un preț exorbitant, pentru a fi manuntit.
35. De asemenea, cel care, atunci când o suprafață de pământ a fost atribuită lui Titius, a adăugat cu mâna sa, ca o condiție,
ca banii să îi fie plătiți, intră în termenii Decretului Senatului.
36. Cel care, cu consimțământul tatălui său, se dezmoștenește sau se privează de o moștenire, nu este răspunzător, nici după
litera, nici după spiritul Decretului Senatului.
37. Același, Despre pedepsele civililor.
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Se pune întrebarea: ce este un fals? Se consideră că se produce atunci când cineva imită scrisul de mână al altuia sau omite
ceva dintr-un document sau dintr-un cont, atunci când îl copiază; și nu atunci când se dă un rezultat fals într-un calcul sau
într-un cont.
38. Scaevola, Digest, Cartea XXII.
Aithales, un sclav căruia i-a fost lăsată libertatea și o parte din averea sa prin testamentul lui Vetitus Callinicus, stăpânul său,
în condițiile unui trust, de care erau însărcinați moștenitorii desemnați cu unsprezece doisprezecimi din avere; i-a declarat lui
Maximilia, fiica testatorului, care a fost desemnată moștenitoare a unei doisprezecimi din moștenire, că poate prezenta dovezi
care să demonstreze că testamentul lui Vetitus Callinicus a fost falsificat; și, după ce a fost interogat de Maximilia în fața
unui magistrat, a declarat că va dovedi în ce fel a fost falsificat testamentul. Maximilia a semnat o acuzație de fals împotriva
autorului testamentului și a lui Proculus, coeredele ei, iar după ce cazul a fost audiat, prefectul orașului a decis că testamentul
nu a fost falsificat și a ordonat ca a douăsprezecea parte din averea aparținând Maximiliei să fie confiscată în favoarea
Trezoreriei. S-a pus întrebarea dacă Aithales avea dreptul la libertate și dacă trustul trebuia executat după această decizie.
Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele declarate, acesta era cazul.
39. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VII-a.
Cel care este acuzat că a dat scrisori false în numele pretorului sau că a promulgat un Edict fals, este pasibil de o acțiune
penală in factum, chiar dacă a fost urmărit în temeiul legii corneliene.
40. Marcellus, Digest, Cartea XXX.
În cazul în care cineva a distrus testamentul tatălui său și acționează ca moștenitor de drept, la fel ca și cum tatăl său ar fi
murit intestat, iar apoi el însuși moare, este perfect corect ca întreaga avere a tatălui său să fie luată de la moștenitorul său.
41. Modestinus, Reguli, Cartea a VIII-a.
El declară că cei care au dat mărturii contradictorii între ei sunt răspunzători, în termenii legii, ca și cum ar fi comis un fals.
42. S-a decis, de asemenea, că cel care dă mărturie falsă împotriva propriului sigiliu este pasibil de pedeapsa pentru fals.
Referitor la obrăznicia unei persoane care a depus mărturie diferită în favoarea a două persoane și a cărei credință este atât de
dublă și oscilantă, nu există nicio îndoială că este pasibilă de infracțiunea de fals.
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43. Cel care se prezintă în mod fals ca fiind soldat, care se folosește de decorații la care nu are dreptul sau care călătorește în
baza unui permis falsificat, trebuie să fie pedepsit cu severitate, în funcție de natura infracțiunii comise.
44. Același, Opinii, Cartea a IV-a.
Dacă o dată mai veche decât cea corectă este declarată de un debitor în obligația unui gaj, va exista un motiv de acuzație
pentru crimen falsi.
45. The Same, On Select Cases.
În cazul în care cineva îl înșală pe guvernatorul unei provincii, fie prin intermediul documentelor, fie prin depunerea de
petiții, nu va avea niciun avantaj pentru el; și, mai mult, dacă este urmărit penal, trebuie să plătească pedeapsa pentru
imprudența sa, la fel ca și cum ar fi comis un fals. Există rescrieri care există în acest sens. Este suficient, de dragul dovezii,
să dăm un singur exemplu, care este următorul: "Alexandru Augustus către Iulius Maryllus. Dacă adversarul tău, în petiția pe
care a depus-o, nu a afirmat ceea ce era adevărat în cererea făcută de el, nu se poate prevala de instrumentul pe care l-a
semnat; și, în plus, dacă este acuzat, trebuie să sufere pedeapsa."
46. Același, Pandectele, cartea XII.
Cel care face sau cioplește un sigiliu fals este răspunzător în conformitate cu legea corneșteană referitoare la testamente.
47. În cazul substituirii unui copil, numai părinții sau cei care au un interes în această chestiune au dreptul să formuleze
acuzația, dar nimeni din popor nu poate intenta o acțiune publică.
48. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a III-a.
Divinul Pius a afirmat într-un Rescript adresat lui Claudius: "Orice persoană care introduce în instanță instrumente care nu
pot fi dovedite va fi pedepsită în funcție de natura fiecărei infracțiuni; sau, dacă se pare că ar fi meritat o pedeapsă mai gravă
decât cea care le poate fi impusă în cadrul acestei jurisdicții, faptele pot fi prezentate împăratului, pentru ca acesta să
stabilească ce pedeapsă să le fie aplicată." Împăratul Marcus, împreună cu fratele său, totuși, influențat de sentimente de
umanitate, a atenuat această pedeapsă; astfel încât, dacă (așa cum se întâmplă frecvent), astfel de documente ar fi produse din
greșeală, cei care au făcut ceva de acest fel pot fi iertați.
49. Modestinus, Despre pedepse, Cartea I.
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În prezent, cei care modifică în mod fraudulos orice Edicte care au fost promulgate sunt pedepsiți cu pedeapsa pentru fals.
50. Dacă un vânzător sau un cumpărător schimbă măsurile folosite pentru vin, cereale sau orice altceva de acest fel care au
fost aprobate public sau, cu intenție răuvoitoare, comite orice alt act fraudulos, el va fi condamnat să plătească dublul valorii
bunurilor; și s-a prevăzut printr-un Decret al Divinului Hadrian ca cei care au folosit greutăți sau măsuri false să fie repuși pe
o insulă.
51. Același, Despre pedepse, Cartea a III-a.
Dacă cineva se va folosi de constituții falsificate, fără a da vreo autorizație în acest sens, i se va interzice folosirea apei și a
focului, conform legii corneștene.

Tit. 11. Despre legea iuliană cu privire la șantaj.
52. Marcianus, Institutes, cartea XIV.
Legea iuliană privind șantajul se referă la banii primiți de cineva care deține funcția de magistrat, sau care este investit cu un
anumit grad de putere, sau de administrație, sau cu funcția de deputat, sau cu orice alt loc de muncă sau ocupație publică de
orice fel; și se aplică, de asemenea, însoțitorilor demnitarilor menționați mai sus.
53. Legea îi exclude pe cei de la care este permis să primească bani, de exemplu, de la verișori, de la rudele apropiate și de la
o soție.
54. Scaevola, Reguli, Cartea a IV-a.
În temeiul acestei legi, se acordă o acțiune împotriva moștenitorilor, dar numai în termen de un an de la moartea persoanei
acuzate.
55. 55. Macer, Acuzații publice, Cartea I.
Este răspunzător în temeiul legii iuliene referitoare la șantaj cel care, în timp ce este investit cu orice autoritate, acceptă bani
pentru a pronunța o hotărâre sau un decret;
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56. Venuleius Saturninus, Public Prosecutions, Cartea a III-a.
Sau pentru a face mai mult sau mai puțin decât era obligat să facă în îndeplinirea îndatoririlor sale oficiale.
57. Macer, Public Prosecutions, Book I.
Însoțitorii judecătorilor pot fi, de asemenea, urmăriți în temeiul acestei legi.
58. Venuleius Saturninus, Public Prosecutions, Cartea I.
Sunt răspunzători în temeiul aceleiași legi cei care primesc bani fie pentru a depune mărturie, fie pentru a nu depune
mărturie.
59. Celui care este condamnat în temeiul acestei legi îi este interzis să depună mărturie în public, să fie judecător sau să
urmărească o crimă.
60. Legea iuliană referitoare la șantaj prevede că: "Nimeni nu trebuie să ia bani pentru a înrola sau a elibera un soldat, și
nimeni nu trebuie să accepte bani pentru a-și da părerea în Senat sau într-un consiliu public, sau pentru a acuza sau a nu
acuza pe cineva; iar magistrații orașului trebuie să se abțină de la orice fel de corupție și să nu primească în daruri sau cadouri
mai mult de o sută de aurei pe parcursul întregului an."
61. Macer, Procurori publici, Cartea I.
62. Legea iuliană privind șantajul prescrie că: "Nimeni nu trebuie să primească nimic ca stimulent pentru a pronunța o
hotărâre sau un decret, sau pentru a-și schimba părerea; sau pentru a-l împiedica să pronunțe o decizie; sau pentru a arunca o
persoană în închisoare, sau pentru a o pune în lanțuri; sau pentru a ordona să fie înlănțuită, sau eliberată din lanțuri; sau
pentru a condamna sau achita un om; sau pentru a evalua valoarea unei hotărâri; sau pentru a condamna pe cineva la o
pedeapsă capitală sau pecuniară, sau pentru a se abține de la a face acest lucru."
62. Cu toate acestea, este evident că legea le permite tuturor celor, cu excepția celor exceptați, să primească bani fără limită;
dar cei enumerați în această secțiune nu au voie să primească nimic de la nimeni.
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63. Se prevede, de asemenea, că: "Că nici o lucrare publică ce urmează a fi construită nu va fi acceptată ca fiind terminată,
nici proviziile publice ce urmează a fi distribuite nu vor fi ținute pentru a fi transferate sau obținute, nici clădirile considerate
ca fiind reparate, înainte de a fi terminate, acceptate și predate în conformitate cu legea."
64. Persoanele vinovate de șantaj sunt în prezent tratate în mod arbitrar de către lege, fiind în general pedepsite cu exilul sau
chiar mai aspru, în funcție de infracțiunea pe care au comis-o. Ce ar trebui însă să se facă în cazul în care aceștia acceptă bani
ca recompensă pentru uciderea unui om? Sau chiar dacă nu îi acceptă, dar, împinși de furie, ucid o persoană nevinovată sau
pe care nu ar trebui să o pedepsească? Ar trebui să fie condamnați la pedeapsa capitală sau să fie deportați pe o insulă, așa
cum de altfel sunt cei mai mulți dintre ei.
65. Paulus, Despre Edict, Cartea LIV.
Când ceva este donat unui proconsul sau unui pretor, încălcând legea privind șantajul, acesta nu poate dobândi acel lucru prin
uzucapiune.
66. Aceeași lege prevede că: "Vânzările sau închirierile făcute pentru un preț mai mare sau mai mic decât este corect sunt din
acest motiv nule, iar uzucapiunea este împiedicată înainte ca bunul să ajungă în mâinile celui care l-a avut sau ale
moștenitorului său".
67. Papinianus, Opinii, Cartea a XV-a.
Cei care, în schimbul banilor care le sunt plătiți, renunță la o slujbă publică, sunt urmăriți penal pentru extorcare.

Tit. 12. Cu privire la legea iuliană privind dispozițiile.
68. Marcianus, Institutes, Cartea a II-a.
O acțiune penală poate fi intentată de un sclav împotriva stăpânului său, dacă primul pretinde că stăpânul său a comis o
fraudă cu referire la proviziile aparținând publicului.
69. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a IX-a.
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70. Prin legea iuliană referitoare la proviziuni este prevăzută o pedeapsă împotriva celui care comite orice act sau formează o
asociație prin care prețul proviziilor poate fi majorat.
70. 70. Prin legea saină se prevede ca nimeni să nu rețină o navă sau un marinar, sau să comită cu rea intenție orice act prin
care se poate provoca o întârziere.
71. Pedeapsa prevăzută este o amendă de douăzeci de aurei.
72. Papirius Justus, Despre constituții, Cartea I.
Împărații Antoninus și Verus au declarat într-un Rescript: "Este cu totul altceva decât corect ca decurionii să vândă cereale
concetățenilor lor la un preț mai mic decât necesită aprovizionarea cu provizii".
73. De asemenea, ei au afirmat că magistrații din orice oraș nu aveau dreptul să stabilească prețul grâului care era importat.
74. De asemenea, ei au afirmat următoarele într-un Rescript: "Deși nu este obișnuit ca femeile să dea acest tip de informații,
totuși, dacă promiteți că puteți furniza informații care vor fi în beneficiul Departamentului de subzistență, le puteți comunica
prefectului acestei ramuri a serviciului public."

Tit. 13. Privind legea iuliană referitoare la pecingine, sacrilegiu și balanțe.

75. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XLIV.
În legea iuliană privind pecinginea se prevede că: "Nimeni nu trebuie să intercepteze sau să-și însușească pentru uzul propriu,
sau să facă ceva prin care altcineva să poată sustrage, intercepta sau folosi în folosul său, orice bani proveniți din surse sacre,
religioase sau publice, cu excepția cazului în care este autorizat să facă acest lucru prin lege; și nimeni nu trebuie să adauge
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sau să amestece ceva cu aurul, argintul sau cuprul aparținând guvernului; sau să comită cu bună știință și în mod fraudulos
orice act prin care să se adauge sau să se amestece ceva cu acestea, prin care valoarea lor să fie diminuată".
76. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a XI-a.
Este răspunzător în temeiul Legii iuliene referitoare la Balanțe cel care reține orice bani publici destinați unei anumite
utilizări și nu îi folosește în acest scop.
77. Ulpianus, Despre adulter, Cartea I.
Pedeapsa pentru pecingine era la origine interdicția de a bea apă și foc, pedeapsă care, în prezent, a fost înlocuită cu
deportarea. Mai mult, oricine este plasat în această situație își pierde nu numai toate drepturile anterioare, ci și bunurile.
78. Marcianus, Institutes, cartea XIV.
Răspunde în conformitate cu Legea iuliană referitoare la pecingine cel care sustrage sau își însușește orice bani destinați unor
scopuri sacre sau religioase.
79. De asemenea, este pasibil de pedeapsa pentru peculat cel care sustrage ceva ce a fost donat Dumnezeului nemuritor.
80. Mai mult, mandatele imperiale referitoare la sacrilegiu prevăd că guvernatorii provinciilor trebuie să caute toate
persoanele sacrilegi, tâlharii și răpitorii și să-i pedepsească în funcție de gravitatea infracțiunilor lor; și Constituțiile imperiale
prevăd că sacrilegiul va fi pedepsit în mod arbitrar, printr-o pedeapsă proporțională cu infracțiunea.
81. Este răspunzător, în conformitate cu Legea iuliană referitoare la balanțe, cel care păstrează în mâinile sale banii publici
primiți din închirieri sau cumpărări, din cedarea de provizii sau din orice altceva.
82. Mai mult, cel care a primit bani publici destinați unui scop oarecare și îi reține, fără a-i folosi în acest scop, este
răspunzător în temeiul acestei legi.
83. Oricine este condamnat în temeiul acestei legi este pasibil de o amendă cu o treime mai mare decât ceea ce datorează.
84. Un loc nu devine religios în care se găsește o comoară; căci, chiar dacă aceasta se găsește într-un mormânt, nu este
confiscată ca fiind religioasă. Căci ceea ce este interzis cuiva să interneze nu poate face ca un loc să devină religios, iar banii
nu pot fi îngropați, așa cum prevăd Mandatele imperiale,
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85. Dar atunci când se fură vreun bun public, este prevăzut de Constituțiile împăraților Traian și Hadrian că se comite
infracțiunea de pecingine. Aceasta este practica actuală.
86. Același, Călăuziri, Cartea a IV-a.
Divinii Severus și Antoninus au afirmat într-un Rescript adresat lui Cassius Festus că, dacă bunurile unor persoane private
depuse într-un templu ar fi furate, ar trebui să se intenteze o acțiune pentru furt, și nu una pentru sacrilegiu.
87. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a VII-a.
Proconsulul ar trebui să aplice pedeapsa pentru sacrilegiu fie cu mai multă sau mai puțină severitate, fie cu clemență, în
funcție de rangul și condiția vinovatului, luând în considerare timpul, precum și vârsta și sexul acestuia. Știu că mai mulți
magistrați au condamnat persoane vinovate de sacrilegiu să fie aruncate la fiare sălbatice, altele să fie arse de vii, iar altele să
fie spânzurate pe o spânzurătoare. Pedeapsa ar trebui însă reglementată prin aruncarea la fiarele sălbatice a celor care,
împreună cu o bandă înarmată, au pătruns într-un templu și au luat noaptea darurile zeilor; dar dacă o persoană ia ceva de
valoare neînsemnată dintr-un templu, ar trebui pedepsită prin condamnarea la mineriadă sau, dacă s-a născut într-o poziție
superioară, ar trebui deportată pe o insulă.
88. Cei care fac bani publici sau îi ștampilează cu o matriță publică și îi fabrică pentru ei înșiși în afara monetăriei, sau îi fură
după ce au fost ștampilați, nu sunt considerați că i-au falsificat, ci că au comis un furt de monedă comună care seamănă cu
infracțiunea de pecingineală.
89. Dacă cineva va fura aur sau argint aparținând statului, va fi, conform unui Edict al Divinului Pius, pedepsit cu exilul sau
condamnat la mineriadă în funcție de rangul său. Oricine își împrumută ștampila unui hoț este considerat a fi fost condamnat
pentru furt manifest și devine infamant. Cel care a extras ilegal aur dintr-o mină și l-a topit, este condamnat la daune
cvadruple.
90. 90. Venuleius Saturninus, Procurări publice, Cartea a II-a.
Infracțiunea de pecingine nu poate fi urmărită penal după trecerea a cinci ani.
91. Același, Public Prosecutions, Book III.
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Oricine îndepărtează tăblița de aramă a legii care conține limitele câmpurilor sau orice altceva, sau o modifică în vreun fel,
este pasibil în temeiul Legii iuliene referitoare la pecingine.
92. Cel care șterge ceva din registrele publice sau introduce ceva în ele, este răspunzător în temeiul acestei legi.
93. Paulus, Despre urmăririle publice.
Persoanele condamnate pentru sacrilegiu vor fi pedepsite cu moartea.
94. Persoanele vinovate de sacrilegiu sunt cele care sustrag obiecte sacre aparținând publicului. Cei care își însușesc bunuri
sacre aparținând unor persoane, sau capele care nu sunt păzite, merită o pedeapsă mai severă decât hoții, și mai puțin severă
decât persoanele sacrilege. Prin urmare, ar trebui să se acorde o atenție deosebită la ceea ce este sacru și la orice acte care pot
fi incluse în infracțiunea de sacrilegiu.
95. Labeo, în Cartea a treizeci și opta a ultimelor sale Opere, definește pecinginea ca fiind furtul banilor publici sau sacri,
care nu a fost făcut de cel pe riscul căruia se aflau în acel moment; și, prin urmare, gardianul unui templu, căruia i-au fost
încredințate bunuri de acest fel, nu comite pecingine.
96. În același capitol, mai jos, el spune că nu numai însușirea banilor publici, ci și cea a banilor aparținând unor persoane
particulare, constituie infracțiunea de peculat, atunci când cineva primește fonduri datorate Trezoreriei pretinzând că este
creditorul acesteia; chiar dacă a luat, ca fiind ai săi, bani aparținând unei persoane particulare.
97. De asemenea, cel care primește bani în scopul transportului sau oricine altcineva care își asumă răspunderea pentru bani
nu comite peculat.
98. Senatul a dispus ca cei care, fără ordinul funcționarului responsabil, au permis examinarea și copierea registrelor publice
să fie răspunzători în temeiul legii împotriva peculatului, să fie trași la răspundere.
99. De asemenea, cel care reține bani publici destinați unei anumite utilizări și nu îi folosește în acest scop este răspunzător în
temeiul acestei legi; așa spune Labeo în Cartea a treizeci și opta a ultimelor sale lucrări. 99. Oricine, plecând din provincia în
care a deținut o funcție, dă socoteală Trezoreriei de banii rămași în mâinile sale și îi reține, nu este pasibil de o acțiune în
justiție pentru recuperarea soldului, pentru motivul că este un particular îndatorat Trezoreriei și, prin urmare, ar trebui să fie
clasificat printre debitori; iar cel care este investit cu autoritate poate să îi recupereze, fie prin confiscarea bunurilor sale, fie
prin arestarea sa, fie prin aplicarea unei amenzi; dar legea iuliană dispune ca, după trecerea unui an, acești bani să fie
clasificați ca sold datorat.
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100. Marcianus, Public Prosecutions, Cartea I.
Răspunde în temeiul acestei legi cel care înscrie în registrele publice o sumă mai mică decât produsul unei vânzări sau al unui
contract de închiriere, sau care comite orice altă infracțiune de acest fel.
101. Divinii Severus și Antoninus, după ce au constatat că un tânăr de neam foarte ilustru avea un mic cufăr plasat într-un
templu și, după ce templul a fost închis, a ieșit din cufăr și a furat multe lucruri care aparțineau templului, iar apoi s-a închis
din nou în cufăr, l-au deportat pe o insulă, după ce a fost condamnat.
102. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
Oricine care perforează peretele unui templu sau fură ceva prin acest mijloc este pasibil de acțiunea pentru pecingine.
103. Oricine intră într-un sanctuar, ziua sau noaptea, și sustrage de acolo vreun bun sacru, va fi orbit; și oricine sustrage ceva
din afara sanctuarului sau din orice altă parte a templului va fi biciuit, i se va rade capul și va fi trimis în exil.
104. Marcellus, Digest, Cartea XXV.
Nu sunt nicidecum vinovat de pecingine dacă încasez bani de la cineva care este dator atât mie, cât și Trezoreriei; pentru că
banii pe care îi primesc de la debitorul Trezoreriei nu sunt deturnați de mine, deoarece el rămâne în continuare dator
Trezoreriei.
105. Modestinus, Despre pedepse, Cartea a II-a.
Cel care fură prada luată de la inamic este răspunzător în temeiul legii referitoare la pecingine și va fi condamnat la plata a
patru daune de patru ori mai mari.
106. 106. Papinianus, Întrebări, Cartea XXXVI.
Acuzațiile publice pentru peculat, ca și cele pentru însușirea soldurilor și pentru șantaj, pot fi intentate și împotriva unui
moștenitor; și acest lucru nu este nerezonabil, deoarece chestiunea de principiu în cauză se referă la banii furați.
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Tit. 14. În ceea ce privește legea iuliană cu referire la căutarea ilegală de funcții.

107. Modestinus, Despre pedepse, Cartea a II-a.
Această lege nu este în prezent în vigoare la Roma, deoarece crearea magistraților face parte din îndatoririle împăratului și nu
depinde de favoarea poporului.
108. Dacă cineva dintr-o municipalitate încalcă această lege, solicitând fie o funcție politică, fie o funcție sacerdotală, el este
pedepsit, printr-un Decret al Senatului, cu o amendă de o sută de aurei și cu infamie.
109. Dacă cineva condamnat în temeiul acestei legi va condamna pe altcineva, acesta va fi repus în întregime în drepturile
sale, dar banii nu îi vor fi restituiți.
110. De asemenea, cel care stabilește o nouă taxă este pasibil de această pedeapsă prin decretul Senatului.
111. Dacă un acuzat sau un acuzator intră în casa judecătorului său, el comite o ilegalitate conform Legii iuliene referitoare la
judecători, adică va fi obligat să plătească o sută de aurei la Trezorerie.

Tit. 15. Cu privire la legea fauliană cu referire la răpitori.

112. Ulpianus, Reguli, Cartea I.
Oricine cumpără cu bună știință un om liber, răspunde pentru o infracțiune capitală în conformitate cu legea faviană
împotriva răpirii; și vânzătorul poate fi, de asemenea, urmărit în temeiul acesteia dacă a vândut omul fiind conștient că era
liber.
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113. Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a IX-a.
Trebuie reținut că Legea Faviană nu se referă la cei care, având în mâinile lor sclavi absenți, îi vând; căci una este să fii
absent și alta este să fii în fugă.
114. 114. Din nou, nu se aplică unei persoane care a ordonat ca sclavul său fugar să fie urmărit și vândut; căci el nu a vândut
un sclav fugar.
115. Se mai poate spune că, dacă cineva îi ordonă lui Titius să aresteze un sclav fugar și, în cazul în care ar face acest lucru,
să îl rețină ca fiind cumpărat, decretul Senatului nu se aplică. Stăpânii care și-au vândut sclavii atunci când erau în fugă sunt,
de asemenea, răspunzători în temeiul acestui Decret al Senatului.
116. Marcianus, Public Prosecutions, Cartea I.
Un posesor de bună-credință nu este pasibil de pedeapsa impusă de Legea Faviană pentru că a reținut pe nedrept un sclav,
adică dacă nu știa că sclavul aparținea altuia sau dacă a crezut că a acționat cu acordul stăpânului său. Și legea însăși este
formulată în acest fel cu referire la un posesor de bună credință, căci se adaugă: "Dacă a făcut acest lucru cu bună știință și în
mod fraudulos". Împărații Severus și Antoninus au decis foarte des că posesorii de bună credință nu sunt răspunzători în
temeiul acestei legi.
117. Nu trebuie uitat că, la fel ca și în cazul legii Aquilian, dacă persoana în contul căreia a fost încălcată legea Favian moare,
acuzația și pedeapsa prevăzută de legea Favian vor continua să existe, așa cum au declarat Divinii Severus și Antoninus întrun Rescript.
118. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XXII.
Este răspunzător în conformitate cu Legea Faviană cel care fie donează, fie dăruiește cu titlu de zestre un om despre care știe
că este liber; de asemenea, oricine, știind că un om este liber, îl acceptă în astfel de circumstanțe, ar trebui să fie inclus în
aceeași clasă din care fac parte un vânzător și un cumpărător. Aceeași regulă se va aplica și în cazul în care un bun este dat în
schimbul unui astfel de om.
119. Modestinus, Opinii, Cartea XVII.
A dat ca opinie că cel care este acuzat că a primit un sclav fugar aparținând altuia și că l-a ascuns, chiar dacă afirmă că este
proprietatea sa, nu poate, în niciun caz, să scape de pedeapsă, dacă se dovedește că este vinovat.
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120. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a VI-a.
Nu devine imediat răpitor cel care se face vinovat de furt, pe motiv că a reținut sclavi care aparțineau altuia, căci divinul
Hadrian a afirmat într-un Rescript: "Cel care a solicitat sau și-a însușit sclavii altuia dă naștere la întrebarea dacă este sau nu
răspunzător de infracțiunea de răpire, de care este acuzat; și, prin urmare, nu este necesar să mă consultați în această privință.
Judecătorul, totuși, într-un caz de acest fel trebuie să decidă ceea ce știe că este perfect adevărat, deoarece este evident că
trebuie să fie conștient că o persoană poate fi vinovată de infracțiunea de furt cu referire la sclavii luați de la alții și nu
neapărat, din acest motiv, să fie considerată vinovată de răpire."
121. Același Împărat a declarat într-un Rescript cu referire la aceeași chestiune: "În cazul în care unul sau mai mulți sclavi
fugari sunt găsiți în posesia cuiva care a închiriat serviciile lor în schimbul întreținerii lor, iar sclavii respectivi au prestat
anterior muncă pentru alții, nimeni nu poate spune în mod corect că persoana menționată mai sus și-a însușit sclavii."
122. Legea favețiană prevede că: "Un om liber care ascunde pe cineva născut liber sau eliberat, împotriva voinței sale; sau l-a
ținut în lanțuri și l-a cumpărat cu bună știință și în mod fraudulos; sau s-a asociat cu cineva într-o tranzacție de acest fel; sau a
convins sclavul sau sclava altuia să fugă de la stăpânul sau stăpâna sa; sau a ascuns un astfel de sclav fără știrea sau
consimțământul stăpânului sau al stăpânei sale; sau l-a ținut legat în lanțuri; sau a cumpărat sclavul cu bună știință și în mod
fraudulos sau a fost implicat în oricare dintre aceste infracțiuni, va suferi pedeapsa prevăzută de lege. "
123. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a VI-a.
Pedeapsa pecuniară prescrisă de Legea Faviană a încetat acum să mai fie impusă; pentru că cei care sunt condamnați pentru
această crimă sunt pedepsiți proporțional cu gravitatea ei și sunt de obicei condamnați la mineriadă.

Tit. 16. Cu privire la decretul turpilian al Senatului și la respingerea acuzațiilor.

124. Marcianus, Despre decretul turpilian al Senatului.
Imprudența acuzatorilor este depistată în trei moduri și este pedepsită prin trei sancțiuni; căci ei fie calomniază, fie
tergiversează, fie se retrag.
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125. A calomnia înseamnă a aduce acuzații false. A tergiversa înseamnă a ascunde crime adevărate. A se retrage înseamnă a
renunța în întregime la o acuzație.
126. Pedeapsa este aplicată calomniatorilor prin Legea rememorării.
127. Cel care nu dovedește ceea ce afirmă nu este considerat imediat calomniator, căci cercetarea infracțiunii este lăsată în
seama judecătorului, care are competența de a judeca cauza; acesta, dacă acuzatul este achitat, începe să cerceteze intenția
acuzatorului și de ce a fost determinat să aducă acuzația; iar dacă constată că aceasta se datorează unei greșeli juste, trebuie
să-l achite. Dacă, totuși, constată că acesta s-a făcut în mod evident vinovat de calomnie, trebuie să-i aplice pedeapsa
prevăzută de lege.
128. Decizia asupra oricăruia dintre aceste puncte este dezvăluită de cuvintele din hotărâre. Căci dacă este în felul următor:
"Nu ați dovedit acuzațiile dumneavoastră", el îl cruță pe acuzat; dar dacă spune: "Sunteți vinovat de calomnie", el îl
condamnă; și chiar dacă nu adaugă nimic cu referire la pedeapsă, totuși puterea legii va fi aplicată împotriva lui. Pentru că
(așa cum susținea Papinianus), chestiunea de fapt depinde de discreția instanței, dar aplicarea pedepsei nu este lăsată la voia
lui, ci este rezervată autorității legii.
129. Se poate pune întrebarea: dacă judecătorul ar face următoarea afirmație: "Lucius Titius pare să fi adus o acuzație
pripită", ar trebui să se considere că l-a pronunțat calomniator? Papinianus spune că imprudența oferă un motiv de iertare și
că mânia neînfrânată este lipsită de viciul calomniei și, din acest motiv, nu este necesar să se aplice nicio pedeapsă.
130. Am arătat că este un prevaricator care este în conivență cu acuzatul și care renunță la postul său de acuzator, pentru a-și
ascunde probele și a permite să se avanseze scuzele false ale acuzatului.
131. Dacă, totuși, cineva renunță la urmărirea acuzației fără ca aceasta să fie respinsă, el este pedepsit.
132. De obicei, respingerea unei cauze este cerută și acordată de guvernatorii provinciilor. Cererea se adresează magistratului
în timp ce prezidează tribunalul, și nu în altă parte; iar dacă acesta este prezent, nu poate lăsa ancheta în seama altuia.
133. Dacă o persoană a acuzat același individ de mai multe infracțiuni, trebuie să ceară respingerea fiecăruia dintre ele, altfel
va suferi pedeapsa prevăzută de Decretul Senatului pentru fiecare infracțiune omisă.
134. Cel care aduce o acuzație care poate fi prescrisă, ca, de exemplu, cea de adulter, atunci când au trecut cinci ani
neîntrerupți de la comiterea ei de către bărbat, sau după șase luni disponibile de la data divorțului, în cazul femeii; poate
exista vreo îndoială că, dacă se dezice, ar trebui să fie pedepsit în temeiul acestui Decret al Senatului? O dificultate apare aici
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din cauza faptului că această acuzație aproape că nu mai are efect atunci când există o perioadă de timp sau un anumit defect
al persoanei, care îl va pune pe acuzat la adăpost de teamă și pericol. Pe de altă parte, atunci când o acuzație a fost adusă
odată, ea nu poate fi respinsă la dorința acuzatorului, ci acest lucru trebuie să se facă prin autoritatea magistratului care are
cunoștință de caz, iar cel care aduce cu grabă o astfel de acuzație rușinoasă este considerat mai vrednic de odios. Prin urmare,
opinia cea mai bună este că și el, despre care am vorbit, ar trebui să se încadreze în termenii Decretului Senatului. Papinianus,
totuși, dă ca fiind de părere că, dacă o femeie care nu era competentă să aducă o acuzație de fals, deoarece nu urmărea un
prejudiciu adus ei sau familiei sale, ar trebui să se dezică, ea nu ar trebui să fie pedepsită în conformitate cu Decretul
Turpilian al Senatului. Ar fi dat aceeași opinie și în alte cazuri? Căci ce contează dacă nu se permite ca o acuzație să fie adusă
din cauza slăbiciunii sexului, a josniciei condiției cuiva sau a timpului scurs? Există cu atât mai multe motive pentru ca
persoanele să fie scutite de pedeapsă în astfel de circumstanțe, deoarece acuzația femeii poate fi eficientă cel puțin din cauza
propriului ei prejudiciu, în timp ce acuzația celorlalți nu este altceva decât sunetul unei voci. Cu toate acestea, aceeași
autoritate a declarat în altă parte că nimeni nu poate acuza ambele persoane, adică bărbatul și femeia, de adulter în același
timp; și totuși, dacă i-ar acuza pe amândoi simultan, ar trebui să ceară respingerea cauzei împotriva ambilor, pentru a evita să
devină răspunzător în temeiul acestui decret al Senatului. În plus, ce diferență va fi dacă acuzația se va dovedi nulă, din
motivele menționate mai sus, sau dacă nu ar putea fi susținută din cauza numărului de acuzați? Sau dacă trebuie făcută vreo
distincție în cazul în care cineva are deplina putere de a aduce o acuzație, dar este împiedicat să o facă din cauza alăturării
celor doi indivizi; sau dacă nu este calificat să îi acuze conform interpretării stricte a legii? Prin urmare, este rezonabil să se
considere că toate persoanele (cu excepția femeilor și a minorilor), atunci când nu solicită respingerea cauzei, vor intra în
domeniul de aplicare a acestui decret al Senatului.
135. Acuzația unui tutore suspectat nu poate fi audiată decât în fața unei instanțe publice și nimeni, în afară de guvernatorul
provinciei, nu poate lua o decizie într-un astfel de caz; și, cu toate acestea, oricine renunță la urmărirea penală nu va suporta
pedeapsa prevăzută de Decretul Senatului.
136. De asemenea, în cazul în care cineva este acuzat că a suferit pedeapsa Decretului Turpilian al Senatului, este de datoria
guvernatorului provinciei să ia cunoștință de această chestiune; și pedeapsa Decretului Senatului nu va fi aplicată împotriva
părții care renunță la acuzație, deoarece cel care spune că cineva a suferit pedeapsa acestui Decret al Senatului nu este un
acuzator.
137. Intră sub incidența acestui decret cel care furnizează un acuzator, sau instigă, îndrumă sau determină pe cineva să aducă
o acuzație capitală, furnizând probe și formulând acuzații. Acest lucru este rezonabil, deoarece, dacă nu reușește să
dovedească acuzația pe care a contribuit la aducerea ei și dacă încearcă să se elibereze de pericolul calomniei prin
abandonarea cazului, el ar trebui cu siguranță să fie supus pedepsei pentru aceste infracțiuni; cu excepția cazului în care
acuzatorul, care a fost subordonat, poate dovedi crima pe care s-a angajat să o stabilească. Nici nu contează dacă el însuși a
adus acuzația sau a ordonat ca aceasta să fie adusă de altcineva. Papinianus a dat ca părere că, dacă este adevărat că cineva a
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folosit mijloace de acest fel pentru aducerea unei acuzații, el ar trebui să fie pedepsit, nu conform literei, ci conform spiritului
legii; pentru că acuzatorul care a luat locul persoanei care l-a angajat este răspunzător în temeiul aceluiași decret al Senatului;
adică este pedepsit doar pentru ceea ce a făcut ca agent al altuia, care se temea să acționeze el însuși.
138. Un acuzat care a fost condamnat, a făcut apel, iar acuzatorul său a renunțat ulterior; intră el sub incidența Decretului
Senatului? Se pare că a fost foarte aproape de aceasta, pentru că prin remediul recursului decizia de condamnare a fost stinsă.
139. Paulus, Despre sancțiunile tuturor legilor.
Oricine renunță la urmărirea unei infracțiuni este împiedicat să formuleze ulterior o acuzație.
140. The Same, Sentințe, Cartea I.
Și chiar și în cazurile de acuzare pentru încălcări private și obișnuite ale legii, toți calomniatorii sunt pedepsiți în mod
arbitrar, proporțional cu gravitatea infracțiunilor comise.
141. Papinianus, Opinii, Cartea a XV-a.
Se consideră că o femeie care inițiază o urmărire penală pentru fals, ca prejudiciu pentru ea însăși, și, după ce se dezice,
renunță la ea, nu este considerată că a suferit pedeapsa prevăzută de decretul turpilian al Senatului.
142. După ce o cauză a fost respinsă, aceeași acuzație nu poate fi introdusă din nou de același acuzator împotriva aceluiași
acuzat.
143. Paulus, Opinii, Cartea II.
143. În cazul în care un om a prezentat o petiție împăratului și a amenințat că va înainta o acuzație pentru fals, dar nu a făcut
acest lucru, s-a pus întrebarea dacă era pasibil de pedeapsa impusă de Decretul Turpillian al Senatului? Paulus a răspuns că
partea în cauză nu era inclusă în termenii Decretului Turpillian al Senatului.
144. Același, Sentințe, Cartea I.
A renunțat la acuzație cel care a vorbit cu adversarul său cu referire la eliminarea acuzației penale pe care a încercat să o
urmărească.
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145. Renunță intenționat la o acuzație cel care renunță la dorința și la intenția de a o aduce.
146. Este considerat că a renunțat cel care nu îl urmărește pe acuzat în termenul stabilit de guvernator pentru a dovedi
acuzația.
147. Cei care notifică în scris intenția lor de a acționa în justiție sunt obligați să probeze acuzațiile lor prin prezentarea
notificărilor.
148. Sunt pedepsiți pentru acuzații false cei care, în scopul de a prejudicia pe altul, se pretinde că au căutat, scris sau produs
în instanță vreo carte sau alte probe în detrimentul său.
149. Ulpianus, Disputații, Cartea a VIII-a.
Dacă cineva dorește să reia o acuzație penală după ce aceasta a fost respinsă public, o poate face cu același drept pe care îl
avea când a depus-o prima dată; căci nu pot fi invocate legal împotriva sa prescripții care nu au fost invocate înainte de
achitarea acuzaților. Acest lucru l-a afirmat Divinul Hadrian într-un Rescript.
150. În cazul în care cineva aduce o acuzație pentru stellionatus sau pentru infracțiunea de jefuire a unei proprietăți, iar apoi
se dezice, nu va fi supus pedepsei din decretul turpilian al Senatului, chiar dacă este vorba de furt sau de prejudiciu, ci vina sa
va fi pedepsită de judecător.
151. Papinianus, Despre adulter, Cartea a II-a.
Renunțarea la o cauză penală se face public fie din cauza unor ocazii memorabile, fie din cauza unor bucurii publice,
152. Macer, Public Prosecutions, Cartea a II-a.
Fie din cauza rezultatului fericit al unei tranzacții,
153. Papinianus, Despre adulter, Cartea II.
Sau în particular, la cererea acuzatorului. Există un al treilea tip de respingere făcută în conformitate cu legea, adică atunci
când acuzatorul moare sau este împiedicat de un motiv întemeiat să aducă acuzația.
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154. Atunci când respingerea se face în conformitate cu un decret public, soțul, aducând a doua oară acuzația, nu va pierde
niciunul dintre drepturile sale.
155. Divinul Hadrian a afirmat că cele treizeci de zile prevăzute pentru reluarea unei acuzații trebuie să fie înțelese ca zile
disponibile, adică trebuie calculate de la data la care s-au încheiat sărbătorile. Senatul a decretat că aceste zile începeau din
momentul în care oricine putea relua urmărirea penală a acuzatului. Acest timp de reluare a procesului nu începe să curgă
decât în cazul în care acuzatorul poate iniția o acțiune.
156. Același, Despre adulter.
S-a pus întrebarea dacă cei care au fost excluși de la formularea unei acuzații prin trecerea timpului intră în sfera de aplicare a
Decretului Turpillian al Senatului. Răspunsul a fost că nu există nicio îndoială că persoanele care sunt împiedicate prin
prescripție să aducă o acuzație de adulter pot fi pedepsite pentru calomnie.
157. Ulpianus, Despre adulter, Cartea a II-a.
În cazul în care a avut loc o renunțare publică la o cauză penală în temeiul Decretului Senatului, așa cum se întâmplă în mod
obișnuit; sau din cauza unor bucurii publice; sau pentru a onora Casa Imperială; sau pentru un motiv oarecare pentru. care
Senatul a decretat că acuzații trebuie să fie eliberați, iar acuzatorul nu a reînnoit acuzația în termenul prescris, trebuie spus că
nu se aplică Decretul Turpillian al Senatului, deoarece nu este ținut să renunțe cel care nu acuză o persoană care este scutită
de răspundere penală. El devine însă scutit de urmărire penală prin achitarea inculpaților.
158. Paulus, Despre adulter, Cartea a III-a.
Înțelegem că a desistat cel care a renunțat în întregime la intenția de a urmări penal, și nu cel care doar a amânat acuzația.
Oricine, cu permisiunea împăratului, renunță la urmărirea unei acuzații penale, nu este pasibil de pedeapsă.
159. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a VII-a.
Divinul Hadrian a afirmat într-un rescript adresat lui Salvius Carus, proconsul al Cretei, că, în cazul în care un tutore a depus
o acuzație în numele tutorelui său, iar acesta, în numele căruia a depus-o, a murit, nu trebuie să fie obligat să continue
acuzația.
160. 160. Macer, Public Prosecutions, Book II.
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Intră în domeniul de aplicare al Decretului Turpillian al Senatului cei care înlocuiesc acuzatorii în locul lor; sau care, după ce
au făcut acest lucru, aduc acuzația fără a-i urmări pe acuzați; sau renunță la urmărirea penală într-un alt mod decât prin
respingerea cauzei, precum și cei care au depus un document scris sau au încheiat un acord în scopul de a acuza pe altcineva.
Trebuie spus că aceste cuvinte, "Aduceți acuzația fără a urmări acuzații", sunt aplicabile tuturor persoanelor menționate mai
sus.
161. Se pune întrebarea dacă decretul Senatului se aplică celor care, în prezent, au o jurisdicție extraordinară asupra
infracțiunilor publice. Legea actuală, bazată pe Constituțiile imperiale, este că se aplică; prin urmare, fiecare pedeapsă va fi
impusă în fiecare caz în parte.
162. Dacă cei cărora nu li se permite să formuleze o acuzație pentru calomnie se dezic, nu vor fi pasibili de pedeapsa din
acest Decret al Senatului. Acest lucru a fost prevăzut de Constituții.
163. Dacă, din cauza morții acuzatului, acuzatorul se dezice, el nu poate fi tras la răspundere în temeiul acestui Decret al
Senatului; pentru că urmărirea penală se stinge prin moartea acuzatului, cu excepția cazului în care infracțiunea este de așa
natură încât urmărirea ei poate fi continuată împotriva moștenitorilor, ca, de exemplu, cea de înaltă trădare. Aceeași regulă se
aplică și în cazul în care o acuzație este adusă pentru extorcare de fonduri, deoarece nici aceasta nu se stinge prin moarte.
164. Mai mult, dacă acuzatul moare după ce acuzatorul a renunțat la urmărire, infracțiunea acuzatorului nu va fi, din acest
motiv, diminuată. Căci dacă cel care a renunțat o dată ar fi gata după aceea să reînnoiască acuzația, Severus și Antoninus au
decretat că el nu va fi ascultat.
165. Cei care, după ce au depus o acuzație scrisă, au lăsat să treacă unul sau doi ani, din motivul că nu au putut să intenteze o
acțiune în justiție din cauza diferitelor lor ocupații de guvernatori sau pentru că au fost împiedicați de cerințele funcției civile,
nu intră în termenii Decretului Senatului.
166. Dacă cineva a acuzat o persoană în primul rând și, după ce cauza a fost clasată, dar înainte ca acuzatul să fie din nou
acuzat, ar trebui să aibă loc o a doua clasare, cele treizeci de zile ar trebui să fie calculate nu de la prima, ci de la a doua
clasare a cauzei.
167. Paulus, Despre adulter.
Domitian a declarat într-un Rescript că ceea ce este prevăzut cu referire la festivaluri și la eliberarea acuzaților nu se aplică
sclavilor care, după ce au fost acuzați, se ordonă să fie puși în lanțuri până când se decide cazul.
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168. Modestinus, Opinii, Cartea XVII.
Lucius Titius l-a acuzat pe Seius de falsificare și, înainte de a-l trimite în judecată, acuzațiile tuturor inculpaților au fost
respinse prin îngăduința împăratului. Întreb dacă, în cazul în care urmărirea penală nu ar fi reluată ulterior, dacă acuzatorul ar
fi supus pedepsei prevăzute de decretul Turpillian al Senatului. Herennius Modestinus mi-a răspuns că achitarea acuzaților,
acordată prin favoare publică, nu se aplică acestui tip de crimă.
169. Papirius Justus, Despre Constituții, Cartea I.
Împărații Antoninus și Verus au declarat într-un rescript către Iulius Verus că, întrucât procesul a fost prelungit pentru o
perioadă considerabilă de timp, acesta din urmă nu putea obține demiterea sa împotriva consimțământului adversarilor săi.
170. De asemenea, ei au declarat într-un Rescript că, dacă nu se dovedește în mod clar că adversarul și-a dat consimțământul,
nu trebuie să se acorde respingerea.
171. De asemenea, ei au declarat într-un Rescript că, atunci când respingerea unei acuzații pentru o crimă capitală a fost
solicitată, ca într-un caz în care era vorba de o sumă de bani, urmărirea penală ar putea, totuși, să fie reînnoită; astfel încât,
dacă reclamantul nu putea dovedi ceea ce pretindea, el nu ar trebui să rămână nepedepsit.

Tit. 17. Privind condamnarea persoanelor care sunt căutate sau sunt absente.

172. Marcianus, Public Prosecutions, Cartea II.
Divinii Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript că nimeni care este absent nu trebuie să fie pedepsit și este legea
actuală că persoanele absente nu trebuie condamnate; deoarece regula echității nu permite ca cineva să fie condamnat fără a fi
audiat.
173. Dacă cineva este pasibil de o pedeapsă severă, de exemplu, dacă poate fi condamnat la muncă în mină, sau la o pedeapsă
similară, sau la o pedeapsă capitală, în acest caz pedeapsa nu trebuie să fie aplicată unei persoane absente, ci oricine care este
absent și este căutat este înregistrat ca fiind prezent.
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174. Guvernatorii provinciilor trebuie să urmeze această cale cu referire la inculpații care sunt căutați și notați ca fiind
prezenți ; și anume, ei trebuie să le ordone prin Edicte să se prezinte pentru ca cei care au fost menționați ca fiind prezenți să
ia cunoștință de acest fapt. De asemenea, aceștia ar trebui să scrie magistraților din localitățile în care locuiesc părțile, pentru
ca, prin intermediul lor, cei căutați să se asigure că au fost înregistrați ca fiind prezenți.
175. Se calculează un an de la această dată pentru a le permite să se purifice de dispreț.
176. Și chiar Papinianus, în Cartea a șaisprezecea a opiniilor, spune că cel care este căutat și notat ca fiind prezent, trebuie să
se prezinte în fața guvernatorului provinciei în termen de douăsprezece luni și să furnizeze o garanție; și că nu există niciun
motiv pentru a ordona ca bunurile sale să fie confiscate la Trezorerie, deoarece dacă el va muri în decursul anului, acuzația de
crimă se va stinge și se va încheia, iar bunurile părții acuzate vor fi transmise succesorilor săi.
177. Macer, Despre urmărirea penală, Cartea a II-a.
Termenul de un an este fixat pentru a se pune sechestru pe bunurile oricărei persoane care este căutată și notată ca fiind
prezentă.
178. Dacă, totuși, Trezoreria nu pune sechestru pe bunurile sale timp de douăzeci de ani, ea va fi împiedicată să o facă
ulterior, dacă prescripția va fi invocată fie de către pârât însuși, fie de către moștenitorii săi.
179. Marcianus, Despre urmărirea penală, Cartea a II-a.
Orice pretenție făcută de Trezorerie se prescrie prin tăcere de douăzeci de ani, când nu există altă prescripție, așa cum au
stabilit împărații divini.
180. Macer, Despre urmăririle publice, Cartea a II-a.
Anul se calculează de la momentul în care s-a făcut public notificarea, fie printr-un Edict, fie prin scrisori trimise
magistratului.
181. Prin urmare, termenul de douăzeci de ani se socotește pentru Trezorerie, din momentul în care a fost publicată
notificarea.
182. Într-un cuvânt, trebuie reținut că cel care este căutat și notificat nu este împiedicat să-și întreprindă apărarea prin nici o
prescripție de timp.
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183. Modestinus, Pandectele, cartea XII.
Mandatele imperiale prevăd ca bunurile persoanelor care sunt căutate să fie sigilate în timpul anului, iar dacă se întorc și
oferă scuze corespunzătoare, să li se restituie bunurile. Dacă, totuși, nu răspund și nu apare nimeni pentru a-i apăra, după un
an, bunurile lor vor fi confiscate la Trezorerie.
184. Și, în timpul anului intermediar, orice bun mobil care le aparține poate fi vândut, pentru a evita ca acesta să fie stricat
prin întârziere sau distrus, iar veniturile obținute vor fi depozitate; așa cum au autorizat Divinii Severus și Antoninus.
185. Divinul Traian a afirmat într-un Rescript că și culturile sunt considerate bunuri mobile.
186. Cu toate acestea, trebuie să se aibă grijă ca, între timp, fugarul să nu fie plătit cu nimic de către debitorii săi, ca nu
cumva prin acest mijloc să fie ajutată fuga sa.

Tit. 18. Cu privire la tortură.
187. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, cartea VIII.
Se obișnuiește ca tortura să fie aplicată în scopul depistării infracțiunilor. Să vedem când și în ce măsură trebuie să se facă
acest lucru. Un început nu ar trebui să fie făcut prin aplicarea efectivă a întrebării, iar Divinul Augustus a decis ca încrederea
să nu fie acordată fără rezerve torturii.
188. Acest lucru este conținut și într-o scrisoare a Divinului Hadrian adresată lui Sennius Sabinus. Termenii rescriptului sunt
următorii: "În cazul în care nu este vorba de o scrisoare, nu este vorba de o scrisoare: "Sclavii trebuie să fie supuși la tortură
doar atunci când acuzatul este suspectat, iar dovada este atât de mult obținută prin alte probe încât pare să lipsească doar
mărturisirea sclavilor".
189. Divinul Hadrian a afirmat același lucru și într-un Rescript adresat lui Claudius Quartinus, iar în acest Rescript el a decis
că trebuie să se înceapă cu persoana cea mai suspectă și de la care judecătorul credea că adevărul poate fi cel mai ușor de
stabilit.
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190. Cei pe care acuzatorul îi produce din propria casă nu trebuie torturați, deoarece nu este ușor de crezut că s-a făcut o
substituire pentru cea pe care ambii părinți o consideră fiica lor dragă; așa cum se afirmă într-un Rescript al Fraților Divini
adresat lui Lucius Tiberianus.
191. De asemenea, ei au afirmat într-un Rescript adresat lui Cornelius Proculus, că nu trebuie să se aibă încredere în
torturarea unui singur sclav, ci că trebuie investigat cazul după ce au fost aduse dovezi.
192. Divinul Antoninus și Divinul Hadrian au declarat într-un Rescript către Sennius Sabinus că, atunci când se pretinde că
sclavii, în compania stăpânului lor, au dus aur și argint, ei nu trebuie să fie interogați împotriva stăpânului lor, și nici măcar
ceva ce ar fi putut spune atunci când nu erau sub tortură nu îi va aduce prejudicii.
193. Frații Divini au afirmat într-un Rescript adresat lui Lelianus Longinus că tortura nu trebuie aplicată unui sclav
aparținând moștenitorilor, pentru a obține informații cu referire la moștenire, chiar dacă se bănuia că moștenitorul a obținut
proprietatea prin intermediul unei vânzări fictive.
194. S-a afirmat frecvent în Rescripts că un sclav aparținând unei municipalități poate fi torturat atunci când cetățenii sunt
acuzați, deoarece el nu este sclavul lor, ci sclavul comunității. Același lucru ar trebui afirmat cu referire la sclavii altor
corporații, pentru că un sclav nu este considerat ca aparținând mai multor stăpâni, ci corporației.
195. Atunci când un sclav mă servește cu bună-credință, chiar dacă nu am proprietatea asupra lui, se poate spune că nu poate
fi torturat pentru a obține probe împotriva mea. Aceeași regulă se aplică și în cazul unui om liber care servește cu bunăcredință ca sclav.
196. S-a stabilit, de asemenea, că un libert nu poate fi torturat în cazul în care patronul său este acuzat de o crimă capitală.
197. Împăratul nostru, împreună cu Divinul său Părinte, a declarat într-un Rescript că un frate nu poate fi pus sub acuzare din
cauza altuia; și a adăugat ca motiv că nu ar trebui să fie torturat pentru a obține dovezi care să implice pe cineva împotriva
căruia nu poate fi obligat să depună mărturie, dacă nu este dispus să o facă.
198. Divinul Traian a afirmat într-un Rescript către Servius Quartus că sclavul unui soț putea fi torturat pentru a obține probe
pentru a-și condamna soția.
199. De asemenea, el a afirmat într-un Rescript către Mummius Lollianus că sclavii unei persoane care fusese condamnată
puteau fi torturați pentru a obține probe împotriva sa, deoarece încetaseră să mai fie ai săi.
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200. Atunci când un sclav a fost manuntit pentru a se evita ca el să fie supus la tortură, Divinul Pius a afirmat într-un Rescript
că el putea fi torturat, cu condiția ca acest lucru să nu fie făcut pentru a obține dovezi împotriva stăpânului său.
201. Dar atunci când un sclav aparținea altuia în momentul în care a fost începută ancheta, dar ulterior a devenit proprietatea
acuzatului, Divinii Frați a afirmat într-un Rescript că el putea, totuși, să fie torturat în cazul în care stăpânul său era implicat.
202. Dacă cineva ar susține că un sclav a fost cumpărat la o vânzare care a fost nulă, el nu poate fi torturat înainte de a se
stabili că vânzarea nu a fost valabilă. Acest lucru împăratul nostru, împreună cu Divinul său Părinte, a declarat într-un
Rescript.
203. De asemenea, Severus a afirmat într-un Rescript către Spicius Antigonus: "Deoarece tortura sclavilor nu trebuie să fie
aplicată împotriva stăpânilor lor și, dacă acest lucru a fost făcut, deoarece nu poate fi folosit pentru a influența decizia
judecătorului care urmează să o pronunțe, cu atât mai puțin ar trebui să fie admise declarațiile sclavilor împotriva stăpânilor
lor".
204. Divinul Severus a declarat într-un Rescript că mărturisirile persoanelor acuzate nu ar trebui să fie considerate ca dovezi
ale crimei, dacă nu sunt oferite alte dovezi care să influențeze simțul datoriei judecătorului care trebuie să decidă cazul.
205. Atunci când cineva este gata să depună prețul unui sclav, pentru ca acesta să fie torturat pentru a depune mărturie
împotriva stăpânului său, Împăratul nostru, cu ajutorul Divinului său Părinte, nu a permis acest lucru.
206. Atunci când sclavii sunt torturați ca complici la o crimă și mărturisesc ceva în instanță care îl implică pe stăpânul lor,
împăratul Traian a declarat într-un Rescript că judecătorul trebuie să dea decizia sa după cum cer circumstanțele. Prin acest
Rescript se arată că stăpânii pot fi implicați prin mărturisirile sclavilor lor, dar constituții mai recente indică faptul că acesta
nu mai este în vigoare.
207. Atunci când este vorba de tributuri, care nimeni nu se îndoiește că sunt tendoanele republicii, luarea în considerare a
pericolului care amenință cu pedeapsa capitală un sclav complice la o fraudă ar trebui să determine respingerea declarațiilor
sale.
208. Magistratul însărcinat cu tortura nu ar trebui să pună direct interogatoriul dacă Lucius Titius a comis omorul, ci să
întrebe în termeni generali cine l-a comis; căci altfel pare mai degrabă să sugereze un răspuns decât să ceară unul. Acest lucru
l-a afirmat divinul Traian într-un rescript.
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209. Divinul Hadrian a afirmat următoarele într-un Rescript adresat lui Calpurnius Celerianus: "Agricola, sclavul lui
Pompeius Valens, poate fi interogat cu privire la el însuși; dar dacă, în timp ce este supus la tortură, va spune ceva în plus,
acest lucru va fi considerat ca o dovadă împotriva acuzatului și nu ca o vină a celui care a pus întrebarea".
210. Prin Constituțiile imperiale s-a declarat că, deși nu trebuie să se acorde întotdeauna încredere torturii, aceasta nu trebuie
respinsă ca fiind absolut nedemnă de ea, deoarece probele obținute sunt slabe și periculoase și potrivnice adevărului;
deoarece majoritatea persoanelor, fie prin puterea lor de rezistență, fie prin severitatea chinurilor, disprețuiesc atât de mult
suferința, încât adevărul nu poate fi în niciun fel smuls de la ele. Alții sunt atât de puțin capabili să sufere încât preferă să
mintă decât să îndure întrebarea, și de aceea se întâmplă ca ei să facă mărturisiri de diferite tipuri și să se implice nu numai pe
ei înșiși, ci și pe alții.
211. Mai mult, nu trebuie să se pună credința în probele obținute prin torturarea dușmanilor, pentru că aceștia mint foarte
ușor; totuși, sub pretextul dușmăniei, nu trebuie respinsă folosirea lor.
212. După ce cazul a fost investigat în mod corespunzător, se poate decide dacă încrederea trebuie acordată sau nu torturii.
213. Atunci când cineva a trădat tâlhari, se afirmă prin anumite rescripturi că nu trebuie să se acorde încredere celor care i-au
trădat. În altele, însă, care sunt mai specifice, se prevede că mărturia nu trebuie respinsă în întregime, așa cum se obișnuiește
în cazuri similare, ci, după o analiză adecvată, trebuie să se stabilească dacă are dreptul la încredere sau nu. Pentru că
majoritatea acestor persoane, care se tem că cei care au fost arestați ar putea să le menționeze, obișnuiesc să le trădeze pe
acestea din urmă cu scopul de a obține ei înșiși imunitate, deoarece persoanele acuzate care îi denunță pe cei care le-au trădat
nu sunt ușor de crezut; nici nu ar trebui să li se acorde imunitatea în mod nediscriminatoriu ca recompensă pentru astfel de
trădări; nici nu ar trebui să se creadă afirmațiile lor, atunci când spun că au fost acuzați de ceilalți că i-au turnat, deoarece
această dovadă slabă bazată pe minciună sau calomnie nu ar trebui să fie considerată împotriva lor.
214. Dacă cineva mărturisește de bunăvoie o crimă, nu trebuie să se aibă întotdeauna credință în el; căci uneori cineva face o
mărturisire de frică sau din alt motiv. O epistolă a fraților divini adresată lui Voconius Saxa declară că un om care a făcut o
mărturisire împotriva sa și a cărui nevinovăție a fost stabilită, trebuie să fie eliberat după ce a fost condamnat. Termenii
epistolei sunt următorii: "Este în conformitate cu dictatele prudenței și umanității, dragul meu Saxa, că, în cazul în care un
sclav a fost suspectat că s-a mărturisit în mod fals vinovat de omucidere, de teama de a fi redat stăpânului său, l-ai
condamnat, perseverând în continuare în declarația sa falsă, cu intenția de a-i supune la tortură pe presupușii săi complici, pe
care îi acuzase de asemenea în mod fals, pentru a putea face mai sigure declarațiile sale cu privire la el însuși. "Nici intenția
dvs. judicioasă nu a fost în zadar, deoarece prin tortură s-a stabilit că persoanele la care se referea nu erau complicii săi, ci că
el însuși se acuzase în mod fals. Puteți atunci să anulați sentința și să dispuneți ca el să fie vândut oficial, cu condiția ca el să
nu se mai întoarcă niciodată în puterea stăpânului său, care, după ce a primit prețul, va fi cu siguranță foarte dispus să scape
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de un astfel de sclav." Rescriptul indică faptul că, atunci când un sclav este condamnat, dacă ulterior va fi absolvit de
răspundere, el va aparține persoanei a cărei proprietate era înainte de condamnare. Cu toate acestea, guvernatorul provinciei
nu poate readuce pe nimeni pe care l-a condamnat la starea sa inițială, așa cum nu poate nici măcar să revoce o decizie în care
sunt implicați bani. Ce ar trebui făcut atunci? El ar trebui să recurgă la împărat atunci când cineva care la început părea
vinovat, ulterior i se stabilește nevinovăția.
215. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIX.
Sclavii care fac parte dintr-o moșie nu pot fi supuși la tortură pentru a obține probe împotriva stăpânilor lor, atâta timp cât nu
se știe cui aparține proprietatea.
216. The Same, On the Edict, Cartea LVI.
S-a stabilit printr-o Constituție a Împăratului nostru și a Divinului Severus că un sclav care aparține mai multor proprietari nu
poate fi supus la tortură împotriva niciunuia dintre ei.
217. Același, Disputații, Cartea a III-a.
Într-un caz de incest (conform opiniei lui Papinianus, care este, de asemenea, expusă într-un Rescript), sclavii nu sunt pasibili
de tortură, deoarece Legea iuliană referitoare la adulter nu se aplică.
218. Marcianus, Institutes, Cartea a II-a.
În cazul în care cineva desfrânează o văduvă sau o femeie căsătorită cu un altul, cu care nu ar fi putut contracta legal
căsătoria, ar trebui să fie deportat pe o insulă, deoarece crima este dublă; incestul, deoarece, contrar Legii divine, a violat o
femeie înrudită cu el, și a adăugat la această infracțiune adulterul sau curvia. În sfârșit, într-un caz de acest gen, sclavii pot fi
torturați în scopul obținerii de probe împotriva stăpânilor lor.
219. Papinianus, Despre adulter, Cartea a II-a.
Atunci când un tată sau un soț aduce o acuzație de adulter și se cere ca sclavii părții acuzate să fie puși sub semnul întrebării,
dacă se ajunge la o achitare, după ce cazul a fost argumentat și martorii au fost prezentați, trebuie să se facă o estimare a
valorii sclavilor care au murit; dar dacă se obține o condamnare, sclavii supraviețuitori vor fi confiscați.
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220. Atunci când este vorba de un caz care implică un testament falsificat, sclavii care aparțin succesiunii pot fi torturați. 7.
Ulpianus, Despre adulter, Cartea a III-a.
Judecătorii trebuie să stabilească măsura torturii și, prin urmare, aceasta trebuie să fie aplicată în așa fel încât sclavul să poată
fi păstrat fie pentru achitarea sa, fie pentru pedeapsa sa.
221. Paulus, Despre adulter, Cartea a II-a.
Edictul Divinului Augustus, pe care l-a publicat în timpul consulatului lui Vivius Avitus și Lucius Apronianus, este
următorul: "Nu cred că tortura ar trebui să fie aplicată în orice caz și asupra oricărei persoane; dar atunci când crimele
capitale și atroce nu pot fi descoperite și dovedite decât prin torturarea sclavilor, consider că este cea mai eficientă pentru
aflarea adevărului și că ar trebui folosită."
222. Sclavul care urmează să fie liber sub condiție poate fi supus la tortură, pentru că este sclavul moștenitorului, dar își va
păstra totuși speranța de a fi liber.
223. Marcianus, Despre urmărirea penală, Cartea a II-a.
Divinul Pius a afirmat într-un rescript că tortura poate fi aplicată sclavilor în cazurile în care este vorba de bani, dacă
adevărul nu poate fi stabilit altfel, lucru prevăzut și de alte rescripturi. Totuși, acest lucru este adevărat în măsura în care nu
trebuie să se recurgă la acest expedient într-un caz pecuniar, ci doar atunci când adevărul nu poate fi stabilit decât dacă prin
angajarea torturii este legal să se facă uz de ea, așa cum a afirmat Divinul Severus într-un Rescript. Prin urmare, este permisă
punerea în discuție a sclavilor altora, dacă circumstanțele o justifică.
224. În cazurile în care tortura nu trebuie să fie aplicată sclavilor pentru a obține probe împotriva stăpânilor lor, aceștia nu pot
fi nici măcar interogați și cu atât mai puțin pot fi admise declarațiile sclavilor împotriva stăpânilor lor.
225. Tortura nu ar trebui să fie aplicată cuiva care este deportat pe o insulă, așa cum a afirmat Divinul Pius într-un Rescript.
226. Nici nu ar trebui să fie aplicată, într-un caz pecuniar, unui sclav care urmează să fie liber sub o condiție, cu excepția
cazului în care această condiție nu este îndeplinită.
227. Arcadius, Charisius, Despre martori.
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Tortura nu ar trebui să fie aplicată unui minor cu vârsta mai mică de paisprezece ani, așa cum a afirmat Divinul Pius într-un
Rescript adresat lui Caecilius Jubentinus.
228. Totuși, toate persoanele, fără excepție, vor fi torturate într-un caz de înaltă trădare care se referă la prinți, dacă mărturia
lor este necesară și dacă circumstanțele o cer.
229. Se poate pune întrebarea dacă tortura nu poate fi aplicată sclavilor care fac parte din castrense peculium al unui fiu
pentru a obține dovezi împotriva tatălui său. Căci s-a stabilit că sclavul unui tată nu trebuie torturat pentru a obține dovezi
împotriva fiului său. Cred că se poate considera în mod corect că sclavii unui fiu nu trebuie torturați pentru a obține probe
împotriva tatălui său.
230. Tortura nu trebuie aplicată în măsura în care acuzatorul o cere, ci în măsura în care rațiunea și moderația o pot impune.
231. Acuzatorul nu ar trebui să înceapă procedurile cu probe provenite din casa acuzatului, atunci când cheamă ca martori pe
liberții sau sclavii persoanei pe care o acuză.
232. Frecvent, de asemenea, în căutarea adevărului, chiar și tonul vocii însăși și sârguința unei examinări atente oferă ajutor.
Căci aspectele disponibile pentru descoperirea adevărului ies la iveală din limbajul martorului și din calmul sau tremurul de
care dă dovadă, precum și din reputația de care se bucură fiecare în comunitatea sa.
233. În chestiunile în care este implicată libertatea, nu este necesar să se caute adevărul prin torturarea celor al căror statut
este în litigiu.
234. Paulus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a II-a.
Chiar dacă un sclav ar trebui să fie returnat cu condiția vânzării, el nu trebuie torturat pentru a obține dovezi împotriva
stăpânului său.
235. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIV.
Atunci când cineva, pentru a evita să fie torturat, susține că este liber, divinul Hadrian a declarat într-un Rescript că nu
trebuie să fie pus la îndoială înainte de a fi judecat cazul adus pentru a decide libertatea sa.
236. Modestinus, Reguli, Cartea a V-a.
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Se stabilește că un sclav poate fi torturat după ce a fost evaluat sau după ce s-a încheiat stipulația necesară.
237. Același, Reguli, Cartea a VIII-a.
.un sclav care urmează să fie liber sub condiție și care a fost condamnat pentru crimă, va avea dreptul la privilegiul de a-și
aștepta libertatea, astfel încât, din cauza incertitudinii statutului său, el va fi pedepsit ca un om liber, și nu ca un sclav.
238. Callistratus, Anchete judiciare, Cartea a V-a.
Nu este necesar să se aplice tortura în cazul unui om liber, atunci când mărturia sa nu este oscilantă.
239. În cazul unui minor sub paisprezece ani, Divinul Pius a afirmat într-un Rescript către Msecilius că tortura nu ar trebui să
fie aplicată pentru a obține dovezi împotriva altuia, mai ales că acuzația nu este în niciun caz stabilită prin alte dovezi,
deoarece nu rezultă că minorul ar trebui să fie crezut, chiar și fără aplicarea torturii; pentru că el spune că vârsta, care pare să
protejeze persoanele împotriva durității torturii, le face și mai suspecte de falsitate.
240. Cel care a dat garanție altuia care pretinde că este sclav trebuie considerat ca stăpân; și, prin urmare, astfel de sclavi nu
pot fi supuși la tortură pentru a obține probe împotriva lui. Divinul Pius a afirmat următoarele într-un Rescript: "Trebuie să vă
dovediți cazul prin alte mărturii, deoarece tortura nu ar trebui să fie aplicată sclavilor, atunci când posesorul unei proprietăți a
dat garanție unui reclamant și, între timp, este considerat stăpân."
241. Modestinus, Despre pedepse, Cartea a III-a.
Frații divini au afirmat într-un Rescript că tortura poate fi repetată.
242. Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că cel care a făcut o mărturisire care îl implică pe el însuși, nu va fi torturat
pentru a obține dovezi împotriva altora.
243. Papinianus, Opinii, Cartea a XVI-a.
Din nou, atunci când un străin aduce o acuzație, s-a stabilit că sclavii pot fi torturați pentru a obține dovezi împotriva
stăpânilor lor; o regulă pe care Divinul Marcus și, mai apoi, Împăratul Maximus, au urmat-o în pronunțarea deciziilor lor.
244. Sclavii nu sunt torturați împotriva stăpânului lor în cazul în care se aduce o acuzație de curvie.
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245. În cazul unei nașteri frauduloase, dacă o persoană despre care ceilalți copii afirmă că nu este fratele lor revendică
moștenirea, tortura se aplică sclavilor care aparțin moștenirii, pentru că nu este folosită împotriva celorlalți copii ca stăpâni, ci
pentru a determina succesiunea proprietarului decedat. Acest lucru este în acord cu ceea ce a afirmat divinul Hadrian într-un
Rescript, căci atunci când un om era acuzat că și-a ucis partenerul, împăratul a decretat că un sclav deținut în comun poate fi
supus la întrebare, deoarece acest lucru părea a fi făcut în numele stăpânului său care fusese ucis.
246. Am dat ca părere că, atunci când un sclav a fost condamnat la mineriadă, el nu trebuie torturat pentru a obține dovezi
împotriva persoanei care i-a fost stăpân și că nu are nicio importanță dacă a mărturisit că a fost autorul crimei.
247. Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
În cazul în care mai multe persoane sunt acuzate de aceeași infracțiune, acestea trebuie să fie audiate astfel încât să se înceapă
cu cel care este cel mai timid sau pare a fi de vârstă fragedă.
248. Un acuzat care este copleșit de dovezi concludente poate fi torturat a doua oară; mai ales dacă și-a împietrit mintea și
trupul împotriva chinurilor.
249. Într-un caz în care nimic nu a fost dovedit împotriva acuzatului, tortura nu trebuie aplicată fără o considerație
corespunzătoare; dar acuzatorul trebuie îndemnat să confirme și să fundamenteze ceea ce a afirmat.
250. Martorii nu ar trebui torturați în scopul de a-i condamna pentru falsitate sau pentru a stabili adevărul; cu excepția cazului
în care se presupune că au fost prezenți atunci când fapta a fost comisă.
251. Atunci când un judecător nu poate obține în alt mod informații sigure cu privire la o familie, el poate tortura sclavii care
aparțin proprietății.
252. Nu trebuie să se acorde încredere unui sclav care depune de bunăvoie acuzații împotriva stăpânului său, deoarece
siguranța stăpânilor nu trebuie lăsată la discreția sclavilor lor.
253. Un sclav nu poate fi interogat pentru a obține probe împotriva stăpânului său, de către care a fost vândut și pe care l-a
servit un timp ca sclav, în amintirea fostei sale proprietăți.
254. Un sclav nu trebuie să fie interogat, chiar dacă stăpânul său se oferă să îl supună la tortură.
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255. Este clar că, de fiecare dată când se cere dacă sclavii trebuie interogați pentru a obține probe împotriva stăpânilor lor,
trebuie mai întâi să se constate că aceștia din urmă au dreptul de proprietate.
256. Un guvernator care trebuie să ia cunoștință de o acuzație penală trebuie să desemneze public ziua în care va audia
prizonierii, deoarece cei care trebuie să fie apărați nu trebuie să fie asupriți de acuzația bruscă de crimă; deși, dacă în orice
moment acuzatul o cere, nu trebuie să i se refuze permisiunea de a se apăra și, din acest motiv, ziua audierii, indiferent dacă a
fost desemnată sau nu, poate fi amânată.
257. Deținuții pot fi audiați și condamnați nu numai în instanță, ci și în altă parte.
258. Tryphoninus, Disputații, Cartea a IV-a.
257. Cel care are dreptul la libertate în temeiul unui contract de încredere nu poate fi torturat ca un sclav, cu excepția cazului
în care este acuzat de alții care au fost deja supuși la tortură.
259. Paulus, Hotărâri, Cartea a III-a.
Un soț, în calitate de moștenitor al soției sale, a intentat un proces împotriva lui Surus pentru banii pe care pretindea că
defuncta îi depusese la el în timpul absenței sale și, ca dovadă, a prezentat un singur martor, fiul libertului său. El a cerut în
fața agentului Trezoreriei ca o anumită sclavă să fie supusă la tortură. Surus a negat că ar fi primit banii și a declarat că
mărturia unui singur om nu ar trebui să fie admisă și că nu se obișnuia să se înceapă procedurile prin tortură, chiar dacă
sclava aparținea unui alt bărbat. Agentul Trezoreriei a făcut ca sclava să fie torturată. Împăratul a decis, în apel, că tortura a
fost aplicată ilegal și că mărturia unui singur martor nu trebuia crezută, și, prin urmare, că apelul a fost făcut în mod corect.
260. Același, Despre pedepsele civililor.
Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript că nimeni nu trebuie condamnat pentru că ar putea fi supus la tortură.
261. Același, Sentințe, Cartea I.
Cei care au fost arestați fără a avea acuzatori, nu pot fi torturați, decât dacă li se atașează suspiciuni bine întemeiate.
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Tit. 19. În ceea ce privește pedepsele.

262. Ulpianus, Disputații, Cartea a VIII-a.
În orice caz de crimă, s-a hotărât că cel condamnat nu trebuie să sufere pedeapsa pe care starea sa o admitea în momentul în
care s-a pronunțat sentința împotriva sa, ci pe cea pe care ar fi suferit-o dacă ar fi fost condamnat în momentul în care a comis
infracțiunea.
263. Prin urmare, atunci când un sclav comite o infracțiune și se pretinde că și-a obținut ulterior libertatea, el trebuie să sufere
pedeapsa pe care ar fi suferit-o dacă ar fi fost condamnat în momentul în care a săvârșit infracțiunea.
264. Pe de altă parte, dacă starea sa ar fi înrăutățită, el trebuie să sufere pedeapsa pe care ar fi suferit-o dacă ar fi rămas în
starea sa anterioară. 264. În general, s-a decis că, în ceea ce privește legile referitoare la urmăririle publice sau la infracțiunile
private de care prefecții sau guvernatorii au o competență extraordinară, persoanele sărace, care se sustrag sancțiunilor
pecuniare, sunt pasibile de pedepse arbitrare.
265. Același, Despre Edict, Cartea XLVIII.
Trebuie să înțelegem prin persoană condamnată la pedeapsa capitală o persoană găsită vinovată de un delict care atrage
moartea, pierderea drepturilor civile sau servitutea.
266. Este stabilit că, după ce deportarea a fost înlocuită cu interdicția apei și a focului, acuzatul nu-și pierde cetățenia decât
după ce împăratul a hotărât ca acesta să fie deportat pe o insulă. Căci nu există nici o îndoială că guvernatorul nu-l poate
deporta, dar prefectul orașului are dreptul să o facă, și se consideră că el și-a pierdut cetățenia imediat după ce a fost
pronunțată sentința prefectului.
267. Înțelegem că a fost condamnat cel care nu a făcut apel; dacă, totuși, ar face apel, nu este considerat încă condamnat. Dar
dacă ar fi găsit vinovat de o crimă capitală de către cineva care nu avea dreptul să facă acest lucru, rezultatul va fi același,
căci este condamnat numai cel a cărui condamnare rămâne în picioare.
268. Același, Despre Sabinus, cartea XIV.
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Executarea pedepsei impuse unei femei însărcinate ar trebui amânată până când aceasta își va naște copilul. Eu, într-adevăr,
cunosc foarte bine regula conform căreia tortura nu trebuie să-i fie aplicată atâta timp cât este însărcinată.
269. Marcianus, Institutes, Cartea XIII.
Persoanele care sunt relegate sau deportate pe o insulă trebuie să evite locurile interzise; și legea spune că cel care a fost
relegat nu trebuie să se depărteze de locul în care a fost repartizat, altfel cel care a fost relegat pentru o vreme va fi
condamnat la exil perpetuu. Cel care este retrogradat pe viață este trimis pe o insulă; cel care este retrogradat pe o insulă este
deportat; iar cel care este deportat pe o insulă este supus pedepsei cu moartea. Acest lucru este valabil indiferent dacă cel
condamnat nu a plecat în exil în termenul în care ar fi trebuit să o facă sau dacă nu a respectat celelalte reguli ale exilului,
căci încăpățânarea îi sporește pedeapsa și nimeni nu poate efectua transferul de întoarcere a unui exilat, cu excepția
împăratului pentru un motiv întemeiat.
270. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a VII-a.
Divinul Traian a afirmat într-un rescript adresat lui Julius Frontonus că oricine este absent nu trebuie să fie condamnat pentru
crimă. De asemenea, nimeni nu ar trebui să fie condamnat pe baza unor suspiciuni; căci Divinul Traian a afirmat într-un
Rescript adresat lui Assiduus Severus: "Este mai bine să permiți ca infracțiunea unui vinovat să rămână nepedepsită decât să
condamni pe cineva care este nevinovat". Cu toate acestea, persoanele care sunt contumacioase și nu se supun nici avizelor,
nici edictelor guvernatorilor, pot, chiar dacă sunt absente, să fie condamnate, așa cum se obișnuiește în cazul infracțiunilor
private. Oricine poate susține cu siguranță că aceste lucruri nu sunt contradictorii. Ce ar trebui făcut atunci? În ceea ce
privește părțile care sunt absente, este mai bine să se decidă că pot fi impuse sancțiuni pecuniare sau cele care afectează
reputația, chiar până la retrogradare, dacă acestea, după ce au fost notificate frecvent, nu se prezintă prin încăpățânare; dar
dacă ar trebui să se aplice o pedeapsă mai gravă, ca de exemplu, munca silnică în mină sau moartea, aceasta nu poate fi
impusă părților în timp ce sunt absente.
271. Trebuie spus că, atunci când un acuzator este absent, se impun uneori pedepse mai grele decât cea prevăzută de decretul
turpilian al Senatului.
272. Trebuie făcută o distincție în cazul crimelor mai grave, și anume dacă au fost comise intenționat, sau accidental. Și, întradevăr, în toate infracțiunile, această distincție ar trebui fie să inducă o pedeapsă care să fie aplicată în strictă conformitate cu
legea, fie să admită o moderație în această privință.
273. Același, Despre îndatoririle proconsulului, cartea IX.
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Atunci când cineva, pentru a evita să fie supus unei pedepse, susține că are ceva de comunicat împăratului care privește
siguranța sa, să vedem dacă trebuie trimis la el. Sunt mulți guvernatori care sunt atât de timorați încât, chiar și după ce au
pronunțat o sentință pentru o crimă, suspendă executarea ei și nu îndrăznesc să facă altceva. Alții nu le permit inculpaților să
spună nimic de acest fel. Alții, din nou, uneori, dar nu întotdeauna, îi trimit la împărat, dar se interesează ce doresc să-i
comunice și ce au de spus cu privire la siguranța lui; după care fie amână aplicarea pedepsei, fie o execută; ceea ce pare a fi
rezonabil. În plus, după părerea mea, după ce inculpații au fost condamnați, nu ar trebui să li se acorde nicio atenție,
indiferent de ceea ce spun. Căci cine poate avea vreo îndoială că au recurs la acest pretext pentru a scăpa de pedeapsă? Și cu
atât mai mult ar trebui să fie pedepsiți pentru că au omis atât de mult timp să menționeze ceea ce se laudă că au de dezvăluit
în ceea ce privește siguranța împăratului, căci nu ar trebui să țină pentru ei informații atât de importante atât de mult timp.
274. Dacă un proconsul constată că unul dintre însoțitorii săi sau unul dintre cei ai adjunctului său este un criminal, ar trebui
să-l pedepsească sau să-l rezerve pentru succesorul său? este o întrebare care poate fi pusă. Dar există multe exemple care
arată că ei au pedepsit nu numai sclavii ofițerilor și subordonaților lor, ci și pe ai lor. Aceasta este, într-adevăr, ceea ce ar
trebui făcut, pentru ca, după ce au fost îngroziți de exemplu, să comită mai puține infracțiuni.
275. Acum trebuie să enumerăm diferitele tipuri de pedepse pe care guvernatorii le pot aplica diferiților vinovați. Acestea
sunt cele care iau viața, sau impun servitutea, sau privează o persoană de cetățenie, sau includ exilul sau pedeapsa corporală:
276. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a VI-a.
Cum ar fi pedepsele cu vergi, biciuirea și loviturile cu lanțuri,
277. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea IX.
Sau condamnarea cu infamie, sau degradarea din rang, sau interzicerea unor acte.
278. Viața este luată, de exemplu, atunci când cineva este condamnat la moarte prin sabie, căci pedeapsa trebuie aplicată cu
sabia, și nu cu toporul, săgeata, bâta, ștreangul sau în orice alt mod. Prin urmare, guvernatorii nu au puterea liberă de a acorda
alegerea morții și cu atât mai puțin dreptul de a o aplica prin otrăvire. Cu toate acestea, Frații Divini au declarat într-un
Rescript că le este permis să aleagă modul de moarte.
279. Dușmanii, precum și dezertorii, sunt supuși pedepsei de a fi arși de vii.
280. Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa de a fi bătut până la moarte, sau de a muri sub vergi sau în timpul torturii,
deși majoritatea persoanelor, atunci când sunt torturate, își pierd viața.
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281. Există pedepse care privează o persoană de libertatea sa, ca în cazul în care cineva este condamnat la mină sau la o
muncă legată de aceasta. Există un număr mare de mine. Unele provincii le au, altele nu; iar cele care nu au trimit vinovații
care au fost condamnați în provinciile care au.
282. Printr-un Rescript al Divinului Severus, adresat lui Fabius Cilo, dreptul de a condamna persoane la mine este rezervat
exclusiv prefectului orașului Roma.
283. Diferența dintre cei care sunt condamnați la mine și cei care sunt condamnați la muncă în mine este doar o chestiune de
lanțuri; căci cei condamnați la mine sunt asupriți cu lanțuri mai grele, iar cei care sunt condamnați la muncă legată de mine
poartă lanțuri mai ușoare. Rezultatul este că cei care evadează de la munca legată de mine sunt condamnați la mine; iar cei
care evadează de la mine sunt ei înșiși pedepsiți și mai aspru.
284. În plus, oricine este condamnat la muncă la lucrările publice și evadează este de obicei condamnat la o pedeapsă dublă;
dar trebuie dublat numai timpul care i-a rămas de executat atunci când a evadat, și nu trebuie dublat cel pe care l-a trecut în
închisoare după ce a fost arestat. Dacă a fost condamnat la zece ani de închisoare, pedeapsa sa ar trebui să devină perpetuă,
sau ar trebui să fie transferat la munca din mine. În cazul în care a fost condamnat la zece ani de închisoare și, imediat după
aceea, a evadat, să vedem dacă timpul său ar trebui să fie dublat, dacă ar trebui să devină perpetuu sau dacă ar trebui să fie
transferat la munca din mine. Cea mai bună opinie este că ar trebui fie transferat, fie condamnat la muncă pe viață. Pentru că,
în general, se spune că atunci când dublul timpului depășește perioada de zece ani, pedeapsa nu ar trebui să fie limitată.
285. Femeile sunt de obicei condamnate la slujba celor care lucrează în mine, pe viață sau pe termen, la fel ca și în ceea ce
privește salinele. În cazul în care sunt condamnate pe viață, ele sunt considerate sclave penale; dar dacă sunt condamnate
pentru un termen stabilit, ele își păstrează drepturile civile.
286. De obicei, guvernatorii îi condamnă pe infractori să fie închiși în închisoare sau să fie ținuți în lanțuri; dar nu ar trebui să
facă acest lucru, deoarece pedepsele de acest fel sunt interzise, deoarece o închisoare ar trebui să fie folosită pentru păstrarea
oamenilor în siguranță, și nu pentru pedepsirea lor.
287. Ei obișnuiesc, de asemenea, să-i condamne la gropi de cretă și la gropi de sulf, dar aceste pedepse sunt mai degrabă
incluse în cea a minelor.
288. Să vedem dacă cei care sunt condamnați la distracția vânătorii devin sclavi penali; căci cei mai tineri sunt supuși de
obicei acestei pedepse. Prin urmare, trebuie văzut dacă astfel de persoane devin sclavi penali sau dacă își păstrează libertatea.
Cea mai bună opinie este că și ei devin sclavi, căci singurul lucru prin care se deosebesc de ceilalți este că sunt instruiți în
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vânătoare, sau în dans, sau în alte arte, cu scopul de a juca în pantomimă și în alte spectacole de teatru pentru distracția
publicului.
289. Nu există nici o îndoială că sclavii sunt de obicei condamnați la mine, la munci legate de mine sau la distracția vânătorii.
Atunci când acest lucru este făcut, ei devin sclavi penali și nu mai aparțin celui a cărui proprietate erau înainte de a fi
condamnați. În cele din urmă, atunci când un anumit sclav care a fost condamnat la mine a fost eliberat de pedeapsă prin
indulgența suveranului, împăratul Antoninus a declarat foarte corect într-un rescript că, din motivul că a devenit un sclav
penal și, din acest motiv, a încetat să mai aparțină stăpânului său, el nu ar trebui să îi fie restituit ulterior.
290. În cazul în care un sclav a fost condamnat la detenție perpetuă, sau temporară în lanțuri, el continuă să fie proprietatea
celui căruia îi aparținea înainte de a fi condamnat.
291. Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a X-a.
Nu este neobișnuit ca guvernatorii să interzică unor persoane să acționeze ca avocați, uneori pe viață, alteori pentru un anumit
termen de ani sau pentru perioada în care conduc provincia.
292. Oricui i se poate interzice, de asemenea, să asiste anumite persoane.
293. Oricui i se poate interzice să acuze pe altcineva în fața tribunalului unui guvernator, și totuși nu i se poate interzice să
facă acest lucru în fața adjunctului său sau a agentului Trezoreriei.
294. Dacă, totuși, i se interzice să acuze în fața adjunctului, cred că, în consecință, el nu va păstra puterea de a face acest
lucru în fața guvernatorului.
295. Uneori, unei persoane nu i se interzice să acționeze ca avocat, ci să practice avocatura. Această din urmă sancțiune este
mai severă decât interdicția de a se prezenta ca avocat, deoarece, prin intermediul acesteia, o persoană nu are voie să
desfășoare niciun fel de activitate juridică. Se obișnuiește să se interzică în acest mod studenții la drept, avocații, notarii și alți
membri ai profesiei juridice.
296. De asemenea, se obișnuiește să li se interzică să întocmească orice fel de act, petiție sau depoziție.
297. De asemenea, se obișnuiește să li se interzică să se oprească în locurile în care sunt depozitate documente publice, de
exemplu, în arhive sau oriunde sunt depozitate astfel de documente.
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298. Se obișnuiește, de asemenea, să li se interzică să formuleze testamente, să le scrie sau să le sigileze.
299. De asemenea, se impune și pedeapsa de a i se interzice să se ocupe de orice afacere publică; pentru că o astfel de
persoană poate să se ocupe de afaceri private și totuși să i se interzică să se ocupe de orice afacere publică; așa cum se
întâmplă în cazurile în care se pronunță sentința de a se abține de la toate afacerile publice.
300. Există și alte pedepse, ca în cazul în care se ordonă cuiva să se abțină de la orice negociere; sau de la a avea ceva de-a
face cu contractele celor care închiriază proprietăți aparținând publicului; sau cu taxele publice.
301. Se obișnuiește ca cuiva să i se interzică să negocieze orice chestiune specială, sau orice afacere în general; dar să vedem
dacă poate fi condamnat să negocieze unele afaceri. Aceste sancțiuni, într-adevăr, dacă cineva dorește să le discute la modul
general, sunt contrare Legii civile, căci unui om nu i se poate ordona, împotriva consimțământului său, să facă ceva ce nu este
în stare să îndeplinească; dar, în cazuri particulare, există motive întemeiate pentru a-l obliga să participe la anumite
negocieri. În acest caz, sentința trebuie să fie executată.
302. Iată care sunt pedepsele care se aplică în mod obișnuit. Cu toate acestea, trebuie amintit faptul că există distincții între
ele și că toate persoanele nu trebuie să fie supuse aceleiași pedepse. Pentru că, în primul rând, decurionii nu pot fi condamnați
nici la mină, nici la munci legate de mină, nici la spânzurătoare, nici la ardere de viu; iar dacă li se aplică vreuna dintre aceste
pedepse, trebuie să fie eliberați. Cel care a pronunțat sentința, însă, nu poate face acest lucru, ci trebuie să fie sesizat
împăratului, care, prin autoritatea sa, fie va comuta pedeapsa, fie va elibera pe cel în cauză.
303. Părinții și copiii decurionilor se bucură și ei de același privilegiu.
304. Prin termenul "copii" trebuie să înțelegem nu numai fiii, ci toți urmașii.
305. Dar numai cei născuți după obținerea funcției de decurion sunt scutiți de aceste pedepse; sau sunt exceptați toți copiii,
chiar și cei născuți într-o familie de plebei? este o întrebare care ar trebui analizată. Sunt înclinat să cred că toți au dreptul la
acest privilegiu.
306. Este clar că, dacă tatăl a încetat să mai fie decurion, orice copil născut în timp ce el deține această funcție se va bucura
de privilegiul de a nu fi supus acestor pedepse; dar dacă, după ce a redevenit plebeu, ar avea un fiu, acesta din urmă, fiind
născut plebeu, ar trebui să fie pedepsit în acest mod.
307. Divinul Pius i-a declarat lui Salvius Marcianus într-un Rescript că un sclav, care urmează să devină liber sub o condiție,
ar trebui să fie pedepsit ca și cum ar fi deja liber.
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308. Macer, Despre urmăririle publice, Cartea a II-a.
Regula este respectată cu referire la sclavi, ca aceștia să fie pedepsiți ca persoane de cel mai mic rang, iar în cazurile în care
un om liber este biciuit, un sclav ar trebui să fie biciuit și să se ordone să fie restituit stăpânului său; și în cazul în care un om
liber, după ce a fost biciuit, este condamnat la muncă la lucrările publice, un sclav, în aceleași circumstanțe, după ce a fost
ținut în lanțuri pentru o anumită perioadă de timp și biciuit, se ordonă să fie restituit stăpânului său. În cazul în care un sclav,
după ce a fost supus pedepsei lanțurilor, primește ordin să fie înapoiat stăpânului său, dar nu este primit de acesta, el va fi
vândut; iar dacă nu găsește cumpărător, va fi condamnat la muncă pe viață la lucrările publice.
309. Cei care, din anumite motive, au fost condamnați la mină și care, după aceea, comit o infracțiune, trebuie să fie judecați
ca fiind condamnați la mină, chiar dacă nu au fost încă duși la locul unde vor fi obligați să muncească; căci ei își schimbă
condiția imediat ce sentința a fost pronunțată asupra lor.
310. S-a hotărât, cu referire atât la plebei, cât și la decurioni, că atunci când o pedeapsă mai severă decât cea autorizată de
lege a fost aplicată cuiva, acesta nu devine infamant. Prin urmare, dacă un om a fost condamnat la muncă pe o perioadă
determinată sau doar bătut cu vergi, deși acest lucru a fost făcut în cadrul unei acțiuni care implica infamia, ca de exemplu,
una de furt, trebuie spus că acuzatul nu devine infamant, deoarece loviturile cu o vergea constituie o pedeapsă mai severă
decât o amendă pecuniară.
311. Marcianus, Despre urmărirea penală, Cartea a II-a.
Judecătorul are datoria de a fi atent să nu pronunțe o pedeapsă care să fie nici mai severă, nici mai puțin severă decât o cere
cazul; căci nici reputația de duritate, nici gloria clemenței nu trebuie să fie scopul său; ci, după ce a cântărit cu atenție
circumstanțele cauzei, trebuie să decidem ceea ce cere cazul. Este clar că, în cazurile de importanță minoră, judecătorii ar
trebui să fie înclinați spre indulgență; iar acolo unde sunt implicate pedepse mai grele, deși trebuie să respecte cerințele
severe ale legilor, ar trebui să le tempereze cu un anumit grad de indulgență.
312. Furturile domestice, dacă sunt de importanță neînsemnată, nu ar trebui să facă obiectul unor urmăriri publice; și o
acuzație de acest fel nu ar trebui să fie permisă atunci când un sclav este prezentat pentru proces de către stăpânul său, sau un
om liber de către patronul său în casa în care locuiește, sau un muncitor de către oricine îi angajează serviciile; pentru că
acestea sunt numite furturi domestice cele pe care sclavii le comit împotriva stăpânilor lor, oamenii liberi împotriva
patronilor lor, sau muncitorii angajați împotriva celor pentru care lucrează.
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313. Mai mult, o infracțiune este comisă fie în mod deliberat, fie în urma unui impuls brusc, fie din întâmplare. Hoții comit o
infracțiune în mod deliberat atunci când se organizează. Persoanele acționează din impuls brusc atunci când recurg la
violență sau la folosirea armelor, prin beție. O crimă este comisă din întâmplare, dacă un om îl ucide pe altul la vânătoare,
atunci când țintește o săgeată spre o fiară sălbatică.
314. A fi aruncat la fiarele sălbatice, a suferi sau a fi condamnat la pedepse similare, sunt pedepse capitale.
315. Macer, Despre îndatoririle guvernatorului, Cartea a II-a.
315. În ceea ce privește starea civilă a persoanelor care au fost condamnate, nu are nicio importanță dacă urmărirea penală a
fost publică sau nu; pentru că numai sentința, și nu tipul de infracțiune, este luată în considerare. De aceea, cei care primesc
ordin să fie pedepsiți în alt mod sau care sunt dați pe mâna fiarelor sălbatice devin instantaneu sclavi penali.
316. Ulpianus, Despre recursuri, Cartea I.
În prezent, când cineva are jurisdicție extraordinară asupra unei infracțiuni, este legal să aplice orice pedeapsă pe care o
dorește, fie mai severă, fie mai ușoară, cu condiția ca, în niciun caz, să nu depășească limitele rațiunii.
317. Macer, Despre afacerile militare, Cartea a II-a.
Anumite infracțiuni, dacă sunt săvârșite de un civil, fie nu presupun nicio pedeapsă, fie doar una neînsemnată, în timp ce în
cazul unui soldat, ele sunt aspru pedepsite; căci dacă un soldat urmează chemarea unui bufon sau dacă suferă să fie vândut în
sclavie, Menander spune că ar trebui să fie supus pedepsei capitale.
318. Venuleius Saturninus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea I.
Divinul Hadrian a interzis ca cei incluși în ordinul decurionilor să fie pedepsiți cu pedeapsa capitală, cu excepția cazului în
care au ucis pe unul dintre părinții lor. Cu toate acestea, mandatele imperiale prevăd foarte clar că ei ar trebui să sufere
pedeapsa legii corneliene.
319. Claudius Saturninus, Despre pedepsele civililor.
Sunt pedepsite faptele precum furtul sau omorul; declarațiile verbale, precum insultele sau trădarea de către avocați; cele
scrise, precum falsurile și calomniile criminale; și sfaturile precum cele date în conspirații și înțelegerile hoților, deoarece
este același lucru cu o crimă să ajuți pe alții prin persuasiune.
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320. Aceste patru feluri de infracțiuni ar trebui să fie considerate sub șapte capete diferite; și anume, cauza, persoana, locul,
timpul, calitatea, cantitatea și rezultatul.
321. Cauza, în cazul loviturilor care sunt nepedepsite atunci când sunt aplicate de un stăpân sau de un părinte; pentru motivul
că ele par a fi date mai degrabă cu scopul de a corecta decât de a răni. Ele sunt pedepsite atunci când cineva este bătut de un
străin la mânie.
322. Persoana este luată în considerare din două puncte de vedere: în primul rând, cel al celui care a comis fapta; și în al
doilea rând, cel al celui care a suferit-o; pentru că altfel sclavii ar fi pedepsiți diferit de cei liberi pentru aceleași infracțiuni.
Iar cel care îndrăznește să-și atace stăpânul sau tatăl este pedepsit diferit de cel care ridică mâna împotriva unui străin, a unui
profesor sau a unui particular. În discuția acestui subiect trebuie să se țină cont și de vârstă.
323. Locul face din același act unul fie de furt, fie de sacrilegiu, și determină dacă acesta trebuie pedepsit cu moartea sau cu o
pedeapsă mai puțin severă.
324. Timpul deosebește o persoană temporar absentă de un fugar, iar un spărgător de case sau un hoț care fură ziua de cel
care comite infracțiunea pe timp de noapte.
325. Calitatea, atunci când fapta este fie mai atroce, fie mai puțin gravă, așa cum se disting de obicei furturile manifeste de
cele care nu sunt manifeste; certurile de jafurile de pe șosea; jafurile de furturile obișnuite; obrăznicia de violență. În această
privință, Demostene, cel mai mare orator al grecilor, a spus "Nu rana, ci rușinea este cea care provoacă insulta, căci nu este
un act rău să lovești un om liber, dar devine astfel atunci când acest lucru se face cu titlu de insultă; pentru atenieni, cel care
lovește face multe lucruri pe care cel care le suferă nu le poate comunica în mod corespunzător celorlalți, prin ținuta, aspectul
sau vocea sa, atunci când lovește cu orice dovadă de dispreț, ca și cum ar fi un dușman, fie că lovește cu o vergea, fie că dă o
lovitură în ochi. Aceste lucruri sunt producătoare de supărare și îi fac pe oamenii care nu sunt obișnuiți să fie insultați să
devină pe lângă ei înșiși."
326. Cantitatea distinge un furt obișnuit de cel care alungă o turmă de vite, căci cel care fură o scroafă va fi pedepsit doar ca
un hoț, iar cel care alungă un număr de animale va fi pedepsit ca un hoț de vite.
327. Rezultatul trebuie luat în considerare și atunci când este provocat de un om cu cel mai amabil caracter; deși legea nu
pedepsește cu mai puțină severitate pe cel care a fost dotat cu o armă în scopul de a ucide un om decât pe cel care l-a ucis
efectiv. De aceea, la greci, crimele comise din greșeală erau ispășite prin exil voluntar, după cum a afirmat cel mai eminent
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dintre poeți: "Când eram mic, Menetius din Opontus m-a condus în casa ta, din cauza unei triste omucideri; când în acea zi,
fără să vreau și fără să vreau, înfuriat de un joc de zaruri, l-am ucis pe fiul lui Amphidamantus".
328. Se întâmplă ca aceleași infracțiuni să fie pedepsite mai aspru în anumite provincii; ca de exemplu, în Africa, cei care ard
recoltele ; în Mysia, cei care ard vița de vie; și falsificatorii, acolo unde se află mine.
329. Se întâmplă uneori ca pedepsele anumitor răufăcători să fie mai aspre ori de câte ori este nevoie de un exemplu, ca
pentru suprimarea multor persoane care se ocupă cu jafuri la drumul mare.
330. Marcianus, Institutes, Cartea I.
330. Atunci când ceva este lăsat prin testament anumitor sclavi penali, cum ar fi cei care au fost condamnați la mine și la
munci legate de mine, se consideră că nu a fost scris și că a fost lăsat nu unui sclav al împăratului, ci unui sclav penal.
331. De asemenea, unele persoane, cum ar fi cele care au fost condamnate la muncă silnică pe viață la lucrările publice, sau
deportate pe o insulă, sunt private de cetățenie, astfel încât nu se mai bucură de niciun privilegiu derivat din Legea civilă, dar
păstrează toate drepturile care le revin în temeiul Legii Națiunilor.
332. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Nimeni nu suferă o pedeapsă pentru simplul fapt că gândește.
333. Același, Despre Edict, Cartea LVII.
Dacă sclavii nu sunt apărați de stăpânii lor, ei nu trebuie, din acest motiv, să fie conduși imediat la pedeapsă, ci trebuie să li
se permită să se apere singuri sau să fie apărați de altcineva; iar judecătorul care audiază cazul trebuie să se intereseze de
nevinovăția lor.
334. Paulus, Despre Plautius, cartea XVIII.
Atunci când o pedeapsă este aplicată cuiva, se prevede printr-o ficțiune juridică că ea nu se va transmite moștenitorului său;
motivul pare a fi că pedeapsa este stabilită pentru corectarea omului, iar atunci când moare cel împotriva căruia se consideră
că a fost stabilită, ea încetează să mai fie aplicabilă.
335. Celsus, Digest, Cartea XXXVII.
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Noi înțelegem prin pedeapsa extremă doar moartea.
336. Modestinus, Diferențe, Cartea I.
În cazul în care persoanele sunt condamnate la mină și, din cauza bolii sau a infirmităților vârstei, devin incapabile să
presteze munca, conform unui rescript al Divinului Pius, ele pot fi eliberate de către guvernator, care decide dacă vor fi
eliberate; cu condiția să aibă rude sau legături și să fi executat cel puțin zece ani din pedeapsă.
337. Același, Reguli, Cartea a VIII-a.
Atunci când cineva este condamnat la mineriadă fără să se precizeze un termen precis, din cauza ignoranței judecătorului care
a pronunțat sentința, se va înțelege că s-a avut în vedere termenul de zece ani.
338. Același, Pandectele, Cartea a XI-a.
Trebuie să reținem că statuile celor care au fost repuși sau deportați pentru înaltă trădare trebuie să fie înlăturate.
339. Același, Pandectele, Cartea XII.
Dacă cineva rămâne mult timp sub acuzație, pedeapsa sa ar trebui, într-o oarecare măsură, să fie atenuată; căci s-a hotărât ca
cei care au fost acuzați pentru o perioadă considerabilă de timp să nu fie pedepsiți la fel de aspru ca cei care au fost judecați și
condamnați fără întârziere.
340. Nimeni nu poate fi condamnat să fie aruncat de pe o stâncă.
26. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea I.
Crima sau pedeapsa unui tată nu poate pune nici un stigmat asupra fiului său; căci fiecare este supus soartei în conformitate
cu comportamentul său și nimeni. nu este desemnat succesorul crimei altuia. Acest lucru a fost afirmat de către Frații Divini
într-un Rescript adresat poporului din Hierapolis.
341. Același, Despre anchetele judiciare, Cartea a V-a.
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Frații Divini au afirmat într-un Rescript adresat lui Harruntius Silo, că guvernatorii provinciilor nu obișnuiau să anuleze
hotărârile pe care ei înșiși le-au pronunțat. De asemenea, ei au afirmat într-un Rescript adresat Vetinei din Italica, că nici un
judecător nu-și putea schimba propria decizie și că acest lucru era un lucru neobișnuit de făcut. Cu toate acestea, în cazul în
care cineva era acuzat pe nedrept și nu avea la început documentele pentru a-și dovedi nevinovăția, pe care ulterior le găsea,
și era supus pedepsei, există unele Rescripte imperiale care există și prin care se prevede că pedeapsa acestor persoane fie va
fi diminuată, fie va fi restabilită în întregime la starea lor anterioară. Acest lucru, însă, nu poate fi făcut decât de către
împărat.
342. Este prevăzut în Mandatele Imperiale cu referire la Decurioni, și la funcționarii civili care s-au făcut vinovați de crime
capitale, că dacă cineva pare să fi comis o infracțiune pentru care ar trebui să fie relegat pe o insulă din afara provinciei,
faptele, împreună cu sentința impusă, ar trebui să fie prezentate împăratului în scris de către guvernator.
343. Într-o altă secțiune a Mandatelor Imperiale, se prevede următoarele: "În cazul în care nu există un mandat imperial,
acesta se va încheia cu un mandat imperial: "Atunci când oricare dintre funcționarii unui oraș a comis un jaf sau orice altă
crimă care pare să merite pedeapsa capitală, trebuie să-i puneți în lanțuri și să-mi scrieți, precizând, de asemenea, ce crimă a
săvârșit fiecare dintre ei."
344. Același, Despre anchetele judiciare, Cartea a VI-a.
În cele ce urmează este gradația crimelor capitale. Pedeapsa extremă este considerată a fi condamnarea la spânzurătoare, sau
arderea de viu. Deși aceasta din urmă pare, pe bună dreptate, să fi fost inclusă în termenul de "pedeapsă extremă", totuși,
deoarece acest tip de pedeapsă a fost inventat ulterior, ea pare să vină după prima, la fel ca și decapitarea. Următoarea
pedeapsă până la moarte este cea a muncii în mină. După aceasta urmează deportarea pe o insulă.
345. Alte pedepse se referă la reputație, fără a implica pericolul morții; ca, de exemplu, relegarea pentru un anumit termen de
ani, sau pe viață, sau pe o insulă; sau condamnarea la muncă la lucrările publice; sau în cazul în care vinovatul este supus
pedepsei biciuirii.
346. Nu se obișnuiește ca toate persoanele să fie biciuite, ci numai bărbații liberi și de rang inferior; cei de rang superior nu
sunt supuși pedepsei de biciuire. Acest lucru este prevăzut în mod special de Rescriptele imperiale.
347. Unele persoane numite în mod obișnuit tineri sunt, în unele orașe turbulente, obișnuite să încurajeze clamările mulțimii.
Dacă nu au făcut mai mult decât atât și nu au fost avertizați în prealabil de guvernator, sunt pedepsiți prin biciuire sau chiar li
se interzice să fie prezenți la expoziții. Dacă, totuși, după ce au fost corectați în acest fel, sunt descoperiți din nou comițând
aceeași infracțiune, ar trebui să fie pedepsiți cu exilul și, uneori, cu moartea; adică atunci când au acționat frecvent într-un
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mod seducător sau turbulent și, după ce au fost arestați de mai multe ori și tratați cu prea multă clemență, au perseverat în
planurile lor îndrăznețe.
348. Sclavii care au fost biciuiți sunt de obicei restituiți stăpânilor lor.
349. Și, în general, aș spune că toți cei pe care nu este permis să îi pedepsești prin biciuire sunt persoane cărora ar trebui să li
se arate același respect pe care îl au decurionii. Căci ar fi inconsecvent să se considere că oricine căruia împărații au interzis,
prin Constituțiile lor, să fie biciuit, ar trebui să fie condamnat la mină.
350. Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript: "Nimeni nu ar trebui să fie condamnat la mine pentru un termen specificat,
dar oricine care este condamnat pentru un termen și efectuează o muncă legată de mine, nu ar trebui să se înțeleagă că este
condamnat la mine; pentru că libertatea lui continuă să existe atâta timp cât nu este condamnat la muncă pe viață". Prin
urmare, femeile condamnate în acest mod au copii care sunt liberi.
351. Este interzis să te refugiezi la statuile sau la portretele împăratului, pentru a cauza altcuiva un prejudiciu; căci, întrucât
legile oferă siguranță egală tuturor oamenilor, pare rezonabil ca cel care se refugiază la statuile sau la portretele împăratului
să o facă mai degrabă pentru a răni pe altul decât pentru a-și asigura propria siguranță, cu excepția cazului în care cineva care
a fost ținut în lanțuri sau în închisoare de persoane mai puternice decât el a recurs la această garanție; căci astfel de persoane
ar trebui să fie scuzate. Senatul a decretat ca nimeni să nu se refugieze la statuile sau portretele Împăratului; iar Divinul Pius a
declarat într-un Rescript că oricine ar fi purtat înaintea sa o imagine a Împăratului, cu scopul de a atrage ura altcuiva, ar
trebui să fie pedepsit prin punerea în lanțuri.
352. Toate infracțiunile comise împotriva unui patron sau a fiului unui patron, a unui tată, a unei rude apropiate, a unui soț, a
unei soții sau a altor persoane cu care cineva este aproape rudă, ar trebui să fie pedepsite cu mai multă severitate decât dacă
ar fi comise împotriva unor străini.
353. Otrăvitorii ar trebui să fie pedepsiți cu moartea sau, dacă este necesar pentru a arăta respect față de rangul lor, ar trebui
să fie deportați.
354. Autori de drumuri, care exercită această ocupație de dragul prăzii, sunt considerați ca fiind foarte asemănători cu hoții;
iar când dau un atac și jefuiesc în timp ce sunt înarmați, sunt pedepsiți cu moartea, dacă au comis această crimă în mod
repetat și pe drumuri; ceilalți sunt condamnați la mină sau repuși pe insule.
355. Sclavii care au complotat împotriva vieții stăpânilor lor sunt, în general, executați prin ardere; uneori și oamenii liberi
suferă această pedeapsă, dacă sunt plebei și persoane de rang inferior.
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356. Incendiarii sunt pedepsiți cu moartea atunci când, fie că au provocat un incendiu în interiorul unui oraș, fie că au fost
determinați de dușmănie sau de dragul jafului; în general sunt arși de vii. De asemenea, cei care au "ars o casă sau o colibă, la
țară, sunt pedepsiți cu ceva mai multă indulgență. Căci, dacă incendiile accidentale puteau fi evitate și au fost provocate de
neglijența celor de la care au pornit și au provocat pagube vecinilor, cei responsabili sunt urmăriți civil pentru a permite
oricui a suferit pierderi să recupereze despăgubiri, sau pot fi supuși unei pedepse moderate.
357. O scară graduală a pedepselor cu referire la exilați a fost stabilită printr-un Edict al Divinului Hadrian, astfel încât, dacă
cineva care a fost relegat pentru un termen se întorcea înainte de expirarea acestuia, trebuia să fie relegat pe o insulă; iar dacă
cineva care a fost relegat pe o insulă o părăsea, trebuia să fie deportat pe o insulă; iar dacă cineva, după ce a fost deportat,
scăpa, trebuia să fie pedepsit cu moartea.
358. Același Împărat a declarat într-un Rescript, că o anumită gradație ar trebui să fie observată cu referire la prizonieri, adică
cei care au fost condamnați pentru un anumit termen ar trebui, în circumstanțe similare, să fie condamnați pe viață; cei care
au fost condamnați pe viață ar trebui să fie condamnați la mine; și când cei care au fost condamnați la mine au comis un
astfel de act, ei ar trebui să sufere pedeapsa extremă.
359. Multe autorități au considerat că tâlharii notorii ar trebui spânzurați chiar în acele locuri pe care le-au supus jafului,
pentru ca alții să fie descurajați de exemplul lor să nu mai comită aceleași crime, iar pentru rudele și apropiații persoanelor
ucise ar putea fi o consolare faptul că pedeapsa ar trebui să fie aplicată în același loc în care tâlharii au comis omuciderile.
Unii îi condamnau, de asemenea, să fie aruncați la fiarele sălbatice.
360. Strămoșii noștri, în aplicarea oricărei pedepse, îi tratau pe sclavi mai aspru decât pe persoanele libere; și îi pedepseau pe
cei notorii cu mai multă severitate decât pe oamenii de bună reputație.
361. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
Cei care au fost condamnați la moarte își pierd imediat atât cetățenia, cât și libertatea. De aceea, această condiție li se
atașează cât trăiesc și uneori îi afectează pentru o lungă perioadă de timp; ceea ce se întâmplă cu cei care sunt condamnați să
fie aruncați la fiare sălbatice, deoarece sunt frecvent reținuți după ce au fost condamnați, pentru a putea fi torturați în vederea
obținerii de probe împotriva altora.
362. Modestinus, Despre pedepse, Cartea I.
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În cazul în care cineva ar face ceva de care persoanele slabe la minte sunt îngrozite prin superstiție, Divinul Marcus a declarat
într-un Rescript că oamenii de acest fel ar trebui să fie repuși pe o insulă.
363. Același, Despre pedepse, Cartea a III-a.
Guvernatorul nu ar trebui, pentru a obține favoarea poporului, să elibereze persoanele care au fost condamnate să fie aruncate
la fiare sălbatice. Dacă, totuși, vinovații au o forță sau o îndemânare demnă de a fi folosită în folosul poporului roman, el
trebuie să se consulte cu împăratul. Divinii Severus și Antoninus au afirmat într-un Rescript că nu este permis transferul
persoanelor care au fost condamnate, dintr-o provincie în alta, fără acordul împăratului.
364. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Dacă un guvernator sau un judecător ar face această afirmație: "Ați comis violență", în cadrul unei proceduri în temeiul unui
interdict, acuzatul nu va fi însemnat cu infamie și nici nu i se va aplica pedeapsa Legii iuliene. Când, însă, acest lucru este
făcut în timpul urmăririi penale a unei crime, este altceva. Care ar fi regula dacă guvernatorul nu ar face o distincție în
aplicarea legii iuliene referitoare la infracțiunile publice și cea referitoare la cele private? Atunci trebuie să se considere că a
fost inițiată o procedură pentru pedepsirea unei infracțiuni. Dar, dacă acuzatul este acuzat de infracțiuni în temeiul ambelor
legi, ar trebui urmată cea care este mai puțin severă, adică cea referitoare la violența privată.
365. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
Frații imperiali au afirmat într-un Rescript că sclavii care au fost condamnați la lanțuri pentru o perioadă de timp ar putea,
după ce au executat-o, să primească fie libertatea, fie o moștenire, fie o moștenire; pentru că o pedeapsă temporară bazată pe
o hotărâre judecătorească este echivalentă cu o anulare a pedepsei. Dacă însă beneficiul libertății le vine în timp ce se află în
lanțuri, rațiunea legii și cuvintele constituției se opun libertății. Este evident că, dacă libertatea a fost acordată prin testament
și că, atunci când s-a intrat pe moștenire, timpul pedepsei expirase, se înțelege că sclavul a fost manuntit în mod legal ; nu
altfel decât dacă un debitor ar manunța un sclav dat cu titlu de gaj, iar moștenirea ar intra pe moștenire după ce gajul a fost
eliberat.
366. Același, Opinii, Cartea XVI.
Un sclav nu poate fi condamnat la muncă perpetuă la lucrările publice; și, cu atât mai mult, nu poate fi condamnat la muncă
pe termen lung. De aceea, într-un caz în care unul care a fost condamnat la lucrările publice pentru un termen, din greșeală,
am dat ca opinie că, după expirarea termenului, sclavul trebuie să fie restituit stăpânului său.
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367. De asemenea, am dat ca opinie că, potrivit Decretului Senatului, sunt pasibile de pedeapsa de informatori acele persoane
care, prin intervenția unui terț, au determinat un informator să comită infracțiunea.
368. Callistratus, Întrebări, Cartea I.
Mandatele imperiale, care sunt comunicate guvernatorilor, prevăd că nimeni nu poate fi condamnat la lanțuri pe viață; acest
lucru a fost precizat și de divinul Hadrian într-un rescript.
369. Hermogenianus, Epitome, Cartea I.
Cei care sunt condamnați la mine sau la slujba criminalilor care lucrează acolo devin sclavi penali.
370. Paulus, Sentințe, Cartea I.
S-a considerat că dardanarii care se folosesc de măsuri false sunt pedepsiți în mod arbitrar, în scopul protejării bunăstării
poporului în ceea ce privește hrana, în funcție de natura infracțiunii.
371. Același, Sentințe, Cartea a V-a.
În cazul în care cineva a furat metale sau bani aparținând împăratului, acesta va fi pedepsit cu pedeapsa minelor și cu exilul.
372. Dezertorii care trec la inamic sau care dezvăluie planurile noastre vor fi fie arși de vii, fie spânzurați în spânzurătoare.
373. Instigatorii la răzvrătire și la tumult, care au ca rezultat revolta poporului, vor fi, în funcție de rangul lor, fie spânzurați
pe o spânzurătoare, fie aruncați la fiarele sălbatice, fie deportați pe o insulă.
374. Orice persoană care corupe fecioare care nu sunt încă apte să se căsătorească, dacă este de rang inferior, va fi
condamnată la mină; dacă este de rang mai înalt, va fi relegată pe o insulă sau trimisă în exil.
375. Oricine nu poate dovedi că a fost cumpărat din banii săi nu-și poate cere libertatea; și, în plus, va fi restituit stăpânului
său sub pedeapsa de a fi închis în lanțuri; sau, dacă stăpânul însuși preferă, va fi condamnat la mine.
376. Cei care administrează o băutură cu scopul de a produce avort sau de a provoca afecțiune, deși nu o fac cu intenție
răuvoitoare, totuși, pentru că fapta oferă un exemplu rău, vor fi trimiși, dacă sunt de rang umil, în mine; sau, dacă sunt de
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grad mai înalt, vor fi repuși pe o insulă, cu pierderea unei părți din proprietatea lor. Dacă un bărbat sau o femeie își va pierde
viața din cauza unui astfel de act, vinovatul va fi supus pedepsei extreme.
377. Un testament nul de drept poate fi suprimat cu impunitate; căci nu există nimic care să poată fi revendicat în temeiul lui
sau care să poată exista în realitate.
378. Oricine deschide testamentul cuiva care mai trăiește, îl citește și îl resigilează, este pasibil de pedeapsa legii corneștene;
de regulă, persoanele de rang inferior sunt condamnate la mină, iar cele de rang superior sunt deportate pe o insulă.
379. Dacă cineva dovedește că documentele referitoare la procesul său au fost predate de către avocatul său adversarului său,
acesta, dacă este de rang inferior, este condamnat la mine, iar dacă este de rang superior, este relegat pe viață și privat de
jumătate din averea sa.
380. Atunci când cineva, care deține documente depuse la el, le transferă unui terț în absența celui care le-a depus sau le
predă adversarului acestuia din urmă, el va fi fie condamnat la mine, fie deportat pe o insulă, în funcție de condiția sa
juridică.
381. Atunci când se pretinde că judecătorii au fost corupți de bani, numele lor sunt de obicei șterse de guvernator din
registrele tribunalului; sau sunt trimiși în exil, sau relegate pentru un termen.
382. Soldatul care, după ce i s-a dat o sabie, evadează din închisoare, este pedepsit cu moartea. Cel care dezertează împreună
cu cel pe care a fost desemnat să-l păzească este pasibil de aceeași pedeapsă.
383. Soldatul care a încercat să se sinucidă și nu a reușit, este pedepsit cu moartea, cu excepția cazului în care a comis acest
act din cauză că nu a putut suporta suferințe, boli sau dureri de un anumit fel, sau pentru un alt motiv întemeiat; în caz
contrar, el trebuie să fie lăsat la vatră cu dezonoare.
384. Tryphoninus, Disputații, Cartea a X-a.
Cicero, în oratoria sa pentru Cluentius Avitus, a spus că, pe când se afla în Asia, o anumită femeie din Milesia, după ce a
primit bani de la anumiți moștenitori substituiți, și-a produs singură un avort, cu ajutorul unor medicamente, și a fost
condamnată la moarte. Dacă, totuși, o femeie, după un divorț, ar comite un act violent asupra viscerelor sale, pe motiv că era
însărcinată și nu dorea să nască un fiu pentru soțul ei, pe care îl ura, ar trebui să fie pedepsită cu exilul temporar; așa cum au
declarat cei mai excelenți împărați ai noștri într-un Rescript.
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385. Paulus, Decrete, Cartea a III-a.
S-a hotărât ca Metrodorus, pentru că a adăpostit cu bună știință un dușman care fugea, să fie deportat pe o insulă; și ca
Philoctetis, care știa că era ascuns și a ținut secretul mult timp, să fie relegat pe o insulă.
386. Papinianus, Definiții, Cartea II,
Sancțiunea legilor, care, în ultima secțiune, impun o anumită pedeapsă celor care nu se supun preceptelor lor, nu este
considerată a se aplica acelor cazuri în care legea însăși adaugă în mod specific o pedeapsă, și nu există nicio îndoială că în
fiecare lege specia este subordonată genului. De asemenea, nu este probabil nici ca o infracțiune să fie pedepsită prin
sancțiuni diferite în cadrul aceleiași legi.
387. Hermogenianus, Epitome, Cartea I.
Prin interpretarea legilor, pedepsele trebuie mai degrabă atenuate decât sporite în severitate.
388. Paulus, Opinii, Cartea I.
Împăratul Antoninus a afirmat într-un rescript adresat lui Aurelius Atilianus: "Un guvernator nu poate interzice nimănui
folosirea meseriei sale pentru o perioadă mai lungă decât cea inclusă în administrația sa".
389. De asemenea, el a mai spus că: "Oricine care, prin comiterea vreunei infracțiuni, și-a pierdut onoarea de a fi decurion,
nu poate pretinde privilegiile fiului unui decurion pentru a scăpa de aplicarea unei pedepse".

Tit. 20. Cu privire la bunurile persoanelor care au fost condamnate.

390. Callistratus, Despre drepturile trezoreriei și ale poporului, Cartea I.
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Ca urmare a condamnării, bunurile sunt confiscate fie atunci când se pierde viața sau cetățenia, fie când se impune o condiție
servilă.
391. Chiar și cei concepuți înainte de condamnare și născuți după aceea au dreptul la părți din proprietățile părinților lor
condamnați.
392. Această porțiune nu este însă acordată copiilor decât dacă sunt născuți în căsătorie legală.
393. Nu se acordă nicio parte copiilor celui care a fost privat doar de jumătate din bunurile sale. Acest lucru a fost declarat de
către Frații Divini într-un Rescript.
394. Același, Despre anchetele judiciare, Cartea a VI-a.
Nu este necesar să se dezbrace o persoană de hainele sale atunci când este plasată în închisoare, ci numai după ce a fost
condamnată. Acest lucru a fost afirmat de către Divinul Hadrian într-un Rescript.
395. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIII.
În temeiul a cinci legi, zestrea unei femei condamnate este confiscată, și anume pentru înaltă trădare, violență publică,
parricid, otrăvire și asasinat.
396. Papinianus, Despre adulter, Cartea a II-a.
Orice soț are întotdeauna dreptul la acțiuni împotriva Trezoreriei.
397. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIII.
Dacă, totuși, femeia este pedepsită cu moartea în temeiul unei alte legi care nu-i confiscă zestrea, pentru că ea devine mai
întâi sclavă penală, este adevărat că zestrea ei trece la soțul ei ca și cum ar fi moartă.
398. Marcellus spune că, dacă o fiică aflată sub controlul paternal este deportată, căsătoria ei nu este dizolvată prin simplul
fapt al deportării ei, iar această opinie este corectă; deoarece, întrucât femeia rămâne liberă, nimic nu împiedică soțul să-și
păstreze afecțiunea maritală sau femeia să-și păstreze afecțiunea de soție. Prin urmare, dacă femeia are intenția de a-și părăsi
soțul, Marcellus spune că tatăl poate atunci să inițieze o procedură pentru a-și recupera zestrea. Dacă, totuși, ea este mamă de
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familie și este deportată în timpul existenței căsătoriei, zestrea va rămâne în mâinile soțului; dar dacă ulterior căsătoria este
dizolvată, ea poate intenta acțiunea, ca și cum, din considerente de umanitate, dreptul de a face acest lucru ar fi fost dobândit
recent.
399. Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a X-a.
Divinul Hadrian a afirmat într-un Rescript către Aquilius Bradua: "Este evident că, după numele însuși, ar trebui să se
înțeleagă ce se înțelege prin îmbrăcăminte. Căci nimeni nu poate spune în mod rezonabil că sub acest termen sunt incluse
bunurile persoanelor care au fost condamnate, căci dacă cineva poartă un brâu, nimeni nu ar trebui să îl revendice din acest
motiv; dar pot fi revendicate orice îmbrăcăminte pe care o poartă, sau orice sumă mică de bani pe care o are în posesie pentru
trai, sau orice inele ușoare, adică cele care nu valorează mai mult de cinci aurei. "În caz contrar, dacă cel condamnat ar avea
pe deget un sardonyx sau orice altă piatră prețioasă de mare valoare, sau dacă ar avea în posesia sa vreun bilet care să ceară o
sumă mare de bani, aceasta nu poate fi reținută, în niciun drept, ca parte a îmbrăcămintei sale." Îmbrăcămintea de care un om
poate fi dezbrăcat sunt acele lucruri pe care le-a adus cu el atunci când a fost plasat în închisoare și cu care este îmbrăcat
atunci când este condus la pedeapsă, după cum indică însuși numele. Prin urmare, nici călăii, nici asistenții lor nu pot
revendica aceste lucruri ca pradă în momentul în care vinovatul este executat. Guvernatorii nu ar trebui să își însușească
aceste articole în folosul lor, sau să permită asistenților sau temnicerilor să profite de acești bani, ci ar trebui să îi păstreze
pentru cheltuielile pe care guvernatorii au dreptul să le facă; ca, de exemplu, pentru hârtie pentru uzul anumitor funcționari;
sau ca donații pentru soldații care s-au distins prin curajul lor; sau pentru a fi prezentate barbarilor care aparțin unei
ambasade; sau pentru alte scopuri. De altfel, în mod frecvent, guvernatorii au vărsat în Trezorerie sume de bani pe care le-au
colectat, ceea ce este o manifestare a unei prea mari diligențe, deoarece va fi suficient dacă nu și le însușesc pentru uzul
propriu, ci permit ca ele să fie folosite în beneficiul funcției lor.
400. Paulus, Despre acțiunile acordate copiilor persoanelor condamnate.
Deoarece rațiunea naturală, care este un anumit fel de lege tacită, acordă copiilor moștenirea părinților lor, chemându-i la
succesiune în același mod ca la o datorie, oh acest considerent numele de moștenitori direcți le-a fost conferit de legea civilă;
astfel încât, întrucât ei nu pot fi scoși din succesiune prin voința părinților lor, decât pentru un motiv întemeiat, s-a considerat
că este perfect corect ca, în cazurile în care condamnarea unui părinte îl privează de bunurile sale ca pedeapsă, copiii să fie
luați în considerare, de teamă ca nu cumva să sufere o pedeapsă mai severă pentru infracțiuni comise de alții, a căror vină nu
i-a implicat, supunându-i la cea mai mare sărăcie. S-a hotărât ca, în astfel de circumstanțe, să se dea dovadă de o anumită
moderație; astfel încât cei care ar fi avut dreptul la întreaga avere prin dreptul de moștenire să li se poată acorda o parte din
aceasta.
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401. Atunci când un libert este pedepsit, nu trebuie să i se ia niciuna dintre proprietățile la care patronul său ar fi avut dreptul
dacă libertul ar fi murit de moarte naturală; dar partea rămasă din moștenire care nu se referea la manumisiunea sa va fi
confiscată în favoarea Trezoreriei.
402. Este just ca anumite părți din bunurile persoanelor care au fost condamnate să fie date copiilor adoptați, precum și
copiilor naturali, dacă adopția nu a fost făcută în mod fraudulos. Se consideră că o adopție este făcută în scop fraudulos
atunci când cineva adoptă un copil, deși nu a fost încă acuzat, dar, conștient de starea disperată a afacerilor sale, este
influențat de teama unei acuzații iminente, pentru ca o parte din bunurile pe care crede că le va pierde să fie salvată.
403. În cazul în care persoana condamnată are mai mulți copii, au fost prezentate exemple în care toată averea sa a fost
acordată mai multor copii. Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript: "Numărul copiilor lui Albinus mă face să privesc
favorabil cazul lor, deoarece prefer ca imperiul meu să crească prin adăugarea de oameni, mai degrabă decât prin cea de bani;
de aceea doresc ca proprietatea tatălui lor să le fie dată lor, ceea ce atât de mulți posesori va face evident, mai ales dacă vor
obține toată averea lui".
404. Din nou, orice proprietate pe care persoana condamnată a dobândit-o prin crimă nu mărește partea copiilor; de exemplu,
dacă a provocat uciderea unei rude de-ale sale și intră în proprietatea sa sau obține posesia pretoriană a acesteia; pentru că
acest lucru a fost stabilit de către Divinul Pius într-un Rescript. În consecință, în cazul în care un fiu aflat sub controlul
paternal a fost condamnat pentru uciderea, prin otrăvire, a unei persoane de către care fusese numit moștenitor; împăratul susmenționat a dat decizia ca, deși a intrat pe moșie din ordinul tatălui său, sub al cărui control se afla în acel moment, aceasta să
fie confiscată în favoarea Trezoreriei.
405. Dacă cel ale cărui bunuri au fost confiscate a fost relegat, tot ceea ce a dobândit după condamnare va aparține
moștenitorilor săi testamentari sau moștenitorilor săi de drept; căci oricine a fost relegat într-o insulă se bucură de dreptul de
a face testament, precum și de toate celelalte drepturi. Cu toate acestea, dacă a fost deportat, nu poate avea moștenitori,
deoarece și-a pierdut cetățenia; și orice proprietate dobândită ulterior va fi confiscată în favoarea Trezoreriei.
406. Marcianus, Book.
Dreptul patronilor este păstrat nealterat pentru copiii lor, în ceea ce privește proprietatea unui libert al tatălui lor, a cărui
proprietate a fost confiscată. Dacă fiul patronului apare, Trezoreria nu poate pretinde nimic din partea la care are dreptul.
407. Dacă însă există un fiu al patronului, dar și un fiu al libertului, cel dintâi va fi exclus; și cu atât mai mult vom avea
motive să considerăm că nu va exista niciun motiv de confiscare pentru Trezorerie, deoarece copiii libertului îi exclud pe cei
ai patronului, iar cei ai patronului exclud Trezoreria.
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408. Dar chiar dacă fiul patronului nu dorește să ceară posesiunea pretoriană a averii, este stabilit că Trezoreria va fi exclusă
din acea parte a bunurilor libertului tatălui său la care are dreptul.
409. Proprietatea unei persoane care a fost relegată nu este confiscată, decât dacă acest lucru este făcut în mod expres prin
termenii sentinței; dar drepturile liberților nu pot fi luate printr-o sentință specială, deoarece numai împăratul poate priva de
ele un relegat.
410. Atunci când un tată, care a dat o zestre pentru fiica sa, este condamnat, nimic nu este confiscat în favoarea Trezoreriei,
chiar dacă fiica ar muri ulterior în timpul căsătoriei, caz în care zestrea profetului va reveni tatălui. Prin urmare, aceasta va
rămâne în mâinile soțului ei.
411. Callistratus, Cartea.
Cu excepția cazului în care se dovedește că tatăl, din cauza temerii de a fi condamnat și pentru a frauda Trezoreria, a
consultat interesele copiilor.
412. Marcianus, Carte.
Chiar dacă tatăl a promis o zestre pentru fiica sa și a fost condamnat, o acțiune de recuperare a zestrei din averea tatălui va fi
acordată soțului împotriva Trezoreriei.
413. În cazul în care tatăl a fost condamnat, după desfacerea căsătoriei fiicei și, într-adevăr, după ce fiica și-a dat
consimțământul ca el să aibă zestrea, Trezoreria poate să o recupereze de la soț; dar, înainte ca ea să-și dea consimțământul,
fiica însăși va avea dreptul de a-și recupera zestrea.
414. Același, Cartea.
Când cineva care a fost condamnat face apel și moare în timp ce apelul este în curs, bunurile sale nu sunt confiscate; căci
chiar și un al doilea testament, dacă va face unul, va fi valabil. Același lucru trebuie spus și dacă apelul este respins.
415. Un acuzat, cu excepția cazului în care este acuzat de înaltă trădare, poate să-și administreze bunurile proprii, să-și
plătească datoriile și să primească ceea ce i se cuvine, dacă este plătit cu bună credință; dar orice înstrăinare pe care a făcut-o
în scopul de a frauda Trezoreria după condamnarea sa poate fi anulată.
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Tit. 21. În ceea ce privește proprietatea celor care fie s-au sinucis, fie și-au corupt acuzatorii înainte de a fi pronunțată o
hotărâre judecătorească.

416. Ulpianus, Disputații, Cartea a VIII-a.
Împărații au decretat că acolo unde sunt implicate crime capitale, cel care își corupe adversarul nu este pasibil de pedeapsă,
cu excepția cazurilor care implică pedeapsa cu moartea; pentru că părerea lor era că cei care doresc să salveze viața unei rude
de sânge prin orice mijloace ar fi trebuit să fie scuzați.
417. Macer, Public Prosecutions, Book II.
Împărații Severus și Antoninus către Iulius Iulianus: Cei despre care se spune de către tâlhari că și-au corupt acuzatorul și
care sunt morți, sunt considerați că și-au mărturisit crima și, prin urmare, că nu au lăsat nicio apărare moștenitorilor lor.
418. În cazul în care cineva, cu privire la a cărui pedeapsă a fost trimisă o comunicare împăratului, de exemplu, pentru că era
un decurion, sau ar fi trebuit să fie deportat pe o insulă, și moare înainte ca împăratul să trimită răspunsul său, se poate
întreba dacă ar trebui să fie considerat că a murit înainte de judecată. Se poate spune că această chestiune a fost rezolvată
printr-un Decret al Senatului, care a fost promulgat cu referire la persoanele care au fost transferate la Roma și care au murit
înainte de pronunțarea hotărârii. Termenii acestui decret sunt următorii: "Deoarece nimeni nu poate fi considerat ca fiind
condamnat în acest an, înainte ca judecata în cazul său să fi fost pronunțată și făcută publică la Roma; nici o proprietate
aparținând unei persoane decedate nu va fi confiscată înainte ca judecata în cazul său să fi fost făcută publică la Roma; iar
?moștenitorii săi pot intra în posesia bunurilor sale."

419. Marcianus, Despre informatori.
Persoanele care au fost acuzate sau care au fost prinse în timp ce comiteau o crimă și, de teama acuzațiilor iminente, se
sinucid, nu au moștenitori. Cu toate acestea, Papinianus, în Cartea a șaisprezecea a opiniilor, spune că, în cazul în care
persoanele care nu au fost încă acuzate de crimă, își pun mâna cu violență pe ele însele, bunurile lor nu vor fi confiscate de
către Trezorerie; pentru că nu răutatea faptei este cea care o face pedepsibilă, ci se consideră că conștiința de vinovăție
întreținută de acuzat ține loc de mărturisire. Prin urmare, bunurile celor care ar trebui să fie acuzați, sau care au fost prinși
comițând o crimă, sau care s-au sinucis, ar trebui confiscate.
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420. Mai mult, așa cum a afirmat Divinul Pius într-un Rescript, bunurile oricui se sinucide după ce a fost acuzat ar trebui
confiscate de către Trezorerie numai în cazul în care a fost acuzat de o crimă pentru care, dacă ar fi fost condamnat, ar fi
putut fi pedepsit cu moartea sau cu deportarea.
421. De asemenea, el a afirmat într-un Rescript că oricine este acuzat de un furt de mică importanță, deși și-ar fi pus capăt
vieții în timp ce acuzația era în curs de judecată, nu ar trebui considerat a fi într-o poziție care să justifice ca moștenitorii săi
să fie privați de averea sa; așa cum el însuși nu ar fi fost privat de ea dacă ar fi fost găsit vinovat de furt.
422. Prin urmare, în concluzie, ar trebui spus că bunurile celui care a pus mâna cu violență pe el însuși ar trebui să fie
confiscate în favoarea Trezoreriei, dacă el a fost implicat în crimă într-o asemenea măsură încât și-ar fi pierdut bunurile dacă
ar fi fost condamnat.
423. Dacă, totuși, cineva, din cauza oboselii vieții sau a incapacității de a suferi durerea sau, din orice alt motiv, își punea
capăt vieții, divinul Antoninus a declarat într-un Rescript că putea avea un succesor.
424. Mai mult, în cazul în care un tată își punea mâini violente asupra sa pentru că se spunea că și-a ucis fiul, se considera că
a făcut-o mai degrabă din cauza durerii pentru pierderea copilului său și, prin urmare, așa cum a afirmat Divinul Hadrian întrun Rescript, proprietatea sa nu trebuia confiscată.
425. Ar trebui făcută o distincție în aceste cazuri, deoarece este o diferență pentru ce motiv o persoană se sinucide, la fel ca
atunci când se pune întrebarea dacă cel care a făcut acest lucru și nu a reușit ar trebui să fie pedepsit ca și cum și-ar fi impus
singur o pedeapsă; căci, în orice caz, el ar trebui să fie pedepsit, cu excepția cazului în care a fost obligat să facă acest pas din
cauza oboselii vieții sau pentru că era incapabil să suporte o durere de o anumită natură. Acest lucru este rezonabil, deoarece
ar trebui să fie pedepsit dacă și-a pus mâinile violent asupra lui însuși fără nici un motiv, așa cum cel care nu s-a cruțat pe
sine însuși ar cruța cu atât mai puțin pe altul.
426. Cu toate acestea, mandatele imperiale prevăd că bunurile celor care mor fie în timpul detenției, fie în libertate, sub
control judiciar, nu vor fi confiscate, atâta timp cât rezultatul cazurilor lor este incert.
427. Dar, în cazul în care cineva s-a sinucis fără a avea un motiv întemeiat pentru a face acest lucru și moare după ce a fost
depusă o acuzație, iar moștenitorii săi sunt gata să-și apere cauza și să arate că era nevinovat, să vedem dacă trebuie să fie
ascultați și dacă bunurile sale trebuie confiscate la Trezorerie înainte ca infracțiunea să fie dovedită, sau dacă trebuie
confiscate în toate circumstanțele. Divinul Pius a afirmat într-un Rescript adresat lui Modestus Taurinus că, atunci când
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moștenitorii sunt pregătiți să își asume apărarea, proprietatea nu ar trebui confiscată decât dacă se dovedește comiterea
crimei.

Tit. 22. Cu privire la persoanele care sunt interzise, relegate și deportate.

428. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Începutul Rescriptului Divinului Traian către Didius Secundus este următorul: "Sunt conștient de faptul că bunurile
persoanelor care au fost relegate au fost confiscate la Trezorerie de către avariția veacurilor trecute, dar o altă cale este
plăcută clemenței mele, deoarece doresc să dau acest exemplu suplimentar pentru a arăta că am favorizat inocența în timpul
domniei mele".
429. Marcianus, Institutes, cartea XIII.
Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că oricine a fost deportat nu poate fi manuntit.
430. Alfenus, Epitome, Cartea I.
Cel care și-a pierdut cetățenia nu-i privează pe copiii săi de niciun drept, cu excepția celor care le-ar trece de la el dacă ar
muri ab intestat în timp ce se bucura de cetățenie; adică averea sa, oamenii săi liberi și orice altceva de acest fel care poate fi
găsit. Tot ceea ce, într-adevăr, nu provine de la tatăl lor, ci din familia lor, din orașul lor și din natura lucrurilor, va rămâne în
întregime al lor. Prin urmare, frații care sunt legitimi vor deveni moștenitori unul altuia și vor avea dreptul la tutela și la
averile agnaților, căci nu tatăl lor, ci strămoșii lor le-au dat aceste drepturi.
431. Marcianus, Institutes, Cartea a II-a.
Persoanele care au fost relegate pe o insulă își păstrează copiii sub stăpânirea lor, pentru că își păstrează toate celelalte
drepturi, deoarece nu le este interzis decât să părăsească insula; de asemenea, își păstrează toate bunurile, cu excepția celor
care le-au fost deja luate, căci cei care sunt trimiși în exil perpetuu sau relegate pot, prin sentință, să fie privați de o parte din
bunurile lor.
432. Același, Reguli, Cartea I.
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Exilul este de trei feluri: interzicerea anumitor locuri, sau fuga secretă; sau toate locurile sunt interzise, cu excepția unuia care
este desemnat ; sau este prescrisă recluziunea pe o insulă, adică relegarea pe o singură insulă.
433. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a IX-a.
Printre pedepse este inclusă și deportarea pe o insulă, care privează persoana de cetățenia romană.
434. Dreptul de deportare pe o insulă nu este acordat guvernatorilor provinciilor, deși este acordat prefectului orașului, căci
acest lucru este precizat într-o epistolă a Divinului Severus către Fabius Cilo, prefect urban. Prin urmare, ori de câte ori
guvernatorul unei provincii consideră că cineva ar trebui să fie deportat pe o insulă, el trebuie să anunțe el însuși persoana
respectivă și, de asemenea, să trimită numele său împăratului, pentru ca aceasta să poată fi deportată; apoi să scrie
împăratului, expunându-i pe deplin opinia sa, pentru ca acesta să poată stabili dacă sentința sa trebuie executată, iar vinovatul
să fie deportat pe o insulă; între timp, până la primirea răspunsului, el trebuie să ordone ca acesta să rămână în închisoare.
435. Decurionii orașelor (așa cum a fost declarat de către Divinii Frați într-un Rescript), ar trebui să fie fie deportați sau
relegate din cauza crimelor capitale. Și, de fapt, ei au ordonat3 lui Priscus, care, înainte de a fi torturat, a mărturisit că a comis
omucidere și incendiere, să fie deportat pe o insulă.
436. Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a II-a.
Există două feluri de relegate: în primul rând, cele care sunt pur și simplu relegate pe o insulă; în al doilea rând, altele cărora
li se interzice să intre în provincii, dar cărora nu li se atribuie nicio insulă.
437. Guvernatorii provinciilor pot relega persoanele pe o insulă, iu cu condiția să aibă sub controlul lor una care aparține
provinciei asupra căreia au jurisdfuncție; și pot desemna în mod specific această insulă și relegarea vinovatului pe ea. Dar
dacă nu au sub controlul lor o astfel de insulă, pot condamna vinovatul să fie relegat pe o insulă și apoi să scrie împăratului
pentru ca acesta să le atribuie una. Cu toate acestea, ei nu pot condamna pe nimeni la o insulă care nu face parte din provincia
asupra căreia au jurisdicție. Între timp, până când Împăratul îi atribuie o insulă, persoana relegată este pusă la conducerea
armatei.
438. Între persoanele care sunt deportate și cele care sunt relegate există următoarea diferență, adică oricine poate fi relegat
pe o insulă pentru un anumit termen sau pe viață.
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439. Când cineva este relegat pentru un anumit termen sau pe viață, își păstrează dreptul de cetățenie romană și nu pierde
puterea de a face testament.
440. Este stabilit prin anumite rescrieri, că nici toate, nici măcar o parte din proprietățile lor nu pot fi luate de la persoanele
care au fost relegate pentru un anumit termen; și hotărârile care privează persoanele relegate de o parte sau de toate
proprietățile lor au fost cenzurate, dar nu în măsura în care să invalideze astfel de hotărâri.
441. Un anumit tip de relegare, asemănător cu cea pe o insulă, există în provincia Egipt, și anume relegarea pe o oază.
442. Cu toate acestea, așa cum nimeni nu poate retrograda o persoană pe o insulă care nu se află sub controlul său, tot astfel,
nu are dreptul de a o retrograda într-o provincie care nu se află sub jurisdicția sa; așa cum, de exemplu, guvernatorul Siriei nu
poate retrograda pe nimeni în Macedonia.
443. El poate, totuși, să-l relegheze în afara provinciei sale.
444. De asemenea, el poate relegat pe oricine să rămână într-o anumită parte determinată a provinciei sale; de exemplu, el îi
poate interzice să părăsească un anumit oraș sau un anumit district.
445. Sunt conștient că guvernatorii obișnuiesc să relegheze persoane în părțile cele mai pustii ale provinciei lor.
446. Oricine poate interzice unei persoane să locuiască în provincia pe care o guvernează, dar nu poate face acest lucru în
alta. Acest lucru a fost declarat de către Frații Divini într-un Rescript. Rezultatul a fost că oricine care a fost relegat din
provincia în care își avea domiciliul putea să meargă și să trăiască în cea în care s-a născut. Împăratul nostru și Divinii săi
Frați, totuși, au prevăzut această eventualitate; pentru că ei au declarat într-un Rescript adresat lui Probus, guvernatorul
provinciei Spaniei, că: "În acest caz, nu este necesar să se întâmple nimic: "Oricui i se poate interzice să rămână în provincia
în care s-a născut de către funcționarul care guvernează provincia în care persoana respectivă își avea domiciliul". Totuși,
este just ca cei care nu sunt rezidenți în provincia în care au comis infracțiunea să fie judecați în conformitate cu termenii
acestui rescript.
447. S-a pus la îndoială dacă cineva poate interzice cuiva să rămână în provincia în care s-a născut, atunci când el însuși
guvernează provincia în care locuiește persoana respectivă și nu-i interzice să rămână în propria sa provincie; deoarece
guvernatorii obișnuiesc să facă din Italia obiectul interdicției și nu interzic vinovaților să intre în propria lor țară; sau dacă, în
consecință, rezultă că a fost interzisă chiar provincia în care guvernează. Această ultimă opinie ar trebui să fie adoptată.
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448. Pe de altă parte, cel care guvernează provincia în care s-a născut partea în cauză nu are dreptul de a-i interzice să
locuiască în provincia în care locuiește acum.
449. Atunci când cineva mărturisește o hotărâre, astfel încât cel care a comis o infracțiune într-o provincie poate fi relegat de
guvernatorul acelei provincii, rezultatul va fi că persoana relegată trebuie să evite cele trei provincii, cu excepția Italiei; adică
cea în care a comis infracțiunea, cea în care locuiește și cea în care s-a născut. Dacă, fie din cauza condiției sale, fie din cauza
părinților sau a patronilor săi, se consideră că și-a avut originea în diferite provincii, ar trebui să spunem că, în consecință, i sau interzis mai multe provincii.
450. Cu toate acestea, anumitor guvernatori li s-a permis să interzică mai multe provincii, ca de exemplu, guvernatorii Siriei
și ai Daciei.
451. S-a hotărât ca oricine căruia i s-a interzis să locuiască în provincia sa natală să rămână și departe de Roma; și, pe de altă
parte, dacă cuiva i s-a interzis să locuiască la Roma, nu se va considera că i s-a interzis să locuiască în țara sa. Acest lucru a
fost prevăzut de mai multe constituții.
452. Dacă este clar că nu țara natală a cuiva, ci un anumit oraș i-a fost interzis, să vedem dacă nu putem spune că și provincia
natală, precum și orașul Roma i-au fost interzise, ceea ce este cea mai bună opinie.
453. Guvernatorul ar trebui să stabilească o zi pentru plecarea persoanelor care au fost relegate, iar acest lucru se face de
obicei; căci se obișnuiește să se pronunțe decizia în felul următor: "Îl releg pe Unu și Unu din această provincie și din aceste
insule, iar el trebuie să plece înainte de o astfel de zi".
454. Divinii Frați au declarat într-un Rescript că o persoană care a fost relegată are cu siguranță dreptul de a prezenta o petiție
împăratului.
455. Mai mult, sentința interzice de obicei persoanelor să locuiască pe teritoriul provinciei sau orașului lor natal, sau în
interiorul zidurilor acestuia, sau să îl părăsească, sau să se oprească în anumite suburbii ale acestuia.
456. Se obișnuiește să se interzică decurionilor să se bucure de privilegiile ordinului lor, fie temporar, fie permanent.
457. De asemenea, se poate impune cuiva să nu accepte nici o onoare, iar acest lucru nu are ca efect încetarea de a mai
acționa ca decurion; după cum, într-adevăr, oricine poate fi decurion și totuși să nu aibă voie să accepte nici o onoare, căci
oricine poate fi senator și totuși să nu poată cere nici una.
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458. Oricui i se poate interzice, de asemenea, să primească o singură onoare, în așa fel, însă, încât cel căruia i s-a interzis să
facă acest lucru să poată obține nu numai această onoare anume, ci și pe cele care sunt mai mari; căci ar fi extrem de ridicol
ca o persoană căreia i s-a interzis, cu titlu de pedeapsă, să primească onoruri inferioare să poată aspira la onoruri mai mari.
Cu toate acestea, cel căruia i s-a interzis să primească anumite onoruri nu este împiedicat să le caute pe cele care sunt
inferioare ; dar dacă cuiva i se interzice să accepte o funcție pe cale de pedeapsă, sentința va fi nulă, deoarece o pedeapsă nu
poate conferi imunitate. Prin urmare, dacă cineva este privat de onoruri, cu titlu de pedeapsă, se poate spune că, în cazul în
care onorurile respective includ o funcție care implică mari cheltuieli, infamia condamnatului nu îl va avantaja din acest
motiv.
459. Marcianus, Procurări publice, Cartea a II-a.
Dar cred că, atunci când este privat de onoare, ar trebui să fie obligat să plătească cheltuielile.
460. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a X-a.
Un guvernator poate condamna pe oricine să nu iasă din propria casă.
461. Marcianus, Cartea.
Dar să nu evite însă să facă cheltuielile necesare.
462. Ulpianus, Carte.
Uneori, persoanele care au fost retrocedate sunt condamnate să plătească o amendă.
463. Marcianus, Carte.
Un om care a fost relegat din orașul său și nu pleacă, va fi relegat din provincia sa pentru un anumit timp.
464. Paulus, Carte.
Oricine a fost mantuit de o persoană care a fost relegată nu poate merge la Roma, deoarece patronul său nu are voie să facă
acest lucru.
465. Ulpianus, Carte.
O persoană relegată este cea căreia i se interzice temporar sau perpetuu să rămână într-o provincie, sau la Roma, sau în
regiunea care o înconjoară.
466. Există o mare diferență între deportare și retrogradare, deoarece deportarea privează o persoană de drepturile sale de
cetățean, precum și de proprietatea sa. Retrogradarea nu-l privează de niciuna dintre acestea, cu excepția cazului în care
proprietatea sa este, dintr-un motiv special, confiscată.
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467. Oricine poate fi relegat de împărat, de Senat, de prefecți și de guvernatorii provinciilor, dar nu și de consul.
468. Oricine și-a pierdut drepturile cetățenești, dar își păstrează bunurile, este pasibil de acțiuni pretoriene.
15. Marcianus, Cartea.
O persoană care este deportată își pierde drepturile de cetățean, dar nu și libertatea; și, într-adevăr, nu se poate bucura de
niciun drept special derivat din cetățenie, dar se poate bucura de un drept al națiunilor; pentru că poate cumpăra și vinde,
închiria și lua în leasing, schimba proprietăți, împrumuta bani cu dobândă și poate face tot ce este de acest fel; și poate, de
asemenea, să dea și să gajeze orice proprietate pe care o poate dobândi ulterior, cu excepția cazului în care o grevează în
scopul de a frauda Trezoreria, care îi va succeda după moartea sa; pentru că nu poate înstrăina nicio proprietate care a fost
confiscată.
469. Oricine a fost deportat de către un guvernator, fără aprobarea împăratului, poate deveni moștenitor și poate primi
moștenirile lăsate prin testament.
470. Același, Cartea.
Ulpianus Damascenus i-a cerut împăratului să-i permită să lase mamei sale ceea ce este necesar pentru întreținerea ei, iar
mama sa, prin intermediul libertului ei, să-i permită să lase ceva fiului ei deportat; după care împăratul Antoninus le-a adresat
un Rescript după cum urmează: "Nici o moștenire, nici o moștenire, nici o moștenire, nici o încredere nu pot fi lăsate unor
persoane de acest fel, încălcând obiceiurile și dreptul public, și nici nu trebuie schimbată condiția acestor persoane. Dar,
deoarece ați făcut această cerere din cauza afecțiunii, vă voi permite să lăsați prin ultimul vostru testament suficient pentru
întreținerea lor și pentru alte nevoi, iar ei pot lua tot ceea ce le este lăsat moștenire din acest motiv."
471. Pomponius, Cartea.
Oricine a fost relegat nu este exclus să fie onorat prin intermediul statuilor și al picturilor.
472. Același.
O persoană care a fost retrogradată își păstrează nealterată condiția, precum și proprietatea asupra bunurilor proprii și
autoritatea paternă, indiferent dacă a fost retrogradată pentru o perioadă determinată sau pe viață.
473. Deportarea, însă, nu este pentru o perioadă de timp.
19. Callistratus.
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Oricine a fost relegat nu poate rămâne la Roma, deși este posibil ca acest lucru să nu fi fost inclus în sentință, deoarece
aceasta este țara tuturor persoanelor. Nu poate rămâne nici în orașul în care locuiește împăratul, nici într-unul prin care trece,
pentru că au voie să privească la împărat numai cei care pot intra în Roma, deoarece împăratul este părintele țării sale.
474. Atunci când se pronunță o sentință asupra unor oameni care sunt liberi, prin care li se confiscă bunurile, cum ar fi, de
exemplu, deportarea pe o insulă, de îndată ce a fost impusă, ei își schimbă condiția anterioară și sunt predați pedepsei lor; cu
excepția cazului în care este implicat ceva de natura unei înalte trădări, care necesită ca pedeapsa să fie mărită.

Tit. 23. Cu privire la persoanele asupra cărora a fost pronunțată o sentință și care au fost repuse în drepturile lor.

475. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Un patron care a fost deportat și care ulterior a fost restabilit în drepturile sale civile este admis la succesiunea unui libert.
476. Dacă, totuși, o persoană a fost condamnată la mină, servitutea penală îi stinge dreptul de patron, chiar și după restaurarea
sa? Cea mai bună opinie este că servitutea penală nu stinge drepturile sale de patron.
477. Același, Opinii, Cartea a V-a.
Când o persoană care a fost deportată și restaurată își recapătă rangul prin îngăduința împăratului, dar nu își recapătă toate
bunurile, nu poate fi acționat în judecată nici de creditorii săi, nici de Trezorerie. Când, însă, împăratul îi oferă și puterea de
a-și recupera bunurile, iar el preferă să renunțe la ea, nu poate evita acțiunile intentate împotriva sa înainte de a fi condamnat.
478. Papinianus, Opinii, Cartea a XVI-a.
Trezoreria a reținut proprietatea unui om care a fost deportat pe o insulă, după ce pedeapsa i-a fost remisă. Este stabilit că
creditorii dinainte de condamnare nu au niciun drept de acțiune împotriva celui care a fost fostul lor debitor. Dacă, totuși, el
își recuperează bunurile cu restituirea rangului său, nu vor fi necesare acțiuni pretoriene, căci vor exista acțiuni directe.
479. Paulus, Întrebări, Cartea a XVII-a.
O femeie condamnată la mineriadă a dat naștere unui copil pe care îl concepuse anterior și a fost ulterior repusă în drepturile
sale de către împărat. Este mai uman să considerăm că i-au fost restituite și drepturile de rudenie.
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Tit. 24. Cu privire la cadavrele persoanelor care sunt pedepsite.
480. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, cartea IX.
Cadavrele celor care sunt condamnați la moarte nu trebuie să fie refuzate rudelor lor; și divinul Augustus, în Cartea a X-a
despre viața sa, a spus că această regulă a fost respectată. În prezent, trupurile celor care au fost pedepsiți sunt înmormântate
doar atunci când acest lucru a fost cerut și permisiunea a fost acordată; și uneori nu este permis, mai ales atunci când
persoanele au fost condamnate pentru înaltă trădare. Chiar și cadavrele celor care au fost condamnați să fie arși pot fi
revendicate, pentru ca oasele și cenușa lor, după ce au fost colectate, să poată fi îngropate.
481. Marcianus, Procesele publice, Cartea a II-a.
Dacă cineva a fost deportat pe o insulă sau relegat, pedeapsa sa continuă să existe chiar și după moartea sa, deoarece nu este
permis ca el să fie dus în altă parte și îngropat, fără consimțământul împăratului; așa cum au declarat în repetate rânduri
Severus și Antoninus în Rescripte, și au acordat frecvent acest lucru ca o favoare multor persoane care au cerut-o.
482. Paulus, Sentințe, Cartea I.
Trupurile persoanelor care au fost pedepsite ar trebui să fie date oricui le solicită în scopul înmormântării.
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Cartea XLIX
1. Despre apeluri și rapoarte.
2. De la ce persoane nu este permis să se facă apel.
3. Către cine și de la cine se poate face apel.
4. Când și în ce termen ar trebui să se introducă un recurs.
5. În ceea ce privește acceptarea sau respingerea recursurilor.
6. În ceea ce privește notificările de recurs, denumite dispecerate.
7. Nici o modificare nu poate fi făcută după ce recursul a fost interpus.
8. Ce decizii pot fi anulate fără recurs.
9. Dacă motivele unui apel pot fi prezentate de o altă persoană.
10. În cazul în care un tutore, un curator sau un magistrat, după ce a fost numit, face recurs.
11. Cel care face apel trebuie să fie apărat în propria sa provincie.
12. Atunci când o parte litigantă este obligată să introducă o altă acțiune în fața judecătorului (..)
13. În cazul în care se produce un deces în timp ce un apel este în curs de judecată.
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14. În ceea ce privește drepturile trezoreriei.
15. Cu privire la captivi, la dreptul de postliminium și la persoanele răscumpărate de la inamic.
16. Cu privire la afacerile militare.
17. Cu privire la peculium castrense.
18. Referitor la veterani.

Tit. 1. Cu privire la recursuri și rapoarte.

1. Ulpianus, Despre apeluri, Cartea I.
Nu există nimeni care să nu știe cât de frecvent se folosesc apelurile și cât de necesare sunt pentru a corecta nedreptatea sau
ignoranța judecătorilor; deși uneori sentințele care au fost pronunțate în mod corect sunt schimbate în rău, deoarece cel care
pronunță ultima hotărâre nu pronunță, din acest motiv, una mai bună.
(1) S-a pus întrebarea dacă se poate face apel la un Rescript al Împăratului, atunci când guvernatorul unei provincii, sau
oricine altcineva, i-a cerut sfatul, iar Rescriptul a fost emis ca răspuns. De asemenea, s-a întrebat dacă dreptul de apel a
rămas. Ce ar trebui să se facă dacă guvernatorul, atunci când a cerut sfatul, a făcut o declarație falsă? Există un Rescript al
Divinului Pius cu privire la acest aspect, adresat Comunității Tracilor, prin care se arată că dreptul de apel continuă să existe.
Cuvintele Rescriptului sunt următoarele: "Dacă cineva ne va scrie și noi îi vom spune ceva într-un Rescript cu titlu de
răspuns, i se va permite să facă apel la decizia noastră. Căci dacă se va demonstra că ceea ce ne-a scris a fost fie neadevărat,
fie a fost prezentat greșit, nu se va considera că decizia a fost pronunțată de noi; și orice declarație făcută către noi va fi
considerată ca nefiind făcută înainte de a fi scris răspunsul care decide împotriva ei."
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(2) În consecință, se consideră că s-a hotărât că nu trebuie să se facă recurs după consultarea judecătorului, dacă se întâmplă
ca acesta să fi pronunțat o hotărâre interlocutorie în care să se precizeze că se va consulta cu Împăratul, întrucât partea poate
face recurs după ce a fost emis Rescriptul.
(3) Când cineva face o greșeală în apel, de exemplu, când ar trebui să facă apel la un judecător, iar el face apel la altul, să
vedem dacă greșeala sa îi va aduce prejudicii. Și, într-adevăr, dacă ar trebui să apeleze la un judecător superior și greșește
apelând la unul de jurisdicție inferioară, greșeala îi va aduce prejudicii. Dacă, totuși, apelează la un judecător superior,
greșeala sa nu va fi în dezavantajul său, iar această regulă este cuprinsă în mai multe constituții. Astfel, atunci când cineva a
acceptat un judecător numit de Consuli în baza unui Rescript al Împăratului, iar ulterior apelează la Prefectul Orașului, i se
acordă ușurare pentru greșeala sa, în baza unui Rescript al Fraților Divini, ale cărui cuvinte sunt următoarele "Întrucât spui
că, din greșeală, ai apelat de la judecătorul pe care l-ai acceptat în condițiile Rescriptului nostru de la eminenții Consuli, la
prietenul nostru, Iulius Rusticus, prefectul orașului, acești eminenți Consuli vor lua cunoștință de caz, ca și cum apelul ar fi
fost făcut la ei." Prin urmare, dacă cineva ar face apel la un judecător de jurisdicție egală sau superioară, sau la unul în locul
altuia, greșeala sa nu îi va aduce prejudicii; dar dacă face apel la un judecător de jurisdicție inferioară, aceasta îi va aduce
prejudicii.
(4) Documentul prezentat de apelanți trebuie să fie redactat astfel încât să conțină numele părților prin care a fost depus;
adică numele celor care fac apel și să se precizeze împotriva cui fac apel și din ce hotărâre.
2. Macer, Despre recursuri, cartea I.
Atunci când cineva face apel în momentul în care este pronunțată hotărârea, va fi suficient ca el să spună: "Fac apel".
3. Ulpianus, Despre apeluri, Cartea I.
Atunci când cineva nu menționează în cererea sa împotriva cărui adversar a făcut apel, știu că s-a întrebat dacă poate fi
împiedicat de o excepție. Eu nu cred că poate fi exclus în acest mod.
(1) În cazul în care recurentul a avut mai mulți adversari, iar numele unora dintre ei au fost incluse în recursul său, iar cele ale
altora nu, s-a pus întrebarea dacă se poate prescrie printr-o excepție pe motiv că, întrucât numele lor nu au fost incluse, el a
consimțit, ca să spunem așa, la decizie, în ceea ce îi privește. Deoarece cauza tuturor este aceeași, consider că nu ar trebui să
fie exclusă excepția.
(2) Este clar că, dacă există mai multe persoane care au fost condamnate, iar numele unora dintre ele sunt incluse în apel, iar
cele ale celorlalți nu, se va considera că au făcut apel doar cei ale căror nume sunt menționate în petiție.
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(3) Dar ce se întâmplă dacă este menționat un anumit motiv de apel? Poate recurentul să renunțe la acesta și să enunțe un
altul V Sau, într-adevăr, va fi obligat, ca printr-o anumită formulă? Cred că, atunci când o parte a făcut o dată apel, ar trebui
să i se permită să invoce chiar și un alt motiv pentru a face acest lucru și să îl urmărească în toate modurile în care poate.
4. Macer, Despre recursuri, Cartea I.
Nu este permis să se facă apel de la executarea unei hotărâri judecătorești.
(1) Cu toate acestea, este permis să se facă apel de la decizia cuiva despre care se pretinde că a dat o interpretare greșită unei
hotărâri judecătorești, dacă acesta avea autoritatea de a o interpreta, ca, de exemplu, guvernatorul unei provincii sau
procurorul imperial; cu condiția ca, în discutarea cauzelor de admitere a apelului, să se pună doar problema dacă interpretarea
a fost conformă cu legea. Acest lucru a fost afirmat și de către Divinul Antoninus într-un Rescript.
(2) În cazul în care o altă persoană a fost condamnată, poate face apel cel care are un interes în cauză; de exemplu, cel care,
după ce și-a desemnat un avocat, a fost învins, iar avocatul nu a făcut apel în numele său.
(3) De asemenea, în cazul în care cumpărătorul este evacuat din bunul vândut și neglijează să facă apel, vânzătorul poate face
apel. Sau, dacă acesta introduce o acțiune în justiție și este învins, vânzătorului nu trebuie să i se refuze dreptul de a face apel.
Dar ce se întâmplă dacă vânzătorul care a refuzat să facă apel nu este solvabil? Și chiar dacă ar trebui să facă apel și pare a fi
susceptibil de suspiciune atunci când conduce cauza, apărarea din acest motiv poate fi încredințată cumpărătorului, la fel ca și
cum el însuși ar fi făcut apel.
(4) Acest lucru a fost decis cu referire la creditor, atunci când debitorul este înfrânt și face apel, pentru că nu și-a apărat cu
credință cauza. Această constituție trebuie înțeleasă în sensul că, după ce creditorul a intervenit, debitorul a pierdut procesul
său care implică un gaj și a făcut recurs. Pentru că s-a decis că debitorul, în cazul în care creditorul său lipsește, nu-l
prejudiciază în niciun fel.
(5) În cazul în care un avocat care conduce o cauză o pierde, să vedem dacă el însuși poate face recurs prin intermediul unui
alt avocat, deoarece s-a stabilit că un avocat nu poate numi un alt avocat. Trebuie însă reținut că un avocat, prin conexarea
chestiunii, devine stăpânul cauzei și, prin urmare, poate apela prin mandatul unui alt avocat.
5. Marcianus, Despre apeluri, Cartea I.
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Nu se poate face apel de la o hotărâre care afectează alte părți, decât pentru un motiv întemeiat; de exemplu, atunci când un
om și-a permis să fie condamnat în detrimentul coproprietarului său, sau pentru o cauză similară, deși coproprietarul poate fi
asigurat chiar și fără apel. De asemenea, în cazul în care garanțiile fac apel în numele celui pentru care au devenit
responsabile. Prin urmare, fideiusorul unui vânzător poate face apel în cazul în care cumpărătorul este înfrânt, chiar dacă atât
cumpărătorul, cât și vânzătorul pot consimți la decizie.
(1) Atunci când un moștenitor testamentar este înfrânt de cineva care introduce o acțiune pe motiv că testamentul este
inoportun, legatarii și cei care au primit libertatea lor au voie să facă apel, dacă se plâng că hotărârea a fost obținută prin
coluziune; așa cum a afirmat Divinul Pius într-un Rescript.
(2) Tot el a afirmat într-un Rescript că legatarii pot face apel.
(3) Același lucru trebuie spus și în cazul în care ei susțin că apelantul a fost implicat într-o tranzacție frauduloasă, în
detrimentul lor.
(4) Aceeași regulă a fost stabilită într-un Rescript ca fiind aplicabilă, în cazul în care un compromis a fost efectuat fără recurs.
Atunci când cineva, în aceeași zi, face apel verbal în timpul procedurii, acest lucru va fi suficient. Dacă, totuși, acesta nu face
acest lucru, ar trebui să se calculeze două sau trei zile pentru a-i permite să depună apelul.
6. Ulpianus, Despre apeluri, Cartea a II-a.
Nu numai celui care este adus la pedeapsă i se permite să facă apel, ci și altora în numele său; și nu numai atunci când el
însuși ordonă acest lucru, ci și atunci când oricine altcineva dorește să facă apel poate face acest lucru, și nici nu contează
dacă este sau nu rudă apropiată cu acuzatul; deoarece cred că, din motive de umanitate, fiecare persoană care face apel ar
trebui să fie ascultată. Prin urmare, dacă pârâtul însuși este de acord cu decizia, nu ne întrebăm dacă altcineva are un interes
în această chestiune. Dar ce ar trebui făcut dacă persoana condamnată, care se grăbește să-și piardă viața, se opune recursului
și nu dorește ca acesta să fie admis? Eu cred în continuare că pedeapsa ar trebui amânată.
7. Marcianus, Despre apeluri, Cartea I.
Când un anumit om, temându-se de violența judecătorului, a dat înștiințare de apel, nu numai instanței de la care a făcut apel,
ci a și publicat-o, divinul Severus l-a scuzat și i-a permis să continue apelul.
8. Ulpianus, Despre apeluri, Cartea a IV-a.
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Trebuie reținut că partea care face apel nu trebuie să abuzeze de cel de la care face apel, căci, dacă o face, va fi pedepsit.
Acest lucru a fost declarat de către Frații Divini într-un Rescript.
9. Macer, Despre apeluri, Cartea a II-a.
Trebuie amintit că nici un tutore, nici statul nu pot obține o restituire completă într-un caz în care este implicată libertatea, dar
este necesar un apel. Acest lucru a fost afirmat în diferite rescripturi.
10. Ulpianus, Disputații, Cartea a VIII-a.
Atunci când mai multe persoane au fost condamnate separat, deși în aceeași cauză, ele vor trebui să depună mai multe
apeluri.
(1) Dacă cineva ar intenta o acțiune care include mai multe pretenții, iar pârâtul este condamnat la plata mai multor sume de
bani, dintre care niciuna nu este suficientă pentru a fi supusă deciziei împăratului, dar toate acestea unite sunt suficiente, el
poate face apel la împărat.
(2) În cazul în care împotriva mai multor părți au fost produse probe care au dus la înfrângerea lor, un singur apel va fi
suficient, deoarece toate au fost acționate în judecată împreună și înfrânte prin aceeași mărturie.
(3) Ori de câte ori mai multe persoane sunt condamnate la plata unei singure sume de bani, nu există o singură hotărâre și, în
calitate de inculpați în comun, ei sunt răspunzători pentru aceeași sumă, astfel încât fiecare dintre ei este răspunzător în
întregime; sau hotărârea trebuie împărțită în atâtea părți câte persoane sunt? este o întrebare care a fost pusă. Papinianus a
răspuns că judecata ar trebui împărțită între persoane și, prin urmare, că cei condamnați sunt răspunzători pentru părți egale.
(4) Afirmația conținută în rescripturi, conform căreia, într-o cauză comună, ori de câte ori o parte face apel și alta nu,
succesul primei părți va fi în beneficiul celei de-a doua care nu a făcut apel, este o regulă care trebuie adoptată, dacă nu ar
exista decât un singur motiv de apărare. Când însă au fost mai multe, este altceva; așa cum se întâmplă în cazul a doi tutori,
când unul dintre ei administrează o tutelă, iar celălalt nu are nimic de-a face cu ea, iar acesta din urmă face recurs; căci este
nedrept ca cel care consimte la hotărâre, deoarece știe că a făcut afacerea, să aibă câștig de cauză prin recursul celui care nu a
luat parte la administrarea tutelei.
11. Același, Despre toate tribunalele, Cartea a III-a.
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Când s-au plătit bani pentru executarea unei hotărâri, iar în apel s-a pronunțat o hotărâre mai favorabilă, partea poate recupera
banii pe care i-a plătit.
12. Același, Opinii, Cartea a II-a.
Dacă se stabilește că un duumvir a fost creat fără a respecta formalitățile prevăzute de lege, ci doar pentru că a fost cerut de
vocea poporului, la care proconsulul a consimțit fără a avea vreun drept în acest sens, un apel într-un caz atât de simplu este
de prisos.
13. Același, Opinii, Cartea II.
Nu este un dezavantaj pentru un apelant dacă, în cererea sa, nu a indicat din ce parte a deciziei a făcut apel.
(1) Nu se obișnuiește să se respingă recursul celor care au cel puțin un motiv întemeiat de recurs.
14. Același, Despre Edict, Cartea a XIV-a.
Atunci când se pronunță o hotărâre împotriva unui testament, prin conlucrare, să vedem dacă decizia instanței va rămâne în
vigoare. Divinul Pius a permis părților să facă apel atunci când se pretindea că anumite persoane s-au asociat, prin conivență,
pentru a anula drepturile legatarilor și ale sclavilor care își obținuseră libertatea; și, în prezent, aceasta este legea, adică ei pot
face apel și chiar se pot prezenta în fața aceluiași judecător care a judecat cauza referitoare la testament, dacă au motive să
suspecteze că moștenitorul nu va conduce cu fidelitate apărarea.
(1) Ori de câte ori moștenitorul nu răspunde, se pronunță o hotărâre în favoarea adversarului său, iar într-un rescript s-a
precizat că acest lucru nu aduce atingere nici moștenirilor, nici concesiunilor de libertate. Acest Rescript al Fraților Divini,
adresat lui Domitius, este următorul: "Ori de câte ori posesorul este absent și nimeni nu răspunde în numele său, s-a hotărât
că hotărârea nu va avea autoritatea de lucru judecat, decât dacă este pronunțată doar împotriva celui care nu s-a prezentat.
Prin urmare, drepturile de acțiune sunt păstrate pentru cei care au primit libertate, moșteniri sau trusturi prin testament, dacă
au dreptul la ele, ca și cum nu s-ar fi pronunțat nicio hotărâre; și, prin urmare, le permitem să procedeze împotriva părții care
a câștigat cauza."
15. Marcellus, Digest, Cartea I.
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Sclavii nu pot face recurs, dar stăpânii lor, pentru a-i ajuta, pot recurge la recurs, iar oricine altcineva poate face acest lucru în
numele stăpânului. Totuși, atunci când nici stăpânul nu face apel și nici altcineva nu face acest lucru în numele lui, nu îi
refuzăm sclavului privilegiul de a implora ajutor pentru el însuși, după ce a primit o sentință atât de severă.
16. Modestinus, Diferențe, Cartea a VI-a.
Constituțiile care discută chestiunea dacă apelurile trebuie sau nu primite, astfel încât să nu se poată introduce nimic nou
împotriva lor, nu se aplică celor pentru care este în interesul public să fie pedepsiți fără întârziere; ca, de exemplu, tâlharii
notorii, sau persoanele care instigă la răzvrătire, sau conducătorii de facțiuni.
17. Același, Reguli, Cartea VIII.
În cazul în care într-o singură cauză au fost pronunțate două decizii distincte, de exemplu, una cu referire la principal și
cealaltă cu referire la interes, vor fi necesare două apeluri, pentru a nu se înțelege că partea a acceptat una și a făcut apel
împotriva celeilalte.
(1) Atunci când un tutore, numit pentru un tutelat, face apel, un curator va fi numit între timp pentru tutelat. Dacă, totuși,
autoritatea tutorelui ar fi necesară, ca, de exemplu, pentru acceptarea unei moșteniri, se va numi în mod necesar un tutore,
deoarece autoritatea unui curator nu este suficientă în acest scop.
18. Același, Opinii, Cartea XVII.
Lucius Titius a depus un recurs pentru sclavul său, care fusese condamnat să fie aruncat fiarelor sălbatice. Îl întreb dacă poate
preciza care sunt temeiurile pentru un astfel de apel de către un avocat. Modestinus răspunse că poate face acest lucru.
19. Același lucru, cazuri explicate.
Dacă o hotărâre a fost pronunțată direct împotriva interpretării stricte a legii, ea nu ar trebui să fie valabilă și, prin urmare,
cazul poate fi rejudecat fără recurs. O decizie nu este pronunțată în mod legal, dacă a fost pronunțată în mod special
împotriva legilor, a unui Decret al Senatului sau a unei Constituții imperiale. Prin urmare, atunci când cineva face apel la o
astfel de decizie și este împiedicat de o excepție, decizia nu este nicidecum confirmată prin această procedură, prin urmare
acțiunea poate fi introdusă din nou.
20. Același lucru, cu privire la prescripții.

3369

Oricine acuză un tutore că este susceptibil de suspiciune și pune la îndoială scuza acestuia de a nu accepta tutela, se înțelege
că acționează în numele altuia.
(1) Cel căruia i s-a desemnat un avocat în nume propriu trebuie să facă recurs în termen de două zile, deoarece își conduce
singur cauza.
(2) Soldaților nu li se mai acordă niciun termen de apel, iar dacă, după ce au fost învinși, nu fac apel și nu îndeplinesc
formalitățile obișnuite, nu vor mai fi ulterior ascultați.
21. Papirius Justus, Despre constituții, Cartea I.
Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un Rescript că apelurile care au fost făcute direct împăratului, fără a fi fost
prezentate mai întâi acelor magistrați de rang inferior, în fața cărora ar trebui să se facă acest lucru, sunt returnate
guvernatorilor.
(1) De asemenea, ei au afirmat într-un Rescript că un apel nu este corect să fie făcut la Împărat de către un judecător numit de
guvernatorul provinciei și, prin urmare, că ar trebui să fie trimis înapoi la acesta din urmă.
(2) Când cineva care a fost numit magistrat face apel, colegul său, între timp, îndeplinește atribuțiile amândurora. Dacă
amândoi fac apel, un alt magistrat va fi numit temporar în locul lor, iar cel care nu a făcut apel în mod corect trebuie să
plătească prejudiciul suferit de guvern. Dacă, totuși, recursul a fost întemeiat și s-a decis astfel, se va stabili cine va plăti
daunele suferite. Între timp, ar trebui numit un alt curator, care să se ocupe de distribuirea proviziilor în timp ce apelul este în
curs.
(3) De asemenea, ei au declarat într-un Rescript că, deși nu este obișnuit ca, după ce s-a făcut apel, culturile de pământ în
litigiu să fie depuse, totuși, întrucât acestea ar putea fi distruse de partea adversă, li s-a părut just ca ele să fie puse în mâinile
unui sechestrator.
22. Papinianus, Opinii, Cartea II.
Atunci când un caz este înaintat împăratului pentru examinare, el poate fi rechemat de către cel care l-a trimis.
23. Același, Opinii, Cartea a XIX-a.
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Atunci când un judecător a fost numit de guvernatorul unei provincii în scopul de a compromite un caz cu acordul părților în
litigiu, partea învinsă poate face apel.
(1) Atunci când un reprezentant al împăratului care nu îndeplinea atribuțiile de guvernator și nici nu avea dreptul de a numi
un judecător în cauze private, a dat o decizie, s-a considerat că este inutil să se facă apel de la o hotărâre care nu făcea pe
nimeni răspunzător.
(2) Atunci când s-a pronunțat o hotărâre împotriva tatălui unui fiu aflat sub control paternal, implicând bunuri pe care acesta
le putea dobândi prin intermediul fiului său, am dat ca opinie că fiul nu putea face apel decât în numele tatălui său.
(3) S-a hotărât că cel care știa că i s-a acordat un Edict peremptoriu din cauza rangului său nu avea dreptul de a face apel,
deoarece îi stătea în putere să răspundă în instanță înainte de ziua stabilită și, astfel, să se protejeze evitând denunțarea
Edictului.
24. Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
În cazul în care cineva care tratează afacerile altuia cu bună-credință sau în calitate de tutore sau curator, a fost condamnat și
a făcut apel; și, după ce procesul s-a prelungit mult timp, s-a decis în cele din urmă că apelul nu a fost făcut pe motive
întemeiate; s-a pus întrebarea dacă, deoarece hotărârea a fost pronunțată ulterior, se datorează dobânda asupra principalului
pentru perioada intermediară. Răspunsul este că, în conformitate cu faptele expuse, ar trebui să se acorde o acțiune
pretoriană.
(1) Curatorul unui minor într-un proces intentat împotriva moștenitorilor tutorelui său a formulat recurs. Întrucât tânărul
depășise atunci vârsta de douăzeci și cinci de ani și se afla în armată, el a neglijat să își continue apelul. După ce s-a întors din
armată, îl întreb dacă ar trebui să își continue el însuși apelul sau ar trebui să se adreseze curatorului său pentru a face acest
lucru. Răspunsul a fost că, în conformitate cu faptele expuse, soldatul însuși ar trebui să continue el însuși cazul în care era
interesat.
25. Paulus, Opinii, Cartea XX.
"Împăratul Alexandru către comunitatea grecilor, care se află în Bitinia. Nu văd cum poate fi împiedicat cineva să facă apel la
o hotărâre judecătorească, când există o altă cale deschisă pentru a face același lucru și pentru a ajunge mai repede la mine.
Le interzicem curatorilor și șefilor de națiuni să se folosească de abuzuri și violențe împotriva părților care fac apel și (ca să
vorbesc mai clar) să le împiedice să aibă acces la noi; și ei trebuie să se supună acestei decizii a mea, fiind bine conștienți că
libertatea celor care guvernează este la fel de mult obiectul grijii mele ca și buna lor voință și ascultare."
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26. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Atunci când un caz este trimis împăratului, guvernatorul îl poate audia cu acordul părților, dacă se află în jurisdicția sa.
27. Același, Epitome de Laiv, Cartea a V-a.
28. Când un tutore face recurs într-o chestiune care privește pe tutorele său sau când un curator face acest lucru în cazul unui
adult, el poate să continue recursul înainte ca moștenitorul unuia sau altuia să dea socoteală; căci după ce se dă socoteală, nici
tutorele, nici curatorul nu vor fi obligați să susțină fondul recursului.
28. Scaevola, Digest, cartea XXV.
Un creditor care a intentat acțiune împotriva fideiusorilor nu a fost prezent la judecarea cauzei, după ce s-a unit problema, iar
când fideiusorii au fost achitați, sclavul său a făcut recurs. S-a pus întrebarea dacă apelul pe care sclavul l-a interpus în
numele stăpânului său a avut vreo forță sau efect. Răspunsul a fost că un astfel de apel nu ar trebui să primească nicio atenție.
(1) Un bărbat căruia un judecător i-a ordonat să se prezinte în instanță, în conformitate cu porunca guvernatorului provinciei,
și să prezinte anumite conturi despre care pretindea că se află în posesia sa, nu a făcut acest lucru, chiar și după ce i s-a
acordat o amânare în acest scop; prin urmare, după ce i s-a citit constituția, pe motiv că, din cauza încăpățânării, nu a reușit să
prezinte documentele cerute, iar reclamantul a dovedit, prin jurământ, valoarea interesului său de a le prezenta, pârâtul a fost
condamnat. S-a pus întrebarea dacă acesta putea face apel după ce a depus jurământul. Răspunsul a fost că nu a fost declarat
nimic care să arate de ce ar trebui să i se refuze beneficiul unui recurs.
(2) Gardienii care au fost substituiți în locul unui tutore legal, după ce au intentat o acțiune în tutelă împotriva acestuia,
arbitrul desemnat l-a condamnat pe nedrept și, deoarece echitatea cauzei o impunea, au făcut apel împotriva deciziei sale. În
timp ce apelul era în curs de soluționare, tinerii au crescut. Întrucât întreaga procedură se referea la persoane care au crescut,
iar aceștia erau în măsură să își apere propriile interese, s-a pus problema dacă trebuie admisă cererea celor împotriva cărora
a fost formulat apelul, care susțineau că motivul apelului trebuie să fie declarat de către cei care au intentat primul procesul.
Răspunsul a fost că, în cazul în care cei a căror tutelă a fost administrată doreau să continue procesul, aceștia ar trebui să fie
împiedicați să facă acest lucru. Aceeași regulă ar trebui să fie respectată cu referire la curatori, dacă, între timp, tânărul ar
ajunge la vârsta legală.
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Tit. 2. De la ce persoane nu este permis să se apeleze.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea I.
2. Trebuie să se cerceteze de la cine nu este legal să se apeleze.
(1) Și, într-adevăr, ar fi o prostie să avertizezi pe cineva că nu este legal să apelezi de la împărat, din moment ce el însuși este
cel la care se face apelul.
(2) Trebuie amintit că nu se poate face apel de la Senat la împărat; și acest lucru a fost stabilit printr-o adresă a divinului
Hadrian.
(3) Dacă cineva, înainte de pronunțarea hotărârii, afirmă că nu va face apel la decizia judecătorului, pierde indiscutabil
beneficiul apelului.
(4) Uneori, împăratul numește un judecător cu înțelegerea că nu se poate face apel de la decizia sa; căci știu că judecătorii au
fost numiți foarte frecvent în acest mod de către Divinul Marcus. Să vedem dacă altcineva poate numi un judecător în acest
mod. Nu cred că poate face acest lucru.
2. Paulus, Despre recursuri, Cartea I.
S-a pus întrebarea dacă se poate face apel împotriva arbitrilor, care sunt numiți cu scopul de a accepta garanții. Deși mai
multe autorități susțin că, în acest caz, chiar și fără recurs, decizia poate fi modificată de către cel care a pronunțat-o.

Tit. 3. Către cine și de la cine se poate exercita o cale de atac.

1. Ulpianus, Despre apeluri, Cartea I.
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Atunci când se spune că se poate face apel de la judecătorul care a pronunțat hotărârea, trebuie înțeles că se poate face și de la
succesorul său. Prin urmare, în cazul în care prefectul orașului sau prefectul pretorian pronunță o decizie, ar trebui să se facă
apel de la cel care a pronunțat-o.
(1) Un recurs nu se ia de la o persoană care și-a delegat autoritatea; pentru că, în general, ar trebui să fie luat de la cel căruia
i-a fost delegată autoritatea, de la cel căruia i s-ar lua recursurile de la funcționarul care a delegat autoritatea.
2. Venuleius Saturninus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a II-a.
Se poate face apel de la guvernator la proconsul, iar dacă acesta a impus o amendă, proconsululul poate lua cunoștință de
nedreptatea sa și poate decide ce crede el că este mai bine.
3. Modestinus, Reguli, Cartea a VIII-a.
Ori de câte ori un judecător este numit de către magistrații poporului roman, indiferent de rangul lor, chiar dacă acest lucru sa făcut din ordinul împăratului, iar acesta l-a desemnat pe judecător pe nume, se poate face apel la magistrații înșiși.

Tit. 4. Când trebuie să se facă apel și în ce termen.

1. Ulpianus, Despre apeluri, Cartea I.
Atunci când guvernatorul unei provincii notifică pe cineva că va fi deportat într-o insulă și scrie împăratului pentru ca acesta
să fie deportat, să vedem când trebuie să se facă apel, dacă în momentul în care guvernatorul i-a scris împăratului sau când
acesta i-a scris. Eu cred că apelul ar trebui să se facă în momentul în care guvernatorul ordonă ca pârâtul să fie luat în
custodie și după ce a dat hotărârea de a se scrie împăratului, pentru ca pârâtul să fie deportat. Totuși, este de temut că va fi
prea târziu să se facă apel după ce împăratul i-a atribuit o insulă, deoarece, după ce decizia guvernatorului a fost confirmată,
atunci se obișnuiește să se atribuie o insulă ca loc de deportare. Din nou, ar trebui să se teamă că, dacă guvernatorul a făcut
declarații false împăratului cu privire la persoana pe care încerca să o deporteze, calea de atac îi va fi închisă. Ce ar trebui
atunci să se facă? Se poate decide în mod corect, în conformitate cu sugestiile umanității, că, în ambele cazuri, apelul nu va fi
făcut în zadar, deoarece acuzatul nu face apel la împărat, ci împotriva duplicității judecătorului. Această regulă ar trebui să fie
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adoptată și în cazul unui decurion, pe care guvernatorul nu ar trebui să-și permită să-l pedepsească, ci să-l închidă în
închisoare și să-i scrie împăratului cu referire la pedeapsa sa.
(1) Atunci când cineva este numit tutore, fie prin voință, fie de către cineva care are dreptul de numire, nu va fi necesar ca el
să facă apel (deoarece această regulă a fost stabilită de către Marcus Divin), dar el ar trebui să își ofere scuza în termenul
stabilit; și dacă aceasta este respinsă, atunci ar trebui să facă apel, altfel o va face în zadar.
(2) Cazul este diferit în cazul celor care sunt chemați la o anumită funcție de onoare atunci când susțin că au o scuză; pentru
că ei nu își pot prezenta motivele pentru imunitate decât dacă interpun un apel.
(3) De obicei, guvernatorii obișnuiesc să trimită numele unui om la ordinul din care face parte, cerându-i să îl aleagă pe Gaius
Seius magistrat sau să îi confere o altă onoare sau funcție. Prin urmare, ar trebui ca apelul să fie făcut după ce ordinul a dat
decizia sa sau trebuie să fie făcut la trimiterea numelui de către guvernator? Cea mai bună opinie este că apelul ar trebui să fie
făcut în momentul în care ordinul își dă decizia; pentru că guvernatorul pare mai degrabă să fi dat un sfat ca cineva să fie
numit decât să fi făcut el însuși nominalizarea. În cele din urmă, apelul ar trebui să fie făcut către el, și nu de la el.
(4) Dar atunci când guvernatorul însuși este membru al ordinului (așa cum se întâmplă uneori), în momentul în care persoana
a fost numită de acesta, se poate face apel la guvernator, ca la ordin, și nu la guvernator însuși.
(5) Termenul de două sau trei zile ar trebui să fie calculat de la momentul în care a fost pronunțată decizia, în scopul
formulării unui recurs. Ce trebuie făcut, totuși, dacă decizia a fost pronunțată sub condiție? Trebuie să calculăm termenul
pentru introducerea recursului de la data pronunțării deciziei sau de la data la care a fost îndeplinită condiția din decizie? Este
clar că decizia nu ar trebui să fie pronunțată sub condiție, dar dacă acest lucru se întâmplă, ce trebuie să se urmărească? Este
corect ca termenul de recurs să înceapă imediat să fie calculat.
(6) Ceea ce s-a dispus cu referire la decizii, și anume că recursul trebuie să fie exercitat în a doua sau a treia zi, ar trebui să fie
respectat și în alte cazuri în care, într-adevăr, nu a fost pronunțată o decizie, dar în care, așa cum s-a spus mai sus, o parte
poate face recurs.
(7) O Adresă a Divinului Marcu prescrie ca zilele în care o parte poate face apel să fie, într-o anumită măsură, cele
disponibile, dacă persoana de la care se face apelul nu este prezentă, astfel încât să i se poată prezenta petiția; căci Rescriptul
spune: "Se va respecta acea zi în care va putea să se prezinte prima dată". Prin urmare, dacă după apel, judecătorul care a
pronunțat decizia nu ar trebui să fie prezent, așa cum obișnuiește să fie, trebuie spus că apelantul nu este în nici un caz
prejudiciat; pentru că el poate face apel prima dată când are acces la judecător. Prin urmare, dacă judecătorul ar trebui să se
ascundă, justițiabilul ar trebui să aibă dreptul la aceeași reparație.
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(8) Dar ce se întâmplă dacă ora târzie l-a determinat să se retragă, hotărârea fiind pronunțată în ultima parte a zilei? În acest
caz, judecătorul nu va părea să se fi retras.
(9) Înțelegem că oportunitatea de acces este atunci când judecătorul apare în public. Dacă, totuși, nu a făcut acest lucru, va fi
partea vinovată pentru că nu s-a dus la el acasă; sau pentru că nu l-a abordat în grădina sa; sau chiar în orice casă din țară?
Cea mai bună opinie este că nu ar trebui să fie pasibil de cenzură. Prin urmare, dacă nu a avut acces la el în public, va fi mai
bine să se considere că nu a avut acces la el deloc.
(10) Atunci când, într-adevăr, cineva nu are posibilitatea de a avea acces la magistratul de la care face apel, dar are acces la
apelant, să vedem dacă se poate invoca o excepție împotriva sa, deoarece nu s-a adresat acestuia din urmă. În prezent, regula
este că, dacă a avut posibilitatea de a se adresa oricăruia dintre ei, va exista un motiv de excepție.
(11) Termenul de două zile se înțelege că se referă la propriul caz. Dar cum putem distinge cazul propriu de cel al altuia?
Este clar că o cauză proprie este cea al cărei profit sau pierdere afectează personal un justițiabil.
(12) Prin urmare, un avocat, cu excepția cazului în care acționează în nume propriu, va avea dreptul la termenul de trei zile.
Atunci când este desemnat să conducă propria cauză, opinia mai bună este că va avea dreptul la doar două zile. Dar dacă el
acționează parțial în nume propriu și parțial în cel al altuia, se poate pune la îndoială dacă va avea dreptul la două sau trei
zile. Cea mai bună opinie este că va avea dreptul la două zile, atunci când acționează în nume propriu, și la trei zile, atunci
când acționează în numele altuia.
(13) Gardienii, precum și apărătorii de probleme publice și curatorii de minori sau de nebuni, ar trebui să aibă trei zile, pentru
motivul că ei apelează în numele altora. De aici reiese că un apărător poate face apel în a treia zi, cu condiția să conducă
cauza în calitate de apărător, și nu în nume propriu; deoarece, întrucât o conduce în numele altuia, poate face apel în a treia
zi.
(14) În cazul în care cineva care a acuzat un tutore de suspiciune își pierde procesul, Julianus, în Cartea a Patrazecime a
Digestului, afirmă că poate face apel în trei zile, la fel ca și apărătorul unui minor.
(15) În cazul în care o hotărâre a fost pronunțată împotriva unei persoane absente, termenul de două sau trei zile trebuie
calculat de la data la care a aflat de hotărâre, și nu de la ziua în care a fost pronunțată. Cu toate acestea, atunci când se spune
că o parte absentă poate face apel din ziua în care a luat cunoștință de hotărâre, aceasta trebuie să se înțeleagă dacă nu a fost
apărată în cauză de un avocat; deoarece, dacă acesta din urmă nu a făcut apel, va fi dificil pentru prima să obțină o audiere.
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2. Macer, Apeluri, Cartea I.
Dacă ai condus o cauză ca avocat și, după ce ai fost înfrânt, faci apel, iar apelul tău a fost decis ca fiind nefondat, se poate
pune la îndoială dacă trebuie să faci apel în a doua zi, căci, întrucât s-a pronunțat o hotărâre împotriva apelului tău, pari a fi
partea interesată. Cu toate acestea, este mai bine să se considere că puteți face recurs în a treia zi, deoarece ați apărat totuși
cauza altuia.
(1) Dacă, totuși, un alt justițiabil decât o parte ar face recurs, de exemplu, unul care are un interes, să vedem dacă poate face
recurs în a treia zi. Trebuie spus, totuși, că ar trebui să facă apel în a doua zi, pentru că este adevărat că își apără propria
cauză. S-ar opune lui însuși dacă ar susține că are dreptul de a face recurs în trei zile, deoarece se consideră că, dacă face
recurs în numele altuia, atunci când dacă vrea ca propria cauză să pară a altuia, se exclude pe sine, pentru că cel care nu a fost
parte la început nu are dreptul de a face recurs în cauza altuia.
(2) Dacă, totuși, unul care se pretinde că este un libert se apără pe motiv că este născut liber și, după ce a fost bătut,
neglijează să facă apel, se pune întrebarea dacă tatăl său poate face acest lucru, mai ales dacă declară că se află sub controlul
său. Dar dacă poate face apel, este mai bine să se considere că ar trebui să facă acest lucru în a doua zi, ca și cum ar conduce
propriul său caz.
(3) În cazul în care o rudă apropiată face apel în numele unei persoane care a fost condamnată la moarte, Paulus se îndoiește
dacă ar trebui să fie audiat în a treia zi. Cu toate acestea, trebuie spus că o persoană de acest fel ar trebui să facă apel în a
doua zi, ca reprezentându-se pe sine; deoarece cel care susține că este interesat își apără propriul caz.
3. Același, Apeluri, Cartea a II-a.
Atunci când se scrie o scrisoare către împărat și o copie a acesteia este arătată unuia dintre părțile litigante, care nu a făcut
apel, iar mai apoi împăratul decide împotriva lui printr-un Rescript, să vedem dacă acesta poate face apel de la scrisoarea care
i-a fost arătată anterior, întrucât, cum nu a făcut-o atunci, pare să fi recunoscut că conținutul ei este adevărat. El nu ar trebui
să fie ascultat, dacă ar declara că așteaptă emiterea Rescriptului imperial.

Tit. 5. Cu privire la acceptarea sau respingerea apelurilor.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIX.
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2. Apelanții nu sunt de obicei ascultați decât dacă au un interes în proces, sau dacă au fost însărcinați să acționeze, sau dacă
conduc afacerile altora, iar actele lor sunt ratificate imediat.
(1) Cu toate acestea, atunci când o mamă vede cazul fiului său răsturnat de o decizie și, indusă de afecțiunea maternă, face
apel, trebuie spus că ea trebuie să fie ascultată; iar dacă preferă să pregătească cazul, nu trebuie considerat că a intervenit,
deși la început nu ar fi putut să își asume apărarea.
2. Scaevola, Reguli, Cartea a IV-a.
Un recurs poate fi formulat înainte de hotărârea definitivă, dacă un judecător a pronunțat o hotărâre interlocutorie în scopul
aplicării torturii într-o cauză civilă, sau într-o cauză penală, dacă face acest lucru contrar legii.
3. Paulus, Reguli.
Cel care inițiază o procedură împotriva unui tutore suspectat poate face recurs în termen de trei zile dacă este învins.
4. Macer, Apeluri, Cartea I.
Nu trebuie ascultat cel care încearcă să provoace întârzieri într-un proces în care susține în replică că a prezentat o petiție
împăratului și așteaptă emiterea Rescriptului și, dacă face recurs pe acest motiv, Constituțiile imperiale interzic primirea lui.
5. Ulpianus, Despre apeluri, Cartea a IV-a.
Este suficient ca cel al cărui apel nu este primit să declare doar acest fapt și, indiferent de modul în care face acest lucru,
apelul său va fi admis.
(1) Atunci când un apel nu este primit și devine necesar să se apeleze la împărat, trebuie să i se prezinte o petiție. Dacă,
totuși, ar trebui să se facă apel la altcineva în afară de Împărat, trebuie să se adreseze primului.
(2) În cazul în care, după ce apelul a fost primit, se interpune vreun impediment, trebuie să se adreseze celui în fața căruia
justițiabilul dorește să introducă apelul.
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(3) Este clar că, dacă apelul nu va fi primit, iar recurentul nu s-a adresat funcționarului potrivit, ci împăratului, va fi la fel ca
și cum s-ar fi prezentat în fața magistratului căruia ar fi trebuit să se adreseze; și acest lucru este afirmat în diferite Rescripte
ale împăratului nostru Antoninus.
(4) De asemenea, este evident că, dacă o parte litigantă a apelat la un magistrat în loc de altul, și nu la împărat, această
greșeală nu va fi un avantaj pentru el, deși nu se va considera că nu a reușit să apeleze.
(5) În timpul termenului prevăzut pentru exercitarea recursului, partea al cărei recurs nu a fost acceptat se poate adresa fie
unui judecător competent, fie Împăratului.
6. Macer, Despre recursuri, Cartea a II-a.
Trebuie amintit că, atunci când un recurs este respins, s-a hotărât prin Constituțiile imperiale că totul trebuie să rămână în
aceeași stare și că nu trebuie să se facă nimic nou, chiar dacă recursul se face împotriva Trezoreriei; iar cel care refuză să
primească recursul trebuie să întocmească imediat un raport în care să prezinte părerea sa și motivul respingerii acestuia;
mandatele imperiale prevăd că el trebuie să furnizeze părții litigante o copie a raportului său.
7. Paulus, Despre recursuri.
Dacă chestiunea nu admite amânare, nu este permis să se facă apel pentru a împiedica deschiderea unui testament, așa cum a
decis divinul Hadrian că grâul colectat pentru uzul soldaților nu trebuie să fie folosit pentru întreținerea publicului și că un
moștenitor desemnat nu trebuie pus în posesie.
(1) Din nou, dacă ceva a fost decis în conformitate cu Edictul Perpetuu, nu se poate face apel pentru a împiedica punerea sa
în aplicare.
(2) În mod similar, nu se poate introduce un recurs pentru a împiedica vânzarea unui gaj.

Tit. 6. În ceea ce privește avizele de apel numite dispecerate.

1. Marcianus, Despre recursuri, cartea a II-a.
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După ce un apel a fost depus, trebuie trimise scrisori de către funcționarul de la care se face apelul, către cel care urmează săl audieze, fie că acesta este împăratul, fie că este altcineva; aceste scrisori se numesc înștiințări sau dispecerate.
(1) Forma acestor scrisori este, de exemplu, următoarea: "Lucius Titius a făcut apel de la decizia lui Așa și așa, pronunțată
între el și Așa și așa".
(2) Este suficient să fi cerut aceste înștiințări cu seriozitate și în mod frecvent în termenul prevăzut, iar dacă judecătorul nu dă
curs cererii, acest lucru poate fi dovedit prin martori, deoarece Constituțiile imperiale cer ca partea care solicită o astfel de
înștiințare să o facă cu vehemență. Prin urmare, nu este decât corect ca, dacă cel care ar trebui să acorde avizul să fie vinovat
pentru că nu a făcut-o, acest lucru să nu prejudicieze persoana care a făcut cererea.

Tit. 7. Nici o modificare nu se poate face după ce s-a intervenit cu recurs.

1. Ulpianus, Despre recursuri, cartea a IV-a.
2. După ce a fost interpus un apel, fie că este primit sau nu, nu trebuie să se modifice nimic între timp, dacă apelul este
primit, din acest motiv; dar dacă nu este primit, pentru ca nimic să nu fie prejudiciat în timp ce se decide, dacă apelul trebuie
primit sau nu.
(1) În cazul în care se primește recursul, nu se face nicio modificare până când nu se ia o decizie cu privire la recurs.
(2) Dacă se întâmplă ca cineva să fie retrogradat și face apel, nu se va limita la Italia și nici la o singură provincie în care ar fi
putut fi retrogradat.
(3) Din același motiv, dacă cineva a fost deportat sau a fost notificat de un magistrat care are dreptul să-l deporteze, nu va fi
pus în lanțuri și nici nu va fi supus vreunuia dintre tratamentele severe la care sunt supuși cei care nu consimt la o decizie,
deoarece se consideră că starea sa rămâne nealterată după ce s-a intervenit cu apelul.
(4) Prin urmare, dacă i s-a ordonat să se retragă din ordinul său și face apel, din același motiv poate participa la ședințele
acestuia; deoarece s-a decis și este o regulă de drept că nu se poate lua nicio măsură suplimentară cât timp este în curs de
recurs.
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(5) Atunci când cineva este condamnat pentru mai multe infracțiuni și a făcut apel pentru unele dintre ele, dar nu și pentru
altele, se pune problema dacă pedeapsa sa trebuie amânată sau nu. Dacă apelul a fost făcut în contul infracțiunilor mai grave,
dar nu a făcut apel pentru cele mai puțin grave, apelul ar trebui în orice caz să fie primit, iar pedeapsa să fie amânată. Dacă,
totuși, merită o pedeapsă mai grea pentru infracțiunile pentru care nu a făcut apel, pedeapsa trebuie cu siguranță să fie
aplicată.

Tit. 8. Ce decizii pot fi anulate fără recurs.

1. Macer, Despre recursuri, Cartea a II-a.
Trebuie să reținem că, atunci când se cercetează dacă o cauză a fost sau nu decisă, iar judecătorul acestei chestiuni declară că
nu a fost decisă, chiar dacă ar fi putut fi, ea este anulată, chiar dacă nu s-a făcut recurs.
(1) De asemenea, în cazul în care se pretinde că în hotărâre există o eroare de calcul, nu este necesar să se facă recurs, de
exemplu, dacă judecătorul decide după cum urmează: "Întrucât s-a dovedit că Titius îi datorează lui Seius cincizeci de sesterți
pentru un articol oarecare și, de asemenea, douăzeci și cinci pentru un altul; prin urmare, consider că Lucius Titius trebuie săi plătească lui Seius o sută de sesterți"; deoarece, întrucât eroarea este una de calcul, nu este necesar să se facă apel și poate fi
corectată fără a se face acest lucru. Dacă, totuși, judecătorul acestei chestiuni ar pronunța o hotărâre pentru o sută de sesterți,
pentru că a crezut că cincizeci și douăzeci și cinci fac o sută, totuși, aceeași greșeală este una de calcul și nu este necesar să se
facă apel. Dar atunci când judecătorul decide că se datorează o altă sumă de douăzeci și cinci de sesterți, atunci va exista un
motiv de apel.
(2) De asemenea, atunci când decizia este contrară Constituțiilor imperiale, nu există necesitatea de a face apel. O decizie
este pronunțată împotriva constituțiilor atunci când este pronunțată în conformitate cu legea stabilită de acestea și nu în raport
cu drepturile justițiabilului; pentru că dacă judecătorul, în cazul unei persoane care dorește să fie scutită de o funcție publică
sau de o tutelă, pe motiv că are copii, sau din cauza vârstei, sau din cauza vreunui privilegiu, ar trebui să considere că nici
copiii, nici vârsta, nici vreun privilegiu nu vor fi de folos pentru a scuza pe cineva de o funcție sau de o tutelă, se înțelege că
el a decis cu referire la legea așa cum este stabilită în constituții. Cu toate acestea, dacă permite unei persoane să își
stabilească dreptul și apoi pronunță o hotărâre împotriva sa pentru că nu și-a dovedit vârsta sau numărul de copii, se înțelege
că a decis în raport cu drepturile justițiabilului, caz în care va fi necesar un recurs.
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(3) De asemenea, atunci când, în temeiul unui Edict peremptoriu care nu a fost publicat și de care partea nu a fost notificată,
aceasta este condamnată în absență, constituțiile declară că o astfel de decizie este lipsită de efect.
(4) Dacă tu și cu mine ne adresăm aceluiași judecător și niciuna dintre petițiile noastre nu cere dobânzi, iar judecătorul
pronunță o hotărâre împotriva mea înainte de a o face împotriva ta, pentru ca tu să fii primul care are o hotărâre în favoarea
ta; nu este necesar ca eu să fac apel pe acest motiv, deoarece, conform Constituțiilor sacre, nu poți cere o executare împotriva
mea înainte ca hotărârea să fi fost pronunțată cu referire la cererea mea; dar cea mai bună opinie este că ar trebui să se facă
apel.
2. Paulus, Opinii, Cartea a III-a.
Paulus susținea că cel care nu era în viață în momentul în care a fost pronunțată o hotărâre împotriva sa se înțelege că a fost
condamnat fără niciun scop.
(1) De asemenea, el a susținut, cu referire la o persoană care nu era în viață în momentul în care judecătorul a fost numit
pentru a decide cazul său, că numirea judecătorului este nulă și orice decizie pronunțată împotriva sa nu va avea nicio forță
sau efect.
3. Același, Opinii, Cartea XVI.
Paulus a dat ca opinie că o hotărâre judecătorească care este imposibilă era nulă.
(1) De asemenea, el a dat ca opinie că nu există niciun motiv de apel în cazul în care a fost pronunțată o decizie care, prin
natura lucrurilor, nu putea fi respectată.

Tit. 9. Dacă motivele de recurs pot fi prezentate de o altă persoană.

1. Ulpianus, Apeluri, Cartea a IV-a.
Se pune frecvent întrebarea dacă motivele unui recurs pot fi prezentate de o altă persoană, iar acest aspect este de obicei
discutat în cauzele pecuniare și penale. Este stabilit prin Rescripts că acest lucru se poate face în cauzele pecuniare. Termenii
unui Rescript sunt următorii: "Frații Divini, către Longinus. Dacă cel care a făcut apel v-a ordonat să îl apărați împotriva
3382

apelului pe care Pollia l-a făcut împotriva lui, iar cazul este unul pecuniar, nimic nu vă împiedică să răspundeți în numele lui.
Dacă, însă, cazul nu este unul pecuniar, ci unul care implică pedeapsa cu moartea, nu este permis să se procedeze prin avocat.
Dar dacă este vorba de una în care se poate aplica o pedeapsă atât de gravă ca retrogradarea, nu este necesar să acționați prin
altul, dar trebuie să se țină cont de faptul că partea însăși trebuie să se prezinte în instanță." Este clar că, dacă este vorba de o
cauză pecuniară, din care poate rezulta infamia, aceasta poate fi condusă prin intermediul unui avocat. Această opinie ar
trebui adoptată nu numai în cazul în care acuzatorul ar trebui să facă apel, ci și cu referire la cel împotriva căruia a fost făcut
apelul; și, în general, un apel nu poate fi făcut de către altcineva în orice caz în care o persoană nu se poate prezenta prin
altcineva.
2. Macer, Apeluri, Cartea a II-a.
Atunci când avocatul unei părți absente face apel și, ulterior, își motivează acest lucru, el va fi totuși obligat să răspundă.
Dacă, totuși, el nu o face, poate răspunde partea din proces, ca în cazul unui minor? este o întrebare pe care trebuie să o
analizăm. Înclinăm mai degrabă spre opinia că ar trebui să fie ascultat în motivarea recursului cel care, în calitate de avocat al
părții absente, a solicitat acest lucru.

Tit. 10. În cazul în care un tutore, un curator sau un magistrat, după ce a fost numit, face apel.
1. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a III-a.
2. Atunci când persoanele care au fost numite în funcții publice fac apel și nu stabilesc o justificare pentru aceasta, sunt
înștiințate că este pe riscul lor dacă statul ar suferi vreo pierdere din cauza întârzierii apelului. Atunci când se dovedește că
apelul a fost necesar, guvernatorul provinciei sau împăratul va decide cine a fost responsabil pentru prejudiciul suferit.
2. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a V-a.
Atunci când un tutore sau un curator este menținut în funcție și face apel, iar acesta moare înainte de a fi pronunțată o decizie,
succesorii săi vor fi obligați să precizeze motivele de apel, din cauza responsabilității care se atașează timpului intermediar.

Tit. 11. Cel care face recurs trebuie să fie apărat în provincia sa.
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1. Ulpianus, Despre apeluri, Cartea a IV-a.
Cel care face apel trebuie să fie apărat în propria provincie, în toate celelalte cazuri ale sale, chiar dacă ar putea fi absent în
scopul desfășurării apelului său. Acest lucru l-au afirmat Frații Divini într-un Rescript adresat lui Decimus Philo.
2. Marcianus, Despre apeluri, Cartea a II-a.
Acest privilegiu este acordat celor care sunt absenți în interes de serviciu pentru stat, pentru ca ei să nu fie nevoiți să se apere
singuri.

Tit. 12. În cazul în care o parte litigantă este obligată să introducă o altă acțiune în fața judecătorului de la a cărui decizie a
făcut deja apel.

1. Ulpianus, Despre recursuri, Cartea a IV-a.
Atunci când cineva a făcut apel la un judecător într-o cauză și este obligat ca același judecător să prezideze o altă cauză, să
vedem care este calea care trebuie urmată. Legea, în prezent, prevede că, chiar dacă s-a făcut apel, partea va fi obligată să se
prezinte în fața aceluiași judecător de la care a făcut apel și să conducă alte cauze, dacă are altele; și nici nu se poate prevala
de pretextul că nu ar trebui să le judece în fața unui judecător care i-ar putea fi ostil, deoarece poate face din nou apel.

Tit. 13. Dacă se produce decesul în timp ce un apel este în curs.

1. Macer, Despre apeluri, cartea a II-a.
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2. Dacă apelantul moare fără să lase moștenitor, un astfel de apel se stinge. Dacă, totuși, se prezintă un moștenitor al
apelantului și nimeni altcineva nu are interes să precizeze motivul apelului, moștenitorul nu poate fi obligat să îl urmărească.
Dar atunci când Trezoreria, sau orice altă parte împotriva căreia s-a formulat recursul, este interesată în cauză, moștenitorul
va fi obligat să precizeze motivele recursului. Nimeni nu are nici un interes, atunci când, de exemplu, partea a fost
retrocedată fără a fi fost lipsită de proprietate. În cazul în care acesta ar fi retrogradat după ce a fost privat de proprietatea sa,
sau ar fi deportat pe o insulă, sau ar fi condamnat la mină, sau ar muri după ce apelul a fost făcut, împăratul nostru Alexandru
a făcut următoarea declarație într-un Rescript adresat lui Pletorius, un soldat, ca fiind aplicabilă: "Deși, în timp ce apelul este
în curs de judecată, acuzația acuzatului este anulată prin moarte, totuși, întrucât se pretinde că o parte din bunurile sale au fost
confiscate în temeiul hotărârii, fi care este îndreptățit să beneficieze de succesiune nu o poate obține decât dacă motivează
bine apelul și stabilește nedreptatea hotărârii."
(1) În cazul în care un tutore, după ce a făcut un recurs referitor la afacerile tutorelui său, moare, moștenitorul său va fi
obligat să motiveze recursul, chiar dacă a dat deja socoteală de tutelă, pentru motivul că este suficient ca el să fi fost obligat
să motiveze recursul în momentul morții sale. Divinii Severus și Antoninus au afirmat însă într-un Rescript că un tutore, după
ce și-a dat socotelile, nu ar trebui să fie obligat să expună motivele recursului.
(2) Divinul Pius a afirmat într-un Rescript către Coelius Amarantus că notificarea Trezoreriei unei moșii fără proprietar era
prescrisă după patru ani și că acest timp ar trebui să fie calculat din ziua în care a început să fie sigur că nu există niciun
moștenitor și niciun posesor în conformitate cu legea pretoriană.
(3) Prescripția de douăzeci de ani, însă, care este respectată cu referire la proprietatea persoanelor care au fost notificate și
care nu inițiază proceduri pentru a o recupera este, conform unei Constituții a Divinului Titus, de obicei socotită din ziua în
care ceva ar putea începe să aparțină Trezoreriei.
(4) Cauzele care au fost deja începute și continuate dincolo de al douăzecilea an pot fi urmărite și după ce a trecut al
douăzecilea an.
(5) Cazurile despre care se pretinde că au fost abandonate de prima persoană care le-a dat înștiințare pot fi raportate la
Trezorerie și după ce a trecut termenul de ani prin care, așa cum am spus, se prescriu.
2. Același, Despre drepturile trezoreriei, cartea a II-a.
Există anumite motive pentru care reputația celor care dau informații nu este lezată; de exemplu, atunci când acest lucru nu se
face pentru a obține o recompensă și atunci când persoanele denunță un adversar cu scopul de a răzbuna o nedreptate; sau
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atunci când cineva a urmărit cauza în numele unei municipalități; și trebuie observat că acest lucru a fost de multe ori
prevăzut în Constituțiile imperiale.

Tit. 14. Cu privire la drepturile Trezoreriei.
1. Callistratus, Despre drepturile trezoreriei, Cartea I.
Există diferite motive pentru care se dă de obicei avizul Trezoreriei; căci oricine însuși poate declara că nu are dreptul să ia
un bun care a fost lăsat tacit prin încredințare, sau în cazul în care cineva a fost denunțat ca infractor de către altul; sau acest
lucru se poate face în cazul în care moartea unei rude nu este răzbunată de moștenitori; sau pentru că un moștenitor a fost
denunțat ca nedemn; sau pentru că împăratul a fost numit moștenitor, se poate da înștiințare că testamentul sau codicilul a
fost suprimat; sau pentru că oricine poate fi acuzat că a găsit o comoară; sau că ar fi cumpărat un obiect de mare valoare care
aparținea Trezoreriei, la un preț foarte mic; sau pe motiv că Trezoreria a fost înfrântă în cauză prin tergiversare; sau pentru că
o persoană acuzată de o crimă capitală a murit; sau pentru că cineva a fost acuzat după moartea sa; sau pentru că o casă a fost
reconstruită; sau o acuzație a fost abandonată; sau o proprietate în litigiu a fost vândută; sau pentru că o pedeapsă era datorată
Trezoreriei în temeiul vreunui contract privat ; sau pentru că un act a fost comis contrar legii.
(1) În cazul în care proprietatea nu este suficientă pentru plată, se pune problema dacă aceasta aparține Trezoreriei prin
efectul legii. Labeo spune că, chiar dacă nu este suficient pentru a achita obligațiile, va aparține totuși Trezoreriei prin efectul
legii. Cu toate acestea, Edictul perpetuu contrazice opinia sa, deoarece proprietatea este vândută atunci când nimic din ea nu
poate fi achiziționat de Trezorerie.

Lacune : 1, 2 - 2.
(1) Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript adresat lui Favius Arrianus: "Nu există nici o îndoială că își prejudiciază
propriul caz cel care, putând introduce documente care au referire la cazul Trezoreriei nu o face, atunci când adevărul nu
poate fi stabilit în alt mod, iar documentele sunt suprimate pentru că se crede că îi vor prejudicia cazul. "Dar nu există nicio
îndoială că documentele menționate nu vor aduce prejudicii în alt caz decât cel în care se cere prezentarea lor."
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(2) În mod similar, Frații Divini au afirmat într-un Rescript, ca răspuns la petiția lui Cornelius Rufus, că documentele trebuie
să fie prezentate ori de câte ori se face o anchetă cu referire la dreptul de a primi bunuri, sau la dreptul de proprietate, sau
orice altceva de acest fel, într-un caz pecuniar, dar nu într-unul în care este implicată pedeapsa cu moartea.
(3) Senatul a decretat că, în cazul în care nici informatorul și nici posesorul citați prin cele trei edicte nu se vor prezenta,
garanții informatorului vor fi răspunzători; și acesta va fi privat de dreptul de a aduce ulterior o acuzație într-o cauză publică,
iar dreptul posesorului va rămâne același ca și cum nu ar fi fost denunțat.
(4) Ori de câte ori un informator căruia i s-a ordonat să se prezinte nu o face, iar acest lucru nu se dovedește a fi fost realizat
prin comportamentul fraudulos al posesorului, divinul Hadrian a declarat într-un rescript că hotărârea trebuie să fie
pronunțată în favoarea acestuia din urmă, în așa fel încât să se menționeze în el că și informatorii sunt incluși în edict.
(5) Divinul Pius a afirmat într-un Rescript adresat lui Caecilius Maximus că Constituția tatălui său, prin care unui informator
i se cere să dea numele comitentului său, iar dacă nu face acest lucru, va fi pus în lanțuri, nu face ca informatorul să fie scutit
de pedeapsă, dacă are un comitent, ci ca acesta să fie pedepsit, ca și cum el singur ar fi făcut denunțul.
(6) Împăratul nostru, Severus Augustus, a hotărât ca sclavii care își denunțau stăpânii să nu fie ascultați, ci pedepsiți; de
asemenea, că liberții care instigau alte persoane împotriva patronilor lor trebuiau pedepsiți de către guvernatorii provinciilor.
(7) Există numeroase rescripturi imperiale prin care se prevede că nimeni nu este prejudiciat de o greșeală, atunci când,
ignorând legea, s-a autodenunțat. Dar există și un Rescript al aceluiași împărat care există, prin care se pare că se poate
susține că oricine denunță împotriva sa nu va fi vătămat decât în cazul în care este o persoană care poate fi ignorantă a legii
doar din cauza rusticității sale sau în cazul în care persoana respectivă este o femeie.
3. Același, Despre drepturile fiscului, Cartea a III-a.
Nu se înțelege că o persoană a fraudat legea dacă i s-a cerut public să restituie. Atunci când, însă, cineva inserează în
testamentul său următoarele: "Dacă cineva a făcut o donație, atunci când a făcut o donație, atunci când a făcut o donație: "Vă
însărcinez să executați cu fidelitate ceea ce v-am cerut să faceți și vă rog în numele lui Dumnezeu să o faceți", s-a pus
întrebarea dacă această cerere a fost făcută public. Julianus a răspuns că, într-adevăr, nu părea să se fi cerut ceva
moștenitorilor prin cuvinte de acest fel, dar că era obișnuit să se întrebe atunci când se înțelegea că cineva și-a angajat
onoarea în scopul de a frauda legea; și se stabilise aproape definitiv că se considera că legea a fost fraudată ori de câte ori nu
se cerea cuiva, prin testament sau prin codicil, ci printr-o promisiune privată sau printr-un bilet, să se oblige să dea ceva unei
persoane care nu era îndreptățită să primească acel ceva; și, prin urmare, se putea spune că nu s-a comis nicio fraudă
împotriva legii prin cuvintele menționate mai sus.
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(1) Dacă cineva ar fi însărcinat, atât în mod public, cât și în mod privat, să execute o încredere, se pune întrebarea care ar
prevala și dacă ceea ce i s-a cerut să facă în secret sau ceea ce i s-a cerut să facă în mod deschis l-ar prejudicia. Divinul
Hadrian a declarat într-un Rescript că, atunci când ceva a fost încredințat public în onoarea cuiva, nu trebuie să se creadă că
acesta s-a folosit de acest lucru pentru a frauda legea.
(2) Atunci când s-a comis o fraudă, să vedem dacă ar trebui să se ia în considerare rezultatul sau planul; de exemplu, dacă,
atunci când încrederea a fost creată în mod tacit, cel căruia i s-a ordonat să o primească nu era capabil să facă acest lucru, dar
în momentul morții sale era calificat să o ia, sau invers. S-a hotărât că ar trebui să se ia în considerare rezultatul.
(3) Trusturile implicite sunt frecvent dezvăluite după cum urmează: și anume, atunci când se prezintă un document prin care
persoana în care se acordă încredere se obligă să predea tot ceea ce poate ajunge în mâinile sale din averea defunctului. Acest
lucru are loc, de asemenea, atunci când există și alte dovezi evidente.
(4) Atunci când, din cauza unei încrederi implicite, bunurile sunt confiscate în favoarea Trezoreriei, tot ceea ce este lăsat în
mod corespunzător prin testament este valabil. Acest lucru l-a afirmat Divinul Pius într-un Rescript.
(5) Divinii Frați au afirmat într-un Rescript că, în vânzările în care Trezoreria este interesată, se cer bună-credință și diligență
din partea Agentului Trezoreriei și că prețul just trebuie determinat nu din vânzările anterioare, ci din estimarea actuală a
valorii proprietății. Căci valoarea unui teren crește prin cultivarea cu sârguință, așa cum scade în mod necesar dacă este
cultivat cu neglijență.
(6) Atunci când termenul de cinci ani, pentru care o persoană se obligă în temeiul unui contract de închiriere publică, s-a
scurs, ea nu va mai fi ulterior răspunzătoare; și acest lucru a fost decis de Rescriptele imperiale. Pentru Divinul Hadrian a
declarat într-un Rescript: "Acesta este un obicei extrem de inuman prin care sunt reținuți locatarii de terenuri publice și
fermierii de venituri, atunci când impozitele nu pot fi exploatate sau terenurile închiriate pentru același preț; deoarece
locatarii ar putea fi mai ușor de asigurat dacă ar ști că, în cazul în care ar dori să plece după expirarea termenelor lor, nu vor fi
reținuți."
(7) În cazul în care Trezoreria va succeda unui ultim creditor, aceasta se va bucura de aceleași drepturi de care s-ar fi bucurat
cel căruia i-a succedat.
(8) Există numeroase rescripturi imperiale, prin care se prevede că Trezoreria nu poate da în judecată pe cei îndatorați față de
debitorii săi, decât dacă principalii nu plătesc; sau dacă se dovedește în mod clar că biletele au fost executate în beneficiul
Trezoreriei; sau dacă debitorii sunt dați în judecată în temeiul unui contract încheiat cu aceasta din urmă.
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(9) Atunci când un sclav care face parte din proprietatea Trezoreriei își cere libertatea, Divinul Hadrian a declarat într-un
Rescript adresat lui Flavius Proculus că acest caz ar trebui să fie susținut în fața celor care obișnuiesc să fie prezenți și să
acționeze în chestiunile în care Trezoreria este interesată; și că, dacă chestiuni de acest fel referitoare la libertate au fost
soluționate în absența Avocatului Trezoreriei, ei vor fi readuși la starea lor anterioară.
(10) Dacă se găsește o comoară pe un teren aparținând Trezoreriei, sau în locuri publice sau religioase, sau în monumente,
Divinii Frați decid că jumătate din ea poate fi revendicată de către Trezorerie. De asemenea, dacă o comoară ar trebui să fie
găsită pe o proprietate aparținând împăratului, jumătate din ea poate fi, de asemenea, revendicată de Trezorerie.
(11) Nimeni nu este obligat să anunțe că a găsit o comoară, cu excepția cazului în care Trezoreria are dreptul la o parte din
ea. Totuși, cel care găsește o comoară într-un loc aparținând Trezoreriei și își însușește acea parte la care aceasta din urmă are
dreptul, este obligat să o predea pe toată, și cu atât mai mult.
4. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
În cazurile în care Trezoreria este interesată, cei care se înțeleg cu informatorii sunt considerați ca fiind mărturisitori, cu
condiția să le fi dat bani, oricât de puțini ar fi.
5. Același, Despre Edict, Cartea a XVI-a.
Dacă curatorul împăratului vinde ceva, chiar dacă promite dublarea sau triplarea sumei în caz de evicțiune, Trezoreria nu este
răspunzătoare decât pentru suma inițială.
(1) Când ceva aparținând Trezoreriei este vândut de către cineva care are dreptul să dispună de asemenea bunuri, acestea vor
aparține imediat cumpărătorului, de îndată ce prețul a fost plătit.
6. Același, Despre Edict, Cartea LXIII.
Când Trezoreria succede drepturilor private ale unui individ, ea se folosește de acest drept pentru timpul care a precedat,
succesiunea sa, dar după ce a succedat, va avea dreptul la propriul său privilegiu. Dar o creanță va începe imediat să îi
aparțină; sau va face acest lucru numai după ce o acțiune a fost intentată împotriva debitorului; sau acest lucru se va întâmpla
după ce creanța a fost înscrisă în registrul său? sunt întrebări care pot fi puse. Și, într-adevăr, solicită dobânda datorată
Trezoreriei de la acel moment, deși o dobândă mai mică ar fi putut fi datorată după ce a dat în judecată debitorul, iar acesta a
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recunoscut datoria. Cu toate acestea, rezumatele nu sunt de acord cu privire la acest privilegiu. Cu toate acestea, cred că va
exista un motiv pentru acest privilegiu, atunci când creanța a fost înregistrată împreună cu cele ale altor debitori.
(1) Orice privilegii la care are dreptul Trezoreria se bucură în mod obișnuit și de Împăratul și Împărăteasa.
7. Același, Despre Edict, Cartea LIV.
Dacă Trezoreria ridică o controversă cu referire la starea cuiva, Avocatul Trezoreriei trebuie să fie prezent. Prin urmare, dacă
o decizie este pronunțată fără prezența Avocatului Trezoreriei, Divinul Marcus a declarat într-un Rescript că procedurile erau
nule și, prin urmare, era necesar să le înceapă din nou.
8. Modestinus, Reguli, Cartea a V-a.
Administratorii bunurilor vândute de Trezorerie nu pot fi ei înșiși vânduți de către agenții acesteia, iar dacă ar fi așa, se
afirmă în rescripturi că vânzarea va fi nulă.
9. Același, Opinii, Cartea a XVII-a.
Lucius Titius și-a numit sora sa moștenitoare a trei pătrimi din averea sa, iar pe soția sa, Maevia, și pe socrul său, moștenitori
ai restului. Testamentul său a fost invalidat de moartea unui copil postum, care a murit la rândul său la scurt timp după aceea;
prin urmare, întreaga moștenire a fost dobândită de mama respectivului copil postum. Sora testatorului a acuzat-o pe Maevia
că l-a otrăvit pe Lucius Titius. Nereușind să dovedească acest lucru, ea a făcut apel și, între timp, pârâta a murit, dar, cu toate
acestea, au fost emise notificări. Vă întreb dacă sunteți de părere că, întrucât pârâta a decedat, apelul ar putea fi judecat din
cauza succesiunii care a fost dobândită. Modestinus a răspuns că, deși acuzația a fost anulată prin moartea acuzatului, totuși
Trezoreria avea dreptul să recupereze bunurile, dacă se putea dovedi că acestea au fost dobândite prin crimă.
10. Același, Prescripții.
Nu cred că își încalcă datoria cel care, în chestiuni care sunt îndoielnice, răspunde cu ușurință împotriva Trezoreriei.
11. Javolenus, Epistole, Cartea a IX-a.
Nici o proprietate nu poate fi revendicată de Trezorerie, cu excepția celei care rămâne după ce creditorii au fost satisfăcuți;
căci se consideră că aparține oricui numai ceea ce rămâne după ce datoria a fost plătită.
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12. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a VI-a.
Persoanele condamnate la mină sunt private de libertate, deoarece sunt pedepsite cu loviturile unui sclav. Divinul Pius a
afirmat într-un Rescript că nimic nu este dobândit de Trezorerie prin intermediul unor astfel de persoane; și de aceea a decis
că tot ceea ce a fost lăsat moștenire unui om care a fost apoi condamnat la mine nu va aparține Trezoreriei, deoarece spune că
astfel de persoane sunt mai degrabă sclavi penali decât sclavi ai Trezoreriei.
13. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VII-a.
Prin Edictul Divinului Traian, pe care l-am citat, se hotărăște că, dacă cineva, înainte ca informațiile despre cazul său să fie
date Trezoreriei, ar declara că nu are dreptul să păstreze bunurile pe care le deține, ar putea să predea jumătate din ele
Trezoreriei, iar cealaltă jumătate să o păstreze pentru el.
(1) Același Împărat a hotărât ulterior printr-un Edict că, în cazul în care orice femeie declara, fie în public, fie în particular, că
i s-a lăsat o moștenire pe care nu avea dreptul să o primească și dovedea că aceasta aparținea Trezoreriei, chiar dacă nu era în
posesia bunurilor, avea dreptul la jumătate din ceea ce putea fi recuperat de către prefectul Trezoreriei.
(2) Nu are nicio importanță care a fost motivul care a interferat cu dreptul de a primi moștenirea.
(3) Trebuie denunțate bunurile care sunt ascunse, și nu cele care se află în posesia Trezoreriei.
(4) Se consideră că recompensa unei persoane care s-a denunțat nu trece la moștenitorii săi; dar Divinul Hadrian a afirmat
într-un Rescript că, chiar dacă cel care s-a denunțat ar muri înainte ca bunurile pe care le-a denunțat să fie confiscate de
Trezorerie, recompensa ar trebui să fie dată moștenitorului său.
(5) Există o scrisoare a aceluiași Hadrian care spune că, dacă cel care s-ar fi putut denunța a fost împiedicat să o facă din
cauza morții, iar moștenitorul său dă informația, acesta va obține recompensa; cu condiția să fie clar că decedatul a avut
intenția de a se denunța, dar dacă a disimulat pentru că se aștepta să ascundă proprietatea, moștenitorul său nu va avea dreptul
decât la recompensa obișnuită.
(6) Divinii Frați au mai afirmat într-un Rescript că moștenitorii celor cărora le-a fost lăsat un trust tacit puteau să se denunțe
prin privilegiul lui Traian, dacă cel căruia i-a fost acordat era surprins de moarte și nu se putea denunța din lipsă de timp.
(7) Atunci când un trust tacit a fost denunțat înainte de deschiderea unui testament de către cei care se angajaseră să îl
execute, iar apoi, după deschiderea testamentului, a fost denunțat din nou de către beneficiarul trustului, Divinul Antoninus a
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ordonat ca declarația celui din urmă să fie primită, pe motiv că graba excesivă a primilor informatori era nedemnă de
recompensă; și cum beneficiarul a declarat că nu o putea primi, părea mai degrabă să facă o dezvăluire cu referire la propriul
său drept decât să denunțe pe altul.
(8) Privilegiul lui Traian se referă la cei care nu pot lua ceea ce le este lăsat prin testament de către defunct. Prin urmare, eu
nu pot denunța ceea ce mi-a fost lăsat de sclavul meu.
(9) Celor care sunt respinși ca fiind nedemni ar trebui să li se interzică să pretindă o astfel de recompensă; de exemplu, cei
care au procedat împotriva unui testament pe motiv că ar fi inoportun sau care au pretins că un testament este falsificat și au
atacat validitatea acestuia până când cauza a fost închisă.
(10) Divinul Hadrian și Divinul Pius au afirmat în Rescripturi că oricine s-a denunțat din greșeală, când era îndreptățit să
primească întreaga sumă care i-a fost lăsată moștenire, nu a fost prejudiciat prin aceasta.
14. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a XI-a.
Se spune că, atunci când, în conformitate cu Decretul Silanian al Senatului, Trezoreria revendică întreaga moștenire, nu sunt
protejate nici concesiunile de libertate și nici moștenirile; ceea ce este în mod evident contrar rațiunii, când, în toate celelalte
cazuri în care moștenirile sunt revendicate de către Trezorerie, drepturile la concesiuni de libertate și moșteniri continuă să
existe nestingherite.
15. Junius Mauricianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea III.
Senatul a decretat că, atunci când un informator cere retragerea denunțului său, pentru că susține că s-a înșelat, judecătorul
trebuie să cerceteze și să stabilească dacă există vreun motiv întemeiat pentru retragerea denunțului, iar dacă se pare că
informatorul s-a înșelat, trebuie să-i ierte imprudența; dar dacă s-a făcut vinovat de răutate, trebuie să decidă astfel, iar
condiția acuzatorului va fi aceeași ca și cum ar fi făcut denunțul, iar apoi s-ar fi făcut vinovat de trădare.
(1) Atunci când cineva subminează un informator, trebuie să plătească la Trezorerie atât cât ar fi obținut informatorul, cu titlu
de recompensă, dacă și-ar fi dovedit acuzațiile.
(2) Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript că informatorul trebuie să sufere aceeași pedeapsă, dacă, după ce a fost citat,
nu răspunde la Edict, la care ar fi fost pasibil dacă nu și-ar fi dovedit cazul.
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(3) Senatul, pe vremea lui Hadrian, a decretat că atunci când cineva se denunța la Trezorerie, pe motiv că nu putea primi un
legat, întreaga proprietate trebuia să fie predată Trezoreriei, iar jumătate din ea să fie dată informatorului, în conformitate cu
privilegiul Divinului Traian.
(4) Atunci când un informator este obligat prin trei Edicte, emise de Prefectul Trezoreriei, să fie prezent și nu dorește să se
prezinte, se va judeca în favoarea posesorului, dar se va încasa de la cel căruia i s-a ordonat să fie prezent și nu a făcut-o
(posesorul s-a prezentat pentru a răspunde), atât cât ar fi fost vărsat la Trezorerie în chestiunea în care a dat informații, dacă
și-ar fi dovedit afirmațiile.
(5) Senatul a decretat că cel care este evacuat de către Trezorerie de o întreagă moștenire sau de toate moștenirile, trebuie să
îi predea toate conturile sale, așa cum este obligat să facă cel care a fost evacuat de o parte a unei moșii sau de o moștenire.
(6) În cazul în care se dovedește că cineva a dat socoteli false, prefectul Trezoreriei va face o anchetă și va ordona să fie
vărsată în Trezorerie o sumă de bani egală cu cea pe care o va constata că a fost dobândită prin fraudă.
16. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, cartea XVIII.
Divinul Traian spune: "Oricine va fi declarat". Trebuie să înțelegem prin "oricine" fie un bărbat, fie o femeie, căci, deși
femeilor le este interzis să acționeze ca informatori, totuși, prin privilegiul lui Traian, li se permite să se denunțe. De
asemenea, nu contează ce vârstă poate avea informatorul, dacă este major sau minor, căci minorilor le este permis să se
denunțe în cazurile în care nu au dreptul să primească bunuri.
17. Modestinus, Despre pedepse, Cartea a II-a.
Femeilor nu le este permis să acționeze ca informatori din cauza slăbiciunii sexului lor, iar acest lucru a fost prevăzut în
Constituțiile sacre.
(1) În mod similar, bărbații iluștri nu pot acționa ca informatori.
(2) De asemenea, persoanele care au fost condamnate nu pot acționa ca informatori, așa cum au afirmat Divinii Frați într-un
Rescript cu referire la o persoană care fusese bătută cu vergi și apoi condamnată la lucrări publice.
(3) Din nou, celor care au fost condamnați la mineriadă le este interzis să acționeze ca informatori de către Constituțiile
imperiale, pentru motivul că, fiind disperați, pot recurge cu ușurință la denunțare fără motiv.
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(4) Cu toate acestea, s-a afirmat în Rescripte că, în cazul în care existau motive întemeiate pentru a da informații înainte de
condamnarea lor, aceștia puteau să le dea după ce aceasta a avut loc.
(5) Veteranilor le este de asemenea interzis de către Constituțiile sacre să acționeze ca informatori, din cauza onoarei și a
meritelor profesiei militare.
(6) În mod similar, soldaților le este interzis să acționeze ca informatori, din cauza onoarei serviciului militar.
(7) Oricine, totuși, poate da informații cu referire la un caz în care este interesat cu, Trezoreria; adică, poate face o cerere, nici
nu va deveni infamant din acest motiv, chiar dacă poate să nu reușească.
(8) Din nou, s-a afirmat de către Divinii Severus și Antoninus în Rescripte că cei care au fost tutori sau curatori nu pot
acționa ca informatori în favoarea pupilelor sau a minorilor lor. Aceeași regulă ar trebui să fie respectată cu referire la cel
care face afaceri ca agent; și acest lucru a fost de asemenea declarat de aceiași Împărați în Rescripte. Ei au decretat, de
asemenea, că interogarea unui agent nu era interzisă de nicio constituție, dar că el nu putea acuza persoana a cărei afacere o
tranzacționa; și au publicat într-un Rescript că un tutore, care fie a acționat ca informator, fie a provocat acest lucru, ar trebui
să fie aspru pedepsit.
(9) Dar nu numai cel care a vândut o proprietate nu ar trebui, nici el însuși, nici prin altcineva care a fost substituit, să
furnizeze informații cu privire la aceasta, ca nu cumva, în caz contrar, să fie pasibil de o pedeapsă personală, așa cum se
afirmă că s-a decis.
(10) Papinianus, în Cărțile a șasea și a unsprezecea ale Opinii sale, spune în cele din urmă că banii publici trebuie să fie luați
de la oricine care este creditor și care, ca atare, i-a primit în plata unei datorii, dacă el fie știa în momentul în care i-a primit
că debitorul său era de asemenea dator la Trezorerie, fie dacă a aflat acest lucru după aceea, înainte de a folosi banii. Cu toate
acestea, s-a stabilit că, în orice caz, el ar trebui să fie privat de bani, chiar dacă nu cunoștea faptele în momentul în care i-a
folosit. Iar împărații au declarat ulterior, într-un Rescript, că el ar avea dreptul la o acțiune directă după ce banii i-au fost
luați, așa cum spune și Marcellus în Cartea a șaptea a Digestului.
19. Papinianus, Opinii, Cartea a X-a.
În cele din urmă, atunci când banii sunt recuperați, se stabilește că nu trebuie plătită o dobândă, deoarece este vorba de
proprietate și nu de persoană.
20. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
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Banii fiind recuperați, se va acorda o acțiune echitabilă împotriva fideiusorului care a fost eliberat.
21. Paulus, Întrebări, Cartea a III-a.
Titius, care îmi datora bani, a căror plată era garantată prin gajuri și care era, în același timp, debitor al Trezoreriei, mi-a plătit
ceea ce îmi datora, iar ulterior Trezoreria, profitând de dreptul său, m-a privat de bani. S-a pus întrebarea dacă ar trebui să se
elibereze gajurile. Marcellus consideră, pe bună dreptate, că, dacă Trezoreria m-a privat de ceea ce mi s-a plătit, eliberarea
gajurilor nu ar fi avut loc. Nu cred că ar trebui admisă distincția celor care susțin că este o diferență dacă au fost recuperați
banii identici plătiți sau o sumă egală cu aceștia.
22. Marcianus, Despre informatori.
Proprietatea care este în litigiu nu ar trebui să fie vândută de către administratorul veniturilor imperiale, ci vânzarea ei ar
trebui amânată; așa cum au afirmat Divinii Severus și Antoninus într-un Rescript. Iar dacă o persoană acuzată de înaltă
trădare ar muri, iar moștenitorul său este gata să dovedească nevinovăția defunctului, ei au ordonat ca vânzarea proprietății să
fie suspendată; și, în general, au interzis ca proprietatea care este în litigiu să fie vândută de către Managerul Veniturilor
Imperiale.
(1) Managerii Veniturilor Imperiale pot, totuși, să vândă bunuri care au fost gajate. Dacă, totuși, aceasta a fost grevată în
favoarea altuia prin dreptul de gaj, managerul veniturilor imperiale nu trebuie să lezeze drepturile creditorilor; dar dacă
rămâne ceva din proprietate, managerul veniturilor imperiale este autorizat să dispună de ea cu condiția de a satisface mai
întâi creditorii privilegiați, iar dacă rămâne vreun surplus, acesta va fi vărsat în Trezorerie; sau dacă Trezoreria primește
întregul preț, el însuși trebuie să facă plata; sau dacă administratorul veniturilor imperiale a vândut pur și simplu bunurile, el
va dispune ca banii care se dovedesc a fi datorați oricărui creditor privat să îi fie plătiți. Acest lucru l-au declarat Divinii
Severus și Antoninus într-un Rescript.
(2) Divinul Pius a declarat într-un Rescript că nu era dispus să accepte donația unui proces, chiar dacă partea care se oferea să
îl dea ar fi spus că intenționează să lase întreaga sa avere împăratului; și, de asemenea, că nu va accepta o parte din
proprietate ca donație. El a adăugat că o astfel de persoană ar trebui să fie pedepsită pentru că nutrește un asemenea plan
josnic și răuvoitor, iar pedeapsa ar trebui să fie aplicată chiar în momentul apariției sale, dacă nu pare a fi prea severă.
(3) Deoarece nimeni nu este obligat să dea informații, celui care a făcut-o odată nu i se permite să se dezică, așa cum au
afirmat Divinii Severus și Antoninus într-un Rescript; și aceeași regulă se aplică chiar dacă informatorul ar fi putut da anunțul
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la îndemnul altuia. În Rescript s-a afirmat clar că informatorul trebuie să fie ascultat dacă dorește să retragă denunțul, cu
condiția să se plângă că persoana care l-a angajat a renunțat.
23. Callistratus, Despre drepturile trezoreriei, Cartea a II-a.
Atunci când un informator, care a început singur procedurile fără a menționa pe cineva ca fiind cel care l-a îndrumat să facă
acest lucru, se dezice ulterior, dând ca scuză faptul că persoana care l-a angajat s-a retras, Frații Divini au declarat într-un
Rescript că acesta ar trebui să fie pedepsit.
24. Marcianus, Despre informatori.
Nu numai informatorul este pedepsit dacă nu-și dovedește afirmațiile, ci și persoana care l-a îndrumat să le facă și pe care
informatorul ar trebui să o oblige să se prezinte.
25. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XIX-a.
A fost decretat și stabilit de împăratul Severus că, în nici un caz, nu trebuie să se ceară cuiva să arate când a obținut bunurile
denunțate la Trezorerie, ci ca informatorul să dovedească ceea ce afirmă.
26. Același, Despre Sabinus, cartea XXXI.
Atunci când cineva acuzat de o crimă capitală își emancipează fiul, pentru ca acesta să poată accepta o moștenire, se prevede
într-un Rescript că nu se consideră că a făcut acest lucru cu scopul de a frauda creditorii, pentru motivul că proprietatea nu a
fost dobândită de el.
27. Același, Despre Edict, Cartea XXXIV.
Atunci când un soț nu îl urmărește pe ucigașul soției sale, Divanul Severus a stabilit într-un Rescript că zestrea trebuie
confiscată la Trezorerie, în măsura interesului soțului.
28. Același, Disputații, Cartea a III-a.
Atunci când cineva se obligă față de mine, grevând orice proprietate "pe care o are sau poate avea", iar ulterior încheie un
contract cu Trezoreria; trebuie reținut că Trezoreria va avea prioritate în ceea ce privește orice lucru dobândit ulterior.
Aceasta a fost opinia lui Papinianus și a fost stabilită și de constituții, căci Trezoreria anticipează gajul.
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29. Același, Disputații, cartea VIII.
Condiția celui care își corupe informatorul este că este considerat ca fiind învins, căci această regulă a fost stabilită în
cazurile fiscale. Cea mai bună opinie este că această pedeapsă îl face răspunzător individual pe cel care își corupe
informatorul, dar nu se transmite împotriva moștenitorului său. Căci cauza în care s-au plătit banii nu se încheie; nici nu se
stinge dreptul la acțiune, nici nu se consideră că a avut loc o condamnare; dar este necesar ca mai întâi să se ofere probe și să
se pronunțe o hotărâre cu referire la infracțiune; căci este clar că trebuie revizuită cauza care a fost odată decisă prin
intermediul corupției informatorului. Dacă corupătorul ar fi mort, acest lucru nu împiedică să fie audiat din nou, deoarece, în
acest caz, nu este vorba de restituirea pedepsei, ci de restituirea cauzei în sine.
(1) Este stabilit că cel care a afirmat că un testament este falsificat poate intra în moștenire; dar dacă acțiunile îi sunt refuzate,
va exista un motiv pentru ca Trezoreria să intervină; iar obligațiile care s-au contopit prin acceptarea moștenirii nu sunt
restituite.
(2) Pentru că, în cazul în care un om nu a răzbunat moartea defunctului, după ce a intrat pe moștenirea acestuia, Împăratul
nostru, împreună cu Tatăl său, a declarat într-un Rescript că obligațiile care au fost contopite nu trebuie restabilite.
30. Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
Administratorii veniturilor imperiale nu trebuie să vândă administratorii care au în grijă bunurile dobândite de Trezorerie,
ceea ce a fost declarat de împărații Severus și Antoninus într-un Rescript, iar dacă au fost manumiți, aceștia trebuie să fie
readuși la sclavie.
31. Același, Institutes, Cartea a IV-a.
Divinul Commodus a afirmat într-un Rescript că proprietatea ostaticilor, la fel ca și cea a captivilor, trebuie să fie întoarsă la
Trezorerie.
32. Același, Institutele, Cartea a XIV-a.
Dacă, cu toate acestea, ei și-au asumat folosirea togii romane și au acționat întotdeauna ca cetățeni romani, Divinul Comodus
a afirmat într-un Rescript adresat administratorilor veniturilor imperiale care aveau în grijă proprietăți că drepturile lor erau
fără îndoială, prin îngăduința împăratului, distincte de cele legate de condiția de ostatici și, prin urmare, că aceleași drepturi le
vor fi păstrate dacă vor fi numiți moștenitori de către cetățeni romani competenți.
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33. Ulpianus, Opinii, Cartea I.
Cel care a intrat în patrimoniul unui datornic fiscal începe să fie supus privilegiilor Trezoreriei.
34. 34. Macer, Public Prosecutions, Book II.
Împărații Severus și Antoninus au afirmat într-un Rescript către Asclepiades: "Tu, care, după ce nu te-ai apărat, ai preferat să
cumperi judecata atunci când ai fost acuzat de crimă, ești pe bună dreptate obligat să plătești cincizeci de solzi către
Trezorerie, întrucât, lăsând în afara atenției examinarea cazului tău, te-ai făcut pasibil de această pedeapsă; căci trebuie
susținut că cei care sunt implicați în chestiuni în care Trezoreria este interesată, trebuie să se angajeze în apărarea cazurilor
lor în
bună credință, și să nu încerce1 să își cumpere adversarii sau judecătorii."
35. Pomponius, Epistole, Cartea a XI-a.
În Julianus se afirmă că, dacă un particular ar susține că averea lui Lucius Titius îi aparține, când aceeași avere este
revendicată de Trezorerie, se pune întrebarea dacă dreptul Trezoreriei ar trebui mai întâi cercetat și acțiunile celorlalte părți ar
trebui admise; sau dacă ar trebui oprită colectarea creanțelor creditorilor individuali, pentru a împiedica prejudicierea cazului
guvernului. Acest lucru a fost stabilit în decretele Senatului.
36. Papinianus, Opinii, Cartea a III-a.
37. În cazul în care terenurile au fost vândute de către Trezorerie, s-a decis că cumpărătorul este răspunzător pentru orice
impozit deja datorat pe acestea.
37. Același, Opinii, Cartea a X-a.
Atunci când s-a stabilit că o penalitate nu trebuie să fie cerută de Trezorerie, decât dacă creditorii recuperează ceea ce li se
datorează, aceasta înseamnă că privilegiul referitor la penalitate nu trebuie exercitat împotriva creditorilor, și nu că Trezoreria
trebuie să piardă dreptul obișnuit de care se bucură particularii.
38. Același, Opinii, cartea XIII.
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Trezoreria a fost înfrântă într-un caz în care se pretindea că un testament a fost falsificat, dar, înainte ca această chestiune să
fie tranșată, s-a stabilit, prin informațiile unei alte persoane, că moștenirea era fără proprietar. Am considerat că recoltele care
fuseseră adunate după prima acțiune nu trebuie separate de aceasta, deoarece, după ce a fost alăturată emisiunea, moștenitorul
desemnat nu are dreptul la beneficiul Decretului Senatului.
(1) Am dat ca fiind de părere că nu a îndeplinit rolul de informator cel care a susținut că banii pe care o altă persoană îi avea
în posesia sa aparțineau administrației din timpul său, deși nu a putut dovedi acest lucru, pentru motivul că a acționat în nume
propriu.
39. Același, Opinii, Cartea a XVI-a.
O sentință nu poate adjudeca un bun la Trezorerie fără a include pedeapsa exilului perpetuu.
(1) Am dat ca părere că cel care a cerut ca riscul unei condamnări comune să fie împărțit, deoarece părțile condamnate ar fi
solvabile dacă înstrăinările pe care le-au făcut în mod fraudulos ar fi revocate, nu pare să fi dat informații la Trezorerie despre
o cauză în care erau implicați bani.
40. Paulus, Întrebări, cartea XXI.
Un moștenitor a fost acuzat după cum urmează: "Vă cer să îi dați lui Titius terenul pe care v-am cerut deja să i-l dați". Dacă
Titius nu este capabil să primească terenul, moștenitorul nu poate scăpa de pedeapsa unei încredințări implicite; deoarece
acesta nu este lăsat public, deoarece nu se poate afla ce este din citirea testamentului. În mod similar, nu face un legat deschis
cel care o face în felul următor: "Vă rog, moștenitorii mei, să executați cu fidelitate ceea ce v-am cerut". Și, într-adevăr, în
primul caz, testatorul pare să fi meditat o fraudă și mai mare, deoarece nu numai că a intenționat să eludeze legea, dar și
interpretarea acesteia cu referire la trusturile implicite; deoarece, deși a menționat o suprafață de teren, nu se poate ști de
transferul căreia a fost însărcinat moștenitorul, deoarece lipsa de identitate a proprietății face ca testamentul să fie obscur.
(1) În cazul în care un patron se însărcinează cu o încredere secretă, pentru a o putea plăti din partea sa, nu se spune că a
comis o fraudă, deoarece aceasta a fost luată din proprietatea sa.
41. Același, Opinii, cartea XXI.
Cel care a cumpărat de la Trezorerie un bun care nu avea proprietar este răspunzător de o acțiune care ar fi putut fi intentată
împotriva defunctului.
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42. Valens, Trusts, Cartea a V-a.
Arrianus Severus, prefect al Trezoreriei, într-un caz în care moștenirea celui care fusese însărcinat în secret cu un trust în
beneficiul unei persoane care nu putea să îl primească, iar bunurile fiduciarului erau confiscate, a decis că cel căruia îi fusese
lăsat trustul avea încă dreptul de a da informații, conform Constituției Divinului Traian.
(1) Mai mult, pentru motivul că unele persoane dau dovadă de ingratitudine față de privilegiul acordat de Divinul Traian și,
după ce au dezvăluit existența unui trust secret, se compromit cu posesorii și, după ce au fost chemate prin Edict, nu răspund,
Senatul a decretat că trebuie să se colecteze de la cel care a acționat în acest mod atât de mult cât ar fi obținut Senatul prin
intermediul informatorului, dacă acesta și-ar fi dovedit afirmațiile; iar dacă frauda posesorului ar fi fost stabilită în fața
prefectului, ar fi trebuit să se colecteze de la el o sumă egală cu cea pe care ar fi fost obligat să o plătească dacă ar fi fost
condamnat.
43. Ulpianus, Trusts, Cartea a VI-a.
Împăratul nostru a afirmat într-un Rescript că Trezoreria ar avea dreptul la o acțiune reală atunci când se stabilește existența
unui trust secret.
44. Paulus, Sentințe, Cartea I.
Nu este informator cel care, în scopul protejării propriului caz, furnizează informații Trezoreriei.
45. Același, Sentințe, Cartea a V-a.
Înstrăinarea de bunuri, fie prin donație, fie în orice alt mod, în scopul fraudării Trezoreriei, este revocată. Aceeași regulă de
drept se aplică, chiar dacă nu este revendicată, căci frauda este pedepsită în mod egal în toate cazurile.
(1) Averea celor care expiră în închisoare, în lanțuri sau în cătușe, fie că mor testamentar, fie că mor intestat, nu este luată de
la moștenitorii lor.
(2) Averea celui care se sinucide nu este dobândită de Trezorerie, înainte de a se dovedi că acesta și-a pus mâna cu violență
pe el însuși din cauza unei crime pe care a comis-o. Moștenirea celui care s-a sinucis din cauza vreunei infracțiuni grave pe
care a săvârșit-o se confiscă la Trezorerie. Dacă, însă, a comis fapta din cauza oboselii vieții sau din cauza mortificării
rezultate din îndatorare, sau din cauza incapacității de a suferi o boală, moștenitorii săi nu vor fi tulburați, ci li se va permite
să preia succesiunea.
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(3) S-a hotărât că orice acordare de libertate făcută de un debitor în scopul de a frauda Trezoreria va fi revocată. Când, totuși,
el cumpără un sclav de la altul pentru a-l mantui, acest lucru nu este interzis, deoarece atunci îi poate acorda libertatea.
(4) Printre bunurile care pot fi denunțate la Trezorerie se numără instrumentele scrise sau biletele; dar este stabilit că acele
documente care se referă la drepturile persoanelor private trebuie să fie returnate celor care le cer.
(5) Nimeni nu poate fi obligat să furnizeze instrumente sau documente publice împotriva Trezoreriei.
(6) Trezoreria însăși furnizează copii ale documentelor sale, cu condiția ca cel care are dreptul de a obține copii să nu se
folosească de ele nici împotriva Trezoreriei, nici împotriva statului. Destinatarul este obligat să furnizeze garanții că nu va
face acest lucru, iar dacă se folosește de ele contrar interdicției, își va pierde procesul.
(7) Ori de câte ori se tranzacționează orice afacere cu Trezoreria, trebuie să se obțină permisiunea de a introduce documentele
acesteia, pentru ca acest lucru să se facă în mod legal; iar acestea trebuie să fie certificate de către grefier. Dacă acestea sunt
introduse în orice alt mod, cel care le prezintă își va pierde procesul.
(8) Ori de câte ori aceeași cauză este audiată a doua oară în fața Trezoreriei, se poate cere în mod legal citirea documentelor a
căror prezentare nu a fost solicitată până atunci.
(9) Cel care, după ce a fost chemat în judecată de Trezorerie în contul altuia, plătește datoria, poate foarte just să intenteze o
acțiune în justiție pentru a recupera bunurile celui pentru care a făcut plata, situație în care se obișnuiește să i se ofere un
ajutor special.
(10) Atunci când debitorii Trezoreriei solicită o amânare în scopul obținerii de bani, s-a stabilit că nu trebuie să fie refuzați.
Alocarea termenului este lăsată la discreția instanței; cu condiția ca, în cazul sumelor mari, să nu se acorde mai mult de trei
luni, iar în cazul celor mici, nu mai puțin de două. Un termen mai lung trebuie să fie solicitat împăratului.
(11) Atunci când bunurile debitorului principal sunt achiziționate de Trezorerie, fideiusorii vor fi eliberați, cu excepția
cazului în care solvabilitatea acestuia este îndoielnică, iar ei au devenit responsabili pentru restul datoriei neplătite.
(12) Atunci când din vânzarea bunurilor unui debitor de către Trezorerie s-a obținut mai mult decât ceea ce este datorat,
restituirea surplusului poate fi cerută în conformitate cu justiția și rațiunea.
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(13) Un locator nu poate transfera nimic din terenurile Trezoreriei și nu poate vinde chiparoși sau măslini dacă nu îi
înlocuiește cu alții; nu poate tăia nici alți pomi fructiferi și, după ce s-a făcut o estimare a valorii proprietății, poate fi acționat
în judecată pentru daune de patru ori mai mari.
(14) Nici pământul nu poate fi închiriat și nici taxele nu pot fi cultivate de către minorii care nu au împlinit 25 de ani, pentru
a-i împiedica să se prevaleze de privilegiul vârstei în raport cu Fiscul.
46. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a VI-a.
Va fi lipsit de succesiune, ca fiind nedemn, cel care, după ce a fost numit moștenitor, ca fiu, este declarat ca fiind supozit,
după moartea celui care se spune că i-a fost tată.
(1) Cel care, cu bună știință, încearcă să fraudeze Trezoreria este obligat să restituie nu numai bunurile pe care le-a dobândit
prin fraudă, ci și cât mai mult.
(2) Atunci când un guvernator, un director al fiscului imperial sau oricine altcineva cumpără ceva într-o provincie în care
deține o funcție, chiar dacă acest lucru a fost realizat prin intermediul unei alte persoane, acesta va fi pedepsit prin anularea
contractelor, iar valoarea estimată a bunurilor va fi vărsată în Trezorerie. Căci celui care are în grijă afacerile unei provincii îi
este chiar interzis să construiască o navă în ea.
(3) Trezoreria are întotdeauna dreptul de gaj.
(4) Oricine invocă o compensație împotriva Trezoreriei trebuie să arate în termen de două luni ceea ce i se cuvine.
(5) S-a hotărât frecvent că ceea ce datorează Trezoreria poate fi compensat cu ceea ce îi datorează debitorii, cu excepția
tributului și a impozitelor și a plăților pentru bunurile cumpărate de la Trezorerie, precum și a ceea ce este datorat în contul
subzistenței.
(6) Cel care a fost acuzat de o infracțiune își poate administra bunurile, iar debitorul său îl poate plăti cu bună-credință.
(7) Agenților care dețin orice slujbă oficială și administratorilor veniturilor imperiale le este interzis să vândă proprietăți fără
a se consulta mai întâi cu împăratul, iar dacă fac acest lucru, vânzarea va fi invalidă.
(8) Un sclav al Împăratului, care intră pe o proprietate din ordinul unui Manager al Veniturilor Imperiale, dobândește
proprietatea în beneficiul Împăratului, dacă acesta din urmă consimte.
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(9) În cazul în care mai multe persoane au fraudat Trezoreria, nu rezultă că fiecare dintre ele este răspunzător în întregime, ca
în cazul acțiunii de furt, ci toți vor datora o pedeapsă de patru ori mai mare decât suma, fiecare în proporție cu partea sa
individuală. Este clar că cei care sunt solvabili vor fi răspunzători pentru cei care nu sunt solvabili.
47. Paulus, Decrete, Cartea I.
O femeie pe nume Moschis, care era îndatorată la Trezorerie în contul unui contract de arendă pentru cultivarea impozitelor,
a lăsat mai mulți moștenitori, de la care, după ce moștenirea a fost acceptată, Faria Senilla și alții, au cumpărat anumite
terenuri. Atunci când a fost intentat un proces împotriva lor pentru un sold datorat de Moschis, aceștia susținând că
moștenitorii acestuia din urmă erau solvabili și că multe alte persoane au cumpărat proprietăți de la ei, împăratul a considerat
că este drept ca mai întâi să se recurgă la moștenitori și ca toți posesorii să fie dați în judecată pentru sold. Și aceasta a fost
decizia sa.
(1) Aemilius Ptolemeu a închiriat un teren de la Trezorerie și, treptat, l-a subînchiriat mai multor persoane pentru o chirie mai
mare decât fusese el însuși de acord să plătească. Administratorii veniturilor imperiale i-au intentat un proces pentru tot ceea
ce încasase. Trezoreria a considerat că acest lucru era atât nedrept, cât și inutil, deoarece el închiriase terenul celorlalți pe
propriul risc, și, prin urmare, s-a decis că poate fi dat în judecată doar pentru suma pentru care el, în calitate de locator, s-a
făcut răspunzător.
48. Același, Decrete, Cartea a II-a.
Statius Florus, în testamentul său scris, îl însărcinase în secret pe moștenitorul său, Pompei, să dea o suprafață de teren și o
anumită sumă de bani cuiva care nu avea dreptul să le primească, și a luat precauția de a pretinde lui Pompei o garanție prin
care îl obliga să predea ceea ce îi lăsase ca moștenire privilegiată. Ulterior, respectivul Florus, după ce i-a numit moștenitori
pe același Pompei și pe un anume Faustinus printr-un al doilea testament, nu i-a lăsat lui Pompei nicio moștenire
preferențială. Persoana care nu avea dreptul să primească moștenirea a informat împotriva sa. Împărații, după ce au fost
consultați de administratorii veniturilor imperiale, au declarat într-un rescript că, dacă nu se poate dovedi că testatorul s-a
răzgândit, trustul trebuie executat. Iar Pompei, după ce a fost judecat în consecință, a cerut ca povara să fie suportată de
întreaga moștenire, pentru că el nu a primit moștenirile preferate și nu se putea considera că testatorul a perseverat doar într-o
parte a intenției sale inițiale. S-a decis, în general, că primul testament nu mai exista, iar dacă testatorul a lăsat o moștenire
privilegiată în primul său testament, aceasta nu putea fi solicitată în temeiul celui de-al doilea, cu excepția cazului în care
acesta din urmă a dispus acest lucru. S-a decis, de asemenea, că, deoarece moștenitorul nu putea dovedi că i-au fost lăsate
moșteniri privilegiate, acesta era obligat doar să execute încrederea în temeiul obligației pe care o executase.
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(1) O mamă, care fusese desemnată moștenitoare, a fost solicitată să transfere moștenirea către Cornelius Felix, după moartea
sa. Moștenitoarea desemnată, fiind condamnată de Trezorerie și toate bunurile ei confiscate, Felix a susținut că nu era pasibil
de pedeapsă, deoarece aceasta fusese deja decisă. Dar cum ziua încredințării nu sosise încă, din motivul că el însuși ar putea
muri mai întâi sau că mama ar putea dobândi alte bunuri, cererea sa a fost între timp respinsă.
49. Același lucru, cu privire la trusturile implicite.
Cel căruia i s-a lăsat un trust secret, după ce a dat informații că nu are dreptul să îl primească, s-a pus întrebarea dacă, potrivit
privilegiului Divinului Traian, avea dreptul la trei pătrimi din valoarea trustului sau doar la jumătate din ea. Există un rescript
al împăratului Antoninus în această privință, după cum urmează: "Împăratul Antoninus către Julius Rufus. Dacă cel care și-a
angajat în secret credința de a preda o moștenire cuiva care nu este calificat legal să o primească, o predă după ce a dedus a
patra parte din ea, nu poate reține nimic, deoarece a patra parte care aparține moștenitorului însuși îi va fi luată și transferată
la Trezorerie. Prin urmare, persoana care a dat informația nu poate primi decât jumătate din trei pătrimi."
50. Același, Decrete, Cartea a III-a.
Valerius Patronus, procuror imperial, i-a adjudecat lui Flavius Stalticius anumite terenuri la un preț fix. Proprietatea a fost
ulterior oferită la o licitație, iar același Stalticius a cumpărat-o și a fost pus în deplină posesie a proprietății. A apărut o
problemă cu privire la recoltele strânse între timp. Patronus a afirmat că acestea aparțineau Trezoreriei. Și dacă au fost culese
între timp, între prima vânzare la licitație și următoarea adjudecare, este evident că ele ar aparține vânzătorului; pentru că în
mod obișnuit se spune că atunci când adjudecarea se face într-un anumit interval de timp, atunci se asigură o condiție mai
bună. Nu ar trebui să întâmpinăm nicio dificultate, pentru că persoana căreia i-a fost adjudecat prima dată terenul este
aceeași. Dar cum cele două adjudecări au fost făcute înainte de recoltă, această opinie nu a fost respectată și s-a decis că
recoltele aparțineau cumpărătorului. Papinianus și Messius au introdus o nouă hotărâre pe motiv că, întrucât terenurile erau
închiriate unui chiriaș, era nedrept ca acesta să fie privat de toate recoltele; dar au considerat că acesta avea dreptul să le
culeagă și că cumpărătorul trebuia să primească chiria pentru acel an, de teamă că Trezoreria ar putea fi trasă la răspundere
de către chiriaș, întrucât nu i se permisese să se bucure de contractul de închiriere, la fel ca și cum acest lucru ar fi fost
convenit în momentul vânzării. De asemenea, s-a decis, în conformitate cu opinia lor, că, dacă terenul ar fi fost cultivat de
proprietar, cumpărătorul ar fi avut dreptul la toate recoltele, dar, întrucât a fost închiriat de chiriaș, cumpărătorul ar trebui să
primească chiria. Fiind întrebați de Tryphoninus ce părere vor avea cu privire la anumite fructe uscate care fuseseră culese
anterior pe teren, ei au răspuns că, dacă, după ce decizia a fost pronunțată, ziua de plată a chiriei nu a sosit încă, cumpărătorul
ar fi avut dreptul și la acestea.
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Tit. 15. Cu privire la captivi, la dreptul de postliminium și la persoanele răscumpărate de la
inamic.
1. Marcellus, Digest, Cartea XXII.
Dacă sclavul cuiva care a fost luat prizonier de dușman va încheia ulterior o stipulație sau dacă i se va lăsa o moștenire
sclavului său după ce acesta a căzut în mâinile dușmanului, moștenitorii săi vor avea dreptul la ea, pentru motivul că, dacă ar
muri în timpul captivității, ar fi dobândită de moștenitorul său.
2. Același, Digest, cartea XXXIX.
Dreptul de postliminium se atașează navelor mari și celor folosite pentru transportul de mărfuri din cauza obiceiului de
război; dar nu se aplică celor ale pescarilor sau navelor cu vele rapide construite pentru plăcere.
(1) De asemenea, un cal sau o iapă ruptă la frâu este dobândit prin dreptul de postliminium, pentru că au putut scăpa fără vina
călărețului.
(2) Aceeași regulă de drept nu se aplică armelor, deoarece acestea nu se pierd fără rușine. Prin urmare, armele nu pot fi
recuperate prin dreptul de postliminium, deoarece este dezonorant să le pierzi.
3. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXXVII.
Aceeași regulă se aplică și în cazul hainelor.
4. Modestinus, Reguli, Cartea a III-a.
Înainte se considera că cei care sunt luați de inamic sau care se predau acestuia aveau dreptul la postliminium, după
întoarcerea lor. Dar cel care se predă inamicului și, după întoarcere, nu este primit de noi, este oare cetățean roman? Acest
lucru a fost decis în mod diferit de Brutus și Scaevola. Rezultatul este că el nu-și poate recăpăta cetățenia.
5. Pomponius, Despre Quintus Mucius, cartea XXVII.
Dreptul de postliminium există atât în război, cât și în pace.
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(1) În război, când cei care ne sunt dușmani prind pe unul dintre noi și îl duc în fortificațiile lor, căci dacă se întoarce în
timpul aceluiași război, va avea dreptul de postliminium, adică i se vor restitui toate drepturile, ca și cum nu ar fi fost
capturat. Înainte de a fi dus în fortificațiile inamicului, el rămâne cetățean și se înțelege că s-a întors dacă ajunge la prietenii
noștri sau în interiorul apărărilor noastre.
(2) Dreptul de postliminium este acordat și în timp de pace; căci dacă există o națiune între care și noi nu există nici prietenie,
nici ospitalitate, nici vreo legătură de atașament, ea nu este, într-adevăr, inamicul nostru. Cu toate acestea, tot ceea ce ne
aparține și trece sub controlul său devine proprietatea sa, iar orice om liber al poporului nostru luat în captivitate de o astfel
de națiune devine sclavul său. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care ceva ce aparține acestei națiuni ajunge în mâinile
noastre și, prin urmare, dreptul de postliminium este acordat în acest caz.
(3) Dacă un captiv a fost manumit de noi și se întoarce la prietenii săi, se înțelege că s-a întors în baza dreptului de
postliminium doar dacă preferă să meargă la ei, decât să rămână în țara noastră. De aceea, în cazul lui Attilius Regulus, pe
care cartaginezii l-au trimis la Roma, s-a decis că nu s-a întors în baza dreptului de postliminium, pentru că a jurat că se va
întoarce în Cartagina și nu avea intenția de a rămâne la Roma. De aceea, când a fost promulgată o lege cu referire la un
anumit interpret, pe nume Menander, care, după ce a fost manuntit în timp ce se afla în mâinile noastre și a fost trimis înapoi
la poporul său, prevăzând că ar trebui să rămână cetățean roman, acest lucru nu a fost considerat necesar, deoarece dacă ar fi
avut intenția de a rămâne la rudele sale, ar fi încetat să mai fie cetățean; dar dacă se aștepta să se întoarcă, ar fi rămas totuși
cetățean și, prin urmare, legea era superfluă.
6. Același, diverse pasaje, Cartea I.
În cazul în care o femeie care, din cauza unei anumite infracțiuni, fusese condamnată la muncă în saline, a fost ulterior
capturată de hoți aparținând unei națiuni străine, vândută prin dreptul de comerț și apoi răscumpărată, a fost readusă la starea
ei anterioară, prețul răscumpărării trebuia să fie plătit de Trezorerie Centurionului Coccius Firmus.
7. Proculus, Epistole, Cartea a VIII-a.
Nu mă îndoiesc că există națiuni libere și unite care ne sunt străine și că între noi și ele nu există dreptul de postliminium.
Căci ce nevoie ar mai fi de un drept de postliminium între noi și ele, întrucât ele, când sunt la noi, își păstrează libertatea și
proprietatea bunurilor lor, la fel ca la ele acasă; și același lucru ni se întâmplă și nouă când suntem la ele.
(1) Un popor liber este acela care, atunci când este unit, nu este supus dominației niciunui alt popor. De asemenea, poate fi
unit în prietenie printr-o alianță în condiții de egalitate, sau poate fi inclusă într-un tratat prevederea că acest popor va apăra
cu zel maiestatea altuia; căci acest lucru este adăugat pentru a se înțelege că cel din urmă are dreptul la supremație, și nu că
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primul nu este liber. Și așa cum îi considerăm liberi pe clienții noștri, deși, deși sunt oameni buni, nu ne sunt superiori în
autoritate sau demnitate, tot așa ar trebui să se înțeleagă că sunt liberi și cei care ar trebui să apere cu zel maiestatea noastră.
(2) În cazul în care persoanele din statele aliate sunt acuzate de infracțiuni în timp ce se află la noi, le pedepsim după ce au
fost condamnate.
8. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a III-a.
O soție nu poate fi recuperată de soțul ei în temeiul dreptului postliminium, așa cum un fiu poate fi recuperat de tatăl său, ci
numai atunci când femeia dorește acest lucru și cu condiția ca ea să nu se fi căsătorit cu un alt bărbat după timpul prescris.
Dacă ea dorește și nu există niciun motiv legal care să o împiedice, ea va fi pasibilă de pedepsele separării.
9. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea IV.
Atunci când un copil născut în mâinile dușmanului se întoarce în baza legii postliminium, el va avea dreptul la privilegiile
unui fiu; căci, potrivit unui Rescript al împăratului Antoninus și al Divinului său Părinte, adresat lui Ovinius Tertullus,
guvernatorul provinciei Mysia inferioară, nu există nicio îndoială că el are dreptul de postliminium.
10. Papinianus, Întrebări, Cartea XXIX.
Un tată, după ce și-a numit moștenitor pe fiul său, care nu ajunsese încă la pubertate, și a făcut o substituire pentru el, a fost
capturat de inamic și a murit în mâinile lor; iar minorul, după aceea, a murit, s-a considerat de către unele autorități că
moștenitorul de drept ar trebui să fie admis la succesiune și că substituirea pupilară nu se aplică celui care a devenit propriul
său stăpân în timpul vieții tatălui său. Cu toate acestea, rațiunea de drept se opune acestei opinii; pentru motivul că, întrucât
tatăl, care nu s-a întors, se înțelege că era mort chiar în momentul în care a fost luat prizonier, substituția pupilară ar fi fost în
mod necesar valabilă.
(1) Dacă, după moartea tatălui, ar fi luat prizonier un minor numit sau dezmoștenit, s-ar putea spune că legea corneziană, care
nu a menționat substituțiile pupilare, nu se referea decât la o persoană care avea capacitate testamentară. Cu toate acestea,
este clar că dreptul la moștenirea legală a unui minor captiv nu se dobândește imediat în termenii legii corneliene, deoarece
este adevărat că un minor nu are capacitatea de a face testament și, prin urmare, nu ar fi nepotrivit să se considere că pretorul
ar trebui să urmeze intenția tatălui nu mai puțin decât cea a legii și să acorde substitutului acțiuni echitabile împotriva
moștenirii.
11. Același, Întrebări, Cartea XXXI.
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Dacă fiul moare primul acasă, nu există nici un motiv pentru a discuta despre substituția pupilară, fie pentru că se înțelege că
fiul aflat sub controlul paternal a murit în timpul vieții tatălui său, fie pentru că, tatăl său nefiind întors, se consideră că, din
acest motiv, fiul a devenit propriul său stăpân chiar din momentul în care tatăl său a fost luat de dușman.
(1) Dacă, totuși, amândoi se află în captivitate, iar tatăl moare primul, legea corneziană va fi suficientă pentru a stabili
substituția pupilară, la fel ca și în cazul în care fiul ar muri acasă după ce tatăl a expirat în mâinile dușmanului.
12. Tryphoninus, Disputații, Cartea IV.
Dreptul de postliminium există atât în război, cât și pe timp de pace, cu referire la cei care au fost luați prizonieri în timpul
ostilităților și cu privire la care nu s-a încheiat nicio înțelegere. Servius spune că această decizie a fost luată pentru că romanii
doreau ca cetățenii lor să aibă mai multe speranțe de a se întoarce cu prestigiu militar decât în timpul păcii. Dar, dacă războiul
ar izbucni brusc, cei care în timpul păcii au ajuns sub controlul altora, vor deveni sclavii celor care sunt acum dușmanii noștri
și care, prin propria lor faptă, au fost capturați de aceștia? Aceștia vor avea dreptul la postliminium atât în timpul războiului,
cât și în timpul păcii, cu excepția cazului în care s-a prevăzut printr-un tratat că nu se vor bucura de acest drept.
(1) Atunci când cineva este luat prizonier de către inamic, cei aflați sub controlul său rămân nesiguri dacă sunt proprii lor
stăpâni sau dacă ar trebui să fie considerați în continuare fii sub autoritatea paternă; căci dacă tatăl moare în timp ce se află în
mâinile inamicului, ei devin independenți chiar din momentul în care a fost capturat; iar dacă acesta se întoarce, se consideră
că nu au fost niciodată liberi de sub controlul său. Prin urmare, în ceea ce privește orice proprietate pe care ar putea să o
dobândească între timp, fie prin stipulație, livrare sau moștenire (deoarece ei nu pot deveni moștenitori legali), ar trebui să se
analizeze?de exemplu, atunci când el nu se întoarce, iar unii dintre ei au fost numiți moștenitori ai întregii proprietăți, sau ai
unei părți din aceasta, sau atunci când unii dintre ei au fost dezmoșteniți?dacă această proprietate, în conformitate cu termenii
legii corneliene, ar trebui să fie considerată ca aparținând proprietății captivului, sau dacă ar trebui să fie considerată ca fiind
a lor. Cea din urmă opinie este cea mai bună. Regula este diferită în ceea ce privește orice lucru dobândit de către sclavii
captivului; și acest lucru este rezonabil, deoarece sclavii au format și continuă să fie o parte a proprietății sale, iar cei care
devin proprii lor stăpâni sunt, în consecință, înțeleși ca fiind cei care au dobândit proprietatea pentru ei înșiși.
(2) Nu se poate stabili prin nicio constituție că ceea ce a fost făcut nu a fost făcut. Prin urmare, uzucapiunea unui bun care a
fost obținut de cel care l-a posedat el însuși și care ulterior l-a recuperat, este întreruptă, deoarece este cert că el a încetat să îl
mai posede. De aceea, Julianus spune că ar trebui să se considere, cu referire la bunurile a căror posesie a fost obținută prin
intermediul unor persoane supuse autorității sale și dobândită prin uzucapiune, sau care a fost ulterior inclusă sub termenul de
peculium, că uzucapiunea a fost încheiată în timpul prevăzut de lege, dacă aceleași persoane au rămas întotdeauna în posesie.
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Marcellus spune că nu contează dacă partea a avut ea însăși posesia sau a obținut-o prin intermediul cuiva aflat sub
autoritatea sa, dar ar trebui adoptată opinia lui Julianus.
(3) Fiul pe care captivul îl avea sub controlul său se poate căsători între timp, deși tatăl său nu poate consimți la căsătorie și
nici nu-și poate refuza consimțământul. Prin urmare, nepotul său se va afla sub controlul său din momentul în care se va
întoarce din captivitate și va fi moștenitorul său propriu-zis, într-o anumită măsură, în ciuda lui, deoarece acesta nu și-a dat
consimțământul pentru căsătorie. Nu este nimic surprinzător în acest lucru, deoarece circumstanțele și necesitățile ocaziei,
precum și bunăstarea publică, impuneau o căsătorie.
(4) Soția captivului nu se află în starea de căsătorie, deși poate să o dorească extrem de mult și să rămână în casa soțului ei.
(5) Orice codicil pe care prizonierul l-ar fi putut scrie în timpul captivității sale nu poate, prin interpretarea strictă a legii, să
fie confirmat de un testament care a fost făcut de prizonier în timp ce se afla acasă, iar o încredere nu poate fi revendicată în
temeiul acestuia, deoarece nu a fost executat de o persoană cu capacitate testamentară. Dar, pentru că adevăratul principiu al
acestor chestiuni, și anume confirmarea lor ca depinzând de testament, a luat naștere în timp ce prizonierul se afla în țara sa
și, cum ulterior s-a întors și și-a recuperat drepturile prin legea postliminium, este conform cu cerințele umanității ca un astfel
de codicil să producă efecte, ca și cum între timp nu ar fi intervenit nicio captivitate.
(6) După întoarcerea captivului în temeiul dreptului postliminium, toate chestiunile juridice, în ceea ce îl privește, trebuie să
fie considerate ca și cum nu ar fi fost niciodată în mâinile inamicului.
(7) Când cineva răscumpără un sclav de la inamic, acesta devine proprietatea sa în momentul răscumpărării, deși știe că a
aparținut altcuiva; dar, oferindu-i prețul pe care l-a plătit, se va considera că s-a întors cu dreptul de postliminium pentru a fi
primit ca sclav.
(8) În cazul în care cineva cumpără un captiv, ignorând că este astfel și crezând că aparține vânzătorului, va părea că l-a
dobândit, ca să zicem așa, prin uzucapiune, astfel încât primul stăpân nu va avea puterea de a-i oferi celui de-al doilea prețul,
după ce a trecut timpul prevăzut? este un aspect pe care ar trebui să-l analizăm. S-a afirmat în opoziție cu aceasta că, în
conformitate cu constituția care a fost promulgată cu privire la captivi răscumpărați, un astfel de captiv devine sclavul
persoanei care l-a răscumpărat, iar ceea ce este deja al meu, nu se poate înțelege că am dobândit prin uzucapiune. Pe de altă
parte, întrucât constituția nu a înrăutățit condiția celui care a plătit răscumpărarea, ci, dimpotrivă, a îmbunătățit-o, este
nedrept și contrar intenției constituției ca dreptul mai vechi al cumpărătorului de bună credință să fie stins; și, prin urmare,
după ce s-a scurs timpul prevăzut, în care, dacă constituția nu ar face din captiv proprietatea celui care l-a răscumpărat, acesta
ar putea să-l dobândească prin uzucapiune, se poate spune în mod corect că, prin termenii acestei constituții, primul său
stăpân nu mai are niciun drept asupra sclavului.
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(9) Cu toate acestea, prin mancurtizarea sclavului, va înceta pur și simplu să mai fie stăpânul său, iar sclavul abandonat de el
va reveni sub controlul fostului său stăpân; sau îl face liber în așa fel încât darul libertății operează doar pentru a aduce o
schimbare de proprietate? Este cert că oricine este manumit în timp ce se află în mâinile inamicului devine liber; și totuși,
dacă fostul său stăpân îl găsește în apărarea noastră, deși nu a îmbrățișat cauza noastră și s-a întors cu intenția de a se întoarce
la inamic, stăpânul poate păstra sclavul prin dreptul de postliminium; această regulă nu este aceeași cu privire la persoanele
care sunt libere. Pentru că acestea din urmă nu se întorc prin dreptul de postliminium, decât dacă s-au întors la propriul popor
cu intenția de a îmbrățișa cauza lor și i-au părăsit pe cei de la care au venit; pentru că, așa cum spune Sabinus, fiecare are
puterea liberă de a-și stabili cetățenia, dar nu și dreptul de proprietate. Acest lucru, însă, nu face ca problema să fie foarte
greu de rezolvat, pentru că manumisiunea făcută în timp ce sclavul se afla în mâinile dușmanului nu prezintă nici un
impediment pentru concetățeanul nostru, stăpânul sclavului; dar partea în cauză, în conformitate cu legea noastră stabilită
printr-o constituție, a avut ca stăpân un cetățean roman și ne întrebăm dacă poate obține libertatea de la el. Căci ce s-ar
întâmpla dacă sclavul nu ar oferi prețul libertății sale stăpânului său, iar acesta din urmă nu ar avea puterea de a-l da în
judecată? Va fi liber sclavul care, fără niciun merit al său, ar fi putut obține libertatea de la stăpânul său? Acest lucru este
nedrept și contrar favorurilor acordate de strămoșii noștri pentru libertate. Este cert că, potrivit legii antice, orice om care a
cumpărat cu bună știință un sclav aparținând altuia de la cel care l-a răscumpărat, îl putea dobândi prin uzucapiune și îl putea
elibera; și în acest fel, fostul stăpân căruia îi aparținea sclavul înainte de captivitate, își pierdea toate titlurile asupra lui. Prin
urmare, de ce nu ar fi avut dreptul de a-l mantui?
(10) Dacă un sclav care urmează să fie liber sub o anumită condiție ar fi capturat de inamic și ar fi răscumpărat în timp ce
condiția este în curs, el va rămâne în starea sa anterioară.
(11) Dar care ar fi regula dacă el ar fi primit libertatea cu condiția de a plăti zece mii de sesterți? Întrebarea a fost pusă: din ce
ar trebui să o plătească? Căci dacă sclavului i s-ar fi permis să o plătească din peculium-ul său, nu s-ar putea spune, de
asemenea, că ceea ce posedă în mâinile celui care l-a răscumpărat ia locul a ceea ce ar fi putut obține în timp ce se afla în
mâinile dușmanului? Acesta este cu siguranță cazul în care peculium-ul a fost obținut din proprietatea celui care l-a
răscumpărat sau din propriile sale servicii; dar dacă provine din orice altă sursă, el poate plăti suma din aceasta, deoarece
considerăm cu indulgență că, în acest fel, el a respectat condiția.
(12) În cazul în care un sclav a fost dat în gaj, înainte de captivitate, după ce persoana care l-a răscumpărat a fost plătită, el
devine din nou supus obligației sale anterioare; iar dacă creditorul ar trebui să prezinte prețul răscumpărării celui care a plătito, el va avea atunci o dublă obligație, una care provine din datoria în sine, iar cealaltă din plata sumei pentru care sclavul a
fost eliberat; la fel ca și cum această obligație ar fi fost stabilită printr-o anumită constituție asemănătoare cu cea prin care un
creditor ulterior îl satisface pe unul anterior, cu scopul de a-și întări propriul gaj, cu excepția cazului în care, în acest caz,
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cazul este inversat, iar ultimul creditor, care acum este primul pentru că a făcut ca sclavul să se întoarcă la noi, ar trebui să fie
satisfăcut de cel care este anterior în timp, dar care are o creanță mai slabă.
(13) Atunci când un sclav aparține mai multor persoane, iar suma de răscumpărare a fost plătită celui care l-a răscumpărat, în
numele tuturor, el va reveni în proprietatea lor comună. În schimb, atunci când suma răscumpărării sale a fost plătită în
numele unuia singur sau al unora dintre proprietari, el va aparține celui sau celor care au făcut plata; astfel că aceștia își vor
recăpăta drepturile anterioare, în funcție de partea plătită de fiecare, și vor succeda celui care a cumpărat sclavul în măsura
părții celorlalți.
(14) Atunci când un captiv are dreptul la freedtfm în temeiul unui contract de încredere, el nu poate să o revendice, după ce a
fost răscumpărat, decât dacă rambursează persoana care l-a răscumpărat.
(15) Atunci când dușmanii capturează o persoană, care a fost deportată, în insula în care a fost trimisă, iar aceasta este
răscumpărată, dacă se va întoarce apoi în țara sa, va fi repusă în starea în care s-ar fi aflat dacă nu ar fi fost luată captivă, prin
urmare va fi deportată.
(16) Dacă, totuși, în cazul unui sclav capturat, a existat un motiv care a împiedicat dobândirea libertății sale, fie temporar, fie
perpetuu, condiția sa nu va fi schimbată prin răscumpărarea sa de la inamic; de exemplu, dacă se va dovedi că a încălcat
Legea Faviană sau că a fost vândut cu condiția de a nu fi manuntit. Persoana care l-a răscumpărat poate, între timp, să-l
dețină fără să suporte vreo pedeapsă.
(17) Prin urmare, oricine a fost capturat în timp ce lucra în mine și a fost răscumpărat, va fi întors la pedeapsa sa; dar nu
trebuie pedepsit ca fugar din mine, ci cel care l-a răscumpărat va primi suma răscumpărării din Trezorerie; așa cum a decis
împăratul nostru și Divanul Severus.
(18) În cazul în care un copil născut din Pamphila îți este lăsat moștenire și tu răscumperi pe mama lui, iar ea naște un copil
în timp ce se află în posesia ta, nu se va considera că ai dobândit copilul printr-un titlu lucrativ, ci se va face o estimare
conform judecății instanței, care va stabili valoarea copilului, ca și cum ar fi fost vândut în același timp cu mama lui și
cumpărat cu același preț. În cazul în care copilul s-a născut în mâinile inamicului (mama fiind însărcinată în momentul în
care a fost capturată) și este răscumpărat împreună cu mama sa pentru unul și același preț, și se face o ofertă egală cu suma
plătită pentru amândoi, aceasta va fi estimarea valorii copilului și se va considera că acesta a revenit în baza dreptului de
postliminium. Acest lucru este mult mai justificat atunci când există cumpărători diferiți pentru amândoi sau pentru unul
dintre ei. Totuși, în cazul în care cineva a răscumpărat pe fiecare dintre ei pentru un preț separat, diferitele sume trebuie să fie
oferite celui care i-a răscumpărat prin plata către dușman, astfel încât să se poată întoarce separat în temeiul dreptului de
postliminium.
3411

13. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Dacă mă voi da să fiu arogat de către tine și, ulterior, voi fi emancipat, se stabilește că, atunci când fiul meu se va întoarce din
captivitate, va fi considerat nepotul tău.
14. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Așa cum există două feluri de drept de postliminium, unul în virtutea căruia ne întoarcem de la dușman la prieteni, iar celălalt
prin care recuperăm ceva; atunci când un fiu aflat sub controlul paternal se întoarce, dublul drept de postliminium este unit în
el, căci tatăl său își recapătă autoritatea asupra lui, iar el însuși își recapătă toate drepturile.
(1) Un soț nu își recuperează soția în temeiul dreptului postliminium în același mod în care tatăl își recuperează fiul, dar
căsătoria poate fi reînnoită prin consimțământ.
15. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XII.
În cazul în care tatăl, după ce a fost răscumpărat, moare înainte de a rambursa persoana care l-a răscumpărat, iar fiul său oferă
suma răscumpărării după moartea sa, trebuie spus că el poate fi moștenitorul propriu-zis al tatălui său; dacă nu cumva cineva
poate spune cu mai multă subtilitate că tatăl, când a murit, a recuperat dreptul de postliminium, ca și cum ar fi fost eliberat de
un gaj, și a murit fără a fi obligat să plătească datoria sa, astfel încât are dreptul de a avea un moștenitor propriu-zis. Această
opinie nu este lipsită de rațiune.
16. Același, Despre Sabinus, cartea XIII.
Se consideră că cel care se întoarce de la dușman este considerat că a fost întotdeauna în țara sa înainte de întoarcere.
17. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Cei care, după ce au fost cuceriți prin forța armelor, se predau dușmanului, nu au dreptul la postliminium.
18. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXV.

3412

Conform tuturor normelor de drept, oricine nu se întoarce de la inamic este considerat ca fiind mort în momentul în care a
fost capturat.
19. Paulus, Despre Sabinus, Cartea XVI.
Dreptul de postliminium este acela de a recupera de la un străin bunurile pierdute și de a le readuce la starea lor anterioară;
acest drept a fost stabilit la noi și la alte popoare și regi liberi, prin obicei și prin lege. Căci atunci când recuperăm ceva ce am
pierdut prin război sau chiar în afara războiului, se spune că îl recuperăm prin dreptul de postliminium. Această regulă a fost
introdusă prin echitate naturală, astfel încât oricine a fost reținut pe nedrept de către străini își va recăpăta drepturile
anterioare ori de câte ori se va întoarce în țara sa.
(1) Se instituie un armistițiu atunci când se convine pentru o perioadă scurtă de timp și pentru moment ca adversarii să nu se
atace reciproc; și în acest timp dreptul de postliminium nu există.
(2) Persoanele care au fost capturate de pirați sau de tâlhari rămân libere.
(3) Oricine este considerat că s-a întors cu dreptul de postliminium atunci când trece frontierele noastre, așa cum pierde acest
drept de îndată ce trece dincolo de ele. Când, însă, vizitează un stat aliat sau prieten, sau un rege aliat sau prieten, se înțelege
că se întoarce imediat cu dreptul de postliminium, deoarece, cât timp a fost acolo, a început să fie în siguranță prin încrederea
în onoarea publică.
(4) De dreptul de postliminium nu se bucură dezertorul, căci cel care își abandonează țara cu rea intenție și cu intenții de
trădător este considerat dușman. Această regulă se aplică numai dezertorului care este liber, fie că este bărbat sau femeie.
(5) Dacă totuși un sclav dezertează la inamic, cum stăpânul său are dreptul de postliminium asupra lui, atunci când este luat
din întâmplare, se poate considera în mod foarte corect că și el are dreptul de postliminium, adică stăpânul său își va recăpăta
toate drepturile anterioare asupra lui; pentru ca o regulă contrară să nu fie la fel de dăunătoare pentru sclavul care rămâne
permanent în servitute, cum ar fi dăunătoare pentru stăpânul său.
(6) Dacă un sclav care trebuie să fie liber sub o condiție se întoarce după ce a dezertat, iar condiția este îndeplinită după
întoarcerea sa, el va deveni liber. Regula este însă diferită atunci când condiția a fost îndeplinită în timp ce se afla în mâinile
dușmanului; în acest caz, el nu se poate întoarce pentru el însuși, astfel încât să devină liber, și nici moștenitorul nu va avea
dreptul de postliminium asupra lui, deoarece nu se poate plânge, deoarece nu a suferit niciun prejudiciu; cu condiția ca
sclavul să fi obținut libertatea, dacă nu ar fi pierdut-o devenind dezertor.
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(7) Din nou, un fiu aflat sub controlul paternal, care este dezertor, nu se poate întoarce cu dreptul de postliminium, nici măcar
în timpul vieții tatălui său; deoarece tatăl său, precum și țara sa l-au pierdut, precum și pentru motivul că disciplina taberei a
fost întotdeauna mai apreciată de părinții romani, decât atașamentul față de copiii lor.
(8) În plus, nu numai că este înțeles ca dezertor cel care se alătură inamicului sau abandonează serviciul în timpul războiului,
ci și cel care dezertează în timpul unui armistițiu sau trece la o națiune între care și noi nu există prietenie și încheie un acord
cu reprezentanții acesteia.
(9) Dacă cineva care a cumpărat un captiv de la inamic cedează altuia, pentru o sumă mai mare, dreptul de gaj pe care el
însuși îl are pentru că l-a răscumpărat, nu persoana răscumpărată trebuie să plătească această sumă, ci cea dintâi; iar
cumpărătorul va avea dreptul la o acțiune de cumpărare împotriva celui care a făcut vânzarea.
(10) Dreptul de postliminium se aplică persoanelor de ambele sexe și tuturor condițiilor. Nu contează nici dacă sunt liberi sau
sclavi; căci prin acest privilegiu nu sunt recuperați doar cei care sunt capabili să lupte, ci toate ființele umane, pentru că sunt
de așa natură încât pot fi de folos, fie că dau sfaturi, fie în alte moduri.
20. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXXVI.
Dacă un prizonier, pentru care s-a dat garanția că se va întoarce de bunăvoie, rămâne la inamic, el nu va ?i avea apoi dreptul
la postliminium.
(1) Este adevărat că, atunci când inamicul a fost alungat de pe teritoriul pe care l-a luat, acest teritoriu va reveni foștilor
proprietari și nu va deveni proprietatea statului și nici nu va fi considerat pradă; pentru că pământul devine proprietatea
statului care este capturat de la inamic.
(2) Răscumpărarea conferă puterea de a se întoarce în țara sa și nu schimbă dreptul de postliminium.
21. Ulpianus, Opinii, Cartea a V-a.
Dacă cineva, după ce a răscumpărat o femeie născută liberă de la dușman, o păstrează la el cu intenția de a avea copii de la ea
și, ulterior, manumitează un copil născut de la ea, împreună cu mama sa, dându-i titlul de fiu natural, ignoranța soțului și a
tatălui nu trebuie să afecteze condiția celor pe care s-a arătat că îi manumitează; și ar trebui să se înțeleagă că din momentul
în care el a luat hotărârea de a avea copii de la mamă, că obligația de gaj la care era supusă aceasta se stinge; și de aceea se
stabilește că cea care s-a întors sub dreptul de postliminium era liberă și născută liberă și a născut un copil născut liber. În
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cazul în care, totuși, ea a fost luată în mod public ca pradă prin curajul unui soldat, iar tatăl nu a plătit nimănui bani ca
răscumpărare, se spune că, în momentul întoarcerii sale în temeiul dreptului de postliminium, ea nu a fost cu stăpânul ei, ci cu
soțul ei.
(1) Deși statul este frecvent lezat de disensiunile civile, totuși distrugerea lui nu este obiectul concursului. Cei care se împart
în facțiuni diferite nu ocupă poziția de dușmani între care există drepturile de captivitate și postliminium, și de aceea s-a
considerat că persoanele care au fost capturate și vândute, iar apoi manumise, au pretins în mod inutil de la împărat dreptul de
naștere liberă pe care nu-l pierd prin captivitate.
22. Julianus, Digest, Cartea LXII.
Bunurile celor care au căzut în mâinile dușmanului sau au murit acolo, indiferent dacă aveau sau nu capacitate testamentară,
aparțin celor cărora le-ar fi aparținut dacă nu ar fi fost capturați. Aceeași regulă este stabilită de legea corneziană cu referire
la tot ceea ce poate avea loc în cazurile în care cei interesați în moșteniri și tutelă ar fi fost implicați, dacă nu ar fi căzut în
mâinile dușmanului.
(1) Prin urmare, este evident că tot ceea ce va aparține moștenitorului celui care a fost luat de dușman, la care acesta din urmă
ar fi avut dreptul dacă s-ar fi întors în virtutea dreptului de postliminium. Mai mult, tot ceea ce sclavii prizonierilor stipulează
sau obțin, se înțelege că este dobândit de stăpânii lor, atunci când se întorc sub dreptul de postliminium; de aceea, va aparține
în mod necesar și celor care intră în posesia unei moșteniri sub legea corneziană. Dacă, totuși, nu apare niciun moștenitor sub
legea corneliană, proprietatea va aparține statului. Orice moștenire lăsată sclavilor lor, în mod absolut sau condiționat, va
aparține moștenitorilor acestora. De asemenea, dacă un sclav este numit moștenitor de către un străin, acesta poate accepta o
moștenire prin ordinul moștenitorului captivului.
(2) În schimb, atunci când fiul celui care se află în puterea dușmanului acceptă sau stipulează ceva, se înțelege că acest lucru
este dobândit pentru el, dacă tatăl său moare înainte de a se întoarce, în temeiul legii postliminium; și va aparține
moștenitorului tatălui său, dacă fiul moare în timpul vieții acestuia din urmă, deoarece condiția oamenilor ai căror părinți se
află în puterea dușmanului este incertă. Totuși, atunci când tatăl se întoarce, fiul nu este niciodată considerat ca fiind propriul
său stăpân; dar dacă tatăl moare prizonier de război, atunci fiul său devine independent pentru toată perioada în care tatăl său
a rămas în captivitate.
(3) Proprietatea oricărui bun pe care sclavii prizonierilor îl posedă ca peculium rămâne în suspensie; deoarece dacă stăpânii
lor se întorc cu dreptul de postliminium, se va înțelege că le aparține; iar dacă mor în captivitate, acesta va aparține
moștenitorilor lor în conformitate cu legea corneziană.
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(4) Dacă cineva, având o soție însărcinată, cade în mâinile dușmanului și moare acolo, iar după aceea i se naște un fiu, care
moare, testamentul său este nul; pentru motivul că testamentele celor care rămân în țara lor sunt invalidate în astfel de
circumstanțe.
23. Același, Digest, cartea LXIX.
În cazul în care cineva, lăsându-și soția însărcinată, cade în puterea dușmanului, iar la scurt timp i se naște un fiu, care, în
cele din urmă, se căsătorește și are un fiu sau o fiică, iar apoi bunicul se întoarce în baza legii postliminium, el va avea asupra
nepoților săi toate drepturile pe care le-ar fi avut dacă fiul său s-ar fi născut în propria țară.
24. Ulpianus, Institutes, Cartea I.
Dușmani sunt cei împotriva cărora poporul roman a declarat public război sau care au declarat ei înșiși război poporului
roman; ceilalți sunt numiți tâlhari sau tâlhari. Prin urmare, oricine este capturat de tâlhari, nu devine sclavul lor și nici nu are
nevoie de dreptul de postliminium. Cel care însă a fost capturat de dușmani, de exemplu de germani sau de parți, devine
sclavul lor și își recapătă condiția anterioară prin dreptul de postliminium.
25. Marcianus, Institutes, cartea XIV.
Divinii Severus și Antoninus au afirmat într-un Rescript că, dacă o soție a fost capturată împreună cu soțul ei și a avut un
copil de la acesta în timp ce se afla în mâinile inamicului, iar amândoi se întorc, părinții și copilul sunt legitimi, iar fiul se va
afla sub controlul tatălui său, la fel ca și cum s-ar fi întors în virtutea dreptului de postliminium. Dacă, însă, se va întoarce
doar cu mama sa, va fi considerat nelegitim, ca fiind născut fără soț.
26. Florentinus, Institutes, Cartea a VI-a.
Nu contează în ce fel se întoarce un captiv, fie că a fost trimis înapoi, fie că a scăpat de sub puterea dușmanului prin forță sau
prin strategie, cu condiția ca el să conviețuiască cu intenția de a nu se mai întoarce acolo; pentru că nu este suficient ca cineva
să se întoarcă doar trupește, când intenția sa este alta. Cu toate acestea, cei care sunt recuperați de la dușmanii înfrânți, sunt
considerați că s-au întors cu drept de postliminium.
27. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea IX.
Hoții ți-au furat sclavul, iar după aceea sclavul respectiv a căzut în mâinile germanilor, iar apoi, germanii fiind înfrânți în
luptă, sclavul a fost vândut. Labeo, Ofilius și Trebatius neagă faptul că sclavul poate fi dobândit prin uzucapiune de către
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cumpărător, pentru că era adevărat că fusese furat și, deși aparținea dușmanului și se întorcea cu dreptul de postliminium,
acest lucru ar fi un obstacol.
28. Labeo, Epitome de probabilități de Paulus, Cartea a IV-a.
Dacă ceva capturat în război face parte din pradă, nu se întoarce cu dreptul de postliminium. Paulus: Dar dacă un prizonier
luat în război fuge la el acasă, după ce s-a declarat pacea, iar apoi, după ce războiul a fost reluat, este din nou capturat, el se
întoarce prin dreptul de postliminium, la care avea dreptul atunci când a fost capturat în timpul primului război; cu condiția
ca în tratatul de pace să nu se fi convenit ca prizonierii să fie returnați.
29. Același, Epitomele probabilităților de Paulus, Cartea a VI-a.
Dacă ar trebui să te întorci în baza dreptului de postliminium, nu ai putut dobândi niciun bun prin uzucapiune cât timp te-ai
aflat în puterea dușmanului. Paulus: Dar dacă sclavul tău ar fi obținut ceva ca peculium, în timp ce te aflai în această condiție,
poți să dobândești prin uzucapiune în acest timp, așa cum suntem obișnuiți să dobândim prin uzucapiune bunuri de acest fel,
chiar și fără să știm; și în acest fel o moștenire poate fi mărită prin faptul că un sclav face parte din ea, chiar dacă nu s-a
născut încă un copil postum sau dacă moștenirea nu a fost intrată în drepturi.
30. Același, Epitome de probabilități de Paulus, Cartea a VIII-a.
Dacă un lucru pe care dușmanii noștri ni l-au luat este de așa natură încât se poate întoarce prin legea postliminium, de îndată
ce scapă de la dușman cu scopul de a se întoarce la noi și intră în granițele imperiului nostru, trebuie să se considere că s-a
întors conform legii postliminium. Paulus: Dar atunci când un sclav al unuia dintre cetățenii noștri, după ce a fost capturat de
inamic, scapă de acesta și rămâne la Roma fără a fi nici sub controlul stăpânului său, nici în slujba altcuiva, ar trebui să se
considere că nu s-a întors încă în conformitate cu legea postliminium.

Tit. 16. Cu privire la afacerile militare.
1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Un soldat care se află în permisie nu este considerat ca fiind absent în interes de stat.
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2. Arrius Menander, Despre afacerile militare, Cartea I.
Infracțiunile comise de soldați sunt fie speciale, fie comune altor persoane, prin urmare urmărirea lor este fie specială, fie
generală. O infracțiune pur militară este cea pe care un om o comite în calitate de soldat.
(1) Este considerată infracțiune gravă înrolarea ca soldat a oricărei persoane care nu are voie să facă acest lucru, iar gravitatea
ei este sporită, ca și în cazul altora, de demnitatea, rangul și ramura de serviciu.
3. Modestinus, Despre pedepse, Cartea a IV-a.
Guvernatorul unei provincii va trimite înapoi un dezertor la propriul comandant, după ce a fost audiat, cu un raport, cu
excepția cazului în care dezertorul a comis o infracțiune gravă în provincia în care a fost găsit; pentru că Divinii Severus și
Antoninus au declarat într-un Rescript că pedeapsa trebuie să fie aplicată în locul în care a săvârșit infracțiunea.
(1) Pedepsele militare sunt de următoarele feluri: și anume, pedepsele de pedeapsă, amenzile, impunerea de îndatoriri
suplimentare, transferul la o altă ramură a serviciului, degradarea din grad și eliberarea dezonorantă; căci soldații nu sunt
condamnați la muncă în mină și nici nu sunt supuși la tortură.
(2) Un vagabond este cel care, după ce a rătăcit mult timp, se întoarce de bunăvoie în tabără.
(3) Dezertor este cel care, după ce a lipsit o perioadă de timp, este adus înapoi.
(4) Cel care părăsește armata în scopul de a cerceta în prezența inamicului sau care depășește șanțul care înconjoară tabăra
este pedepsit cu moartea.
(5) Cel care abandonează postul la care a fost repartizat comite o infracțiune mai gravă decât un vagabond; prin urmare, fie
este pedepsit proporțional cu gravitatea infracțiunii sale, fie este privat de gradul său.
(6) Cel care părăsește postul în timp ce își îndeplinește datoria de santinelă pentru guvernatorul unei provincii sau pentru
orice comandant, oricare ar fi acesta, se face vinovat de infracțiunea de dezertare.
(7) Atunci când un soldat nu se întoarce în ziua în care îi expiră permisia, el trebuie tratat ca și cum ar fi rătăcit sau ar fi
dezertat, în funcție de timpul în care a fost absent. Cu toate acestea, trebuie să i se dea posibilitatea de a demonstra că a fost
reținut din cauza unui accident, din cauza căruia poate părea scuzabil.
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(8) Oricine rămâne dezertor pe toată durata serviciului său este privat de privilegiile unui veteran.
(9) Dacă mai mulți soldați dezertează simultan și se întorc într-un anumit interval de timp; după ce au fost reduși în grad, ei
vor fi repartizați în locuri diferite, dar trebuie să se dea dovadă de indulgență față de noii recruți. Dacă, totuși, aceștia
recidivează, vor fi supuși pedepsei prevăzute.
(10) Cel care evadează la inamic și se întoarce va fi torturat și condamnat să fie aruncat la fiare sălbatice sau la spânzurătoare,
deși soldații nu sunt pasibili de niciuna dintre aceste pedepse.
(11) Cel care, intenționând să evadeze, este prins, este pedepsit cu moartea.
(12) Dar dacă un soldat este capturat de inamic pe neașteptate, în timp ce se află în călătorie, i se va acorda grațierea, după ce
se va cerceta conduita sa anterioară; iar dacă se întoarce în armată după expirarea termenului de serviciu, va fi repus în
drepturi ca veteran și va avea dreptul la privilegiile de care se bucură veteranii.
(13) Un soldat care și-a pierdut armele în timp de război sau le-a vândut este pedepsit cu moartea, și numai prin indulgență
poate fi transferat la o altă ramură a serviciului.
(14) Oricine fură armele altcuiva ar trebui să fie degradat din gradul său în armată.
(15) Cel care, în timp de război, face ceva ?care a fost interzis de comandantul său sau nu se supune ordinelor acestuia, este
pedepsit cu moartea; chiar dacă tranzacția a fost dusă la bun sfârșit.
(16) Cel care părăsește însă rândurile, va fi, în funcție de circumstanțe, bătut cu vergi sau obligat să își schimbe ramura de
serviciu.
(17) Când cineva trece peste tranșeele taberei sau se întoarce la ea prin zid, este pedepsit cu moartea.
(18) Oricine sare peste șanț va fi dat afară din armată.
(19) Cel care stârnește o răzvrătire violentă în rândul soldaților este pedepsit cu moartea.
(20) În cazul în care se produce un tumult însoțit de clame sau de plângeri moderate, soldatul va fi atunci degradat din gradul
său.
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(21) Atunci când mai mulți soldați conspiră pentru a comite o crimă sau când o legiune se revoltă, se obișnuiește ca aceștia să
fie dizolvați.
(22) Cei care refuză să-și protejeze comandantul sau îl abandonează sunt pedepsiți cu moartea, dacă acesta este ucis.
4. Arrius Menander, Despre afacerile militare, Cartea I.
Cel care s-a născut cu un singur testicul, sau care l-a pierdut din greșeală, poate servi în mod legal în armată, în conformitate
cu Rescriptul Divinului Traian; căci se spune că atât generalii Sylla, cât și Cotta se aflau în această stare.
(1) În cazul în care cineva care a fost condamnat să fie aruncat fiarelor sălbatice se înrolează în armată, acesta va fi pedepsit
cu moartea, ori de câte ori va fi găsit. Aceeași regulă se aplică și celui care se lasă înrolat.
(2) Atunci când cineva care a fost deportat pe o insulă evadează și se înrolează în armată; sau, după ce a fost înrolat, își
ascunde condiția, trebuie să fie pedepsit cu moartea.
(3) Exilul temporar atrage pedeapsa relegării pe o insulă în cazul unui soldat care se înrolează de bunăvoie, iar ascunderea
stării sale îl face pasibil de exil perpetuu.
(4) În cazul în care un soldat a fost relegat pentru o anumită perioadă de timp, iar apoi, după expirarea termenului, se
înrolează, trebuie să se stabilească cauza condamnării sale și, dacă aceasta implică infamia perpetuă, se va respecta aceeași
regulă. În cazul în care, totuși, s-a ajuns la un compromis cu referire la viitor, el poate reintra în rânduri și nu i se interzice să
pretindă onorurile militare la care ar putea avea dreptul.
(5) Atunci când un voluntar se face vinovat de o crimă capitală, el trebuie să fie pedepsit cu moartea, în conformitate cu un
rescript al Divinului Traian, și nu trebuie trimis înapoi în locul în care a fost acuzat, ci trebuie judecat ca și cum ar fi comis o
infracțiune militară, chiar dacă procesul său a fost deja început sau dacă a fost emis un mandat de arestare.
(6) În cazul în care este achitat cu dezonoare, el ar trebui să fie trimis înapoi la judecătorul său; nici nu ar trebui să fie
acceptat dacă dorește ulterior să servească în armată, chiar dacă ar fi putut fi achitat.
(7) Persoanele care au fost condamnate pentru adulter sau pentru orice altă crimă publică nu ar trebui să fie admise în armată.
(8) Toți cei care sunt implicați într-un litigiu și care intră în serviciul militar din acest motiv nu ar trebui să primească ordin
de eliberare din armată, ci numai cel care s-a înrolat cu intenția de a se face, ca soldat, mai formidabil pentru adversarul său.
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Cei care au avut un litigiu înainte de înrolare nu ar trebui să fie disculpați cu ușurință fără o anchetă asupra faptelor; și ar
trebui să fie disculpați dacă au compromis. Un soldat care este concediat din acest motiv nu devine în niciun caz infamant și,
după ce procesul său a luat sfârșit, nu ar trebui să i se interzică să intre în aceeași ramură a serviciului; în caz contrar, dacă
renunță la proces sau îl compromite, ar trebui să fie păstrat.
(9) Cei care, după dezertare, se înrolează voluntar sau permit să fie înrolați într-o altă parte a armatei, ar trebui să fie pedepsiți
de legea militară; așa cum a fost declarat de Împăratul Nostru într-un Rescript.
(10) Este o infracțiune mai gravă să refuzi serviciul militar decât să intrigi pentru a-l obține. Căci, în trecut, cei care nu
răspundeau la chemarea la arme erau reduși la servitute ca trădători ai libertății. Dar cum condiția armatei a fost schimbată, sa renunțat la pedeapsa capitală în acest caz, deoarece, în cea mai mare parte, armata este compusă din voluntari.
(11) Cel care, în timp de război, își retrage fiul din armată, trebuie pedepsit cu exilul și pierderea unei părți din bunuri; dacă
face acest lucru în timp de pace, se ordonă să fie biciuit cu vergi; iar dacă tânărul care a fost recrutat este prezentat ulterior de
tatăl său, el trebuie să fie încadrat într-un corp inferior, deoarece nu merită iertare cel care s-a lăsat solicitat de altul.
(12) Un decret al Divinului Traian a condamnat la deportare un bărbat care, pentru ca fiul său să fie făcut incapabil de
serviciul militar, l-a mutilat după ce a fost recrutat pentru război.
(13) Edictele lui Germanicus Caesar îl clasifica drept dezertor pe cel care a lipsit suficient de mult timp pentru a fi considerat
un vagabond, dar fie că se întoarce de bună voie și se prezintă, fie că, după ce a fost prins, este prezentat, el scapă de
pedeapsa pentru dezertare; și nu face nicio diferență față de cine se prezintă sau de cine a fost prins.
(14) Infracțiunea de vagabondaj este considerată mai puțin gravă decât este aceeași infracțiune în cazul sclavilor; iar cea de
dezertare este mai gravă, deoarece corespunde cazului sclavilor fugari.
(15) Cu toate acestea, se examinează motivele vagabondajului, precum și motivul pentru care soldatul a plecat, unde a fost și
ce a făcut; și se acordă iertare în cazul absenței cauzate de boală sau de afecțiunea pentru rude și relații, precum și în cazul în
care acuzatul urmărea un sclav fugar, sau când se invocă un motiv de acest fel; și un nou recrut, care nu era încă familiarizat
cu disciplina, este de asemenea iertat.
5. Același, Despre afacerile militare, Cartea a II-a.
Nu toți dezertorii trebuie pedepsiți în același mod, ci trebuie să se țină cont de rangul lor, de valoarea soldei lor, de locul unde
au dezertat și de comportamentul lor anterior acestui moment. De asemenea, ar trebui să se ia în considerare și numărul
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infractorilor, dacă a fost unul singur, dacă unul a dezertat împreună cu altul sau cu mai mulți; sau dacă a adăugat la dezertare
și o altă crimă. De asemenea, ar trebui să se stabilească perioada în care soldatul a dezertat și tot ceea ce s-a întâmplat după
aceea. Cu toate acestea, dacă s-a întors de bunăvoie și fără a fi obligat să o facă, soarta sa va fi diferită.
(1) Dacă un soldat de cavalerie dezertează în timp de pace, el va fi degradat din gradul său, iar un soldat de jos trebuie să
schimbe corpul în care servește. O infracțiune de acest fel comisă în timp de război trebuie pedepsită cu moartea.
(2) Cel care adaugă o altă infracțiune la dezertare trebuie să fie pedepsit mai aspru; și dacă a comis un furt, sau o răpire, sau a
atacat pe cineva, sau a alungat vitele, sau a făcut orice altceva de acest fel, va fi ca și cum ar fi fost vinovat de o a doua
dezertare.
(3) Atunci când un dezertor este găsit într-un oraș, este obișnuit ca el să fie pedepsit cu moartea; dacă este prins în altă parte,
el poate fi reintegrat după o primă dezertare, dar dacă dezertează a doua oară, trebuie să fie pedepsit cu pedeapsa capitală.
(4) Oricine a dezertat și se prezintă, va fi deportat pe o insulă prin îngăduința împăratului nostru.
(5) Cel care a fost capturat și nu se întoarce atunci când este în măsură să o facă este considerat dezertor. De asemenea, este
sigur că cel care a fost capturat într-una din cetățile noastre se află în aceeași situație. Cu toate acestea, dacă cineva este
capturat pe neașteptate în timpul unei călătorii sau în timp ce transporta o scrisoare, el merită iertare.
(6) Hadrian a declarat într-un Rescript că soldații care au fost întorși de barbari ar trebui să fie reintegrați, în cazul în care se
dovedește că, după ce au fost capturați, au scăpat și nu au fugit la inamic ca dezertori. Dar, deși acest lucru nu poate fi stabilit
în mod cert, totuși poate fi constatat prin dovezi suficiente, iar dacă persoana în cauză fusese considerată anterior un bun
soldat, declarațiile sale ar trebui să fie aproape în mod absolut credibile; dar dacă era un vagabond, sau neglijent în
îndeplinirea îndatoririlor sale, sau leneș, sau își părăsea adesea cortul, nu ar trebui să fie crezut.
(7) Atunci când un soldat care a fost capturat de inamic se întoarce după o perioadă lungă de timp și se stabilește că nu a fost
un dezertor, el ar trebui să fie reintegrat ca veteran și va avea dreptul la recompensele și privilegiile unui astfel de soldat.
(8) Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript că un soldat care a dezertat și care, ulterior, a prins mai mulți tâlhari și a
depistat alți dezertori, poate fi cruțat, dar nu ar trebui să i se promită nimic celui care a fost de acord să facă ceva de acest fel.
6. Același, Despre afacerile militare, Cartea a V-a.
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O crimă militară este orice infracțiune comisă împotriva a ceea ce este cerut de disciplina obișnuită, ca, de exemplu, cele de
lene, insubordonare și lașitate.
(1) Oricine ridică mâna împotriva comandantului său va fi pedepsit cu moartea; iar crima de îndrăzneală este sporită în
gravitate de gradul ofițerului său superior.
(2) Orice nesupunere față de un general sau față de guvernatorul unei provincii trebuie pedepsită cu moartea.
(3) Cel care a fost primul care a luat-o la fugă în timpul unei bătălii trebuie să fie condamnat la moarte în prezența soldaților,
cu titlu de exemplu.
(4) Spionii care au trădat vreun secret inamicului sunt trădători și trebuie să sufere pedeapsa cu moartea.
(5) În aceeași situație se află și un soldat simplu soldat, care se preface că este bolnav, de frica inamicului.
(6) Dacă cineva rănește un camarad soldat, iar acest lucru se face cu o piatră, va fi expulzat din armată; dacă a fost făcut cu o
sabie, comite o crimă capitală.
(7) Împăratul Hadrian a declarat într-un rescript că atunci când un soldat s-a rănit într-o tentativă de sinucidere, ar trebui să se
facă o anchetă asupra cazului, iar el nu ar trebui să fie pedepsit, ci să fie lăsat la vatră cu dezonoare, dacă a preferat să moară
pentru că nu a putut suporta durerea sau a fost influențat de oboseala vieții, de boală, de nebunie sau de teama de dezonoare;
iar dacă nu a invocat niciunul dintre aceste lucruri ca scuză, să fie pedepsit cu moartea. Cei care comit o astfel de faptă ca
urmare a indulgenței în vin sau a desfrâului nu ar trebui să fie condamnați la moarte, ci să fie condamnați să-și schimbe
corpul.
(8) Oricine nu și-a apărat superiorul în grad atunci când ar fi putut să o facă este în aceeași condiție ca și cum l-ar fi atacat;
dar dacă nu a fost în stare să reziste, ar trebui să fie iertat.
(9) S-a hotărât că trebuie pedepsiți cei care și-au abandonat centurionul atunci când acesta a fost atacat de tâlhari.
7. Tarruntenus Paternus, Despre afacerile militare, Cartea a II-a.
Trădătorii și dezertorii sunt, în general, torturați și pedepsiți cu moartea, după ce au fost eliberați din funcție, pentru că sunt
considerați dușmani, și nu soldați.
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8. 8. Ulpianus, Disputații, Cartea a VIII-a.
Cei a căror condiție este în litigiu, deși, de fapt, ar putea fi liberi, nu ar trebui să se înroleze în perioada în care statutul lor
este nedeterminat și, mai ales, în timpul judecării cauzei; fie că se încearcă reducerea lor din libertate în sclavie, fie că se
încearcă reducerea lor din libertate în sclavie, sau viceversa. Nu se pot înrola în armată nici cei care sunt născuți liberi și care
servesc cu bună-credință ca sclavi, nici persoanele care au fost răscumpărate de la inamic, înainte de a plăti suma
răscumpărării lor.
9. Marcianus, Institutes, Cartea a II-a.
Soldaților le este interzis să cumpere terenuri în provinciile în care servesc, cu excepția cazului în care proprietățile părinților
lor sunt vândute de către Trezorerie; căci Severus și Antoninus au făcut o excepție în astfel de circumstanțe. Cu toate acestea,
li se permite să facă astfel de achiziții atunci când mandatul lor de serviciu a expirat. În cazul în care un teren este cumpărat
în mod ilegal, acesta este confiscat în favoarea Trezoreriei, dacă se oferă informații despre acest fapt, dar nu va exista niciun
motiv pentru o astfel de informare dacă aceasta nu este oferită până când termenul de serviciu a expirat sau soldatul a fost
eliberat.
(1) Atunci când soldații sunt moștenitori, nu li se interzice să intre în posesia terenurilor pe care servesc.
10. Paulus, Reguli.
Oricine dezertează din garda palatului este pedepsit cu moartea.
(1) Când un soldat, după dezertare, a fost repus la locul său în armată, nu va primi nici o solda sau daruri pentru perioada
intermediară, cu excepția cazului în care liberalitatea împăratului permite acest lucru ca o favoare specială.
11. Marcianus, Reguli, Cartea a II-a.
Sclavilor le este interzis orice fel de serviciu militar, sub pedeapsa cu moartea.
12. Macer, Despre afacerile militare, Cartea I.
Datoria comandantului unei armate constă nu numai în a impune disciplina, ci și în a o respecta.

3424

(1) Paternus spune că cel care comandă o armată ar trebui să nu uite să acorde permisii foarte rar și să nu permită ca un cal
care aparține serviciului militar să fie scos din provincia în care se află soldații; și să nu trimită un soldat să execute vreo
muncă privată, să pescuiască sau să vâneze; pentru că acest lucru este prevăzut în regulile de disciplină prescrise de
Augustus. Deși știu că nu este ilegal ca soldații să efectueze munci mecanice, totuși, mă tem că dacă aș permite ca vreun act
să fie efectuat în beneficiul meu sau al tău, acest lucru nu ar fi făcut într-un mod care să fie tolerat de mine.
(2) Este de datoria tribunilor, sau a celor care comandă armata, să îi închidă pe soldați în tabere; să îi oblige să se supună
exercițiilor; să păstreze cheile de la porți; uneori să facă rondul de pază; să supravegheze distribuirea grâului; să îl testeze
pentru a împiedica comiterea de fraude de către cei care îl măsoară; să pedepsească infracțiunile conform autorității lor; să fie
frecvent prezenți la cartierul general pentru a asculta plângerile colegilor lor soldați și să îi inspecteze pe cei care sunt
bolnavi.
13. Același, Despre afacerile militare, Cartea a II-a.
Soldaților le este interzis să cumpere terenuri în provincia în care desfășoară operațiuni de război, de teamă ca, din dorința de
a cultiva pământul, să nu fie retrași din serviciul militar, și de aceea nu le este interzis să cumpere case. Ei pot, totuși, să
cumpere terenuri în altă provincie, dar nu au voie să facă acest lucru, nici măcar în numele altei provincii sau în cea în care
au venit în scopul luptei; în caz contrar, terenul va fi confiscat de către Trezorerie.
(1) Cel care cumpără terenuri contrar regulilor disciplinei militare nu poate fi molestat dacă a fost eliberat din funcție înainte
de a se fi luat vreo măsură cu privire la achiziția sa.
(2) S-a stabilit că soldații care au fost concediați cu dezonoare nu au dreptul să beneficieze de această dispoziție, deoarece se
înțelege că ea a fost acordată veteranilor ca recompensă; și, prin urmare, se poate spune că ea se aplică celor care au fost
concediați pentru un motiv întemeiat, deoarece și aceștia au dreptul la recompense.
(3) Există trei tipuri generale de eliberări din funcție, și anume, cele care sunt onorabile, cele care sunt pentru o anumită
cauză și cele care sunt ignominoase. O eliberare onorabilă este cea care se acordă după expirarea termenului serviciului
militar. O eliberare din motive întemeiate este cea în care cineva este concediat pentru că a devenit incapabil de a-și îndeplini
datoria militară, din cauza unor defecte ale minții sau ale corpului. O lăsare la vatră rușinoasă este cea în care un soldat este
eliberat de jurământul militar, din cauza săvârșirii unei infracțiuni. Oricine a fost demis în mod rușinos nu poate rămâne la
Roma și nici în casa imperială. Atunci când soldații sunt eliberați din funcție fără nicio mențiune despre rușine, se poate
înțelege totuși că au fost eliberați în mod dezonorant.
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(4) Un soldat care se face vinovat de lipsă de respect ar trebui să fie pedepsit, nu numai de tribun sau de centurion, ci și de
împărat, căci anticii îl catalogau drept infamie pe oricine se împotrivea unui centurion care dorea să-l pedepsească. Dacă
apucă toiagul centurionului, trebuie să-și schimbe corpul; dacă îl rupe intenționat sau ridică mâna împotriva centurionului,
este pedepsit cu moartea.
(5) Menandru spune că cel care își ia zborul în timp ce se află sub pază sau în închisoare nu trebuie considerat dezertor,
deoarece a scăpat de sub pază și nu este un dezertor din armată. Paulus spune că cel care evadează din închisoare, chiar dacă
nu a dezertat anterior, ar trebui să fie pedepsit cu moartea.
(6) Divinul Pius a ordonat ca un dezertor, care fusese produs de tatăl său, să fie încadrat într-un corp inferior, pentru a
împiedica ca tatăl său să pară că l-a predat pentru a suferi pedeapsa extremă. De asemenea, Divinii Severus și Antoninus au
ordonat să fie deportat un soldat care s-a predat după cinci ani de dezertare. Menander spune că ar trebui să urmăm acest
exemplu în cazul altor dezertori.
14. Paulus, Despre pedepsele militare.
Cel care depășește perioada de permisie este considerat un vagabond sau un dezertor. Numărul de zile cu care și-a depășit
permisia, atunci când se întoarce, trebuie luat în considerare; la fel ca și timpul consumat de o călătorie pe mare sau de
călătoria sa. Dacă dovedește că a fost împiedicat de boală, reținut de tâlhari sau întârziat din motive de acest fel și
demonstrează că nu a plecat prea târziu din locul în care se afla pentru a se întoarce în termenul acordat prin permisie, ar
trebui să fie repus în gradul său.
(1) Este o crimă gravă pentru un soldat care își vinde armele și este considerată egală cu cea de dezertare atunci când se
debarasează de toate armele, dar dacă vinde doar o parte, pedeapsa sa va depinde de ceea ce a vândut. Căci dacă vinde
armura pentru picioare sau pentru umeri, va fi pedepsit cu biciuirea; dacă, însă, își vinde platoșa, scutul, coiful și sabia, se
aseamănă cu un dezertor. Un nou recrut este mai ușor de iertat pentru această crimă și, în general, custodele armelor este de
vină dacă le-a dat soldatului într-un moment nepotrivit.
15. Papinianus, Opinii, Cartea a XIX-a.
Un soldat care a fost însemnat cu infamie din cauza dezertării și care a fost repus în funcție este privat de solda sa în timpul
dezertării; pentru că, dacă are o scuză bună și se dovedește că nu a fost dezertor, i se va da toată solda fără a i se deduce
timpul de absență.
16. Paulus, Sentințe, Cartea a V-a.
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Cel care se înrolează în armată de teama unei crime de care a fost deja acuzat trebuie să fie imediat eliberat de jurământ.
(1) Un soldat care tulbură pacea este pedepsit cu moartea.

Tit. 17. Cu privire la peculium castrense.

1. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLII.
În cazul în care peculium-ul unui fiu sub control patern, care este soldat, rămâne în mâinile tatălui său, iar fiul moare intestat,
tatăl său nu va deveni moștenitorul său; dar va deveni, totuși, moștenitorul celor de la care fiul are dreptul să moștenească.
2. Același, Despre Edict, Cartea LXVII.
Atunci când un fiu aflat sub controlul paternal, care este soldat, moare intestat, bunurile sale vor trece la tatăl său, nu ca
moștenire, ci ca peculium al acestuia. Dacă, totuși, a făcut un testament, peculium-ul său castrense va fi considerat ca fiind
averea sa.
3. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea VIII.
Dacă o femeie lasă bani pentru cumpărarea de articole potrivite pentru serviciul militar fiului soțului ei, care este în armată,
tot ceea ce va fi cumpărat cu ei de către acesta va fi inclus în castrense peculium-ul său.
4. Tertullianus, Despre castrense Peculium.
Un soldat ar trebui să fie îndreptățit în mod special la orice articole pe care le-a luat cu el în tabără cu acordul tatălui său.
(1) Fiul are întotdeauna, chiar și împotriva voinței tatălui său, dreptul de acțiune și de recuperare a bunurilor care constituie
castrense peculium-ul său.
(2) Dacă șeful unei gospodării, în timpul serviciului militar și după lăsarea sa la vatră, se oferă pentru a fi arogat, să vedem
dacă nu se înțelege că are dreptul de a administra în mod liber orice bun pe care l-a dobândit în tabără înainte de a fi arogat,
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deși Constituțiile imperiale nu-i menționează decât pe cei care, ca fii sub controlul paternal, au servit din momentul în care au
intrat în armată. Această regulă ar trebui să fie adoptată.
5. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Un fiu aflat sub control paternal, care servește ca soldat și care este numit moștenitor fie de către un camarad, fie de către
cineva pe care l-a cunoscut prin faptul că a fost în serviciu, poate de bunăvoie să devină moștenitor, fără ordinul tatălui său.
6. Același, Despre Sabinus, Cartea LII.
Dacă soția unui fiu aflat sub controlul paternal îi dă un sclav pentru a fi manuntit, să vedem dacă acest lucru îl transformă în
libertul său, căci el poate deține atât sclavi, cât și liberți ca parte a peculium-ului său. Cea mai bună opinie este că sclavul în
cauză nu ar trebui inclus în peculium castrense, deoarece nu a făcut cunoștință cu soția sa prin faptul că a fost în armată. Cu
toate acestea, este clar că, dacă presupunem că soția i-a dat sclavul soțului ei în timp ce acesta se îndrepta spre tabără, pentru
ca el să îl manumită, iar el îl face pe libert apt pentru serviciul militar, se poate spune că, dacă el îl manumitează pe sclav prin
propria voință și fără consimțământul tatălui său, îi va acorda libertatea.
7. Același, Despre Edict, Cartea XXXIII.
Dacă soțul are un peculium castrense, se va judeca împotriva lui în măsura mijloacelor sale; căci va fi obligat să facă plata
din peculium, chiar și față de cei care nu sunt creditori castreni.
8. Același, Despre Edict, Cartea XLV.
Dacă soția sa, sau o rudă, sau oricine altcineva care nu i-a devenit cunoscut prin serviciul său în armată, donează sau lasă
moștenire ceva unui fiu aflat sub controlul paternal, și declară în mod expres că îl va deține ca peculium castrense al său,
poate fi adăugat la acesta? Nu cred că se poate, pentru că noi luăm în considerare adevărul și dacă cunoștința sau afecțiunea a
fost obținută din serviciul militar, și nu ceva ce oricine și-ar fi putut imagina.
9. Același, Disputații, Cartea IV.
A fost expus următorul caz. Un fiu aflat sub controlul paternal, care era soldat și care a fost numit moștenitor străin prin
testament, a murit ulterior în timpul vieții tatălui său; și, în timp ce moștenitorul desemnat delibera dacă să accepte sau nu
moștenirea, tatăl însuși a murit; și atunci moștenitorul desemnat a respins moștenirea. S-a pus întrebarea cui va aparține
peculium-ul castrense. Am considerat că, dacă fiul a murit în mod testamentar, acesta ar aparține moștenitorului desemnat, ca
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moștenire a fiului, indiferent dacă acesta a desemnat un moștenitor străin sau tatăl său. Cu toate acestea, dacă fiul nu a dispus
de peculium-ul său, acesta nu ar părea să treacă la tatăl său, ci ar părea să fi făcut întotdeauna parte din proprietatea acestuia
din urmă. În cele din urmă, dacă tatăl ar acorda libertatea unui sclav care face parte din peculium castrense al fiului său, iar
fiul său ar muri ulterior în timpul vieții tatălui său, acordarea libertății nu ar fi afectată, dar dacă fiul a supraviețuit tatălui său,
acest lucru nu ar fi cazul. De aceea, Marcellus consideră că un sclav care făcea parte din peculium-ul fiului ar deveni
moștenitorul necesar al acestuia din urmă, dacă tatăl său i-ar supraviețui. Am dat aceeași opinie în cazul în care tatăl a lăsat
moștenire peculium-ul fiului său; pentru că, în același caz, în care am afirmat că acordarea libertății ar rămâne în picioare, am
afirmat, de asemenea, că moștenirea ar fi fie datorată, fie ar fi anulată. Aceste chestiuni fiind rezolvate, am spus, cu referire la
cazul menționat, că, deoarece moștenitorul nu a intrat în moștenire, peculium-ul a fost adăugat retroactiv la proprietatea
tatălui; prin urmare, s-ar putea considera că averea tatălui a fost chiar mărită prin acest refuz. Nu este un principiu nou faptul
că cineva poate părea că are un succesor din cauza apariției unui eveniment ulterior. Căci dacă fiul unui om care a fost
capturat de inamic ar muri în timp ce tatăl trăia și era în captivitate, iar tatăl său s-ar întoarce, acesta ar avea dreptul la averea
fiului său ca fiind peculium al său. Dacă, totuși, tatăl său ar muri în captivitate, fiul său, în calitate de cap de familie, ar avea
un moștenitor legal, iar succesorul său ar fi considerat, prin efect retroactiv, că are dreptul la tot ceea ce fiul respectiv a
dobândit în timpul intermediar; iar acest lucru ar părea să fi fost obținut nu pentru moștenitorul tatălui, ci pentru fiul însuși.
10. Pomponius, Rules,
Conform unei note a lui Marcellus, este stabilit că nu se cuvine nimic tatălui din proprietatea castrensiană a fiului său.
11. Macer, Despre afacerile militare, Cartea II.
Peculum castrense este ceea ce a fost dat de părinți sau de rude celui care servește în armată sau ceea ce un fiu aflat sub
controlul paternal a obținut el însuși în timpul serviciului și pe care nu l-ar fi dobândit dacă nu ar fi fost soldat; căci tot ceea
ce ar fi putut dobândi fără a fi în armată nu constituie o parte din peculium-ul său, castrense.
12. Papinianus, Întrebări, Cartea XIV.
Un tată care își dă în adopție fiul, care este soldat, nu-i ia acestuia peculium-ul pe care l-a dobândit deja prin dreptul de a fi
militar. Din acest motiv, el nu-și privează fiul de peculium prin emancipare, deoarece nu i-l poate lua nici dacă rămâne în
familia sa.
13. Același, Întrebări, Cartea a XVI-a.
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Divinul Hadrian a afirmat într-un Rescript că, în cazul în care o soție își desemna moștenitor un fiu aflat sub control paternal,
acesta va deveni moștenitorul ei; și că orice sclavi aparținând moștenirii care ar fi fost manumiți de el vor deveni proprii săi
liberți.
14. Același, Întrebări, Cartea XXVII.
Atunci când un fiu aflat sub control paternal, care este soldat, este capturat și moare în mâinile inamicului, legea corneziană
va veni în ajutorul moștenitorilor desemnați, iar dacă aceștia nu acceptă moștenirea, tatăl va avea dreptul la peculium în
virtutea dreptului său anterior.
(1) Următorul caz pare să semene cu cel enunțat anterior; astfel încât, în timp ce moștenitorii testamentari deliberează, tot
ceea ce un sclav stipulează între timp sau primește de la o altă persoană prin predare către el însuși, nu are niciun efect
juridic, în ceea ce-l privește pe tată, dacă peculium a rămas în mâinile acestuia, deoarece sclavul nu-i aparținea tatălui în acel
moment. Dar, cu referire la moștenitorii desemnați, se înțelege că atât livrarea, cât și stipulația rămân în suspensie, deoarece
sclavul va fi considerat că a aparținut succesiunii după ce a fost acceptat. Totuși, respectul datorat tatălui ne determină să
spunem că, în cazul în care peculium rămâne în mâinile sale în virtutea dreptului său anterior, orice achiziție obținută prin
stipulație sau orice bun predat sclavului va fi în avantajul său.
(2) O moștenire lăsată unui astfel de sclav nu este dobândită de niciunul dintre moștenitori, deoarece este încă nesigur dacă
va fi acceptată sau nu. Dar dacă testamentul nu va fi executat, moștenirea va fi imediat dobândită de tată prin intermediul
sclavului; deoarece dacă ar fi fost dobândită prin peculium, ca în cazul unei moșteniri, dreptul tatălui nu ar fi luat în
considerare în prezent.
15. Același, Întrebări, cartea XXXV.
Ceea ce un tată îi dă fiului său după ce acesta s-a întors din armată nu face parte din peculium-ul său castrense, ci aparține
unui alt peculium, la fel ca și cum fiul său nu ar fi fost niciodată în serviciul militar.
(1) Dacă un tată îi promite fiului său, printr-o stipulație, că tot ceea ce va dobândi va fi în beneficiul peculium-ului său
castrense, stipulația va rămâne în picioare; dar va fi nulă în orice alte circumstanțe.
(2) Atunci când un tată stipulează cu fiul său în beneficiul propriu, se va respecta aceeași distincție.
(3) Dacă un sclav, care face parte din peculium-ul fiului, ar stipula sau ar primi prin livrare ceva de la un străin, bunul va
aparține fiului, fără a face nicio distincție între considerentele stipulării sau ale livrării. Căci, așa cum fiul suportă dubla parte
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de cap de familie și de fiu sub controlul patern, tot așa sclavul, care face parte din peculium castrense și care, în niciun caz,
nu este supus autorității tatălui atâta timp cât fiul trăiește, nu poate dobândi în beneficiul tatălui ceea ce el a stipulat sau a
primit pur și simplu. Prin urmare, dacă un sclav, care aparține fiului, stipulează ceva sau primește ceva de la tată, bunul
predat sau stipulat este dobândit pentru fiu, la fel ca și cum contractul ar fi fost încheiat cu un străin, deoarece persoana care
stipulează sau primește este de așa natură încât tranzacția este efectuată în beneficiul fiului, indiferent de contraprestație.
(4) În cazul în care tatăl a pierdut uzufructul unui sclav, a cărui proprietate făcea parte din peculium castrense al fiului, acesta
din urmă va avea întreaga proprietate a sclavului.
16. Același, Opinii, cartea XIX.
Am susținut că o zestre dată sau promisă unui fiu sub control patern nu va face parte din peculium castrense al acestuia.
Acest lucru nu pare să se opună opiniei publicate în timpul divinului Hadrian, prin care s-a decis că un fiu aflat sub control
patern, care se află în armată, poate fi moștenitorul soției sale și că averea acesteia va face parte din peculium castrense al
său, deoarece o moștenire este dobândită prin drept adventice, în timp ce zestrea este inseparabilă de căsătorie și este acordată
cu sarcinile sale în beneficiul copiilor de rând care aparțin familiei bunicului lor.
(1) De asemenea, am dat ca fiind de părere că tot ceea ce un unchi patern a lăsat unui alt unchi patern, cu care nu a servit
niciodată în armată și pe care l-a dobândit într-o altă provincie, nu ar trebui să fie considerat ca făcând parte din peculium
castrense al celui căruia i-a fost lăsat moștenire; deoarece considerația relației de sânge, și nu cea a serviciului militar, a fost
cauza pentru care a primit moștenirea.
17. Același, Definiții, Cartea II.
Un tată care are dreptul de a reține peculium castrense al fiului său care a murit intestat este obligat de legea pretoriană să
plătească datoriile sale în timpul anului disponibil, în măsura în care peculium-ul o va permite. De asemenea, în cazul în care
devine moștenitorul testamentar al fiului său, el va fi întotdeauna răspunzător pentru aceste datorii în calitate de moștenitor al
acestuia, în conformitate cu Legea civilă.
(1) Un tată care a fost numit moștenitor de către fiul său, care fie că a fost sau a fost în armată, nu a acceptat succesiunea prin
testament și a păstrat în posesie peculium-ul său castrense. El poate, la fel ca un moștenitor de drept, să fie obligat, fără limită
de timp, să plătească orice moștenire lăsată de fiul său, în măsura în care peculium-ul o va permite. Cu toate acestea, dacă
fiul, după ce și-a făcut testamentul în conformitate cu dreptul comun, moare în decurs de un an de la plecarea din armată, o
pătrime din averea sa poate fi reținută de tatăl său în conformitate cu legea falciană. Dar dacă tatăl său nu acceptă
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succesiunea conform testamentului, deoarece peculium-ul nu a fost suficient pentru a satisface creditorii, nu se va considera
că a acționat în mod fraudulos; deși poate fi obligat să achite datoriile în timpul perioadei prescrise.
18. Marcianus, Trusts, Cartea I.
Un sclav care face parte din castrense peculium al unui fiu poate fi numit moștenitor de către tatăl său și, în acest fel, să facă
din fiul său moștenitorul necesar al tatălui său.
(1) Și, într-un cuvânt, sunt interzise toate chestiunile sau actele tatălui care, pentru moment, pot cauza orice înstrăinare a unui
drept aparținând peculium castrense, dar oricare dintre aceste lucruri care nu devin operaționale imediat, ci o fac ulterior, sunt
considerate cu referire la momentul în care își produc în mod obișnuit efectele; astfel, dacă un fiu este privat de vreunul
dintre drepturile sale de către tatăl său, actul său va fi nul, dar acest lucru nu se va întâmpla dacă fiul este deja mort.
(2) Prin urmare, negăm că un tată care introduce o acțiune în partaj, în timp ce fiul său este în viață, nu poate înstrăina
proprietatea; așa cum este cazul terenurilor care fac parte din zestre. Iar dacă un partener al fiului ar încheia o înțelegere cu
tatăl, aceasta va fi nulă, ca și cum ar fi contractat cu cineva căruia i s-a interzis să își administreze propria avere.
(3) Un tată poate elibera de uzufruct sclavii care fac parte din peculium castrense al fiului său și poate, de asemenea, să
elibereze terenul de uzufruct, precum și de alte servituți impuse asupra acestuia; și poate, de asemenea, să dobândească
servituți pentru teren. Este adevărat că cel căruia îi este interzis să își administreze propria proprietate are acest privilegiu. Cu
toate acestea, un tată nu poate impune un uzufruct sau o servitute asupra sclavilor sau a terenurilor care fac parte din
peculium.
(4) În cazul în care un fiu de bună-credință deține ca parte a peculiumului său un bun care aparține altuia, se pune întrebarea
dacă o acțiune reală sau una de constrângere la producerea bunului poate fi introdusă împotriva tatălui său, ca în cazul altor
fii. Cea mai bună opinie este că, întrucât acest peculium este separat de proprietatea tatălui, nu ar trebui să i se impună
necesitatea de a face o apărare.
(5) De asemenea, un tată nu poate fi obligat să se apere într-o acțiune De peculia, bazată pe o datorie pe care fiul său ar fi
contractat-o din cauza peculiumului pe care l-a dobândit în timpul serviciului; iar dacă se supune de bunăvoie să fie acționat
în justiție, el ar trebui, ca orice alt apărător, să ofere garanții pentru întreaga sumă în cauză, și nu doar în măsura
peculiumului. Cu toate acestea, el nu poate intenta o acțiune în numele fiului său fără a da o garanție că acesta din urmă îi va
ratifica actul.
19. Tryphoninus, Disputations, cartea XVIII.
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Scaevola noastră are îndoieli cu privire la o moștenire lăsată unui soldat de către una dintre rudele și camarazii săi de arme,
pentru motivul că, dacă ar fi fost cunoscut de acesta și ar fi avut legături cu el înainte de a intra în armată, ar fi putut să-l
numească moștenitorul său, dar ar fi putut, de asemenea, să nu facă acest lucru, dacă serviciul militar alături de el nu i-ar fi
sporit afecțiunea. Ni se pare că, dacă testamentul ar fi fost făcut înainte ca părțile să fi servit împreună în armată, averea nu ar
fi făcut parte din peculium castrense, dar dacă ar fi fost făcut după aceea, ar trebui să prevaleze opinia contrară.
(1) În cazul în care un sclav, care face parte din peculium castrense, este numit moștenitor de către oricine, el ar trebui să
intre în moștenire prin ordinul stăpânului său, iar aceasta va deveni parte din bunurile care compun peculium castrense.
(2) Un fiu aflat sub controlul paternal, care se afla la momentul respectiv în viața civilă, a făcut un testament prin care a
dispus de castrense pecidium și, în timp ce nu știa că este moștenitorul propriu-zis al tatălui său, a murit. Nu se poate
considera că a murit testamentar, în ceea ce privește bunurile din castrense peculium, și intestat în ceea ce privește averea
tatălui său; deși acest lucru este acum afirmat în rescripturi cu referire la un soldat, deoarece acesta poate muri parțial
testamentar la început, iar apoi parțial intestat; dar acest om nu s-a bucurat de acest drept, deoarece nu ar fi putut face un
testament fără a respecta toate formalitățile legale. Prin urmare, moștenitorul desemnat ar fi avut dreptul la toate bunurile din
peculium castrense, la fel ca și cum o persoană care se credea extrem de săracă ar fi murit după ce a făcut un testament, fără
să știe că s-a îmbogățit prin actele sclavilor săi din altă parte.
(3) Un tată a ordonat prin testamentul său ca un sclav, care făcea parte din castrense peculium al fiului său, să fie liber. Fiul
aflat sub controlul paternal murind, iar tatăl său, de asemenea, la scurt timp după aceea, s-a pus întrebarea dacă sclavul avea
dreptul la libertate, deoarece s-a obiectat că proprietatea absolută nu putea aparține la două persoane; pe de altă parte,
Hadrian a decis că un fiu nu putea manumi un sclav care făcea parte dintr-un astfel de peculium. Dacă sclavul își primise
libertatea prin voința fiului și a tatălui, iar amândoi muriseră, nu exista nicio îndoială că el va deveni liber prin voința fiului.
Dar, în primul rând, se poate spune în favoarea libertății acordate de tată că dreptul acestuia din urmă nu a încetat până când
fiul nu a folosit ceea ce i-a fost acordat cu referire la peculium-ul său castrense; pentru că dacă fiul ar muri ab intestat, tatăl ar
avea dreptul la peculium-ul său prin dreptul său anterior, asemănător cu cel de postliminium, iar dreptul de proprietate ar
părea să fi avut un efect retroactiv.
(4) Totuși, nu trebuie spus că, dacă tatăl, în timpul vieții fiului său și în calitate de moștenitor al acestuia, ar manumi public
sclavul, acesta ar deveni liber prin această manumisiune după ce fiul a murit intestat.
(5) Dar dacă fiul ar face un testament, iar moștenirea sa nu ar fi intrată în posesia lui? Nu este atât de ușor de decis că
proprietatea bunurilor care constituie peculium ar continua să aparțină tatălui, după moartea fiului, deoarece timpul
intermediar, în care moștenitorii testamentari deliberează, oferă aparența unei succesiuni. În caz contrar, chiar dacă
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moștenirea fiului ar fi intrat în patrimoniul fiului de către moștenitorul testamentar, s-ar putea spune că proprietatea i-a fost
transmisă de la tată, ceea ce este absurd, dacă considerăm că bunul este în suspensie atât în acest caz, cât și în altele; și
credem că, prin efectul retroactiv, fie că a aparținut, fie că nu a aparținut tatălui. În conformitate cu aceasta, dacă, în timp ce
moștenitorii deliberau, ar fi sosit momentul predării moștenirii către sclavul care face parte din peculium, prin testamentul
cuiva, de la care tatăl nu ar fi putut obține nimic, este greu de stabilit dacă moștenirea ar trebui să aparțină sau nu tatălui
însuși, deoarece, în caz contrar, ar fi trecut la moștenitorul fiului. Decizia cu privire la chestiunea legată de libertatea
sclavului este mai ușor de luat în cazul în care se presupune că fiul a murit intestat. Prin urmare, nu există niciun motiv pentru
a afirma că el avea dreptul la libertatea acordată în momentul în care nu aparținea tatălui; totuși, nu refuzăm o opinie contrară
în niciun caz.
20. Paulus, Despre regula lui Cato.
Dacă presupunem că un fiu a făcut un testament și l-a numit pe tatăl său moștenitor, după ce tatăl, prin testamentul său, a
acordat libertatea sclavului fiului său, care a început să-i aparțină prin voința fiului său, să vedem dacă acest sclav trebuie
comparat cu unul care aparținea altuia în momentul în care a fost manuntit și a cărui proprietate a fost dobândită ulterior. Este
favorabil libertății să admitem că a fost acordată de tată și să susținem că sclavul îi aparținea celui din urmă de la început;
ceea ce este demonstrat de ceea ce s-a întâmplat după aceea.

Tit. 18. Cu privire la veterani.

1. Arrius Menander, Despre afacerile militare, Cartea a III-a.
Veteranii, printre alte privilegii, au unul legat de infracțiunile lor, și anume că se deosebesc de alte persoane în ceea ce
privește pedepsele care le sunt aplicate; de aceea un veteran nu este aruncat la fiarele sălbatice, nici bătut cu vergi.
2. Ulpianus, Opinii, Cartea II.
Imunitatea acordată soldaților care au fost eliberați onorabil se bucură și în orașele în care își au reședința; ea nu se pierde
nici dacă unul dintre ei acceptă de bunăvoie o onoare sau o slujbă publică.
(1) Ei trebuie să plătească cu toții impozite și să suporte orice alte sarcini obișnuite care se atașează proprietăților
patrimoniale. 3. Marcianus, Reguli, Cartea a II-a.
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Aceeași distincție este conferită veteranilor și copiilor lor ca și decurionilor. De aceea, ei nu vor fi condamnați nici la mină,
nici la muncă la lucrările publice, nici nu vor fi aruncați la fiarele sălbatice, nici nu vor fi bătuți cu bâtele.
4. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a IV-a.
Într-un Rescript adresat lui Julius Sossianus, un veteran, se afirmă că veteranii nu sunt scutiți de a contribui la repararea
autostrăzilor, deoarece este clar că nu sunt scutiți de plata impozitelor pentru proprietățile lor.
(1) Într-un Rescript adresat lui Sillius Firmus și Antoninus Clarus se afirmă că se pot face rechiziții pentru navele lor.
5. Paulus, Despre anchetele judiciare.
Marele Divin Antoninus, împreună cu Tatăl său, a afirmat într-un Rescript că veteranii sunt scutiți de a construi nave.
(1) De asemenea, ei se bucură de imunitate în ceea ce privește colectarea impozitelor, adică nu pot fi numiți colectori de
impozite.
(2) Veteranii, însă, care își permit să fie aleși membri ai unui ordin, vor fi obligați să îndeplinească îndatoririle acestuia.
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Cartea L
1. Cu privire la orașele municipale și la locuitorii lor.
2. Cu privire la decurioni și la fiii lor.
3. Cu privire la registrul decurionilor.
4. Cu privire la funcțiile și onorurile publice.
5. Cu privire la scutirea și scuzele de la angajări.
6. Cu privire la dreptul la imunitate.
7. Cu privire la ambasade.
8. Cu privire la administrarea bunurilor aparținând orașelor.
9. Cu privire la decretele care ar trebui să fie pronunțate prin ordinul decurionilor.
10. Cu privire la lucrările publice.
11. Cu privire la piețe.
12. Referitor la promisiuni.
13. Cu privire la anchetele judiciare extraordinare (...)
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14. Cu privire la brokeri.
15. În ceea ce privește impozitele.
16. Cu privire la semnificația termenilor.
17. Cu privire la diferite reguli de drept antic.

Tit. 1. Cu privire la orașele comunale și la locuitorii lor.
483. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a II-a.
Fie nașterea, fie manumisiunea, fie adopția, creează cetățeanul unui municipiu.
(0) Propriu-zis, într-adevăr, sunt desemnați cetățeni ai unui oraș municipal doar aceia care au dreptul de cetățenie și împart cu
noi îndatoririle municipale. Acum, însă, îi numim în mod impropriu cetățeni ai unui oraș municipal pe cei care sunt locuitorii
oricărui oraș, ca, de exemplu, cei care locuiesc în Campania sau în Puteola.
(1) Prin urmare, oricine se naște din părinți care locuiesc în Campania este numit cetățean al Campaniei. Dacă, totuși, tatăl
său provine din Campania, iar mama sa din Puteola, el este, de asemenea, considerat cetățean al Campaniei, cu excepția
cazului în care mama sa se bucură de un privilegiu special de naștere; căci atunci va fi cetățean al orașului în care s-a născut
mama sa. Astfel, de exemplu, se admite ca un privilegiu pentru locuitorii din Troia că, atunci când mama s-a născut la Troia,
fiul ei va deveni cetățean al acelui oraș. Același privilegiu este acordat și locuitorilor din Delfi. Celsus afirmă că și
moștenitorii din Pont se bucură de acest avantaj, prin favoarea marelui Pompei, adică oricine a cărui mamă s-a născut în Pont
va fi cetățean al acestei țări. Anumite autorități susțin însă că acest privilegiu a fost acordat doar copiilor născuți în căsătorie
legală, dar Celsus nu adoptă această opinie. Căci nu s-ar fi prevăzut ca un copil născut în afara căsătoriei să urmeze condiția
mamei sale (întrucât are aceeași origine ca și ea), ci regula nu se putea aplica decât copiilor născuți din părinți ale căror locuri
de naștere se aflau în orașe diferite.
3. Același, Disputații, Cartea I.
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Ori de câte ori un fiu aflat sub controlul paternal este creat decurion, cu acordul tatălui său, acesta din urmă este obligat, ca
garanție pentru fiul său, să fie responsabil pentru îndeplinirea tuturor îndatoririlor care țin de funcția de decurion. Se
consideră că tatăl și-a dat consimțământul pentru ca fiul său să devină decurion dacă, fiind prezent la numirea acestuia, nu s-a
opus. Prin urmare, pentru orice lucru pe care fiul său îl face în timpul exercitării funcției, tatăl său va fi responsabil în calitate
de garant.
0. Ar trebui să înțelegem prin tranzacția de afaceri a unei funcții ca fiind gestionarea fondurilor publice sau deciziile cu
privire la cheltuirea acestora.
1. Titularul va fi, de asemenea, răspunzător pentru orice supervizori de lucrări sau de orice altceva în care statul este interesat.
2. Tatăl va fi responsabil dacă fiul este numit succesor al său.
3. El va fi răspunzător și în cazul în care va fi exploatat taxele publice.
4. Dacă fiul nu a avut grijă să numească tutori, atunci când i s-a cerut acest lucru, sau dacă îi alege pe cei care nu sunt
potriviți, sau dacă nu cere garanții, sau dacă acceptă un tutore care nu este solvabil, nu există nicio îndoială că el însuși va fi
responsabil. Cu toate acestea, tatăl va fi totuși responsabil, atunci când garanțiile sunt obișnuite să fie obligate în aceste
condiții. Acest lucru, însă, nu este obișnuit, așa cum s-a afirmat într-un Rescript; deoarece fideiusorii promit doar că averea
va fi asigurată, dar, în ceea ce privește chestiunile pecuniare, averea nu este interesată în numirea tutorelui.
5. Cel care rămâne absent mai mult timp decât este autorizat de permisia sa, sau contrar termenilor acesteia, poate totuși să
dețină funcția.
(2) Același, Despre Sabinus, cartea XXV.
S-a stabilit că un fiu aflat sub control paternal poate avea un domiciliu.
6. (6) Același, Despre Edict, Cartea XXXIX.
El își poate stabili domiciliul nu numai acolo unde îl are tatăl său, ci și oriunde altundeva.
0. Paulus, Despre Edict, Cartea XLV.
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7. Labeo spune că cel care desfășoară afaceri în aceeași măsură în mai multe locuri nu are domiciliu în nici unul dintre ele.
Cu toate acestea, se afirmă că anumite autorități susțin că el poate fi rezident și avea un domiciliu în mai multe locuri. Acest
lucru este adevărat.
(3) Ulpianus, Opinii, Cartea a II-a.
Declararea locului de naștere al cuiva, care nu este corectă, nu modifică faptul originii unei persoane; deoarece locul real de
naștere al unui om nu se pierde prin greșeală, nici prin faptul că el dă, în mod fals, un loc diferit de cel adevărat. De
asemenea, nimeni nu poate, prin respingerea țării în care s-a născut, nici prin denaturarea acestui aspect, să schimbe adevărul.
Un fiu își trage originea din orașul în care s-a născut tatăl său, dar nu urmează domiciliul acestuia din urmă.
1. S-a hotărât de către oameni învățați în drept că oricine poate avea domiciliul în două locuri diferite, adică unde construiește
în două locuri diferite, și nu se consideră că locuiește într-unul mai mult decât în celălalt.
2. Eliberatele urmează locul de naștere sau domiciliul patronilor lor, ceea ce se întâmplă și cu copiii lor.
(23) Același, Despre îndatoririle proconsulului, cartea a V-a.
Când cineva este liberat de mai mulți stăpâni, el urmează locurile de naștere ale tuturor patronilor săi.
65549. Marcianus, Despre urmăririle publice, Cartea I.
Frații Divini au afirmat într-un Rescript că decurionii nu trebuie să fie obligați să furnizeze cereale poporului la un preț mai
mic decât cere aprovizionarea cu provizii; și acest lucru este prevăzut și de alte Constituții imperiale.
9. Neratius, Pergamente, Cartea a III-a.
Cel care nu are un tată legitim își trage originea de la mama sa, care trebuie să fie socotită din ziua în care s-a născut.
0. Marcianus, Despre informatori.
Nici un oraș nu are același privilegiu ca și Trezoreria în ceea ce privește proprietatea unui debitor, dacă nu a fost acordat în
mod expres de către împărat.
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11. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
Împăratul Titus Antoninus a afirmat într-un rescript adresat lui Lentulus Verus că îndatoririle magistraților sunt individuale,
dar că responsabilitatea lor este comună. Acest lucru trebuie înțeles ca însemnând că răspunderea se atașează doar întregului
corp, dacă bunurile nu ar fi putut fi păstrate de cel care a încheiat afacerea, nici de cei care i-au fost garanți, dacă acesta, în
momentul în care a renunțat la funcție, nu era solvabil; dar, pe de altă parte, dacă persoana sau garanția era potrivită sau
solvabilă atunci când ar fi putut fi intentat procesul, fiecare va fi răspunzător pentru ceea ce a administrat.
12. În cazul în care, totuși, cel care a numit magistratul pe propria răspundere este solvabil, trebuie ca acțiunea să fie
introdusă mai întâi împotriva lui în calitate de fideiusor; sau, într-adevăr, va fi la fel ca și în cazul în care afacerea a fost
administrată în mod necorespunzător de colegul său ? S-a hotărât că ar trebui să fie acționat în justiție mai întâi cel care a
numit magistratul, ca în cazul unei cauțiuni, deoarece colegul său este acționat în justiție din cauza neglijenței sale și pentru a
încasa sancțiunea; dar cel care a numit magistratul este acționat în justiție din cauza garanției sale.
0. Tine același, Opinii, Cartea I.
Nu este necesar să se acorde o acțiune pretoriană împotriva colegului magistratului desemnat.
23. Tine Tine, Întrebări, Cartea a II-a.
Care ar fi, atunci, regula, dacă unul dintre magistrați ar lipsi pe parcursul întregului an; sau dacă, deși prezent, el nu ar trata
treburile publice fie din cauza încăpățânării, fie din ignoranță, fie din cauza unei sănătăți precare, iar colegul său ar fi singurul
care s-ar ocupa de toate acestea, iar acestea nu ar fi făcute cum trebuie? Se va urma următoarea ordine: mai întâi, cel care a
condus afacerile publice și cei care au fost garanți pentru el vor fi dați în judecată pentru întreaga sumă, iar după ce toate
acestea au fost epuizate, cel care a numit o persoană insolvabilă va fi răspunzător; și, în cele din urmă, celălalt magistrat, care
nu s-a ocupat de nicio afacere publică, ar trebui să fie tras la răspundere. De asemenea, cel care a numit magistratul nu poate
refuza în mod corect răspunderea generală, deoarece ar fi trebuit să știe că cel pe care l-a numit a preluat funcția ca persoană
fizică și și-a asumat o responsabilitate comună. Într-adevăr, atunci când doi magistrați fac afaceri și banii care se datorează nu
pot fi încasați de la unul dintre ei, cel care l-a numit poate fi acționat în justiție pentru întreaga sumă atunci când acest lucru
este necesar.
23. Același, Întrebări, Cartea a XV-a.
Se înțelege că magistrații municipali cunosc ceea ce cunosc cei cărora le sunt încredințate cele mai înalte interese ale statului.
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16. Același, Opinii, Cartea I.
Cel care a fost înlăturat din Ordinul Decurionilor pentru un anumit timp și apoi restabilit, nu poate fi admis la noi onoruri ca
o persoană retrogradată pentru timpul în care a fost lipsit de rangul său. În ambele cazuri s-a decis că trebuie să se verifice
dacă părțile care au fost condamnate pentru o infracțiune meritau o astfel de sentință; căci dacă au primit una mai severă
decât ar fi trebuit sau au fost însemnați cu infamie, ar trebui ca după aceea să fie eliberați, iar problema să fie considerată ca
fiind rezolvată. Atunci când, totuși, au fost supuși unei pedepse mai puțin severe decât cea prevăzută de lege, ei vor fi totuși
incluși printre persoanele care sunt infamante; deoarece o chestiune de fapt depinde de decizia judecătorului, dar nu și de
autoritatea legii.
(2) Atunci când cineva își numește un succesor, iar acesta din urmă este solvabil la expirarea mandatului său, nu este necesar
ca o acțiune să fie acordată.
(3) Atunci când terenurile sunt transferate prin intermediul unui trust secret, cu scopul de a frauda creanțele publice, ele pot fi
revendicate de către Trezorerie; iar cumpărătorul proprietății vândute în mod fraudulos va fi obligat să plătească din nou la
fel de mult din propriul buzunar.
(4) Dreptul de naștere nu este modificat prin adopție, în ceea ce privește îndeplinirea îndatoririlor oficiale și acceptarea unei
slujbe publice, deoarece un fiu poate fi obligat de tatăl său adoptiv să accepte o nouă slujbă.
0. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
În cazul în care, totuși, a fost emancipat de tatăl său adoptiv, el nu numai că încetează să mai fie fiul acestuia, dar nici nu mai
este cetățean al orașului celui al cărui fiu devine prin adopție.
(2) Papinianus, Opinii, Cartea I.
Un libert nu este scutit de o slujbă civilă din cauza serviciilor datorate patronului său, căci nu contează dacă el își prestează
sau nu serviciile sau își îndeplinește îndatoririle față de patronul său.
1. Totuși, liberții senatorilor, care se ocupă de afacerile patronilor lor, sunt scutiți de tutelă printr-un decret al Senatului.
2. Un tată a consimțit ca fiul său să fie numit decurion. Guvernul ar trebui să îl dea în judecată personal pe fiu, mai degrabă
decât ca tatăl să fie acționat în instanță ca garanție pentru fiul său; pentru că nu contează dacă fiul a avut un peculium
castrense înainte de a servi în armată sau după aceea.
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3. Prescripția timpului necesar pentru a putea candida din nou la o funcție sau pentru a obține o altă slujbă publică se aplică în
cazul unor municipalități, dar nu și în cazul altora.
4. Angajările publice nu pot fi administrate de aceeași persoană în același timp în două orașe diferite. Prin urmare, în cazul în
care două funcții sunt oferite în același timp, trebuie să se prefere locul de naștere al cuiva.
5. Singurul motiv al posesiei nu este suficient pentru a impune obligații civile posesorului, cu excepția cazului în care acest
privilegiu a fost acordat în mod special orașului.
6. Persoanele care s-au întors în țara lor în virtutea dreptului de postliminium sunt obligate să accepte o slujbă publică, chiar
dacă locuiesc în alt oraș.
7. Colectarea impozitelor nu este inclusă printre slujbele de bază și, prin urmare, este încredințată decurionilor.
8. Cel care a fost manuntit în temeiul unui trust, în materie de angajări civile, urmează originea celui care l-a manuntit, și nu a
celui care i-a lăsat libertatea.
9. Divinul Pius a hotărât că un copil născut într-o familie adoptivă urmează originea bunicului său natural în ceea ce privește
îndeplinirea angajamentelor civile; la fel ca și în cazul în care un fiu a fost dat în adopție, cu excepția cazului în care există
vreo suspiciune de fraudă legată de procedură.
10. Greșeala celui care, crezând că este cetățean al unui oraș sau locuitor al unei colonii, acceptă să accepte o slujbă civilă, nu
îl exclude de la a se apăra în justiție.
11. Mutarea domiciliului unui tată într-un alt oraș nu îl obligă pe fiul său să accepte o slujbă publică în acel oraș, atunci când
cauza schimbării domiciliului tatălui este temporară.
12. Atunci când acuzații de crimă capitală sunt aduse împotriva unor persoane nominalizate pentru funcții publice, acestea nu
pot fi admise la nici un nou loc de muncă înainte de soluționarea cauzelor lor, dar, între timp, își vor păstra rangul anterior.
13. Simpla posesie a unei case în alt oraș nu creează un domiciliu.
14. Răspunderea pe care o implică numirea unui succesor nu obligă pe garantul celui care o face.
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15. Fideiusorii care au devenit responsabili pentru bunurile publice și care nominalizează magistrați pe riscul lor, nu sunt
răspunzători de acțiunile penale care pot fi intentate împotriva celor pentru care s-au obligat; căci este suficient ca ei să fi
promis să repare orice prejudiciu suferit de guvern.
(23) Paulus, Întrebări, Cartea I.
Divinul Severus a afirmat într-un Rescript că intervalele de timp prescrise cu referire la menținerea în funcție, sunt acordate
celor care nu doresc, dar nu și celor care doresc să rămână, deoarece nimeni nu ar trebui să rămână constant în funcție.
0. Scaevola, Întrebări, Cartea I.
Ceea ce este făcut de majoritatea unei adunări este considerat ca fiind același lucru ca și cum ar fi fost făcut de toți.
24. Paulus, Întrebări, Cartea a XXIV-a.
Un domiciliu este transferat atunci când acest lucru se face efectiv, și nu atunci când se face o simplă declarație în acest sens,
așa cum se cere în cazul celor care neagă faptul că ei, ca locuitori, pot fi chemați să îndeplinească îndatoriri publice.
0. The Same, Opinii, Cartea I.
Lucius Titius, în timp ce se afla sub controlul tatălui său, a fost numit de către magistrați, împreună cu alți câțiva, curator
pentru cumpărarea de cereale, împotriva consimțământului tatălui său. Lucius Titius nu a fost de acord să accepte această
funcție și nu a primit niciun ban în acest sens și nici nu a participat în vreun fel, alături de ceilalți funcționari, la efectuarea
achiziției; după moartea tatălui său, a fost chemat să dea socoteală pentru un sold datorat de colegii săi. S-a pus întrebarea
dacă putea fi tras la răspundere pentru acest lucru. Paulus a răspuns că, deși a refuzat să accepte funcția în care fusese numit
de către magistrați, el putea fi dat în judecată pentru prejudiciul suferit de stat, chiar dacă în momentul în care a fost numit se
supunea autorității altuia.
23. Paulus a dat ca părere că cei împotriva cărora se introduce o acțiune în justiție, nu în temeiul unui contract, ci în contul
unei anumite funcții publice pe care au îndeplinit-o pentru alții, sunt de obicei răspunzători pentru pierderea oricăruia dintre
cei principali, dar nu sunt răspunzători pentru dobânzi.
24. De asemenea, el a considerat că moștenitorii unui tată nu pot fi acționați în justiție în mod legal în contul unei funcții pe
care fiul său a acceptat-o după moartea tatălui său. Această opinie se referă la unul care a fost numit decurion de către tatăl
său, iar după moartea acestuia din urmă a continuat să îndeplinească îndatoririle funcției.
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25. De asemenea, el a dat ca opinie faptul că se considera că cel care a adoptat un decurion și-a asumat toate
responsabilitățile decurionatului, ca în cazul unui tată al cărui fiu a fost numit decurion cu acordul său.
26. De asemenea, el a dat ca opinie faptul că zestrea era inclusă în proprietatea soțului în timpul căsătoriei. Dacă, totuși,
acesta era chemat să își asume îndatoriri municipale, proporțional cu mijloacele sale, zestrea nu trebuia considerată ca făcând
parte din proprietatea sa.
27. De asemenea, el a dat ca opinie că, dacă acuzatorul unei infracțiuni capitale nu este vinovat pentru că acuzația nu a fost
urmărită în termenul prevăzut de lege, acuzatul nu ar trebui, între timp, să solicite nicio slujbă publică.
28. "Împărații Severus și Antoninus, către Septimius Zeno. Deși ați consimțit ca fiul dumneavoastră, care nu a împlinit încă
vârsta legală, să devină decurion și deși v-ați jurat ulterior credință pentru el, totuși, între timp, nu puteți fi obligat să vă
asumați nicio responsabilitate, deoarece nu pare să vă fi dat consimțământul pentru o numire care poate fi făcută în mod
legal."
29. De asemenea, el a dat ca fiind de părere că, dacă un stat nu se bucură de niciun privilegiu special în ceea ce privește
primirea de adăugiri pe teritoriul său, nu se poate retrage de la un contract de închiriere sau de la o vânzare de terenuri
publice care au fost deja perfectate; deoarece timpul care reglementează astfel de adăugiri este prescris de Trezorerie.
23. Același, Sentințe, Cartea I.
Copiii liberților și liberților urmează fie domiciliul, fie originea strămoșilor lor paterni și a patronilor care i-au manuntit.
23. O văduvă păstrează domiciliul soțului său decedat, ca în cazul unei femei devenite ilustre prin soțul său, dar acesta va fi
schimbat dacă va contracta o a doua căsătorie.
24. Eliberații devin cetățeni ai locului în care și-au fixat voluntar domiciliul; dar, prin aceasta, ei nu aduc atingere dreptului
de naștere al patronului lor și sunt obligați să îndeplinească funcțiile publice în ambele locuri.
25. Cel care a fost relegat într-o anumită localitate, între timp, are în mod necesar domiciliul în locul în care a fost relegat.
26. Un senator lipsit de rangul său nu este repus în țara sa de origine, decât dacă obține acest lucru ca o favoare specială.
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27. Senatorii, cu fiii și fiicele lor născuți în timp ce tatăl lor deținea funcția, precum și nepoții, strănepoții și strănepoatele lor
de către fiii lor, sunt privați de beneficiul dreptului lor de naștere, deși își păstrează încă demnitatea municipală.
28. Senatorii care au obținut liberul concediu, adică puterea de a locui unde doresc, își păstrează domiciliul în orașul Roma.
29. Cei care împrumută bani cu dobândă trebuie să se achite de toate obligațiile legate de patrimoniul lor, chiar dacă nu au
posesia.
(3) Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
Oricine a ajuns la demnitatea senatorială încetează să mai fie cetățean, în ceea ce privește ocuparea altor locuri de muncă
publice; dar se înțelege că își păstrează dreptul de naștere cu referire la onorurile municipale. Prin urmare, sclavii care au fost
manumiți de el devin cetățeni ai orașului în care s-a născut.
(1) Un soldat își are domiciliul în locul unde servește, dacă nu are proprietăți în țara sa.
25. Scaevola, Digest, Cartea a II-a.
În Constituțiile imperiale se stabilește că banii care sunt plătiți în detrimentul cuiva nu poartă dobândă. Acest lucru a fost
declarat de împărații Antoninus și Verus într-un Rescript, după cum urmează: "Nu este mai mult decât echitabil ca dobânda
să nu fie cerută pentru un sold datorat la sfârșitul mandatului unei funcții, pe care titularul nu a administrat-o el însuși, și nici
să fie cerută de la garantul său, și "cu atât mai puțin ar trebui să fie percepută de la magistrații care au primit garanții"."
Rezultatul este că această regulă nu ar trebui să fie încălcată în viitor.
26. Ulpianus, Despre edictul pretorului, Cartea I.
Atunci când doi magistrați municipali îndeplinesc îndatoririle unei singure funcții, ei sunt considerați ca un singur individ, iar
acest privilegiu le este în general acordat de legea municipală; dar chiar dacă nu este așa, este obișnuit ca această regulă să fie
respectată, cu condiția să nu existe o lege contrară.
23. Paulus, Despre Edict, Cartea I.
Un magistrat municipal nu poate îndeplini acte care aparțin mai degrabă jurisdicției imperiale decât jurisdicției sale.
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23. Magistraților municipali nu le este permis să acorde restituirea completă sau să ordone luarea în posesie a bunurilor în
scopul conservării lor, sau pentru menținerea intactă a unei zestre, sau pentru a asigura siguranța legităților.
(2) Ulpianus, Despre edict, Cartea a II-a.
Oricine este manuntit devine cetățean al orașului de care aparține cel care l-a manuntit; totuși, el nu-și urmează domiciliul, ci
țara; și dacă patronul său este cetățean al două orașe diferite, prin manumisiunea sa va deveni cetățean al acelorași orașe.
0. Atunci când cineva își desfășoară întotdeauna afacerile nu într-o colonie, ci într-un oraș, și vinde, cumpără și încheie
contracte acolo, sau folosește piețele, sau băile, sau participă la expoziții și celebrează festivaluri acolo, și, pe scurt, se bucură
de toate avantajele orașului și de nici unul dintre cele ale coloniei, se înțelege că el își are domiciliul în orașul respectiv, mai
degrabă decât acolo unde locuiește pentru a cultiva pământul.
1. Celsus, în Cartea întâi a Digestului, discută despre faptul că, dacă cineva amenajează la fel două case, situate în două locuri
diferite, și nu locuiește în una mai puțin decât în cealaltă, trebuie considerat că are domiciliul acolo unde el însuși crede că se
află. Mă îndoiesc că, schimbându-și părerea de la un loc la altul, se poate considera că cineva își are domiciliul în două
locuri. Totuși, acest lucru poate fi adevărat, deși este dificil de decis, la fel cum este dificil de decis că cineva poate fi fără
domiciliu. Eu cred totuși (și acest lucru poate fi susținut ca fiind corect) că, dacă un om care și-a părăsit domiciliul, face o
călătorie pe mare sau călătorește pe uscat, căutând un loc unde să locuiască pentru o perioadă de timp, el va fi fără domiciliu.
2. Cel care a fost relegat poate avea domiciliul, după cum spune Marcellus, în locul în care a fost restrâns.
30. Paulus, Despre Edict, Cartea I.
O chestiune de cea mai mare importanță poate fi adusă în fața magistraților municipali prin acordul părților interesate.
23. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea I.
Un om trebuie să se supună magistraților din orașul în care locuiește, precum și celor din cel al cărui cetățean este; căci nu
numai că este supus jurisdicției municipale din ambele locuri, dar trebuie să se achite și de îndatoririle. oricărei funcții
publice în oricare dintre ele.
23. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXI.
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Oricine se naște într-un sat care este o dependență a unui oraș se înțelege că își are reședința acolo, ca și cum ar fi în orașul
însuși.
23. Marcellus, Digest, Cartea I.
Nimic nu împiedică pe cineva să aibă domiciliul oriunde dorește, pentru că nu îi este interzis să facă acest lucru.
34. Modestinus, Diferențe, Cartea a IV-a.
O femeie logodită nu-și schimbă domiciliul înainte de contractarea căsătoriei.
35. Același, Despre manumisiuni.
Roma este țara noastră comună.
Același, Reguli, Cartea a III-a.
Un cetățean care a fost deja numit la o slujbă publică nu-și poate abandona domiciliul până când nu se va fi achitat de
îndatoririle funcției sale.
(23) The Same, Excuses, Book I.
Trebuie reținut că atunci când cineva continuă să locuiască pe o parcelă de pământ, nu este considerat locuitor al unei
comune; căci cel care nu se bucură de privilegiile unui oraș nu este considerat cetățean al acestuia.
0. Același, Opinii, Cartea a II-a.
În timp ce Titius se afla la Roma pentru a-și continua studiile, magistrații din satul său natal i-au trimis o scrisoare, pentru ca
el să-i înmâneze împăratului o ordonanță a respectivului sat, care a fost transmisă împreună cu scrisoarea. Dar persoana care
se angajase să livreze scrisoarea, prin conivență, a predat-o lui Lucius Titius, care el însuși locuia la Roma, din același motiv
ca și Titius. După ce a șters numele lui Titius, căruia îi era adresată ordonanța, a inserat propriul nume, iar apoi a predat-o
împăratului, conform ordinului municipalității. Întreb dacă mesagerul ar putea să-și ceară cheltuielile de deplasare și ce
infracțiune ar trebui să se considere că a comis prin faptul că nu a predat scrisoarea persoanei căreia se angajase să o dea,
precum și de ce s-a făcut vinovat cel care, după ce a șters numele altuia și l-a scris pe al său, a predat ordonanța împăratului,
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ca și cum i s-ar fi ordonat acest lucru de către orașul său natal? Herennius Modestinus a răspuns că Titius nu putea cere
cheltuielile de călătorie, dar că putea recurge la cel care a făcut substituirea în nume propriu.
Titius a acceptat un gaj pentru banii publici pe care el însuși îi împrumutase și a încheiat un acord cu debitorul prin care, în
cazul în care datoria nu ar fi fost plătită, gajul ar fi fost vândut fără nicio garanție. Magistrații care au succedat în locul lui
Titius au aprobat atât creanța, cât și gajul, până la Maevius. Prin vânzarea gajului nu s-au realizat suficienți bani pentru a plăti
datoria, din cauza garanției date de magistrat cumpărătorilor cu privire la valoarea terenului. S-a pus întrebarea: cine era
responsabil față de municipalitate? Herrenius Modestinus a răspuns că Titius nu era răspunzător din acest motiv, deoarece
succesorii săi își asumaseră responsabilitatea pentru datorie, și nici magistrații care au făcut vânzarea, deoarece au vândut-o
ca conținând mai mult decât se arăta prin măsurarea reală a terenului; și pentru motivul că au vândut-o pentru mai mult, ar
trebui să li se ordoneze să compenseze deficitul. Prin urmare, cel care a fost ultimul care a aprobat creanța ar trebui să
despăgubească municipalitatea pentru pierderea suferită, în cazul în care nu se va dovedi că creanța a fost transferată unui
succesor solvabil.
0. Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea I.
Guvernatorii provinciilor au jurisdicție asupra tuturor locuitorilor pe care orice oraș îi revendică ca fiind ai lor; dar totuși,
dacă cineva neagă că este rezident, trebuie să se adreseze guvernatorului provinciei în a cărei jurisdicție se află orașul prin
care este chemat să îndeplinească o slujbă publică, și nu guvernatorului celei în care el însuși susține că s-a născut. Acest
lucru l-a afirmat Divinul Hadrian într-un Rescript cu referire la o femeie care s-a căsătorit în alt loc decât cel în care s-a
născut.
23. S-a hotărât că liberții pot ocupa funcții publice acolo unde se află patronul lor sau unde ei înșiși își au domiciliul.
24. Trebuie amintit că femeile care formează o legătură ilegală cu bărbații pot îndeplini funcții publice numai acolo unde ele
însele s-au născut, și nu acolo unde se află soțul lor. Acest lucru l-au declarat Divinii Frați într-un Rescript.
0. Papirius Justus, Despre Constituții, Cartea a II-a.
Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un Rescript că ar trebui să fie eliberat de jurământ un om care a jurat că nu va
mai fi prezent la întâlnirile ordinului său, în cazul în care ar fi creat ulterior un duumvir.
(15360) De asemenea, ei au declarat într-un Rescript că chiriașii terenurilor aparținând Trezoreriei trebuie să se achite de
îndatoririle municipale fără a aduce pierderi Trezoreriei. Guvernatorul, cu ajutorul procurorului Trezoreriei, ar trebui să
vegheze la acest lucru.
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(15361) Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un Rescript că era de datoria magistraților să colecteze moștenirile
aparținând orașelor lor și, dacă nu reușeau să facă acest lucru, că ei sau moștenitorii lor puteau fi dați în judecată; iar dacă nu
erau solvabili, garanțiile lor deveneau responsabile pentru ele.
(15362) De asemenea, ei au declarat într-un Rescript că o femeie, cât timp este căsătorită, este rezidentă a aceluiași oraș ca și
soțul ei și că nu poate fi obligată să îndeplinească nicio îndatorire publică în locul în care s-a născut.
(15363) De asemenea, ei au declarat într-un Rescript că proprietatea unui tată care și-a emancipat în mod deliberat fiul pentru
a evita să fie responsabil pentru el ca magistrat va fi răspunzătoare, la fel ca și cum ar fi devenit garant pentru el.
(15364) De asemenea, ei au declarat într-un Rescript că, atunci când se ancheta dacă cineva este cetățean al unui anumit oraș,
ar trebui mai întâi să se obțină dovezi cu privire la orice proprietate pe care ar putea să o aibă acolo; pentru că simpla
asemănare a unui nume nu este suficientă pentru a stabili locul de naștere al cuiva.
(15365) Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un Rescript că cei care îndeplinesc îndatoririle de magistrați sub
constrângere trebuie să dea o garanție adecvată, la fel ca și cel care a acceptat de bunăvoie această funcție.

Tit. 2. Cu privire la decurioni și la fiii lor.
Ulpianus, Opinii, Cartea a II-a.
Este stabilit că decurionii care au părăsit orașele de care aparțineau și au plecat în alte locuri pot fi rechemați în țara lor de
către guvernatorul provinciei; iar acesta trebuie să aibă grijă să li se dea locuri de muncă adecvate.
Același, Disputații, Cartea I.
Un decurion care este relegat pentru o anumită perioadă de timp încetează să mai fie unul. Când se va întoarce, nu va mai
obține poziția sa anterioară, dar nu i se va interzice întotdeauna să devină decurion. El nu va fi repus în fosta sa poziție, dar
un altul poate fi ales în locul său; iar dacă numărul celor din ordinul său este complet, el trebuie să aștepte până când se va
vacanta un post. Cazul este diferit în cazul celui care este îndepărtat temporar din ordinul său, căci el devine decurion imediat
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ce timpul a expirat; totuși, un altul poate fi ales în locul său. Dacă constată că acesta este ocupat, trebuie să aștepte până când
se produce un loc vacant.
(23) Dar, după ce a fost readus în ordinul său, se poate pune problema dacă va avea locul pe care l-a avut mai întâi sau cel pe
care l-a obținut acum, dacă este implicată datoria de a lua decizii în calitate de președinte. Eu cred că va avea aceeași poziție
pe care a ocupat-o anterior. Aceeași regulă nu se aplică celui care a fost retrogradat pentru o anumită perioadă de timp, pentru
că el intră ca ultimul în ordine.
(24) Se ridică întrebarea cu privire la copiii decurionilor, dacă este considerat fiu al unui decurion doar cel care a fost
conceput și născut în timp ce tatăl său a deținut această.funcție, sau dacă trebuie considerat și fiul care s-a născut înainte ca
tatăl său să devină decurion. Și, într-adevăr, în ceea ce-l privește pe acesta din urmă, el nu poate fi biciuit cu vergi sau
condamnat la mină; și nici nu va fi prejudiciat pentru că s-a născut dintr-un tată plebeu, dacă onoarea de decurionat va fi
obținută ulterior de acesta din urmă. Papinianus a emis aceeași opinie cu referire la un bunic și a susținut că un fiu nu este
afectat dacă tatăl său a fost însemnat cu infamie.
(25) Cu toate acestea, în cazul în care un tată este expulzat din Ordinul Decurionilor, iar acest lucru a fost făcut înainte de
conceperea copilului, cred că acesta din urmă ar trebui să fie considerat ca fiind fiul unui plebeu, în ceea ce privește orice
onoruri. Dar dacă tatăl își pierde rangul după conceperea copilului, ar fi mai îngăduitor să considerăm că acesta ar trebui să
fie considerat fiul decurionului.
(26) Prin urmare, cel care s-a născut după retrogradarea tatălui său, cu condiția să fi fost conceput înainte ca aceasta să aibă
loc, este considerat ca fiind asemănător cu fiul unui senator; dacă însă aceasta a avut loc după aceea, retrogradarea îl va
prejudicia.
(27) În cazul în care copilul s-a născut în timp ce tatăl său a fost temporar exclus din ordinul său, și a fost conceput și adus pe
lume între timp; se va naște el ca fiu al unui decurion, chiar dacă tatăl său ar muri înainte de a fi readus la rangul său?
Construcția binevoitoare este că acesta ar fi cazul.
(28) Mai mult, dacă un copil a fost conceput de un plebeu, iar ulterior, înainte de nașterea sa, tatăl a obținut funcția de
decurion, dar a pierdut-o înainte ca copilul să vină pe lume, ar fi mai generos să se considere că timpul intermediar va fi un
avantaj pentru el și că va fi considerat ca fiind deja născut.
(29) Nici o crimă comisă de tată nu poate aduce pedeapsa asupra unui copil nevinovat și, prin urmare, un fiu nu va fi exclus,
din acest motiv, din Ordinul Decurionilor, sau din orice altă onoare.
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(30) Persoanelor de peste douăzeci și cinci de ani le este interzis prin Constituțiile imperiale să fie chemate la decurionat, fără
consimțământul lor; dar dacă își dau consimțământul, ar trebui să îndeplinească îndatoririle funcției, chiar dacă au mai mult
de șaptezeci de ani; deși, în acest caz, nu pot fi obligate să se achite de slujbe publice.
23. Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a III-a.
În general, ar trebui să se susțină că, în cazul în care un decurion, după ce a primit o sentință mai ușoară decât merita, a fost
retrogradat pentru o anumită perioadă de timp, ar trebui, în conformitate cu cerințele umanității, să i se permită să-și păstreze
bunurile, dar nu poate obține ulterior funcția de decurion.
Cu toate acestea, dacă un decurion, fie din cauza unei infracțiuni care implică înșelăciune, fie din cauza unei infracțiuni și
mai grave, nu a fost retrogradat pentru o anumită perioadă de timp, dar a fost exclus temporar din ordinul său, el se află într-o
astfel de poziție încât poate fi reintegrat. Căci împăratul Antoninus a hotărât printr-un Edict că atunci când cineva a fost, din
orice motiv, exclus din ordinul său, sau i s-a interzis să fie prezent la întâlnirile sale sau să respecte orice alte cerințe ale sale,
pentru o anumită perioadă de timp, după ce timpul a expirat, el poate totuși să își reia îndeplinirea funcțiilor sau îndatoririlor
sale oficiale. Și acest lucru nu este mai mult decât corect, deoarece sentința care a impus doar o anumită interdicție nu ar
trebui să fie majorată.
Nu există nicio îndoială că copiii nelegitimi pot fi aleși decurioni, dar Frații Divini au afirmat într-un Rescript către Lollianus
Avitus, guvernatorul Bitiniei, că dacă un astfel de fiu avea un concurent care era legitim, acesta din urmă trebuie să aibă
prioritate. Totuși, dacă copiii legitimi ar neglija să-și îndeplinească îndatoririle, cei nelegitimi ar trebui să fie admiși la funcția
de decurion, după ce s-a constatat că purtarea și viața lor sunt onorabile; deoarece, deoarece, deoarece este pentru bunăstarea
publică ca Ordinul Decurionilor să fie întotdeauna plin, persoanele ignobile nu ar trebui să fie admise în el.
Divinul Sever us și Antoninus au permis celor care aderau la superstiția iudaică să obțină onoruri civile, dar le-au impus
cerința de a nu încălca preceptele religiei lor.
Marcianus, Despre urmăririle publice, Cartea I.
Un decurion nu are voie să dea în arendă nicio proprietate; dacă, cu toate acestea, el ar trebui să reușească să obțină un
contract de arendă prin moștenire, el poate păstra posesia acestuia; și această regulă trebuie respectată în toate cazurile
similare.
23. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
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S-a hotărât că cei care au fost înlăturați temporar din Ordinul Decurionilor, pentru o crimă care implică ignominia, sunt
excluși perpetuu. Totuși, cei care au fost exilați temporar pentru o infracțiune neînsemnată, ca, de exemplu, una care a apărut
în urma unei tranzacții comerciale, nu ar trebui să fie considerați infamanți.
23. The Same, Opinii, Cartea I.
Copiii nelegitimi, precum și cei rezultați din căsătorii incestuoase, pot deveni decurioni; pentru că nu trebuie exclus din
funcție cel care nu a comis nicio crimă.
Minorii sub vârsta de douăzeci și cinci de ani, care au fost creați decurioni, primesc salariul atașat funcției, dar nu pot vota
împreună cu ceilalți.
Unui decurion îi este interzis să ocupe funcția de fermier al fiscului, chiar și în orașul său.
Cei care abandonează o urmărire penală, fără a obține permisiunea de a face acest lucru, nu pot fi decorați cu onoarea de
decurion, deoarece, în conformitate cu Decretul Turpilian al Senatului, ei sunt marcați cu infamie ca persoane care au fost
condamnate pentru urmărire penală cu rea intenție într-o cauză penală.
Un fiu, după ce a fost creat decurion, tatăl său a făcut apel și, deși apelul său a fost respins pentru că nu a fost depus în
termenul prevăzut, dacă fiul și-a asumat funcția, iar tatăl nu i-a ratificat actele, el nu va fi răspunzător pentru fiul său.
Atunci când trebuie să se decidă asupra altor chestiuni legate de privilegii, cei care au obținut cele mai multe voturi în același
timp pentru funcția de decurion vor avea dreptul la preferință; dar cel care are cel mai mare număr de copii va fi primul
căruia i se va cere părerea în adunare și îi va preceda pe ceilalți în privința onoarei.
Paulus, Opinii, Cartea I.
Onorurile și funcțiile nu au nicio referire la ordinea alegerii, ci trebuie conferite celor care sunt mai demni.
Un surd, care nu poate auzi deloc, și unul care este mut și nu poate vorbi, sunt scutiți de funcțiile municipale, dar nu și de
alte îndatoriri publice.
Cel care nu este decurion nu poate îndeplini funcțiile de duumvir sau cele aferente altor funcții, pentru că plebeilor le este
interzis să îndeplinească funcțiile de decurion.
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Nu se consideră că un tată a consimțit ca fiul său să fie numit decurion, dacă își manifestă opoziția în prezența
guvernatorului, sau în fața Ordinului însuși, sau în orice alt mod.
Hermogenianus, Epitome, Cartea I.
Este permisă furnizarea de provizii decurionilor care și-au pierdut bunurile; mai ales dacă și-au epuizat patrimoniul prin
generozitate față de țara lor.
Paulus, Decrete, Cartea I.
Împăratul Severus a spus: "Chiar dacă se dovedește că Titius s-a născut dintr-un tată care era în sclavie, dar dintr-o mamă
care era liberă, el nu este împiedicat prin aceasta să devină decurion în orașul în care s-a născut".
52. Nu există nicio îndoială că marinarii nu pot deveni decurioni.
10. Modestinus, Opinii, Cartea I.
Herennius Modestinus a dat ca opinie că un om nu a devenit decurion doar printr-un ordin de plată a salariului său, atunci
când nu a fost creat legal.
Callistratus, Anchete judiciare, Cartea I.
Nu numai celor de vârstă fragedă, ci și persoanelor în vârstă le este interzis să devină decurioni. Primii sunt, ca să spunem
așa, incapabili să protejeze interesele statului și sunt scuzați temporar, dar cei din urmă sunt excluși perpetuu; totuși,
persoanele de vârstă înaintată nu ar trebui să fie scuzați decât din motive întemeiate, ca nu cumva cei mai tineri, prin faptul că
cei mai în vârstă nu au fost aleși, vor fi lăsați singuri să susțină toate responsabilitățile publice ale guvernului; pentru că
minorii sub douăzeci și cinci de ani nu pot fi creați decurioni decât pentru un motiv întemeiat, și nici cei eligibili care au
trecut de cincizeci și cinci de ani nu sunt eligibili. Uneori, obiceiul stabilit de mult timp ar trebui luat în considerare în această
chestiune; pentru că împărații noștri, după ce au fost consultați de oamenii din Nicomedia dacă persoanele de acea vârstă pot
fi alese în ordin, au declarat într-un Rescript că acest lucru se poate face.
23. Același, Anchete judiciare, Cartea VI.
Cei care comercializează și vând produsele de primă necesitate nu trebuie disprețuiți ca persoane degradate, deși sunt supuși
pedepselor de către edili. Căci oamenilor de acest fel nu le este interzis să caute funcția de decurion sau orice altă onoare în
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țara lor, deoarece nu sunt infami; și nu sunt excluși de la slujbele publice, chiar și după ce au fost biciuiți de către edili, care
nu fac decât să-și îndeplinească datoria legală făcând acest lucru. Totuși, nu cred că este onorabil să primești în ordine
persoane de acest fel, care au fost supuse la lovituri cu biciul; și mai ales în orașele care conțin un număr de oameni cinstiți,
dar lipsa celor care ar trebui să îndeplinească îndatoririle unei funcții publice cheamă în mod necesar astfel de persoane la
onoruri municipale, dacă posedă calificările necesare.
23. Papirius Justus, Despre constituții, Cartea a II-a.
24. Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un Rescript că persoanele care au fost retrogradate pentru o perioadă de timp
și s-au întors nu pot fi reintegrate în Ordinul Decurionilor fără consimțământul împăratului.
23. De asemenea, ei au declarat într-un Rescript că cei care au fost repuși în funcție după ce le-a expirat timpul nu pot fi
readuși în rangul lor de decurioni, cu excepția cazului în care aveau o vârstă care le permitea să fie creați decurioni, iar
poziția lor le dădea speranța de a obține această onoare sau le dădea asigurarea că Împăratul le va arăta o indulgență specială.
24. De asemenea, ei au declarat într-un Rescript că unui fiu care s-a născut în timpul retrogradării nu îi este interzis să
îndeplinească îndatoririle unui decurion.
25. Ei au mai declarat într-un Rescript că oricine a consimțit la numirea altuia ca decurion nu trebuie să se opună ulterior
numirii pe motiv că partea nu a fost creată legal ca decurion, așa cum ar fi trebuit să se opună de la început.
23296. Paulus, Întrebări, Cartea I.
Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că un decurion care a fost condamnat nu trebuie să fie supus la tortură. De aceea,
atunci când cineva încetează să mai fie decurion și apoi este condamnat, se decide că nu trebuie să fie torturat, din cauza
amintirii demnității sale anterioare.

Tit. 3. Cu privire la registrul decurionilor.
Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a III-a.
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Numele decurionilor trebuie să fie înscrise într-un registru, așa cum este prevăzut de legea municipală. Acolo unde, totuși, nu
există o lege în acest sens, trebuie să se țină cont de rangul fiecăruia, astfel încât aceștia să fie înregistrați în ordinea în care
fiecare dintre ei se bucură de cea mai înaltă distincție în oraș; ca, de exemplu, cei care au deținut funcția de duumvir, dacă
aceasta este cea mai înaltă, iar printre duumviri, cel care a deținut primul funcția, va avea întâietate; iar după el, cei care au
îndeplinit funcțiile de duumvir în administrația municipală; și, după aceștia, cei care sunt pe locul al treilea, și ceilalți în
succesiune, iar apoi cei care nu au deținut anterior nicio funcție vor fi înregistrați, astfel încât fiecare să apară la locul său
corespunzător.
23. La exprimarea votului, se va ține cont de aceeași ordine pe care am precizat că trebuie să fie respectată la înregistrarea
numelor lor.
Același, Opinii, Cartea a II-a.
Numele celor care au primit onoruri din partea împăratului ar trebui să fie înscrise mai întâi în registrul decurionilor dintr-un
oraș; și apoi numele celor care au îndeplinit doar îndatoririle funcțiilor municipale.

Tit. 4. Cu privire la funcțiile și onorurile publice.

23. Hermogenianus, Epitome, Cartea I.
Unele angajări municipale sunt derivate din proprietăți, iar altele din persoane.
62. Angajamentele derivate din proprietăți se referă la transportul de bunuri pe mare sau pe uscat și atrag atenția celui dintâi
în grad dintre decurioni, deoarece acesta este responsabil pentru orice încasări făcute de el în îndeplinirea sarcinilor sale
oficiale.
63. Angajamentele personale sunt cele care se referă la apărarea unui oraș, adică cele care pot fi făcute de magistratul civil,
de exemplu, colectarea impozitelor sau, așa cum s-a spus cu referire la angajările patrimoniale, supravegherea animalelor de
povară în vederea aprovizionării cu provizii și alte lucruri de acest fel; precum și îngrijirea terenurilor publice, a apeductelor,
a cailor și a curselor de care; repararea drumurilor și a depozitelor; încălzirea băilor, distribuirea alimentelor și toate sarcinile
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de acest fel. Căci, din ceea ce am afirmat, orice alte chestiuni care, prin obiceiuri îndelungate, au fost stabilite în diferitele
orașe, pot fi ușor de înțeles.
64. Prin ocupație personală se înțelege, în general, cea care este însoțită de muncă manuală, de îngrijire și de diligență. O
angajare patrimonială, însă, este una în care cheltuielile sunt în mod special necesare.
65. Printre angajările personale se numără tutela și curatelă unui minor sau a unui nebun, precum și cea a unui cheltuitor, a
unui mut și a unui copil nenăscut, cărora este necesar să li se asigure și hrana, băutura, cazarea și alte lucruri de acest fel. Cu
toate acestea, în ceea ce privește bunurile minorului sau ale nebunului, persoana însărcinată cu această sarcină trebuie să aibă
grijă ca acestea să nu fie dobândite prin uzucapiune sau ca vreun debitor să fie exonerat de răspundere. De asemenea, în cazul
în care se cere punerea în posesie a unui bun în conformitate cu prevederile Edictului carbonian, dacă nu se constituie o
garanție, curatorul care a fost numit se achită de o sarcină personală de a avea grijă de acest bun. Aceeași regulă se aplică și
în cazul curatorilor care au fost numiți să se ocupe de bunurile persoanelor care au fost capturate de inamic și care se așteaptă
să se întoarcă. Din nou, curatorii sunt numiți pentru o moștenire lăsată unei persoane care nu poate încă să îi succeadă, nici
prin dreptul civil, nici prin dreptul pretorian.
Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXI.
Dacă un fiu care se află sub controlul tatălui său va avea el însuși un fiu, acesta va fi considerat ca fiind sub controlul său, în
ceea ce privește onorurile municipale.
(23) Același, Opinii, Cartea a II-a.
Persoanele care s-au născut în orașul Roma și care și-au stabilit domiciliul în altă parte trebuie să accepte o slujbă publică la
Roma.
23. Nici o angajare municipală nu poate fi impusă soldaților care servesc în tabără. Cu toate acestea, alte persoane private,
chiar dacă sunt rude ale soldaților, trebuie să se supună legilor țării și provinciei lor.
24. Atunci când cineva este condamnat la mineriade, iar ulterior obține o restituire completă, poate fi chemat la angajări și
onoruri publice ca și cum nu ar fi fost niciodată condamnat; iar nenorocirea și trista sa experiență nu pot fi avansate pentru a
demonstra că nu este un bun cetățean al țării sale.
25. Sexul lor le refuză femeilor angajările corporale și le împiedică să obțină onoruri sau funcții municipale.
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26. Un tată nu are dreptul să împiedice un fiu, care se află sub controlul său, să obțină onoruri municipale, dacă nu are o
scuză bună pentru a face acest lucru.
27. Un tată nu este obligat să se angajeze în apărarea fiului său, dacă nu consimte ca acesta să obțină onoruri municipale, sau
slujbe, de teamă ca averea sa să nu fie supusă unei poveri; dar el nu-l poate împiedica să fie responsabil față de țara sa în
măsura mijloacelor sale.
28. Deși oricine are peste șaptezeci de ani sau are cinci copii în viață este, din oricare dintre aceste motive, scutit de a ocupa
funcții civile; totuși, fiii săi ar trebui să accepte funcțiile pentru care sunt calificați, căci de imunitatea acordată taților din
cauza copiilor lor nu se bucură ei înșiși.
29. Un tată vitreg nu poate fi obligat, prin nici o normă de drept, să se angajeze în numele fiului său vitreg în funcții publice.
30. Eliberatele trebuie să se achite de îndatoririle unei slujbe publice în locul de naștere al patronului lor, dacă resursele lor
pecuniare sunt suficiente pentru a le permite acest lucru; deoarece bunurile patronilor lor nu sunt răspunzătoare în contul
funcțiilor administrate de liberții lor.
31. Atunci când un tată s-a făcut vinovat de o anumită crimă, acest lucru nu trebuie să fie un impediment pentru dobândirea
onorurilor municipale de către fiii săi.
32. De mult timp s-a stabilit că minorii sub douăzeci și cinci de ani pot deveni decurioni; nu însă și atunci când sunt în
serviciul militar, deoarece această sarcină este considerată ca fiind mai degrabă atașată unei slujbe patrimoniale.
33. Colectarea impozitelor este considerată ca fiind o muncă patrimonială.
34. Obligația de a colecta proviziile este o îndeletnicire personală, iar vârsta de șaptezeci de ani sau numărul de cinci copii în
viață scutește o persoană de ea.
35. Persoanele care sunt obligate să ofere cazare soldaților care vin într-un oraș trebuie să se achite de această îndatorire prin
rotație.
36. Obligația de a oferi locuințe soldaților nu este una personală, ci una patrimonială.
37. Guvernatorul unei provincii ar trebui să vegheze ca angajările și onorurile să fie distribuite în mod egal între cetățeni, pe
rând, în funcție de vârsta și rangul lor; astfel încât să fie respectată ordinea diferitelor grade ale acestor angajări și onoruri,
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care au fost stabilite din vechime, pentru a împiedica ca aceeași persoană să fie oprimată fără discernământ și frecvent prin
impunerea lor, iar statul să fie privat în același timp de oameni și de putere.
38. Atunci când există doi fii aflați sub controlul tatălui lor, acesta nu poate fi obligat să fie responsabil de angajarea ambilor
în același timp.
39. Dacă un om, care a lăsat doi fii, nu a prevăzut, prin ultima sa voință, din patrimoniul lor comun, pentru îndeplinirea
îndatoririlor unei funcții publice de către unul dintre ei, acesta din urmă nu ar trebui, pe cheltuiala sa, să își asume
responsabilitatea pentru orice îndatoriri sau onoruri care i s-ar putea impune, deși tatăl, în viață, și-ar fi putut asuma o astfel
de responsabilitate pentru unul dintre fiii săi.
23. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Îngrijirea construcției sau reparării clădirilor publice dintr-un oraș este o slujbă publică de care un tată care are cinci copii în
viață este scutit; dar dacă ar fi obligat cu forța să se debaraseze de o astfel de slujbă, acest lucru nu îl va lipsi de orice scuză
pe care ar putea-o avea pentru a nu accepta altele.
23. Scuza lipsei de mijloace pentru a nu accepta angajări sau îndatoriri municipale pe care persoanele sunt obligate să le
îndeplinească nu este perpetuă, ci temporară; căci, dacă patrimoniul cuiva a fost mărit prin mijloace onorabile, acest lucru va
fi luat în considerare, atunci când se va face o anchetă cu privire la solvabilitatea sa în momentul în care a fost numit în
funcție.
24. Persoanele care sunt sărace nu pot fi obligate, din cauza lipsei de mijloace, să accepte slujbe patrimoniale, dar sunt
obligate să îndeplinească îndatoririle celor corporale la care au fost numite.
25. Oricine este obligat să îndeplinească o slujbă publică în orașul său și se prezintă ca soldat pentru a evita o sarcină
municipală, nu poate înrăutăți starea municipiului.
(23) Scaevola, Reguli, Cartea I.
Căpitanii de vase și negustorii de petrol, care au investit cea mai mare parte a patrimoniului lor în ocupații de acest fel, au
dreptul de a fi scutiți de funcția publică pe o perioadă de cinci ani.
23. Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a IV-a.
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24. Într-un rescript al fraților divini adresat lui Rutilius Luppus se afirmă următoarele: "În acest caz, nu este vorba de un
rezcript al fraților divini: "Constituția prin care se prevede că oricine a fost creat decurion poate obține funcția de magistrat
trebuie respectată, ori de câte ori părțile implicate sunt solvabile și calificate corespunzător. Totuși, atunci când acestea au un
rang atât de inferior și resurse atât de slabe încât nu numai că nu sunt potrivite pentru a se bucura de onoruri publice, dar sunt
și abia capabile să se întrețină, este inutil și dezonorant ca astfel de persoane să fie însărcinate cu funcția de magistrat, mai
ales atunci când există alții care pot fi numiți și care, prin averile și rangul lor, sunt potriviți pentru această funcție. Prin
urmare, toți cei care sunt bogați să știe că nu trebuie să se folosească de această prevedere a legii și că, atunci când trebuie
ales cineva într-o adunare, trebuie să se facă o anchetă printre cei prezenți pentru a găsi persoane care, datorită mijloacelor
lor, sunt capabile să își asume demnitatea funcției."
23. Este cert că datornicii publici nu pot fi ridicați la onoruri municipale, dacă nu plătesc mai întâi ceea ce datorează orașului.
Ar trebui să înțelegem prin astfel de datornici pe cei în mâinile cărora rămâne un sold din administrarea afacerilor publice.
Când, totuși, nu sunt debitori de acest fel, dar au împrumutat bani de la oraș, ei nu sunt în măsură să fie excluși de la
onorurile municipale. Este evident că va fi suficient ca, în loc de plată, să se prevadă pentru aceasta prin intermediul unor
gajuri sau garanții solvabile. Acest lucru a fost afirmat de către Frații Divini într-un Rescript adresat lui Aufidius
Herennianus. În cazul în care sunt îndatorați doar în baza unei promisiuni care nu poate fi refuzată, ei se află într-o astfel de
poziție încât trebuie să fie excluși de la onorurile municipale.
24. Acolo unde cineva, deși este vinovat de o infracțiune, nu a fost acuzat, nu trebuie exclus din funcțiile publice mai mult
decât dacă ar avea un acuzator care s-a retras de la urmărire; căci Împăratul nostru împreună cu Divinul său Părinte a afirmat
acest lucru într-un Rescript.
25. Trebuie remarcat faptul că anumite slujbe sunt fie personale, fie patrimoniale, așa cum sunt și anumite onoruri.
26. Angajările care se referă la patrimonii sau la plata impozitelor sunt de o asemenea natură încât nici vârsta, nici numărul
de copii, nici orice alt privilegiu care de obicei scutește persoanele de angajările personale nu vor fi o scuză valabilă pentru a
le refuza.
27. Aceste îndatoriri care se referă la patrimoniu sunt de o dublă natură, deoarece unele dintre ele sunt impuse posesorilor,
indiferent dacă sunt sau nu cetățeni, iar altele sunt impuse locuitorilor sau cetățenilor unui oraș. Impozitele impuse asupra
terenurilor sau clădirilor se referă la posesorii acestora, dar taxele patrimoniale privesc doar municipalitățile sau locuitorii
acestora.
23. Marcianus, Public Prosecutions, Cartea II.

3459

Constituțiile imperiale interzic unei persoane care a fost acuzată de crimă să aspire la onoruri municipale înainte de a se
decide asupra cazului său. Nu contează dacă este plebeu sau decurion. Cu toate acestea, el nu poate fi împiedicat să accepte o
astfel de funcție după ce a trecut un an de la momentul în care a fost acuzat, cu excepția cazului în care este vinovat pentru că
nu a fost audiat cazul în timpul anului. Divinul Severus a declarat într-un Rescript că atunci când un om este ales magistrat,
iar adversarul său face apel și, în timp ce apelul este în curs de desfășurare, el ia în posesie funcția, el trebuie să fie pedepsit.
Prin urmare, dacă cineva care este împiedicat de o decizie să obțină onoruri municipale face apel, ar trebui, între timp, să se
abțină de la a pretinde funcția.
Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Minorii nu ar trebui să fie admiși la administrarea afacerilor publice, nici în acele slujbe care nu sunt patrimoniale, nici în
cele care sunt magistrale, înainte de a împlini douăzeci și cinci de ani; nici nu ar trebui să fie făcuți decurioni, pentru că, dacă
sunt, ei nu pot vota în adunare. După începerea celui de-al douăzeci și cincilea an al lor, însă, se consideră că acesta a trecut,
căci s-a hotărât, ca o chestiune de favoare în cazuri de acest fel, că trebuie să considerăm ca împlinit ceea ce a fost început;
dar nu li se va încredința administrarea nici unei funcții publice, pentru ca nu cumva să se comită vreo pagubă împotriva
guvernului sau să se cauzeze vreun prejudiciu minorului însuși.
Același, Despre îndatoririle consulului, Cartea III.
Atunci când cineva care a fost creat magistrat municipal refuză să îndeplinească îndatoririle funcției sale, poate fi obligat de
guvernator să o facă, în același mod în care tutorii pot fi obligați să îndeplinească îndatoririle încredințării care le-a fost
impusă.
23. Modestinus, Diferențe, Cartea a V-a.
Unui magistrat nu i se poate impune o slujbă suplimentară; dar funcția de magistrat poate fi conferită cuiva care are deja o
altă slujbă publică.
23. Același, Pandectele, Cartea XI.
Conform Edictului pretorian, funcțiile trebuiau să fie conferite prin grade și, așa cum se precizează într-o scrisoare a
Divinului Pius către Titianus, acest lucru trebuia să se facă de la cele mai puțin importante la cele mai importante.

3460

23. Deși este prevăzut de legea municipală, că oamenii de o anumită condiție ar trebui să fie preferați în numirile la
magistratură, totuși trebuie amintit că această regulă ar trebui să fie respectată doar atunci când candidații sunt solvabili.
Acest lucru este stabilit într-un Rescript al Divinului Marcus.
24. Divinii Frați au afirmat într-un Rescript că ori de câte ori există o penurie de cetățeni eligibili pentru magistratură,
imunitatea poate fi, într-o anumită măsură, încălcată.
25. Divinul Antoninus și Tatăl său au afirmat într-un Rescript că, deși un medic poate fi deja aprobat, el poate fi respins de
municipalitate.
26. Divinul Antoninus a afirmat într-un Rescript că cei care instruiesc copiii în rudimentele învățăturii nu sunt scutiți de
îndatoririle funcției publice.
23. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VI-a.
Oricine a fost scutit de îndeplinirea îndatoririlor municipale nu este scutit de a deveni magistrat, deoarece funcțiile acestuia
din urmă sunt mai onorabile decât cele aferente altor slujbe publice; dar toate celelalte îndatoriri extraordinare cerute de la
oricine temporar, ca de exemplu, repararea drumurilor, nu ar trebui să fie cerute de la o persoană de acest fel.
23. Același, Despre Cassius, Cartea XV.
Scutirea și imunitatea față de slujbele publice acordate copiilor și descendenților cuiva nu se referă decât la persoanele care
fac parte din familia sa.
23. Callistratus, Anchete judiciare, Cartea I.
Onoarea municipală constă în administrarea treburilor publice, cu titlul de funcție, indiferent dacă se cere sau nu plata unor
cheltuieli.
(23) O slujbă este fie publică, fie privată. O slujbă publică este cea în care ne angajăm să administrăm treburile publice, cu
plata cheltuielilor și fără titlul de demnitate.
(24) Încasarea cheltuielilor pentru repararea drumurilor și a impozitelor pe terenuri nu sunt angajări personale, ci locale.
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(25) Atunci când se ridică o problemă cu privire la onorurile municipale și la administrarea angajamentelor publice, trebuie
să se ia în considerare persoana căreia i se conferă onoarea sau angajarea, precum și originea nașterii sale și dacă mijloacele
sale sunt suficiente pentru a-i permite să administreze angajarea care i-a fost încredințată; de asemenea, trebuie să se ia în
considerare și legea, în conformitate cu care fiecare trebuie să se achite de îndatoririle sale oficiale.
(26) Un fiu plebeu aflat sub control paternal își exercită funcția pe riscul celui care l-a numit. Împăratul nostru, Severus, a
afirmat următoarele în acest sens într-un Rescript: "Dacă fiul tău este un plebeu, nu trebuie să fii obligat, împotriva voinței
tale, să fii responsabil de administrarea magistraturii sale, deoarece nu îți poți exercita dreptul de autoritate paternă pentru a te
opune numirii sale, ci administrarea sa va fi pe riscul celui care l-a nominalizat."
(27) Puterea de a administra o funcție publică nu este una promiscuă, dar trebuie respectată o anumită ordine, deoarece
nimeni nu poate îndeplini funcțiile superioare ale magistraturii înainte de a le fi îndeplinit pe cele de grad inferior și nimeni
nu poate continua să exercite atribuțiile unei funcții publice la orice vârstă.
(28) Multe constituții imperiale prevăd că, atunci când nu există alte persoane care să ocupe funcția, cei care au avut-o
anterior pot fi obligați să continue să o administreze. Divinul Hadrian a afirmat într-un Rescript cu referire la continuarea în
funcție: "Dacă nu există alții care să fie competenți pentru a îndeplini îndatoririle funcției, consimt ca aceștia să fie aleși
dintre cei care le-au îndeplinit deja".
23. Papinianus, Opinii, Cartea a V-a.
Dacă un tată consimte ca fiul său să devină decurion, iar după moartea sa, fiul său obține funcția, coerezii săi nu pot fi trași la
răspundere pentru proasta administrare a acestuia, dacă tatăl i-a lăsat fiului său, decurionul, mijloace suficiente pentru a-și
achita obligațiile.
23. Paulus, Sentințe, Cartea I.
Cei care oferă o sumă de bani pentru a obține scutirea de administrarea unei funcții sau a unui loc de muncă municipal nu
trebuie să fie ascultați.
23. Oricine promite o sumă de bani pentru o onoare municipală și a început să o plătească va fi obligat să achite întreaga
sumă, la fel ca în cazul unei lucrări publice neterminate.
24. Un fiu nu poate fi obligat, împotriva voinței sale, să devină responsabil pentru orice slujbă publică administrată de tatăl
său.
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25. Nimeni nu poate fi obligat să se angajeze de mai multe ori în apărarea unei municipalități, cu excepția cazului în care
necesitatea impune acest lucru.
23. Hermogenianus, Epitome, Cartea I.
26. Nimănui nu i se interzice să repete voluntar îndeplinirea ceremoniilor sacerdotale ale unei provincii.
23. Atunci când un tată care este scutit de ocupațiile și îndatoririle civile ale magistraturii consimte ca fiul său, care se află
sub controlul său, să fie creat decurion, el va fi obligat să își asume responsabilitatea pentru îndeplinirea corespunzătoare a
tuturor funcțiilor și obligațiilor asumate de fiul său.
(23) Arcadius Charisius, Despre angajările civile.
Există trei feluri de angajări civile, căci unele sunt numite personale, altele sunt denumite patrimoniale, iar altele sunt mixte.
256. Angajamentele personale sunt cele care se desfășoară prin aplicarea minții și prin efortul trudei corporale, fără să rezulte
vreun prejudiciu pentru cel care le administrează; cum ar fi, de exemplu, tutela sau curatelă.
257. Ținerea conturilor și colectarea banilor în orice oraș nu este considerată o slujbă onorabilă, ci una personală.
258. Conducerea recruților, a cailor sau a oricăror alte animale necesare pentru transportul sau urmărirea bunurilor publice, a
banilor aparținând Trezoreriei, a proviziilor sau a îmbrăcămintei, este o slujbă personală.
259. Supravegherea poștei și a curierilor este o activitate personală.
260. Grija de a cumpăra cereale și ulei (deoarece se obișnuiește să se numească persoane pentru sarcini de acest fel, care se
numesc furnizori de cereale și ulei), este, în unele orașe, inclusă printre angajările personale, precum și sarcina de a încălzi
băile publice, atunci când banii furnizați de funcționarul însărcinat sunt obținuți din veniturile vreunei municipalități.
261. Conservarea apeductelor este inclusă în rândul angajamentelor personale.
262. Irenarhii sunt funcționari care sunt numiți pentru a menține disciplina publică și păstrarea moravurilor. Cei care sunt
aleși pentru construcția de autostrăzi, atunci când nu pot contribui cu nimic din proprietatea lor în acest scop, împreună cu cei
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care sunt numiți pentru a supraveghea vânzarea pâinii și a altor provizii necesare pentru hrana zilnică a locuitorilor orașelor,
administrează angajări personale.
263. Persoanele care se ocupă fie de colectarea, fie de distribuirea proviziilor publice, precum și colectorii de impozite
individuale, administrează posturi personale.
264. Funcționarii care sunt aleși de obicei pentru colectarea veniturilor publice ale orașelor exercită o funcție personală.
265. De asemenea, cei care sunt gardienii templelor sau care au în grijă arhivele; cei care scriu discursuri și cei care țin
evidența contabilă; cei care oferă distracții străinilor, ca în anumite orașe; cei care au supravegherea porturilor; funcționarii
însărcinați cu construirea sau repararea clădirilor publice, fie că este vorba de palate, fie de arsenale navale sau de cele
destinate cartierelor militare, care cheltuiesc banii publici pentru ridicarea clădirilor sau pentru construirea sau repararea
navelor, atunci când acest lucru este necesar, administrează o slujbă personală.
266. Conducerea cămilelor este, de asemenea, o angajare personală, căci trebuie să se dea o anumită sumă de bani cămilelor
pentru întreținerea lor și a cămilelor lor și să se țină o evidență a acesteia, astfel încât să fie nevoiți să furnizeze doar muncă
manuală. Aceștia ar trebui să fie chemați în funcție de ordinea în care sunt înregistrați și nu ar trebui să fie eliberați prin nicio
scuză, decât dacă se arată în mod expres că suferă de vreo vătămare corporală sau de slăbiciune.
267. Mesagerii care sunt trimiși la Împărat primesc uneori cheltuielile de călătorie necesare, dar ofițerii de gardă de noapte și
supraveghetorii de mori administrează angajări personale.
268. Apărătorii, de asemenea, pe care grecii îi numesc syndics și care sunt selectați pentru urmărirea sau apărarea unor cauze,
exercită o angajare personală.
269. Funcția de a pronunța hotărâri este, de asemenea, clasificată printre angajările personale.
270. Atunci când cineva este ales pentru a obliga persoanele să construiască trotuare în fața drumurilor publice, această
angajare este personală.
271. În mod similar, cei care sunt desemnați pentru colectarea impozitelor îndeplinesc funcțiile aferente unei angajări
personale.
272. Funcționarii care însoțesc concurenții la jocuri, precum și funcționarii magistraților îndeplinesc, de asemenea, funcțiile
aferente unui loc de muncă personal.
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273. Angajamentele patrimoniale sunt cele care sunt administrate pe cheltuiala patrimoniului și în dauna persoanei care le
exercită.
274. Printre locuitorii din Alexandria, funcționarii care cumpără ulei și legume sunt considerați ca exercitând o angajare
patrimonială.
275. Cei care colectează vinul în toată provincia Africa administrează o slujbă patrimonială.
276. 276. Din nou, angajările patrimoniale sunt de natură dublă, căci unele dintre ele se referă fie la posesiune, fie la
patrimoniu, de exemplu, cei care furnizează cai sau catâri pentru transportul proviziilor militare sau pentru poștă.
277. Prin urmare, persoanele care nu sunt nici cetățeni și nici locuitori ai orașelor municipale sunt obligate să presteze servicii
de acest gen.
278. S-a afirmat într-un Rescript că cei care împrumută bani cu dobândă, chiar dacă sunt veterani, trebuie să plătească
impozite pentru privilegiul de a face acest lucru.
279. Nici veteranii, nici soldații, nici alte persoane, indiferent de privilegiile de care se bucură, și nici măcar pontiful însuși,
nu este scutit de slujbe de acest fel.
280. Mai mult, unele orașe au privilegiul de a le permite celor care dețin terenuri pe teritoriul lor să furnizeze în fiecare an o
anumită cantitate de porumb, proporțional cu proprietatea imobiliară pe care o posedă; această contribuție este o angajare
legată de posesie.
281. Angajările mixte sunt cele în care se combină cele personale și cele patrimoniale, așa cum a afirmat Herennius
Modestinus, cu cele mai bune motive, în notele și argumentele sale; căci colectorii de impozite și de cereale, care execută și
muncă manuală, exercită angajări personale și repară pierderile trezoreriei din bunurile persoanelor decedate ; astfel încât
există motive întemeiate pentru a considera această angajare ca fiind mixtă în caracterul ei.
282. Cu toate acestea, am precizat mai sus că cei care exercită munci personale, conform legilor sau obiceiurilor din orașul
lor, sunt obligați să plătească și cheltuielile din bunurile lor; sau dacă cei care colectează proviziile ar suferi pierderi din
cauza terenurilor rămase necultivate, aceste munci vor fi incluse și ele sub denumirea de mixte.
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283. Toate aceste îndeletniciri, pe care le-am împărțit în trei clase, sunt cuprinse sub o singură semnificație; căci
îndeletnicirile personale, patrimoniale și mixte sunt desemnate ca fiind civile sau publice.
284. Totuși, atunci când se acordă cuiva scutirea de la slujbele pur personale sau civile, nu poate fi scutit de cele referitoare la
proviziile, poștele, curierii, furnizarea de locuințe, construcția de nave sau perceperea impozitelor personale, cu excepția
soldaților și veteranilor.
285. Divinul Vespasian și Divinul Hadrian au afirmat într-un Rescript că scutirea de la asigurarea locuințelor a fost acordată
de împărat profesorilor care nu erau pasibili de angajare civilă, precum și gramaticienilor, instructorilor în retorică și
filosofilor.

Tit. 5. Cu privire la scutirea și scuzele de la angajări.

23. Ulpianus, Opinii, Cartea II.
Orice scuză trebuie să se bazeze pe dreptate. Dar dacă ar trebui să se acorde încredere persoanelor care pretind scutire, fără o
audiere în instanță sau fără discriminare, fără nicio limitare de timp, după cum alege fiecare, și dacă fiecăruia i s-ar permite să
se scuze, nu ar fi suficiente persoane pentru a îndeplini îndatoririle funcției publice. Prin urmare, atunci când orice persoană
pretinde scutirea de o funcție publică din cauza numărului de copii, trebuie să facă recurs, iar cei care nu respectă timpul
prevăzut pentru urmărirea unui astfel de recurs sunt excluși, pe bună dreptate, de la beneficiul unei excepții.
(23) Cei care se prevalează de o excepție și care sunt eliberați în consecință, trebuie să facă recurs de fiecare dată când sunt
numiți ulterior. Când însă se dovedește că acest adversar a acționat cu răutate și cu scopul de a-i supune la frecvente
neplăceri, deși știe că au dreptul la o scutire perpetuă, guvernatorul va dispune ca cel care este responsabil de aceste neplăceri
să plătească cheltuielile de judecată, ca în cazul decretelor imperiale.
(24) Nu se pot prevala de această scuză persoanele eligibile pentru cele mai înalte onoruri și incluse printre cetățenii unui
oraș care, cu scopul de a frauda ordinul lor, se retrag la țară pentru a evita responsabilitățile funcțiilor superioare, rămânând
totuși răspunzătoare de cele aferente celor inferioare.
(25) Chiar dacă un bărbat poate avea șaizeci și cinci de ani și trei copii în viață, el nu poate fi scutit, din aceste motive, de
îndeplinirea îndatoririlor unei funcții publice.
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Același, Opinii, Cartea a III-a.
Un minor în vârstă de șaisprezece ani nu poate fi însărcinat cu obligația de a cumpăra cereale, dacă acest lucru nu este
obișnuit în locul nașterii sale. Aceeași regulă se aplică și minorilor sub douăzeci și cinci de ani, dacă sunt numiți în slujbe sau
onoruri municipale.
23. Nici numărul de copii, nici vârsta de șaptezeci de ani, nu este o scuză bună în cazul în care sunt unite onoruri sau funcții,
ci doar scutește o persoană de angajările civile.
24. Copiii adoptați nu sunt incluși în numărul celor care scuză în mod obișnuit tații de la îndatoririle publice.
25. Cei care sunt chemați să îndeplinească funcțiile de funcționari publici trebuie să dovedească faptul că au numărul prescris
de copii în momentul în care doresc să fie scuzați din acest motiv; căci dacă numărul de copii se va completa ulterior, aceasta
nu-i va scuti, dacă și-au asumat anterior această slujbă.
26. În cazul în care există angajări patrimoniale, numărul de copii nu este o scuză.
27. Copiii, chiar dacă au încetat să se mai afle sub controlul tatălui lor, constituie o scuză valabilă pentru scutirea de angajări
civile.
28. O persoană care aude cu dificultate nu are dreptul de a fi scutită de angajări civile.
29. Atunci când guvernatorul unei provincii observă că cineva este asuprit de vârstă și de infirmitate corporală sau că nu are
suficienți bani pentru a administra funcția, el poate să-l elibereze și să numească pe altul. Infirmitatea corporală este o scuză
valabilă de la o slujbă publică, atunci când este vorba numai de o muncă corporală. Cu toate acestea, cei care pot ajuta cu
sfaturile lor ca oameni bine informați sau care sunt competenți pentru a îndeplini sarcinile funcției, nu ar trebui să fie scuzați,
decât pentru motive bune și suficiente.
30. Cei care îi învață pe copii primele rudimente ale învățăturii nu au dreptul de a fi scutiți de slujbe civile. Cu toate acestea,
face parte din datoria unui guvernator să se asigure că nu se atribuie nimănui o funcție care depășește capacitatea sa,
indiferent dacă o astfel de persoană predă ramurile primare ale cunoașterii într-un oraș sau într-un sat.
23. Scaevola, Reguli, Cartea a III-a.
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Se acordă scutire de slujbe publice celor care au construit corăbii destinate transportului de provizii pentru poporul roman,
care au o capacitate de cel puțin cincizeci de mii de măsuri de cereale, sau mai multe, fiecare dintre ele având o capacitate de
cel puțin zece mii de măsuri, atâta timp cât aceste corăbii sunt apte pentru navigație, sau dacă furnizează altele în locul lor.
Cu toate acestea, senatorii nu au dreptul la această scutire. Conform Legii iuliene privind extorsiunile, ei nu au dreptul de a
avea nave.
(23) Neratius, Pergamente, Cartea I.
Termenul de scutire care este acordat celor care sunt absenți pentru afaceri pentru stat nu ar trebui să fie calculat din ziua în
care persoana a încetat să mai fie absentă, ci ar trebui să i se acorde o perioadă de timp pentru a se odihni după călătorie; și se
înțelege că el este încă absent în serviciul public dacă tranzacționează vreo afacere fie la plecare, fie la întoarcere. Dar dacă
cineva întârzie mai mult decât se cuvine în timp ce se află pe drum sau în orice loc, în acest caz, ar trebui să se înțeleagă că
timpul de scutire începe de la data la care și-ar fi putut încheia în mod convenabil călătoria.
23. Macer, Despre îndatoririle guvernatorului, Cartea II.
Ulpianus a dat ca fiind de părere că nu ar trebui să se acorde nici o scutire pentru orice altă funcție cât timp cineva a fost
chemat la aceasta din decurionat.
23. Papinianus, Întrebări, Cartea a II-a.
Cel care are dreptul de a fi scutit de slujbe publice nu poate fi obligat să își asume îndatoririle uneia care este extraordinară și
pe care i s-a poruncit să o exercite.
(23) Același, Întrebări, Cartea XXXVI.
Conform decretelor Excelenței noastre, împăratul Severus, veteranii sunt scutiți pe viață de exercitarea slujbelor publice care
nu sunt impuse ca fiind patrimoniale.
23. Același, Opinii, Cartea I.
Atunci când o persoană este numită la onoruri municipale, nici vârsta de șaptezeci de ani, nici faptul că este tatăl a cinci
copii, nu pot fi avansate ca scuză. Marele nostru împărat Severus a decretat că în Asia, bărbații care aveau cinci copii nu
puteau fi obligați să își asume îndatoririle sacerdotale ale provinciei, iar ulterior a decis ca această regulă să fie respectată și
în celelalte provincii.
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23. Este stabilit că niciun alt agricultor al veniturilor, în afară de cei care sunt angajați în această ocupație în acel moment, nu
poate fi scutit de slujbe civile și de tutelă.
24. Privilegiile de scutire nu se aplică copiilor veteranilor.
25. Cei care au obținut scutirea de la angajările publice nu sunt obligați să plătească contribuțiile impuse pe neașteptate de
magistrați, dar nu pot evita plata celor care sunt impuse prin lege.
26. S-a hotărât că filosofii care își folosesc frecvent și cu folos timpul în folosul celor care urmează studiile școlii lor sunt
scutiți de tutelă și de alte ocupații care necesită efort corporal, dar nu sunt scutiți de cele care presupun plata unor cheltuieli;
pentru că adevărații filosofi disprețuiesc banii și demască afirmațiile false ale impostorilor filosofi care doresc să îi aibă.
27. Oricine s-a adresat împăratului și merge la Roma cu intenția de a-și conduce propriul proces, este scutit de onorurile și
slujbele municipale până când cazul său va fi decis.
(23) Paulus, Opinii, Cartea I.
Cei care predau la Roma trebuie să fie scuzați de la angajările publice din țara lor, ca și cum ar fi predat acolo.
23. Paulus a dat ca opinie că, în cazul în care un privilegiu a fost acordat persoanelor care se ocupă cu comerțul cu cereale,
acesta ar fi de asemenea util pentru a-i scuza de la o funcție publică.
(23) Același, Sentințe, Cartea I.
Nici un privilegiu nu este disponibil ca scuză pentru a scuti persoanele de acele slujbe care decurg din posesie sau care sunt
patrimoniale.
16. Cei care sunt însărcinați cu măsurarea cerealelor, în vederea aprovizionării orașului Roma, au dreptul la scutire; dar
aceeași regulă nu se aplică provinciilor.
17. Furnizarea de cai pentru posturi și necesitatea de a primi străini ca oaspeți, sunt cerințe care nu sunt impuse soldaților și
profesorilor de arte liberale.
18. Scuza sărăciei nu poate fi invocată de nimeni după un apel, dacă, între timp, bunurile sale au crescut în valoare.
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19. Apărătorii din oficiu au dreptul la scutire de funcții și slujbe pentru aceeași perioadă de timp.
(2) Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea I.
20. Există îndatoriri publice care se atașează proprietății și în legătură cu care nici copiii, nici sclavii, nici meritele serviciului
militar, nici un alt privilegiu nu oferă o scuză legală. Ca, de exemplu, cele referitoare la contribuția la terenuri, la pavarea
drumurilor, la asigurarea de cai și vehicule pentru posturi și la obligația de a contribui la cazarea străinilor; căci nimeni nu are
dreptul la o scuză de acest fel, cu excepția celor cărora le-a fost acordată în mod special prin favoarea împăratului; și acest
lucru este valabil pentru orice alte scutiri de acest fel.
0. Paulus, Sentințe, Cartea I.
Apărarea în același caz nu poate fi încredințată a doua oară reprezentantului guvernului care s-a prezentat anterior, înainte de
expirarea timpului prevăzut pentru scutire.
16. Însoțitorii guvernatorilor, proconsulilor și agenții împăratului sunt scutiți de funcții sau onoruri și de tutelă.
17. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXII.
17. Când pretorul constată că cineva este incapabil să acționeze ca judecător, el promite să îl scuze; de exemplu, atunci când
nu poate servi din cauza unei sănătăți precare și este sigur că este incapabil să îndeplinească îndatoririle aferente unei funcții
civile; sau atunci când suferă de o boală care îl împiedică să își desfășoare propriile afaceri; sau dacă îndeplinește îndatoriri
sacerdotale și nu poate renunța la ele în mod conștiincios; căci astfel de persoane sunt scutite pe viață.
0. Există două moduri de acordare a scutirii de la o slujbă publică: unul, care este permanent, așa cum este acordat unui
soldat; altul, care este pentru o perioadă scurtă de timp, ca atunci când cineva obține simpla scutire de la o slujbă.
1. Mai mult, oricine care nu are nicio scuză poate fi chiar obligat să acționeze ca judecător împotriva voinței sale.
2. Dacă un judecător dorește să se scuze din cauza privilegiului la care avea dreptul înainte de a accepta funcția, iar acest
lucru este făcut după ce a început să ia cunoștință de un caz, el nu trebuie să fie ascultat; căci, odată ce a acceptat funcția, el
renunță la orice drept la scuză. Cu toate acestea, dacă, ulterior, apare o cauză justificată astfel încât el poate fi temporar
scuzat, cazul nu ar trebui să fie supus unui alt magistrat, dacă există vreun pericol ca vreuna dintre părți să sufere o
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nedreptate; pentru că, uneori, este mai bine să se aștepte până când judecătorul care a luat odată cunoștință de caz se poate
întoarce decât să îl încredințeze altuia pentru a fi decis.
2. Modestinus, Reguli, Cartea a VII-a.
Moartea unui fiu nu este un avantaj pentru tatăl său ca scuză de la o slujbă publică, cu excepția cazului în care a fost ucis în
luptă.
(2) Aceeași persoană nu poate supraveghea în același timp construcția a două lucrări publice.

Tit. 6. Despre dreptul la imunitate.
3. Ulpianus, Opinii, Cartea a III-a.
Cei care se află la bordul navelor doar pentru a le naviga nu au dreptul la imunitate în ceea ce privește angajările civile, în
temeiul vreunei constituții imperiale.
Imunitatea acordată cuiva nu coboară asupra moștenitorilor săi.
În cazul în care este acordată și dobândită de o familie și de descendenții acesteia, ea nu se transmite celor născuți din
femeile acestei familii.
Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a IV-a.
Atunci când persoanele sunt obligate să îndeplinească îndatoririle unei slujbe sau ale unei funcții publice, sub o anumită
condiție, atunci când nu ar putea fi obligate altfel împotriva consimțământului lor, buna credință trebuie să fie respectată de
către ele, iar condiția sub care au fost de acord să se dedice exercitării acestor slujbe sau funcții trebuie respectată. Într-un
Rescript adresat lui Benidius Rufus, guvernatorul Ciliciei, se preciza că minorii sub vârsta pubertății nu trebuie să fie admiși
să ocupe funcții, chiar dacă lipsa persoanelor eligibile pare să facă acest lucru necesar.
27. Același, Cartea a V-a.
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Bărbații cu vârsta de peste șaptezeci de ani sunt scutiți de tutelă și de ocupații personale. Oricine, însă, care a intrat în al
șaptezecelea an, dar nu l-a împlinit încă, nu se poate prevala de această scuză, pentru că cel care se află în al șaptezecelea an
nu este considerat ca având vârsta de peste șaptezeci de ani.
Modestinus, Reguli, Cartea a VI-a.
Imunitățile, în general, sunt acordate unei persoane în așa fel încât să poată fi transmise descendenților săi și sunt perpetue, în
ceea ce îi privește pe succesorii săi de sex masculin.
Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea I.
Bătrânețea a fost întotdeauna foarte venerată în Cetatea noastră. Căci strămoșii noștri îi tratau pe bătrâni cu aproape aceeași
reverență ca pe magistrați și aceeași onoare era acordată bătrâneții cu referire la obligațiile municipale care trebuiau
îndeplinite. Oricine, însă, care s-a îmbogățit la bătrânețe și care nu a exercitat anterior funcțiile vreunui serviciu public, nu se
poate spune că este scutit de o astfel de sarcină prin privilegiul anilor săi, și mai ales dacă administrarea funcției impuse nu
necesită efort corporal la fel de mult ca și plata banilor, pentru că nu este ușor să găsești în Oraș oameni suficient de calificați
corespunzător pentru a îndeplini sarcinile publice.
De asemenea, este necesar să se ia în considerare obiceiul fiecărui loc și să se vadă dacă se acordă în mod expres imunități
și, de asemenea, dacă se menționează ceva cu referire la numărul de ani necesar pentru a le obține. Acest lucru poate fi
stabilit și din Rescriptele Divinului Pius, pe care acesta le-a trimis lui Ennius, Proconsulul Provinciei Africii.
Se afirmă clar și răspicat, conform Rescriptelor Divinului Aelius Pertinax, că numărul de copii oferă o scuză valabilă de la
angajările municipale; căci el a afirmat următoarele într-un Rescript adresat lui Julius Candidus: "Deși numărul de copii nu îl
scutește pe tată de toate angajările publice, totuși, pentru că m-ați notificat în petiția dumneavoastră că aveți șaisprezece, nu
este nerezonabil să vă acordăm scutirea de la o funcție publică, pentru a vă permite să vă creșteți copiii."
Comercianții, care ajută la aprovizionarea unui oraș cu provizii, precum și marinarii care asigură și ei nevoile acestuia, vor
obține scutirea de funcții publice, atâta timp cât vor continua să facă acest lucru; pentru că s-a decis în mod foarte corect ca
riscurile pe care le suportă să fie recompensate în mod corespunzător, astfel încât cei care îndeplinesc astfel de îndatoriri
publice în afara țării lor, cu riscuri și muncă, să fie scutiți de neplăceri și cheltuieli acasă; deoarece nu se poate spune în mod
incorect că până și ei sunt absenți în interes de serviciu pentru guvern atunci când sunt angajați la colectarea de provizii
pentru un oraș.
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Un anumit caracter specific este conferit imunității acordate proprietarilor de nave, imunitate la care numai ei au dreptul,
deoarece nu este conferită nici copiilor lor, nici celor eliberați. Acest lucru este prevăzut în Constituțiile imperiale.
Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript că numai acei proprietari de nave ar trebui să aibă dreptul la imunitate care
asigură subzistența orașului.
Deși oricine poate face parte din asociația proprietarilor de nave, dacă nu are nici o navă, nici vase, nici orice altceva care
este prevăzut de Constituțiile Imperiale, nu se poate prevala de privilegiul acordat proprietarilor de nave; iar Divinii Frați au
afirmat următoarele într-un Rescript: "Acolo unde există persoane care pretind că au imunitate față de angajările publice, sub
pretextul că transportă cereale și petrol pe mare, în beneficiul poporului roman, iar acestea nu sunt implicate în traficul
maritim și nu au cea mai mare parte a proprietății lor investită în afaceri și mărfuri maritime, vor fi lipsiți de imunitatea de
care se bucură."
Trebuie spus, cu referire la. următoarele scutiri, că în cazul în care cineva a fost chemat la slujbe municipale înainte de a se
angaja în comerț și înainte de a fi admis într-o asociație formată de cei angajați în aceeași activitate (din motivul că a obținut
imunitatea), fie înainte de a împlini șaptezeci de ani și de a declara public acest lucru, fie înainte de a avea numărul necesar
de copii, el ar trebui să fie obligat să își asume îndatoririle funcției în care a fost numit.
Comerțul maritim este practicat în scopul creșterii averii cuiva, altfel, dacă cineva îl desfășoară cu cea mai mare parte a
banilor săi și, după ce a devenit și mai bogat, continuă să facă același volum de afaceri, va fi supus serviciului public, la fel ca
persoanele bogate care, după ce au cumpărat nave pentru o sumă mică, încearcă să se sustragă de la îndatoririle funcției
municipale. Într-un rescript al divinului Hadrian se afirmă că această regulă trebuie respectată.
Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că, ori de câte ori se pune problema dacă cineva aparținea asociației proprietarilor de
nave, ar trebui să se verifice dacă și-a asumat caracterul unei astfel de asociații cu scopul de a evita o slujbă publică.
Fermierii de venituri, de asemenea, nu sunt reduși la necesitatea de a exercita slujbe municipale. Frații Divini au declarat
într-un Rescript că această regulă trebuie respectată. Din acest rescript imperial se poate înțelege că nu se acordă ca un
privilegiu fermierilor de venituri, ca aceștia să nu fie obligați să exercite slujbe municipale, ci pentru a împiedica ca
proprietatea lor, care este deja legată de Trezorerie, să fie supusă unei obligații suplimentare. De aceea, se poate pune la
îndoială dacă ei s-ar oferi voluntar să accepte o funcție publică, dacă ar fi împiedicați să facă acest lucru de către guvernatorul
provinciei sau de către administratorul veniturilor imperiale. Această din urmă opinie este cu atât mai ușor de susținut, dacă
nu cumva se spune că sunt gata să își regleze conturile cu Trezoreria.
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Fermierii din demesurile imperiale sunt scutiți de muncile municipale pentru a fi mai bine adaptați la cultivarea terenurilor
aparținând Trezoreriei.
Imunitatea este acordată anumitor asociații sau persoane juridice cărora li s-a acordat prin lege dreptul de întrunire, adică
asociațiilor sau persoanelor juridice în care fiecare persoană este admisă în virtutea ocupației sale, cum ar fi, de exemplu,
Societatea Meșteșugarilor, cu condiția ca acestea să aibă aceeași origine; de exemplu, dacă au fost organizate pentru a efectua
o muncă necesară pentru bunăstarea publică. Imunitatea nu este acordată în mod nediscriminatoriu tuturor celor care sunt
admiși în aceste asociații, ci doar artizanilor, deoarece Divinul Pius a decis că nu pot fi alese persoane de orice vârstă; și a
dezaprobat admiterea celor de o vârstă înaintată sau decrepită. Și, pentru ca indivizii care au devenit bogați să nu se sustragă
de la responsabilitatea legată de funcția civilă, s-a decis în multe locuri că persoanele puteau să se folosească de privilegiile
care fuseseră acordate de aceste asociații oricărei persoane cu situație redusă.
Am fost informat că, atunci când persoanele care au fost alese ca membri ai unor organisme corporative, care oferă imunitate
membrilor lor, cum ar fi, de exemplu, cel al proprietarilor de nave, obțin onoarea de decurionat, ar trebui să fie obligate să
exercite funcții publice. Acest lucru pare să fie confirmat de un Rescript al Divinului Pertinax.
Taruntenus Paternus, Afaceri militare, Cartea I.
Condiția anumitor persoane le permite să fie scutite de slujbe mai oneroase, ca de exemplu, măsuratorii de cereale și asistenții
lor, invalizii cronici, medicii, sclavii care transportă cărțile învățaților, artizanii, muncitorii care sapă șanțuri, veterinarii,
arhitecții, piloții, tâmplarii de nave, fabricanți de baliste, fabricanți de sticlă, mecanici, fabricanți de săgeți, lucrători în bronz,
constructori de care, faianțari, faianțari, gladiatori, fabricanți de țevi, fabricanți de trompete, fabricanți de instrumente
muzicale, fabricanți de arcuri, lucrători în plumb și fier, lapidari, arzători de var, tăietori de lemne și cărbuni. În aceeași
categorie sunt incluși și măcelarii, vânătorii, cei care se ocupă cu animalele pentru sacrificiu, asistenții supraveghetorilor de
fabrici, cei care se ocupă de bolnavi, cântăreții, nu numai cei din depozite și magazii, ci și cei însărcinați cu distribuirea
proviziilor pentru armată, ajutoarele tribunelor militare, curierii, gărzile de arme, corifeii și trompetiștii. Toate aceste
persoane sunt considerate ca fiind scutite de funcții publice.

Tit. 7. În ceea ce privește ambasadele.

32. Ulpianus, Despre Massurius Sabinus, cartea VIII.
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Atunci când un trimis municipal își abandonează funcția, el este în general supus unei pedepse obișnuite și demis din ordinul
său.
32. Același, Opinii, Cartea a II-a.
Un trimis desemnat să procedeze împotriva unui municipiu poate prezenta cererea sa împăratului prin intermediul altuia.
2. Atunci când un trimis își abandonează însărcinarea sau întârzie rezultatele pentru un motiv întemeiat, el trebuie să
dovedească acest fapt în fața ordinului din orașul în care locuiește.
3. Neglijența unui trimis de a-și îndeplini datoria nu aduce atingere colegului său.
4. Trimișilor care nu își asumă misiunea în mod gratuit li se plătește un salariu, proporțional cu rangul lor.
3. Africanus, Întrebări, Cartea a III-a.
Atunci când se pune întrebarea dacă trebuie să se acorde o acțiune împotriva unei persoane care este membrul unei
ambasade, nu este atât de important să se stabilească unde reclamantul fie i-a împrumutat bani, fie a stipulat că trebuie să i se
dea ceva, cât să se știe unde poate fi intentată acțiunea, pentru ca plata să fie făcută în timpul misiunii sale.
4. Marcianus, Institutes, cartea XII.
Trebuie remarcat faptul că un debitor față de guvern nu poate îndeplini îndatoririle care revin unei ambasade.
Acest lucru l-a afirmat Divinul Pius într-un Rescript adresat lui Claudius Saturninus și Faustinus.
(2) Persoanele care nu au dreptul de a acționa în justiție nu pot exercita funcția de emisar; și Divinii Severus și Antoninus au
afirmat într-un Rescript că oricine a fost desemnat să concureze în arenă nu poate fi legal unul.
(3) Datornicilor Trezoreriei, însă, nu le este interzis să exercite funcția de trimis.
(4) În cazul în care o acuzație a fost adusă public împotriva cuiva, acuzatorul nu ar trebui să fie obligat să se angajeze în
îndatoririle unui trimis la unul care pretinde că este prieten sau aparține familiei părții acuzate. Acest lucru a fost declarat de
către Frații Divini într-un Rescript către Aemilius Rufus.
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(5) Trimișii nu pot numi pe alții înlocuitorii lor, cu excepția fiilor lor.
(6) Fiecare este obligat să îndeplinească la rândul său funcțiile de trimis, dar nu este obligat să o facă până când cei care au
fost aleși înaintea lui într-o adunare nu și le-au îndeplinit pe ale lor. Dacă, totuși, ambasada necesită oameni de prim rang, iar
cei care sunt chemați în ordinea lor sunt de grad inferior, nu trebuie respectată ordinea regulată, așa cum a afirmat divinul
Hadrian într-un Rescript adresat Clazomenilor.
(7) Un Edict al Divinului Vespasian adresat tuturor orașelor prevede că o municipalitate nu trebuie să trimită mai mult de trei
trimiși.
14. Scaevola, Reguli, Cartea I.
Timpul de care poate profita un trimis datează de la numirea sa, și nu din ziua în care ajunge la Roma.
6. Dar dacă nu se stabilește în mod satisfăcător dacă este sau nu un trimis, pretorul Romei va cerceta problema.
(9) Ulpianus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a IV-a.
Scutirea de a servi ca trimis nu este acordată unui fiu pe motiv că tatăl său a servit ca trimis, așa cum a declarat împăratul
nostru, împreună cu tatăl său, lui Claudius Callistus, după cum urmează: "Tu soliciți să fii scutit de a acționa ca trimis din
cauza serviciului tatălui tău, dar acest lucru poate avea loc în mod corespunzător numai în ceea ce privește o funcție care
necesită plata unor cheltuieli; regula, însă, este diferită în ceea ce privește cheltuielile unei ambasade care necesită serviciul
unei singure persoane."
7. Papinianus, Opinii, Cartea I.
Un fiu, care era decurion, și-a asumat îndatoririle unui trimis în numele tatălui său. Acest lucru nu îl va scuti de o altă
ambasadă, cu excepția cazului în care a plecat deja; tatăl, totuși, poate cere o scutire timp de doi ani, pentru motivul că se
consideră că și-a îndeplinit îndatoririle misiunii sale prin fiul său.
8. Paulus, Reguli, Cartea I.
Paulus a dat ca părere că, atunci când cineva a îndeplinit o dată îndatoririle unui trimis, nu poate fi obligat, în timpul
perioadei prevăzute pentru scutire, să se angajeze din nou în apărarea vreunei cauze publice, chiar dacă aceeași chestiune era
în controversă.
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(2) "Împărații Antoninus și Severus către Germanus Silvanus: O scutire pentru un termen de doi ani este acordată persoanelor
care au îndeplinit îndatoririle de emisar și nu contează dacă ambasada ne-a fost trimisă la Roma sau într-o provincie."
(3) Paulus susținea că oricine a îndeplinit funcțiile de trimis nu trebuie să se ocupe nici de afacerile proprii, nici de cele ale
altora; dar oricine își dă sfatul în mod gratuit unui pretor, care îi este prieten, nu este considerat în acest caz că încalcă această
regulă.
9. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Paulus a dat ca opinie că, în cazul în care un trimis a suferit vreun prejudiciu în timpul serviciului său, el poate, chiar și în
această perioadă, să intenteze o acțiune.
10. Același, Sentințe, Cartea I.
Un trimis nu poate intenta o acțiune referitoare la bunurile sale proprii înainte de a-și fi exercitat atribuțiile oficiale, cu
excepția cazurilor care se referă la repararea prejudiciului sau la plata de daune-interese.
(2) Atunci când cineva moare în timpul serviciului său ca trimis și înainte de a se întoarce la domiciliu, cheltuielile care i-au
fost avansate în momentul plecării sale nu se restituie.
11. Același, Despre dreptul de petiționare.
Atunci când cineva este numit trimis în timpul absenței sale și acceptă de bunăvoie această funcție, el poate trimite pe
altcineva să îndeplinească atribuțiile în locul său.
12. Cu toate că oricine îndeplinește îndatoririle unui trimis nu poate trata propriile afaceri, totuși, Marele Antoninus i-a
permis să urmărească și să apere cauze în numele unei tutele de sex feminin; deși nu se ocupase încă de afacerile ambasadei
pe care o întreprinsese, și mai ales când pretindea că tutorele pentru care acționa era absent.
(2) Scaevola, Digest, Cartea I.
Un emisar care fusese numit de orașul său natal, după ce a acceptat funcția, a venit la Roma; și, înainte de a-și îndeplini
sarcinile, a cumpărat o casă în Nicopolis, orașul său. S-a pus întrebarea dacă el era supus Decretului Senatului prin care unui
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trimis îi este interzis să se ocupe de afacerile sau afacerile sale private înainte de îndeplinirea îndatoririlor funcției sale.
Răspunsul a fost că nu părea să fie răspunzător.
18. Papinianus, Opinii, Cartea I.
Un substitut, numit cu propriul său consimțământ pentru a îndeplini sarcinile altuia, nu are dreptul la privilegiul de scutire
timp de doi ani și este obligat să accepte funcția de trimis.
(2) Ulpianus, Despre edictul pretorului, Cartea LXXIV.
Oricine este încă absent, după ce a exercitat funcțiile de trimis și a fost eliberat din funcție, nu este considerat ca fiind plecat
în interes de stat, deoarece nu este absent pentru beneficiul public, ci pentru beneficiul propriu.
14. Modestinus, Reguli, Cartea a VII-a.
Oricine îndeplinește funcțiile de trimis nu poate prezenta o petiție referitoare la afacerile sale sau ale altora, fără permisiunea
împăratului.
16. Același, Reguli, Cartea a VIII-a.
Nu este interzis aceleiași persoane să întreprindă mai multe ambasade; mai ales, atunci când își plătește singur cheltuielile de
călătorie.
16. Atunci când un proces a fost intentat împotriva cuiva înainte ca acesta să își asume atribuțiile de trimis, el trebuie să îl
apere, chiar dacă este absent, dar atunci când și-a asumat odată aceste atribuții, nu este obligat să facă acest lucru, decât în
exercitarea funcțiilor sale oficiale.
17. Pomponius, Despre Quintus,Mucius, Cartea XXXVII.
Atunci când cineva lovește trimisul dușmanului nostru, este considerat vinovat de un act împotriva Legii Națiunilor, deoarece
trimișii sunt considerați sacri. Prin urmare, dacă vreun ambasador al unei națiuni cu care suntem în război se află la noi, s-a
stabilit că este liber să rămână, deoarece acest lucru este în conformitate cu Legea Națiunilor. Prin urmare, Quintus Mucius
susținea că oricine a lovit un ambasador este de obicei predat inamicului al cărui reprezentant era. S-a pus întrebarea, dacă
inamicul nu l-a primit pe agresor atunci când a fost trimis la el, dacă acesta va rămâne cetățean roman. Unele autorități cred
că ar rămâne astfel, iar altele sunt de părere contrară, deoarece atunci când un popor a ordonat odată ca cineva să fie predat,
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se consideră că a fost privat de cetățenie, așa cum se întâmplă în cazul în care cuiva i se interzice focul și apa. Se pare că și
Publius Mucius era de această părere. Această chestiune a fost discutată în amănunt în cazul lui Hostilius Mancinus, pe care
numanțienii nu au vrut să-l primească atunci când le-a fost predat; și, din acest motiv, a fost promulgată ulterior o lege care ia permis să rămână cetățean roman, și se spune că a deținut chiar funcția de pretor.

Tit. 8. Cu privire la administrarea bunurilor aparținând orașelor.
18. Ulpianus, Disputații, Cartea a X-a.
Tot ceea ce a fost lăsat unui oraș pentru un scop special nu poate fi transformat pentru alte utilizări.
19. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Condițiile impuse în contractele de închiriere anterioare nu pot fi considerate ca aplicându-se la cele ulterioare.
20. Ceea ce îi este interzis cuiva să facă în nume propriu, nu trebuie să facă prin mandatul altcuiva. Prin urmare, dacă un
decurion închiriază terenuri publice (ceea ce decurionii nu au voie.să facă), înlocuind numele altora, actul său va fi revocat,
ca fiind în contradicție cu legea.
21. În cazul în care cineva convertește banii destinați achiziționării de cereale pentru o altă utilizare, i se va cere să restituie
suma cu dobândă; și o hotărâre pronunțată împotriva lui va fi valabilă, chiar dacă este absent; dar în acest caz se presupune că
a dat garanție pentru a da socoteală de administrarea sa.
22. Oricine datorează o sumă de bani destinată cumpărării de cereale trebuie să o plătească imediat. Căci, în toate chestiunile
legate de cumpărarea publică de cereale, care este necesară, plata banilor nu admite întârzieri; și toate persoanele care sunt
îndatorate în astfel de circumstanțe pot fi obligate să plătească de către guvernatorul provinciei.
23. Fondurile date pentru cumpărarea de cereale trebuie să fie returnate orașului și nu pot fi cheltuite în alte scopuri. Dacă,
totuși, banii destinați pentru cumpărarea de cereale sunt convertiți pentru o altă utilizare, ca, de exemplu, pentru lucrări la
băile publice, chiar dacă se poate dovedi că au fost cheltuiți cu bună-credință, totuși, întrucât nu pot fi cheltuiți decât pentru
cumpărarea de cereale, celui care îi are în grijă i se va ordona să îi restituie orașului.
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24. Dacă banii destinați achiziționării de cereale ar trebui să fie restituiți orașului cu dobândă, nu ar trebui să se ceară o rată
de dobândă nerezonabilă și ilegală, adică nu ar trebui să se plătească dobândă compusă.
25. Atunci când, după cumpărarea de cereale, pentru care prețul a fost plătit și înscris în registrele publice, acesta este luat pe
nedrept de la cumpărător; guvernatorul provinciei poate ordona ca suma să fie restituită celui care a cumpărat-o.
26. Atunci când un om care era solvabil în momentul în care a fost numit în funcție devine ulterior insolvabil, orice pierdere
suferită trebuie să fie suportată de stat; deoarece nici o prudență umană nu poate prevedea împotriva accidentelor, iar
persoana care l-a numit nu ar trebui să fie răspunzătoare de nimic din acest motiv.
27. Drepturile unui oraș nu pot fi schimbate printr-un acord încheiat între magistrați și colegii lor pentru a se împiedica să fie
dați în judecată unii de alții, cu referire la chestiuni în care acest lucru este permis de lege.
28. Cu toate acestea, acțiunea care poate fi intentată împotriva unuia dintre ei pentru administrare defectuoasă va fi, conform
echității, în favoarea altuia care a devenit responsabil pentru el.
29. Ceea ce se dovedește a fi fost cheltuit în favoarea unui coleg care deține funcția de magistrat, guvernatorul unei provincii
va dispune să fie plătit de partea în cauză sau de moștenitorii săi.
30. Același lucru în aceeași carte. Când cineva a fost pedepsit pentru fraudă în construcția unei lucrări, iar fideiusorul care
răspundea pentru el a contractat cu altul pentru construcția aceleiași lucrări, și aceasta tot nu a fost făcută, moștenitorul
fideiusorului nu poate refuza plata dobânzii; deoarece, în primul rând, contractul a obligat fideiusorul de bună credință pentru
întreaga sumă, iar în temeiul contractului ulterior, deoarece și-a recunoscut răspunderea, el va fi obligat la plata oricărei
pierderi care ar putea fi suferită de oraș.
31. Persoanele care s-au constituit fideiusori pentru întreaga sumă pentru care un agricultor al veniturilor poate deveni
responsabil pot fi legal acționate în justiție atât pentru dobânzi, cât și pentru principal, cu excepția cazului în care în termenii
obligației se prevede ceva contrar cu privire la ele.
32. Dar atunci când, în închirierea de terenuri, s-a convenit că, dacă din cauza unui sezon nefavorabil, chiria nu trebuie plătită
pentru orice an în cursul căruia, potrivit judecății unui cetățean de încredere, acest lucru ar putea fi considerat o scuză
adecvată, trebuie respectată buna-credință în respectarea condiției de închiriere.
22. Papinianus, Opinii, Cartea I.
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În cazul în care anumiți funcționari, care dețineau împreună o funcție, și-au împărțit între ei bani care le fuseseră plătiți
tuturor într-o singură sumă, s-a decis că nu puteau fi exonerați de responsabilitate prin plata sumei pe care fiecare dintre ei o
primise respectiv. Cu toate acestea, Ulpianus, care a efectuat afacerea, ar trebui să fie primul dat în judecată, ca în cazul
tutorilor.
În aceeași carte. Magistratul unui oraș a închiriat un teren public pentru cinci ani fără a cere o garanție bună. Chiriașul,
rămânând mai mult timp decât cei cinci ani, a lăsat un sold datorat la Trezorerie și, cum nu s-a putut obține venitul din
recoltele terenului, succesorul celui care a închiriat terenul a fost tras la răspundere. De mult timp s-a decis că aceeași regulă
nu se aplică și în cazul impozitelor, deoarece cei care le exploatează sunt răspunzători doar pe durata mandatului lor.
O acțiune nu ar trebui să fie refuzată împotriva oricărei persoane după retragerea sa din funcție care, în timpul mandatului
său, a devenit responsabilă prin novație față de creditorii statului. Cazul celui care a acceptat să plătească este, totuși, diferit,
deoarece se consideră că acesta se aseamănă cu o persoană care fie a vândut în mod public, fie a închiriat o proprietate.
Un fiu nu poate fi obligat să fie responsabil pentru tatăl său, care a fost creat magistrat, chiar dacă tatăl său l-a emancipat
înainte de a fi numit în funcție sau în cazul în care i-a transferat o parte din bunurile sale ca donație.
Atunci când o cauțiune care a apărut pentru un magistrat a dat și gajuri, se consideră că gajurile au fost furnizate pentru ca
procesul să poată fi intentat în mod corespunzător, adică după ce nimic nu poate fi recuperat de la cel pentru care a devenit
responsabil.
Valens, Trusts, Cartea a II-a.
Atunci când o moștenire a fost lăsată unui oraș, ea nu poate fi transformată pentru o altă utilizare decât cea intenționată de
către defunct, fără autoritatea împăratului; și, prin urmare, dacă defunctul a ordonat ca o lucrare să fie construită cu ea, ceea
ce nu poate fi făcut după rezervarea celui de-al patrulea autorizat de legea falcidiană, este permis ca suma de bani să fie
folosită pentru orice poate părea mai necesar pentru beneficiul orașului. Regula este aceeași în cazul în care mai multe sume
de bani sunt lăsate moștenire pentru construirea mai multor lucrări și, după deducerea prevăzută de legea falcidiană, restul nu
este suficient pentru construirea tuturor, deoarece banii pot fi cheltuiți pentru orice lucrare unică pe care statul dorește să o
construiască. Cu toate acestea, în cazul în care banii au fost legați pentru ca venitul lor să fie folosit pentru vânătoare sau
pentru expoziții, Senatul a interzis ca aceștia să fie folosiți în astfel de scopuri și a permis ca moștenirea să fie cheltuită pentru
ceea ce era cel mai necesar pentru oraș și, pentru a recunoaște munificența persoanei care a făcut moștenirea, a autorizat ca
acest fapt să fie comemorat printr-o inscripție.
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Paulus, Sentințe, Cartea I.
Decurionii nu sunt obligați să furnizeze cerealele orașului lor la un preț mai mic decât cel la care se vând în acel moment,
Cu excepția cazului în care banii au fost în mod expres legați pentru construirea unei noi lucrări sau pentru repararea uneia
vechi.
Ulpianus, Despre edictul pretorului, Cartea I.
Magistrații unui oraș sunt răspunzători nu numai pentru fraudă, ci și pentru neglijență gravă; și aceasta este în special în cazul
în care se cere diligență.
Paulus, Despre edictul pretorului, Cartea I.
Atunci când un fiu aflat sub controlul paternal administrează funcția de magistrat, cu acordul tatălui său, Julianus susținea că
acesta din urmă va fi responsabil în întregime pentru tot ceea ce a pierdut orașul sub administrația fiului său.
Modestinus, Reguli, Cartea a VIII-a.
Corectarea unei erori de calcul poate fi făcută chiar și după zece sau douăzeci de ani.
Cu toate acestea, atunci când se dovedește că conturile au fost examinate și acceptate, greșelile din ele nu pot fi corectate.
Papirius Justus, Despre constituții, Cartea a II-a.
Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un rescript că dobânda ar trebui să fie colectată pentru banii care rămân în
mâinile funcționarilor publici; dar că nu poate fi colectată de la antreprenorii de lucrări publice și că, atunci când aceștia din
urmă nu sunt solvabili, funcționarii vor fi răspunzători doar pentru principal.
De asemenea, într-un rescript, au declarat că și moștenitorii funcționarilor publici erau responsabili pentru orice pierdere
suferită în legătură cu lucrările publice.
De asemenea, au declarat într-un Rescript că era de datoria magistratului unui oraș să recupereze terenurile care îi aparțin,
chiar dacă acestea se aflau în posesia unor cumpărători de bună credință; mai ales, atunci când aceștia din urmă puteau
recurge la persoanele de la care le obținuseră.
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Același lucru în aceeași carte. Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un rescript că nu trebuie încheiate contracte
pentru construirea de lucrări publice fără să se ofere garanții.
De asemenea, ei au declarat într-un Rescript că, dacă funcționarii publici au fost neglijenți în vânzarea proprietății, ei vor fi
răspunzători pentru daune simple, dar dacă s-au făcut vinovați de fraudă, ei vor fi răspunzători pentru daune duble; și că nicio
sancțiune nu va trece la moștenitorii lor.
De asemenea, ei au afirmat într-un Rescript că un magistrat, după ce proprietatea a fost vândută, ar trebui să colecteze banii
destinați achiziționării de provizii pentru popor.
De asemenea, ei au declarat într-un Rescript că ofițerii însărcinați cu cumpărarea de cereale ar fi, conform unei Epistole a lui
Hadrian, scutiți de răspundere acolo unde și-au îndeplinit în mod corespunzător îndatoririle funcției lor.
De asemenea, au afirmat într-un Rescript că nu ar trebui să se ceară garanții funcționarului însărcinat cu conturile unei
municipalități, deoarece acesta fusese selectat de guvernator în urma unei anchete.
De asemenea, aceștia au declarat într-un. rescript că un magistrat va fi răspunzător pentru colegul său, dacă ar fi putut să-l
împiedice de la acte de administrare defectuoasă și nu a făcut-o.
De asemenea, ei au declarat într-un Rescript că un magistrat va fi răspunzător atunci când îndatorarea orașului său a crescut
în timpul administrației sale. Dar dacă, înainte ca el să obțină funcția sa, orașul nu era capabil să-și plătească datoriile, pare a
fi corect ca nicio responsabilitate să nu i se atribuie.
Același lucru în aceeași carte. Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un Rescript că un magistrat care, în timpul
mandatului său și pentru o lungă perioadă de timp după aceea, a păstrat în posesia sa o parte din banii publici, va fi obligat să
îi restituie cu dobânda aferentă, cu excepția cazului în care va putea invoca un motiv întemeiat pentru a nu face acest lucru.

Tit. 9. Cu privire la decretele care ar trebui să fie pronunțate prin ordinul decurionilor.

Ulpianus, Opinii, Cartea a III-a.
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Nu este la discreția guvernatorului unei provincii să stabilească numărul de medici care trebuie să fie numiți pentru fiecare
oraș, ci aceasta este datoria Ordinului Decurionilor și a celor care dețin proprietăți în acesta, pentru ca, în caz de boală
corporală, să se încredințeze pe ei și pe copiii lor în grija unor persoane alese de ei înșiși, și de a căror probitate și pricepere în
profesia lor sunt asigurați.
Marcianus, Public Prosecutions, Cartea I.
Decretele care sunt promulgate fără ca numărul legal de decurioni să fie prezent nu sunt valabile.
Ulpianus, Despre apeluri, Cartea a III-a.
Legea municipală prevede că Ordinul Decurionilor nu se consideră întrunit decât dacă sunt prezente două treimi din membrii
săi.
Același, Despre îndatoririle magistratului principal al orașului.
Decretele decurionilor acordate de dragul popularității trebuie să fie anulate, fie că au achitat datornici, fie că au autorizat
donații.
Prin urmare, dacă, așa cum se obișnuiește, ei au dispus în acest fel de terenuri, case sau sume de bani aparținând publicului,
un astfel de decret va fi nul. Dar dacă decurionii au ordonat ca banii să fie plătiți cuiva cu titlu de compensație, decretul nu va
fi întotdeauna lipsit de forță sau de efect; ca, de exemplu, atunci când o donație a fost făcută în contul unor arte liberale sau
pentru medicină, deoarece creditele pot fi făcute în mod legal în acest scop.
Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea II.
Divinul Hadrian a declarat într-un Rescript adresat poporului din Nicomedia că, acolo unde Ordinul Decurionilor a emis
odată un decret, acesta nu trebuie să fie anulat, decât pentru un motiv întemeiat; adică atunci când anularea decretului se
referea la bunăstarea publică.
Scaevola, Digest, Cartea I.
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Următoarele prevederi erau prevăzute de legea municipală: "Când cineva pronunță o hotărâre în afara consiliului, va fi exclus
din consiliu sau din ordin și va plăti o mie de drahme". S-a pus întrebarea dacă el ar trebui să fie supus acestei pedepse dacă
nu știa că a încălcat legea. Răspunsul a fost că pedepsele de acest fel erau destinate doar celor care știau că acționează ilegal.

Tit. 10. Cu privire la lucrările publice.
Ulpianus, Opinii, Cartea a II-a.
Un anumit om, după ce a fost numit supraveghetor al lucrărilor publice, și dorind să fie scutit, nu a reușit, ci a rămas în
funcție până când a murit. El i-a lăsat pe moștenitorii săi răspunzători, dar nu le-a impus nici o responsabilitate din momentul
în care s-a produs moartea sa.
O persoană care exercita deja funcțiile unei funcții publice a întreprins ulterior construcția unui apeduct. Părea absurd ca
această persoană să ceară să fie eliberată de fosta sa funcție, în condițiile în care era deja însărcinată cu amândouă; deoarece,
dacă ar fi intenționat să își asume responsabilitatea doar pentru una dintre ele, este mai probabil că ar fi obținut o scutire de
cealaltă, din cauza celei în care era deja angajată.
Același, Opinii, Cartea a III-a.
Oricui care, prin liberalitate și nu din cauza îndatorării, și-a consacrat veniturile sale pentru o vreme în scopul finalizării unor
lucrări publice, nu îi este interzis să obțină răsplata generozității sale prin înscrierea numelui său pe acestea.
Supraveghetorii lucrărilor publice fac afaceri cu antreprenorii, dar statul nu este interesat decât de cei numiți în acest scop.
Prin urmare, guvernatorul provinciei va avea încredere în cel care are în grijă lucrarea, precum și în antreprenorul care este
răspunzător față de el.
Guvernatorul unei provincii ar trebui să intervină cu autoritatea sa pentru a împiedica ca numele celui prin a cărui
generozitate a fost construită o lucrare publică să fie șters, iar numele altora să fie înscrise în locul lui; și, de asemenea, să
vegheze ca dovezile unor liberalități similare acordate de cetățeni țării lor să nu fie șterse.
Macer, Despre îndatoririle guvernatorului, Cartea II.
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Un particular poate construi o nouă lucrare chiar și fără autoritatea împăratului, cu excepția cazului în care aceasta este făcută
din rivalitate cu un alt oraș, sau poate furniza material pentru seducție, sau este un circ, un teatru sau un amfiteatru.
Constituțiile imperiale afirmă că nu este legal ca o nouă lucrare să fie construită pe cheltuiala publică fără autoritatea
împăratului.
Nu este legal ca pe nicio lucrare publică să fie inscripționat un alt nume decât cel al împăratului sau al celui din banii căruia
a fost construită.
Modestinus, Pandectele, Cartea XI.
Nu este legal să se înscrie nici măcar numele guvernatorului pe o lucrare publică.
Ulpianus, Despre îndatoririle magistratului principal al unui oraș.
Atunci când cineva lasă o moștenire sau o proprietate în încredere pentru construirea unei lucrări publice, dobânda asupra
acesteia și momentul în care începe să curgă sunt stabilite de un Rescript al Divinului Pius în următorii termeni: "Dacă
persoana care lasă moștenirea nu precizează momentul în care statuile sau imaginile vor fi amplasate, acesta trebuie stabilit
de guvernatorul provinciei; iar dacă moștenitorii defunctului nu fac acest lucru în termenul stabilit, ei vor fi, peste șase luni,
obligați la plata unei dobânzi moderate, dar dacă statuile și imaginile menționate nu sunt amplasate până la acea dată, ei
trebuie să plătească statului o dobândă de șase procente. "Atunci când, totuși, a fost stabilit un termen, ei trebuie să plătească
banii în acest termen; sau, dacă vor susține că nu au găsit statuile sau vor provoca orice dispută cu privire la locul respectiv,
trebuie să înceapă imediat să plătească dobânda la rata de șase la sută."
Limitele terenurilor publice nu trebuie să fie reținute de persoane private. Prin urmare, guvernatorul provinciei trebuie să
vegheze ca terenurile publice să fie separate de cele aparținând unor persoane private și să se străduiască să crească veniturile
publice. Dacă constată că unele locuri sau clădiri publice sunt ocupate de persoane private, el trebuie să estimeze dacă acestea
ar trebui să fie cerute în beneficiul publicului sau dacă ar fi mai bine să le închirieze pentru o chirie suficientă; și trebuie să
urmeze întotdeauna cursul care crede că va fi cel mai avantajos pentru stat.
Modestinus, Pandectele, Cartea a XI-a.
Divinul Marcus a afirmat într-un Rescript că guvernatorul unei provincii trebuie să se consulte cu împăratul cu privire la
lucrările care au fost construite pe zidurile sau porțile orașelor, sau pe alte proprietăți publice, și, de asemenea, acolo unde au
fost construite ziduri.
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Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea a II-a.
Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că, în cazul în care banii au fost moșteniți pentru construcția unei noi lucrări, este mai
bine ca aceștia să fie folosiți pentru conservarea lucrărilor deja existente decât să fie cheltuiți pentru construirea altora noi;
adică, dacă orașul avea destule lucrări publice, iar banii nu erau ușor de obținut pentru repararea lor.
Atunci când cineva dorește să împodobească cu marmură sau în orice alt mod o lucrare construită de altcineva și promite să
facă acest lucru în conformitate cu voința poporului, Senatul a decretat că acest lucru se poate face dacă își înscrie propriul
nume pe lucrare, dar că trebuie să lase să rămână numele celui care a construit-o în primul rând. Cu toate acestea, în cazul în
care persoane private cheltuiesc o sumă de bani proprii pentru înfrumusețarea unei lucrări deja construite din fonduri publice,
se prevede prin aceleași mandate imperiale că acestea pot avea numele lor înscris pe lucrare și să precizeze suma de bani cu
care au contribuit la aceasta.

Tit. 11. Cu privire la piețe.

Modestinus, Reguli, Cartea a III-a.
În cazul în care s-a obținut permisiunea de a ține o piață de la împărat, iar persoana căreia i s-a acordat privilegiul nu se
folosește de el timp de zece ani, îl va pierde.
Callistratus, Anchete judiciare, Cartea a III-a.
Atunci când cineva le ordonă cultivatorilor de pământ și pescarilor să aducă provizii într-un oraș, pentru ca ei înșiși să
dispună de ele, pe motiv că aprovizionarea cu provizii va fi diminuată atunci când agricultorii sunt chemați de la munca lor,
cei care aduc marfa trebuie să o predea imediat după ce au făcut acest lucru și să se întoarcă la munca lor. De aceea, Platon a
dat dovadă de cea mai mare înțelepciune și autoritate, care, pe când preda printre greci, a afirmat că, pentru ca un oraș să fie
prosper și oamenii săi să fie fericiți, trebuie, în primul rând, să atragă toți comercianții necesari; căci, în Prima carte despre
relațiile civile, el a spus: "În primul rând, pentru ca un oraș să fie prosper și pentru ca oamenii săi să fie fericiți, el trebuie să
atragă toți comercianții necesari: "Un oraș are nevoie de mulți agricultori și de alți muncitori și meșteșugari, precum și de cei
care aduc și transportă articole de comerț, căci aceștia sunt comercianți. Cu toate acestea, atunci când un fermier aduce la
piață ceva ce a produs, sau orice alt muncitor face acest lucru, și nu întâlnește imediat pe cineva care dorește să facă schimb
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de mărfuri cu el, va fi necesar ca el să rămână așezat la locul său în piață până când dispune de mărfurile sale? Nicidecum,
căci există persoane care, văzând acest lucru, își pot oferi serviciile pentru a dispune de marfă."

Tit. 12. Cu privire la promisiuni.
Ulpianus, Despre îndatoririle magistratului-șef al unui oraș.
Dacă cineva promite să construiască o lucrare publică sau donează bani în acest scop, nu poate fi acționat în judecată pentru
dobânzi. Dacă, totuși, el întârzie, dobânda se va acumula, așa cum a declarat Împăratul nostru împreună cu Divinul său
Părinte într-un Rescript.
Trebuie remarcat faptul că oricine face o promisiune nu este întotdeauna obligat să o pună în aplicare. Totuși, atunci când
promite în considerarea unei onoruri care i-a fost deja acordată printr-un decret, sau care urmează să fie acordată în viitor, sau
pentru un alt motiv întemeiat, el va fi obligat să respecte promisiunea sa. Dar dacă el a făcut promisiunea fără nici un motiv,
el nu va fi obligat, așa cum se afirmă în multe Constituții, atât vechi cât și noi.
De asemenea, atunci când cineva face o promisiune fără nici un motiv și începe să o îndeplinească, el va fi răspunzător.
Înțelegem că o persoană începe să își îndeplinească promisiunea în cazul construcției unei clădiri, unde pune fundația sau
curăță terenul. Cu toate acestea, în cazul în care terenul i-a fost transferat în acest scop, la cererea sa, opinia cea mai bună este
că ar trebui să se considere că a început lucrările. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care acesta a făcut pregătiri sau a
cheltuit bani într-un loc public.
Cu toate acestea, dacă el însuși nu a început lucrarea, dar a promis o anumită sumă de bani pentru construcția acesteia, el
începe demersul prin plata banilor și va fi răspunzător la fel ca și cum lucrarea ar fi fost începută.
În sfârșit, când cineva promite coloane pentru o lucrare publică, Împăratul nostru, împreună cu Divinul său Părinte, a făcut
următoarea afirmație într-un Rescript: "Oricine promite o sumă de bani statului fără nici un motiv nu este obligat să-și
desăvârșească liberalitatea. Acolo unde, totuși, ai promis niște coloane poporului din Citium și, din acest motiv, lucrarea a
fost începută pe cheltuiala orașului sau a unor persoane particulare, nu se poate renunța la ceea ce s-a făcut".
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Împăratul nostru a declarat într-un Rescript că atunci când cineva încredințează altcuiva sarcina de a finaliza o lucrare, iar
apoi, din accident, rezultă vreo pagubă la aceasta, persoana care a construit-o va fi responsabilă.
Același, Disputații, Cartea I.
Atunci când o persoană face un jurământ, ea este legată de jurământul său, dar obligația se atașează celui care face
jurământul, și nu proprietății; pentru că atunci când ceva este jurat și predat, el eliberează persoana, dar proprietatea nu
devine sacră.
Fiii care au ajuns la pubertate și sunt proprii lor stăpâni sunt legați de jurămintele tatălui lor, căci un fiu aflat sub controlul
patern sau un sclav nu se poate lega prin jurământ, fără autoritatea tatălui sau a stăpânului său.
Dacă cineva ar face un jurământ pentru a zecea parte din proprietatea sa, a zecea parte nu va înceta să aparțină proprietății
sale până când nu va fi separată de aceasta; iar dacă persoana care a făcut jurământul pentru a zecea parte moare înainte ca
separarea să aibă loc, moștenitorul său va fi răspunzător pentru a zecea parte în numele proprietății. Căci este stabilit că o
obligație de acest fel trece la moștenitor.
Același, Disputații, Cartea a IV-a.
O convenție ia naștere din consimțământul a două persoane, în același mod ca și un contract. O promisiune, însă, necesită
doar consimțământul persoanei care face oferta; de aceea s-a stabilit că, dacă o promisiune este făcută în schimbul unei
onoruri care urmează să fie conferită, ea poate fi încasată ca o datorie. Cu toate acestea, atunci când lucrarea a fost începută,
s-a hotărât că cel care a promis va fi obligat să o finalizeze, chiar dacă nu a promis-o în schimbul unei onoruri care urma să
fie conferită.
Dacă cineva care a livrat bunuri unui oraș în conformitate cu promisiunea sa dorește să le revendice, cererea sa ar trebui să
fie împiedicată; pentru că este perfect corect ca darurile voluntare de acest tip acordate orașelor să nu poată fi revocate prin
simpla schimbare de opinie. Cu toate acestea, în cazul în care un municipiu a încetat să mai posede proprietatea obținută în
astfel de circumstanțe, ar trebui să i se acorde o acțiune.
Marcianus, Institutes, Cartea a III-a.
Dacă cineva ar face o promisiune pe seama pierderilor cauzate de un incendiu, de un cutremur sau de orice alte daune suferite
de un oraș, el va fi responsabil.
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Ulpianus, Opinii, Cartea I.
A răspuns lui Charidemus după cum urmează: "Oricine, în timp ce este absent, promite printr-o scrisoare că se va face ceva
pentru un oraș, va fi obligat să se conformeze promisiunii sale."
Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a V-a.
Ori de câte ori valoarea unei promisiuni este diminuată din cauza unui moștenitor, acest lucru nu poate avea loc decât în
cazul în care nu a fost făcută în considerarea unei onoruri care urma să fie acordată. În cazul în care, totuși, este făcută în
considerarea unei onoruri, ea este considerată o datorie și nu este diminuată, în ceea ce privește moștenitorul, personal.
Dacă cineva promite o sumă de bani în considerarea acordării unei onoruri și începe să o plătească, Împăratul nostru
Antoninus a declarat într-un Rescript că datorează întreaga sumă ca și cum lucrarea ar fi fost începută.
Trebuie reținut că nu numai bărbații, ci și femeile trebuie să-și îndeplinească promisiunile atunci când sunt de acord să dea
sau să facă ceva în considerarea onorurilor ce urmează a fi acordate. Acest lucru este inclus în Rescriptul Împăratului nostru
și al Divinului său Părinte.
Dacă Orașul ar cere cuiva care nu a promis să facă acest lucru să ridice statui ale Împăratului în vreun loc public, acesta nu
va fi obligat să se supună, așa cum se afirmă într-un Rescript al Împăratului nostru și al Divinului său Părinte.
Paulus, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea I.
În cazul în care cineva a promis să facă ceva pentru un oraș din cauza vreunui accident care i s-a întâmplat, Divinul Severus a
declarat într-un Rescript către Dio că, chiar dacă nu a început, tot va fi obligat.
Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a III-a.
Divinul Brothers a făcut următoarea afirmație într-un Rescript cu referire la promisiunile făcute orașelor de care judecătorii ar
trebui să ia cunoștință: "Statius Rufinus a promis că va termina un teatru în orașul Gabinia, pe care îl începuse deja. Căci,
deși suferise o nenorocire și fusese relegat de prefectul urban pentru un termen de trei ani, totuși nu trebuia să diminueze
favoarea darului pe care îl oferise în mod voluntar, deoarece, chiar dacă era absent, lucrarea putea fi terminată de un prieten.
Dacă, totuși, nu reușea să facă acest lucru, autoritățile obișnuite care aveau dreptul legal de a acționa în numele orașului
puteau să-l acționeze în justiție în numele acestuia. Judecătorii trebuie să examineze cazul cât mai curând posibil, înainte ca
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Statius Rufinus să plece în exil, iar dacă vor stabili că lucrarea trebuie să fie terminată de el, îi vor ordona să respecte
promisiunea făcută orașului sau vor interzice vânzarea terenului pe care îl are pe teritoriul orașului Gabinia."
Modestinus, Divergențe, Cartea a IV-a.
Atunci când cineva a făcut o promisiune unui oraș, în schimbul unor onoruri care urmau să-i fie acordate, el va fi răspunzător
în orice împrejurare pentru întreaga sumă, dar și moștenitorul său, din cauza promisiunii care a fost făcută. Acest lucru, întradevăr, se aplică unei lucrări începute în contul unei promisiuni, iar în cazul în care proprietatea părții în cauză nu era
suficientă pentru a o respecta, Divinii Severus și Antoninus au declarat într-un Rescript că, în acest caz, un moștenitor străin
va fi răspunzător pentru a cincea parte din averea celui decedat, sau copiii săi pentru o zecime. Divinul Pius, însă, a decis că,
în cazul în care donatorul era sărăcit de promisiunea pe care o făcuse, iar lucrarea fusese începută, o cincime din proprietatea
sa ar fi fost răspunzătoare.
Același, Opinii, Cartea I.
Septicia a promis o anumită sumă de bani orașului său natal pentru celebrarea unor jocuri publice, cu condiția ca principalul
să rămână în mâinile ei, iar ea însăși să dea jumătate din dobânzi ca recompensă pentru concurenți, în următorii termeni:
"Septicia a promis o anumită sumă de bani orașului său natal pentru celebrarea unor jocuri publice, cu condiția ca principalul
să rămână în mâinile ei, iar ea însăși să dea jumătate din dobânzi ca recompensă pentru concurenți: "Dau și pun deoparte
treizeci de mii de aurei ca principal pentru a fi consacrat jocurilor la fiecare patru ani, eu însămi păstrând suma respectivă în
mâinile mele și oferind garanții decurionilor pentru a plăti dobânda, la rata obișnuită, la respectivul principal de treizeci de
mii de aurei; cu condiția ca jocurile să fie prezidate de viitorul meu soț și de copiii care mi se vor naște. Dobânda menționată
va fi cheltuită pentru premiile care vor fi acordate concurenților despre care judecătorii vor decide că au excelat în fiecare
concurs." Întreb dacă copiii Septiei ar suferi vreo nedreptate dacă nu ar prezida aceste concursuri, în conformitate cu termenii
și condiția promisiunii. Herennius Modestinus răspunse că, în cazul în care instituirea jocurilor publice era permisă, condiția
impusă de promisiune trebuia respectată.
Același, Pandectele, Cartea a IX-a.
Când cineva promite o sumă de bani în schimbul obținerii unei onoruri magisteriale sau a unei funcții sacerdotale și, înainte
de a obține onoarea sau de a intra în atribuțiile funcției, moare, moștenitorii săi nu trebuie să fie dați în judecată pentru banii
pe care i-a promis în schimbul onoarei sau a magistraturii respective. Acest lucru era prevăzut de Constituțiile imperiale, cu
excepția cazului în care, în timpul vieții sale, lucrarea a fost începută fie de persoana în cauză, fie de oraș.
The $ame, Pandects, cartea XI.
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Într-un Rescript al Divinului Severus se afirmă că nu putem ridica statui altora pe lucrări publice construite de particulari,
împotriva consimțământului acestora din urmă.
Divinul Antoninus a afirmat într-un Rescript că, atunci când cineva a promis o lucrare pentru a evita îndeplinirea
îndatoririlor unei funcții, poate fi obligat să îndeplinească îndatoririle acesteia în loc să construiască lucrarea.
Papirius Justus, Despre Constituții, Cartea a II-a.
Împărații Antoninus și Verus au afirmat într-un Rescript că cei care au promis să construiască lucrări publice în schimbul
onorurilor care urmau să fie conferite pot fi obligați să le construiască, dar nu să furnizeze banii în acest scop.
De asemenea, ei au declarat într-un Rescript că condițiile impuse în cazul donațiilor care trebuie făcute unui oraș, ar trebui să
fie respectate doar atunci când bunăstarea publică o cere, și că acestea nu ar trebui respectate dacă sunt dăunătoare. Prin
urmare, în cazul în care o persoană decedată a lăsat moștenire o anumită sumă de bani și, prin aceasta, a interzis perceperea
unei anumite taxe, această condiție nu ar trebui să fie respectată, deoarece ceea ce a stabilit obiceiul străvechi este preferabil.
Pomponius, Epistole și diverse pasaje, Cartea a VI-a.
Atunci când cineva, în schimbul unei onoruri care urmează să-i fie conferite lui sau altcuiva, promite că va construi o lucrare
publică într-un anumit oraș, el, ca și moștenitorul său, va fi obligat de o constituție a divinului Traian să o finalizeze. Dacă
cineva, în schimbul unei onoruri ce urmează a fi conferită, promite că va construi o anumită lucrare, o începe și moare înainte
de a o termina, lăsând un moștenitor străin, acesta din urmă va fi obligat fie să termine lucrarea, fie, dacă preferă să facă acest
lucru, poate pune deoparte a cincea parte din averea care i-a fost lăsată, în scopul de a o amenaja, și să o transfere în orașul în
care a fost începută lucrarea. În cazul în care, totuși, moștenitorul este unul dintre copii, i se va cere să contribuie nu cu a
cincea, ci cu a zecea parte din avere. Acest lucru a fost hotărât de divinul Antoninus.
Ulpianus, Despre îndatoririle magistratului-șef al unui oraș.
Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că un nepot de la o fiică a testatorului era de asemenea inclus printre copiii săi.

Tit. 13. Cu privire la anchetele judiciare extraordinare și în cazul în care se pretinde că un judecător și-a făcut un caz al său.
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Ulpianus, Despre toate tribunalele, Cartea a VIII-a.
Guvernatorul unei provincii hotăra de obicei cu referire la salarii, dar numai în ceea ce privește cele la care au dreptul
instructorii de studii liberale. Înțelegem prin studii liberale cele pe care grecii le desemnează eleuveria și care includ cele
predate de profesorii de retorică, gramatică și geometrie.
Din același motiv, nimic nu este mai corect decât să includem și profesorii de medicină, pentru că aceștia din urmă își acordă
atenția sănătății oamenilor, iar cei dintâi studiilor lor; și, prin urmare, cu referire și la ei, guvernatorul provinciei ar trebui să
expună legea în mod arbitrar.
Guvernatorii audiază moașele, care sunt considerate și ele ca practicând medicina.
Oricine înțelege prin medic pe cel care promite vindecarea oricărei părți a corpului sau ameliorarea durerii, ca, de exemplu, o
afecțiune a urechii, o fistulă sau o durere de dinți; cu condiția ca el să nu folosească incantații, imprecații sau exorcisme
(pentru a folosi termenul obișnuit aplicat șarlatanilor), deoarece astfel de lucruri nu aparțin în mod corespunzător practicii
medicinei, deși există persoane care recomandă astfel de expediente și afirmă că au fost avantajate de ele.
Trebuie incluși filosofii în numărul profesorilor? 1 nu cred că da, nu pentru că filosofia este ireligioasă, ci pentru că cei care
o practică ar trebui, în primul rând, să disprețuiască orice muncă mercenară.
De aceea, guvernatorul unei provincii nu decide cu referire la remunerarea profesorilor de drept civil, pentru că înțelepciunea
lor este considerată a fi ceva extrem de sacru; dar ea nu ar trebui să fie estimată după valoarea ei în bani, sau să fie
dezonorată atunci când se cere o compensație de către o persoană care ar trebui să promită sub jurământ că va dispensa
instrucția în mod gratuit. Cu toate acestea, contribuțiile, atunci când sunt oferite, pot fi acceptate în mod onorabil, ceea ce,
totuși, ar fi dezonorant dacă ar fi cerute.
Guvernatorii provinciilor și-au asumat, de asemenea, dreptul de a decide cu privire la profesorii de școală, deși aceștia nu
sunt clasificați ca profesori, precum și în cazul copiatorilor, al celor care fac note, al contabililor și al notarilor.
Guvernatorul nu ar trebui, în niciun caz, să decidă în mod arbitrar în ceea ce privește maeștrii altor arte sau artizani care nu
sunt incluși în profesiile literare sau care nu sunt menționați mai sus.
În cazul în care asistenții își cer salariile, s-a decis că se aplică aceeași regulă ca și în cazul profesorilor.
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Guvernatorul ar trebui să ia cunoștință de toate pretențiile împotriva acestor persoane, deoarece Divinii Frați au declarat întrun Rescript că acest lucru poate fi făcut chiar și împotriva avocaților.
În ceea ce privește onorariile avocaților, judecătorul ar trebui să decidă în funcție de importanța cauzei, de priceperea
avocatului și de obiceiul baroului, și ar trebui să facă o estimare a onorariilor la care avocatul are dreptul, cu condiția ca suma
să nu depășească indemnizația stabilită prin lege; căci acest lucru a fost stabilit într-un Rescript al Împăratului nostru și al
Părintelui său în următorii termeni: "În cazul avocatului, nu trebuie să se facă o estimare a onorariilor la care are dreptul
avocatul, cu condiția ca suma să nu depășească indemnizația stabilită prin lege: "Dacă Iulius Maternus, care a dorit ca tu să te
prezinți în cazul său, este gata să-ți plătească ceea ce a acceptat să facă, nu poți pretinde decât o sumă care să nu o depășească
pe cea prevăzută de lege".
Ar trebui să înțelegem prin avocați toți cei care își dedică energiile în scopul de a conduce un litigiu. Aceștia, însă, nu sunt
incluși în numărul avocaților care se prezintă în mod obișnuit în instanță pentru a conduce cauze în numele părților care sunt
absente.
Dacă s-a convenit un onorariu cu un avocat sau dacă cineva a încheiat un contract cu acesta, având ca referință conducerea
unei cauze, să vedem dacă poate să îl ceară. Și, într-adevăr, următoarele au fost afirmate de Împăratul nostru și de Divinul său
Părinte cu referire la înțelegeri de acest fel, și anume:: "Este vorba de respectarea unui obicei rău în cazul în care pretinzi de
la clientul tău o promisiune de plată a banilor pentru conducerea cazului său. Legea spune că, dacă, în timp ce cazul este în
curs de judecată, se face o înțelegere pentru o remunerație viitoare, aceasta va fi nulă; dar dacă este făcută după ce cazul a
fost judecat, suma promisă ca onorariu poate fi încasată până la o sumă rezonabilă, chiar dacă înțelegerea a fost făcută cu
referire la ceea ce ar putea fi recuperat, cu condiția ca ceea ce a fost plătit să fie socotit cu ceea ce este datorat, iar întreaga
sumă să nu depășească onorariul de avocat." Se înțelege că onorariul adecvat nu depășește o sută de aurei într-un singur caz.
Divanul Severus a interzis ca onorariul să fie recuperat de la moștenitorii unui avocat după moartea acestuia, deoarece nu era
vina lui că nu a condus procesul.
De asemenea, este de datoria unui guvernator sau a unui pretor să ia cunoștință de pretențiile asistentelor pentru întreținerea
copiilor la care au dreptul, atunci când sunt aduse în fața magistraților lor. Cu toate acestea, astfel de pretenții ar trebui luate
în considerare doar în cazul în care copiii sunt hrăniți la sân, dar când nu este cazul, nici pretorul, nici guvernatorul nu vor
avea jurisdicție.
Dacă toate aceste lucruri ar trebui să fie cerute în fața guvernatorilor provinciilor, să vedem dacă ei pot avea jurisdicție
asupra cererilor reciproce. Cred că ar trebui să li se permită acest lucru.
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Același, Opinii, Cartea I.
S-a hotărât că guvernatorul unei provincii are jurisdicție asupra litigiilor care apar cu referire la utilizarea apei distribuite prin
conducte noi, construite contrar legii; precum și asupra celor referitoare la caii posedați de persoane care știu că aparțin
altora, precum și asupra creșterii lor; și la prejudiciile cauzate de părți, puse în posesia terenurilor altora, atunci când aceste
terenuri ar trebui împărțite între mai mulți indivizi; cu condiția ca acest lucru să fi fost făcut prin autoritatea cuiva care nu
avea dreptul să ordone acest lucru; astfel încât guvernatorul să poată pronunța o decizie în aceste cazuri, conform justiției și
dreptului său de jurisdicție, și să pună lucrurile într-o stare adecvată.
Același, Opinii, Cartea a V-a.
Atunci când un medic, căruia i s-a încredințat tratamentul ochilor cuiva, îi administrează medicamente care îi pot face să își
piardă vederea, pentru ca prin aceasta să îl forțeze să îi vândă proprietatea, în timp ce este bolnav, contrar bunei credințe,
guvernatorul provinciei trebuie să pedepsească actul ilegal și să ordone restituirea proprietății.
Paulus, On.Plautius, cartea IV.
Divinul Antoninus Pius a afirmat într-un Rescript că persoanele învățate în drept, care își cereau onorariile, puteau să le
încaseze.
Callistratus, Despre anchetele judiciare, Cartea I.
Numărul anchetelor judiciare provine din diverse surse și nu poate fi ușor împărțit în diferite tipuri, decât dacă acest lucru
este făcut cu cursor. De aceea, numărul anchetelor judiciare este în general împărțit în patru feluri; pentru că, de obicei, ele se
referă la administrarea unor funcții sau locuri de muncă; sau la dispute privind chestiuni pecuniare; sau se face o anchetă
privind reputația cuiva; sau se investighează o crimă capitală.
Reputația este starea de demnitate nealterată, aprobată de lege și de cutumă, care este diminuată sau distrusă de autoritatea
juridică din cauza unei infracțiuni pe care am comis-o.
Reputația este afectată ori de câte ori, deși ne păstrăm libertatea, suntem pedepsiți printr-o sancțiune care ne afectează
statutul; ca, de exemplu, atunci când cineva este retrogradat sau demis din ordinul său; sau când i se interzice să
îndeplinească îndatoririle unei funcții publice; sau când un plebeu este biciuit, sau condamnat la lucrări publice; sau când
cineva se află într-o astfel de stare încât este considerat infamant în conformitate cu termenii Edictului perpetuu.
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Reputația se pierde în întregime atunci când are loc o mare schimbare a stării civile, adică atunci când se pierde libertatea; de
exemplu, atunci când cuiva i se interzice folosirea apei și a focului, ceea ce rezultă atunci când o persoană este deportată, sau
când un plebeu este condamnat la muncă legată de mine sau la mine; pentru că nu există nicio diferență între aceste două
sentințe și nici pedeapsa muncii legate de mine și condamnarea la mine nu sunt diferite, cu excepția faptului că în prima nu se
aplică pedeapsa cu moartea civilă, dar în cea de-a doua, infractorul este pasibil de aceasta.
Gaius, Despre întâmplările diurne sau despre chestiunile de aur, Cartea a III-a.
Atunci când un judecător își însușește un caz, el nu se face, propriu-zis, vinovat de o infracțiune penală; dar, pentru că nu este
obligat printr-un contract și, cu siguranță, se poate înțelege că este, într-o oarecare măsură, vinovat, chiar dacă acest lucru s-a
întâmplat din ignoranță, el este considerat răspunzător de o acțiune in faetum, ca și cum ar fi comis un act ilegal, și trebuie să
se supună oricărei pedepse care poate părea justă pentru instanța care are jurisdicție asupra cazului.

Tit. 14. Cu privire la brokeri.
Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLII.
Brokerii au dreptul de a-și cere comisioanele.
Același, Despre Edict, Cartea XXXI.
Dacă se apelează la serviciile unui broker pentru a face un bilet, așa cum obișnuiesc să facă multe persoane, să vedem dacă
acesta va fi răspunzător ca mandatar. Nu cred că va fi răspunzător, deoarece, deși poate că a lăudat persoana pentru care
acționează, totuși, făcând acest lucru, el face referire mai degrabă la datoria care urmează să fie contractată decât la un act în
calitate de mandatar. Consider că aceeași regulă va fi aplicabilă, chiar dacă a primit ceva cu titlu de compensație, și că nu va
exista o acțiune de închiriere și leasing. Este clar că, dacă acesta îl înșală pe creditor prin fraudă și viclenie, el va fi pasibil de
o acțiune pe motiv de fraudă.
Același, Despre toate tribunalele, cartea VIII.
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Guvernatorii obișnuiesc să ia cunoștință de cazurile brokerilor și, deși aceasta este considerată o ocupație degradantă, totuși,
pentru a reglementa cuantumul comisioanelor lor și afacerile în care sunt implicați, ei, într-o anumită măsură, supraveghează
chemarea lor. Grecii desemnează remunerația lor prin termenul de "onorariu de intermediar", iar aceasta poate fi cu ușurință
percepută de ei atunci când, de exemplu, cineva acționează ca agent în scopul de a contracta o obligație de prietenie, sau
pentru a obține un asistent pentru un judecător, sau orice altceva de acest gen. Căci astfel de ocupații sunt exercitate de
anumiți oameni din marile orașe. Termenul de "broker" se aplică celor care își oferă serviciile și se fac utili prin negocierea
de achiziții, vânzări, chestiuni comerciale și contracte legale într-un mod care nu este reprobabil.

Tit. 15. Cu privire la impozite.
Ulpianus, Despre impozite, Cartea I.
Trebuie amintit faptul că există anumite colonii supuse legii italiene, ca de exemplu superba colonie a Tirului, în Siria
feniciană (unde m-am născut eu), cea mai nobilă dintre toate, cea mai veche din punct de vedere temporal, războinică și cea
mai constantă în respectarea tratatelor pe care le-a încheiat cu romanii. Divinul Severus și Împăratul nostru i-au conferit
privilegiile unui oraș italian, din cauza fidelității extraordinare și deosebite pe care a manifestat-o întotdeauna în relațiile cu
guvernul roman.
Colonia Berytus, din aceeași provincie, prin favoarea lui Augustus, poartă titlul de colonie imperială (așa cum a afirmat
Divinul Hadrian într-o anumită Adresă) și, de asemenea, este supusă legii italiene.
Orașul Heliopolis a primit, de asemenea, titlul de colonie italiană de la Divinul Severus, în contul serviciilor prestate în
timpul Războiului Civil.
Există, de asemenea, colonia Laodicea, în Caele Siriei, căreia, de asemenea, Divinul Severus i-a acordat Legea italiană, în
contul serviciilor sale în Războiul Civil. Colonia Ptolomais, care se află între Fenicia și Palestina, nu are decât numele de
colonie.
Împăratul nostru a conferit Emessei, un oraș din Fenicia, titlul și drepturile unei colonii italiene.
Orașul Palmyra, situat în provincia Feniciei și învecinat cu popoare și națiuni barbare, se bucură de același drept.
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În Palestina există două colonii, cele din Cezareea și Aelia Capitolina; dar niciuna dintre acestea nu se bucură de privilegii
italiene.
Divinul Severus a conferit, de asemenea, titlul de colonie italiană orașului Sebastena.
Privilegiile unui oraș italian au fost conferite de asemenea de către Divinul Traian coloniei din Gyrene.
Orașul Zarmizegethusa, împreună cu orașele Napo, Apulia și Padova se bucură, de asemenea, de aceleași privilegii conferite
de Divinul Severus.
În Bitinia se află colonia Apameaa, iar în Pont, cea din Sinope.
Coloniile Seleucia și Trajanopolis sunt situate în Cilicia.
Același, Despre Sabinus, cartea XXVIII.
Atunci când există vreo neregulă în colectarea impozitelor, aceasta poate fi remediată printr-o nouă declarație a părții
interesate.
Același, Despre impozite, Cartea a II-a.
La stabilirea impozitului trebuie să se dea vârsta persoanelor, deoarece în anumite localități vârsta împiedică acest lucru; de
exemplu, în Siria, bărbații de peste paisprezece ani și femeile de peste doisprezece ani sunt supuși impozitului personal până
la vârsta de șaizeci și cinci de ani. Vârsta trebuie luată în considerare și în momentul în care se impune impozitul.
Într-un Rescript al Împăratului nostru, adresat lui Pelignianus, s-a afirmat foarte corect că proprietatea căreia i s-a acordat
scutire nu este supusă impozitării; deoarece atunci când o astfel de scutire este acordată persoanelor, ea se stinge la moartea
lor, dar atunci când este acordată proprietății, ea nu se stinge niciodată.
Același, Despre impozite, Cartea a III-a.
Este prevăzut de legea impozitării că proprietățile imobiliare trebuie declarate în așa fel încât să se menționeze numele
fiecărei parcele și în ce oraș sau district este situată; trebuie să se dea numele celor mai apropiați doi vecini și să se precizeze
cât de mult pământ a fost cultivat sau semănat în ultimii trei ani; cât de multe conține fiecare parcelă; numărul de viță de vie
dintr-o podgorie; numărul de jugăre dintr-o livadă de măslini, precum și numărul de copaci; acolo unde există pajiști,
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cantitatea de fân tăiată din ele în ultimii zece ani și numărul de jugăre pe care le conțin, precum și numărul celor dedicate
pășunilor; aceeași regulă se aplică și lemnului care a fost tăiat. Cel care întocmește o astfel de declarație trebuie să facă o
estimare a tuturor lucrurilor.
Evaluatorul fiscal trebuie să fie atât de corect pe cât îi permite îndatorirea sa în ceea ce privește scutirea oricărei persoane
care, dintr-un motiv sau altul, nu s-a putut bucura de o anumită parte a proprietății sale care este înregistrată în registrele
publice. Prin urmare, în cazul în care o parte din terenul său a fost înghițită de un cutremur, ar trebui să fie scutit de impozitul
pe acest teren de către evaluator. În cazul în care vița sa de vie a murit sau pomii săi s-au uscat, este nedrept ca, în ceea ce le
privește, să fie inclus printre persoanele supuse impozitării. Cu toate acestea, dacă și-a tăiat pomii și vița de vie, nu poate
beneficia în niciun fel de acest lucru atunci când impozitul a fost stabilit la momentul respectiv, cu excepția cazului în care
oferă un motiv satisfăcător evaluatorului pentru că le-a tăiat.
Cel care are terenuri în altă țară trebuie să le declare în țara în care sunt situate, deoarece el trebuie să plătească impozitul pe
teritoriul pe care îl deține.
Deși beneficiul imunității fiscale acordat anumitor persoane se stinge odată cu acestea; totuși, în general, atunci când
imunitatea este acordată în acest mod unor localități sau orașe, ea se transmite succesorilor acestora.
Dacă eu, fiind în posesia unui teren care aparține altuia, îl declar pentru impozitare, iar proprietarul nu o face, se decide că
acesta va avea totuși dreptul la o acțiune pentru a-l recupera.
La declararea sclavilor în vederea impozitării, trebuie să se țină seama de faptul că naționalitatea, vârsta, serviciile și
meseriile acestora trebuie să fie menționate în mod specific.
Proprietarul lacurilor, bazinelor piscicole sau rezervoarelor trebuie să le restituie evaluatorului.
În cazul în care pe terenul respectiv există gropi de sare, acestea trebuie, de asemenea, să fie declarate pentru impozitare.
Dacă cineva nu face o declarație pentru un chiriaș sau un fermier de pe terenul său, acesta va fi răspunzător pentru
impozitele sale.
De asemenea, trebuie să fie declarați orice sclavi sau animale care s-au născut sau orice proprietate care a fost obținută
imediat după ce a fost făcută declarația pentru impozitare sau care a fost dobândită ulterior.
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Atunci când cineva cere permisiunea de a-și corecta declarația și, după ce a obținut acordul, constată că nu ar fi trebuit să
facă această cerere, deoarece chestiunea nu necesită corectare, s-a afirmat frecvent în Rescripts că cel care a cerut
permisiunea de a-și corecta declarația nu va fi deloc prejudiciat de faptul că a făcut acest lucru.
Papinianus, Opinii, Cartea a XIX-a.
Atunci când unul dintre mai mulți posesori ai unui teren este dat în judecată pentru impozite și, pentru a grăbi lucrurile,
plătește ceea ce este datorat, drepturile de acțiune sunt cedate de Trezorerie în favoarea celui care a fost dat în judecată
împotriva celorlalți care aveau și ei posesia, pentru ca toți aceștia să plătească suma impozitului proporțional cu interesele lor
respective în teren. Aceste drepturi de acțiune nu sunt cedate în mod inutil, chiar dacă Trezoreria și-a recuperat banii,
deoarece se înțelege că a primit suma pe numele celor care au deținut proprietatea.
Persoanele care au transferat terenuri în baza unui trust, în care nu s-a dat socoteală pentru impozite, au, conform unei
epistole a divinului Pius Antoninus, un drept de acțiune împotriva beneficiarului pentru a cere rambursarea impozitelor
plătite.
În cazul în care un impozit impus asupra terenului nu este plătit la scadență, terenul poate fi vândut prin dreptul de gaj,
pentru a colecta impozitul; iar dacă se oferă o garanție pentru a obține întârzierea, aceasta nu va fi acceptată; de asemenea,
nici legatarii nu vor fi ascultați dacă se opun pe motiv că impozitele pentru timpul trecut rămân neplătite, deoarece
moștenitorul, precum și persoana ...
Celsus, Digest, Cartea XXV.
Colonia din Filipi se bucură de privilegiile unei provincii italiene.
Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VI-a.
Următoarele orașe se bucură de privilegiile celor din Italia, și anume Troia, Berytus și Dyrrachium.
Paulus, Despre impozitare, Cartea a II-a.
În Lusitania, orașele Pax-Julia și Merida posedă privilegiile celor din Italia, Valencia și Burgos se bucură, de asemenea, de
aceeași scutire.
Lyon și Viena, în Galia Narbonesei, au de asemenea privilegiile orașelor italiene.
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În Germania Inferioară, locuitorii din Köln se bucură de aceleași drepturi.
Laodiceea în Siria și Berytus în Fenicia, împreună cu teritoriul aflat sub jurisdicția lor, au, de asemenea, privilegiile orașelor
italiene.
Aceleași privilegii au fost conferite de către Divinii Severus și Antoninus orașului Tyr.
Divinul Antoninus i-a scutit pe locuitorii din Antiohia de plata impozitelor.
Împăratul nostru Antoninus a constituit orașul Emesa într-o colonie care are dreptul la privilegiile Italiei.
Divinul Vespasian a constituit poporul din Cezareea în colonie, fără a-i conferi privilegiile Italiei, dar l-a scutit de plata
impozitelor personale. Divinul Titus a hotărât însă ca și solul lor să fie scutit de impozite, deoarece se considera că aceștia se
asemănau cu locuitorii din Aelia Capitolina.
În provincia Macedonia, locuitorii din Dyrrachium, Cassandra, Philippi, Dien și Stone au dreptul la privilegiile Italiei.
În provincia Asia, cele două orașe Troia și Paros se bucură de privilegii italiene.
În Pisidia, colonia din Antiohia se bucură de aceleași drepturi.
În Africa, Cartagina, Utica și Leptis-Magna au primit privilegiile orașelor din Italia de la Divinii Severus și Antoninus.

Tit. 16. Cu privire la semnificația termenilor.
Ulpianus, Despre Edict, Cartea I.
Următoarele cuvinte, "Dacă cineva", includ atât bărbații, cât și femeile.
Paulus, Despre Edict, Cartea I.
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Termenul "oraș" include tot ceea ce este înconjurat de zidurile sale; dar orașul Roma se termină prin clădirile sale, care se
întind și mai departe.
Cea mai mare parte a zilei include primele șapte ore, nu ultimele. 3. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a II-a.
Când douăzeci de mii de pași sunt parcurși în fiecare zi pentru a face o călătorie, trebuie înțeles că, dacă după această
enumerare rămân mai puțin de douăzeci de mii, aceștia sunt considerați o zi întreagă de călătorie; ca de exemplu, atunci când
o persoană parcurge douăzeci și una de mii de pași, aceasta este considerată ca fiind o călătorie de două zile. Totuși, această
enumerare nu trebuie făcută decât în cazul în care nu s-a convenit nimic asupra a ceea ce constituie o zi de călătorie.
Oricine moare în mâinile inamicului nu este considerat că a lăsat o moștenire, deoarece moare ca sclav. 4. Paulus, Despre
Edict, Cartea I.
Proculus spune că prin termenul "obligație" se înțelege proprietatea.
Același, Despre Edict, Cartea a II-a.
Cuvântul "proprietate" are o semnificație mai largă decât cea a cuvântului "bani", deoarece include și lucruri care nu sunt
cuprinse în patrimoniul nostru; iar termenul "bani" se referă doar la ceea ce este inclus într-o avere patrimonială.
Labeo spune că prin termenii "închiriere și leasing de servicii" se înțelege doar acele servicii care sunt numite de greci
apotelesma, și nu ergon, adică ceva care a fost perfecționat prin munca prestată.
Ulpianus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Termenii "creanță" și "proprietate" se referă la toate contractele și obligațiile.
Expresia "conform legilor" trebuie înțeleasă ca însemnând atât spiritul, cât și litera legii.
Paulus, Despre Edict, Cartea a II-a.
Prin cuvântul "angajament" se înțelege nu numai ceea ce o persoană acceptă după interogatoriu, ci orice stipulație și
promisiune.
Același, Despre Edict, Cartea a III-a.
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Clauza "va fi necesar" se aplică atât la timpul prezent, cât și la cel viitor.
484. Excepția nu este inclusă în termenul de acțiune. 9. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a V-a.
10. Marcellus, într-o notă despre Julianus, spune că tot ceea ce a fost sfâșiat, rupt sau luat cu forța este inclus în termenul
"distrus".
485. The Same, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Este stabilit că prin creditori trebuie să se înțeleagă aceia cărora li se datorează ceva și care pot fi încasați prin orice acțiune
sau urmărire, sau în temeiul dreptului civil, fără a avea puterea de a împiedica recuperarea sa, fie invocând o excepție
perpetuă, fie profitând de dreptul pretorian, fie de orice procedură extraordinară; fie că datoria este absolută, fie că trebuie
achitată într-un anumit termen, fie că este supusă unor condiții. Atunci când datoria este datorată în temeiul dreptului natural,
ei nu ocupă, propriu-zis, locul creditorilor. Dacă, totuși, creanța nu se bazează pe bani împrumutați, ci pe un contract, ei sunt
în continuare considerați creditori.
486. Gaius, Despre edictul provincial, cartea I.
Prin denumirea de "creditori" nu se înțeleg doar cei care au împrumutat bani, ci toți cei cărora li se datorează ceva, indiferent
de motiv.
487. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a VI-a.
De exemplu, atunci când ceva este datorat unei persoane în contul unei achiziții, al unui contract de închiriere sau al oricărei
alte tranzacții, sau chiar din cauza unei infracțiuni, mi se pare că poate fi considerat creditor. Cu toate acestea, atunci când
datoria provine dintr-o procedură publică, nu se poate spune că acesta ocupă locul unui creditor înainte de a fi fost asociat,
dar poate ulterior.
488. Cel care este în întârziere plătește mai puțin decât datorează, deoarece se plătește mai puțin atunci când se amână
momentul decontării.
13. Același, Despre edict, Cartea a VII-a.
În termenul "femeie" este inclusă și o fecioară aptă de căsătorie.
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489. Proprietatea este considerată ca fiind pierdută (conform opiniei lui Sabinus, pe care Pedius o adoptă), chiar dacă
substanța ei rămâne, deși forma este schimbată. Prin urmare, dacă un bun este returnat stricat sau alterat, se consideră că a
fost pierdut; deoarece manopera este în general mai valoroasă decât articolul în sine.
490. Un bun care a fost pierdut este considerat că încetează să mai fie în această stare atunci când intră sub controlul nostru în
așa fel încât nu mai putem pierde din nou posesia lui.
491. Un exemplu în acest sens este cazul în care un lucru ne-a fost luat de mult timp prin furt. De asemenea, proprietatea este
considerată pierdută atunci când nu mai există.
492. Paulus, Despre edict, Cartea a VII-a.
Labeo și Sabinus consideră că, dacă hainele sunt returnate rupte sau dacă orice articol este returnat stricat, ca de exemplu, o
cană cu marginea zdrobită sau o tabletă cu o pictură ștearsă, se spune că proprietatea este pierdută; deoarece valoarea unor
astfel de articole nu constă în materialele din care sunt compuse, ci în priceperea cheltuită pentru ele. De asemenea, dacă un
proprietar cumpără din ignoranță un bun care i-a fost furat, se spune în mod corect că acesta a fost pierdut, chiar dacă ulterior
ar trebui să constate acest lucru; deoarece atunci când valoarea unui lucru este pierdută, lucrul în sine este considerat pierdut.
493. Se consideră că o persoană a pierdut un lucru atunci când nu poate intenta o acțiune împotriva cuiva pentru a-l recupera.
494. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a X-a.
Proprietatea care aparține unui oraș este impropriu numită publică, deoarece sunt publice numai acele lucruri care aparțin
poporului roman.
495. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a III-a.
Îl numim publican pe cel care închiriază colectarea impozitelor poporului roman. Termenul "public" are în multe cazuri
trimitere la poporul roman, căci orașele sunt considerate în această privință ca fiind persoane particulare.
496. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a X-a.
Noi includem printre bunurile publice nu numai cele sacre și religioase, destinate uzului poporului, ci și pe cele ale orașelor,
iar pecumele sclavilor care aparțin acestora din urmă sunt considerate, fără îndoială, bunuri publice.
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497. Trebuie să înțelegem prin impozite publice cele pe care Trezoreria le percepe asupra anumitor articole, printre care se
numără impozitul pe mărfurile aflate într-un port sau pe bunurile care se vând, precum și cele pe saline, mine și locurile unde
se produce smoală.
498. Paulus, Despre Edict, cartea IX.
Cuvântul munus este definit în trei moduri diferite: în primul rând, ca o donație, de unde derivă termenii de a acorda sau de a
trimite daruri; în al doilea rând, o poziție care, atunci când cineva este eliberat din ea, oferă scutire de serviciul militar și de
angajarea civilă, de unde derivă termenul de "imunitate"; în al treilea rând, o funcție, de unde derivă ocupațiile militare, iar
anumiți soldați sunt desemnați munifices. Din acest motiv, persoanele care își asumă o slujbă civilă sunt numite funcționari
municipali.
499. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Labeo, în Cartea întâi Despre pretorul urban, definește termenii "a acționa", "a tranzacționa" și "a contracta", după cum
urmează. El spune că cuvântul act are o aplicație generală și se referă la tot ceea ce se face verbal sau cu referire la lucrul în
sine; de exemplu, în stipulație sau enumerare. Contractul, însă, are un sens mai larg decât cel de obligație, pe care grecii îl
numesc acord, cum ar fi, de exemplu, cumpărarea, vânzarea, închirierea, leasingul, parteneriatul. Termenul "a tranzacționa"
semnifică a face ceva fără cuvinte.
500. Același, Despre Edict, Cartea XII.
Expresiile "au contractat" și "au tranzacționat" nu se referă la dreptul de a face un testament.
501. Paulus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Atunci când împăratul acordă posesia unei proprietăți, se consideră că el acordă și orice obligații legate de aceasta.
502. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a IV-a.
Termenul de "restituire" cuprinde mai multe lucruri decât cel de producție; căci a produce înseamnă a aduce în față bunuri
corporale, iar a restitui înseamnă a pune pe cineva în posesie și a preda profiturile. Multe alte lucruri sunt de asemenea
incluse în termenul "restituire".
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503. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XIV-a.
Sub termenul "proprietate" sunt incluse și acțiunile juridice și diverse drepturi.
504. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VI-a.
Termenul "moștenire" nu înseamnă altceva decât dreptul de a succeda la tot ceea ce poseda defunctul.
505. Paulus, Despre Edict, Cartea XXI.
Spunem foarte corect că o bucată de pământ ne aparține în întregime, chiar dacă un altul are dreptul la uzufructul acesteia;
pentru că uzufructul nu constituie o parte a proprietății, ci o servitute, ca, de exemplu, un drept de trecere sau un drept de
drum. De asemenea, nu este incorect să spunem că un lucru este în întregime al meu, atunci când nu se poate spune că nicio
parte din el aparține altuia. Aceasta a fost opinia lui Julianus și este corectă.
506. Quintus Mucius afirmă că prin termenul "parte" se înțelege o parte indivizibilă din ceva; căci după ce proprietatea a fost
împărțită, nu o parte, ci toată este a noastră. Servius susține foarte corect că termenul "parte" se aplică în ambele cazuri
menționate mai sus.
507. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XVI.
Scaevola, în Cartea a unsprezecea a întrebărilor, spune că copilul unui sclav care a fost furat nu este o parte a bunului furat.
508. Același, Despre Edict, Cartea a XVII-a.
Un câmp este un teren pe care nu există nici o construcție.
509. Termenul "stipendiu" provine de la stips, adică o monedă de cupru de mică valoare. Pomponius spune că și cuvântul
"tribut" provine din aceeași sursă; și, de fapt, tribut provine de la intributio; sau pentru că este plătit soldaților.
510. Paulus, Despre Edict, cartea XXI.
Termenul "înstrăinare" include și uzucapiunea, căci este greu de înțeles că cel care permite ca proprietatea să fie dobândită
prin uzucapiune să nu fie considerat că a fost înstrăinată. Se spune, de asemenea, că înstrăinează cel care pierde servituțile
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prin faptul că nu se folosește de ele. Nu se înțelege că înstrăinează cel care nu se folosește de posibilitatea de a dobândi un
bun; ca, de exemplu, cel care abandonează o moștenire sau care nu face o alegere într-un anumit termen stabilit.
511. O propoziție care nu include nici o particulă conjunctivă, nici o particulă disjunctivă, trebuie să fie determinată în
funcție de intenția celui care o face.
512. Același, Despre Edict, Cartea a VI-a.
Labeo spune că o conjuncție trebuie înțeleasă uneori ca o particulă disjunctivă; ca, de exemplu, în următoarea stipulație:
"Pentru mine și moștenitorul meu", "Tu și moștenitorul tău".
513. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Unele autorități susțin că lemnul bun de tăiat este cel care este pus deoparte în acest scop. Servius spune că acest lucru se
aplică și copacilor care au fost tăiați odată, dar care au crescut din nou din muguri sau rădăcini.
514. Tulpinile necolectate sunt căpățânile de cereale aruncate în timpul secerișului și necolectate ulterior, pe care țăranii le
adună după ce recolta a fost îndepărtată.
515. Pământul nou este cel care, după ce a fost cultivat, este lăsat timp de un an și pe care grecii îl numesc neasin.
516. "Solul virgin" este cel pe care proprietarul nu a așezat încă vitele în scopul pășunatului.
517. "Ghindele căzute" sunt cele care au căzut singure din copac.
518. "Pășune forestieră" este cea destinată pășunatului vitelor.
519. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XVIII-a.
518. "Pajiștea" este terenul pentru a cărui recoltă nu este nevoie decât de o seceră; și este numită astfel pentru că este deja
pregătită pentru recolta ce urmează a fi culeasă.
520. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIV.
Se înțelege că s-a plătit mai puțin decât se cuvine, chiar și atunci când nu s-a plătit absolut nimic.
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521. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXI.
Termenul "public" înseamnă în prezența mai multor persoane.
522. Paulus, Despre Edict, Cartea XXIV.
Recuperarea bunurilor este de asemenea inclusă în termenul "acțiune".
523. Același, Despre Edict, Cartea XVII.
Se înțelege că face restituire cel care predă reclamantului bunurile în litigiu pe care acesta din urmă le-ar fi obținut dacă i-ar fi
fost predate la momentul pronunțării hotărârii; adică atât dreptul de uzucapiune, cât și profiturile.
524. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXIII.
Termenul "litigiu" semnifică orice fel de acțiune, fie ea reală sau personală.
525. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVI.
Expresia "este necesar" nu se referă la autoritatea judecătorului, care poate pronunța o hotărâre pentru o sumă mai mare sau
mai mică, ci se referă la adevăr.
526. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXV.
Labeo definește termenul "prodigiu" ca fiind tot ceea ce se naște sau se produce contrar naturii. Există însă două feluri de
prodigii: unul în care ceva se naște contrar naturii, de exemplu cu trei mâini sau trei picioare, sau cu o altă parte a corpului
deformată; altul, în care ceva este considerat neobișnuit și pe care grecii îl numesc fantasmata, adică apariții.
527. Paulus, Despre Edict, cartea LIII.
Cuvântul "semnat" semnifică ceea ce este subscris de oricine, căci anticii obișnuiau să folosească acest cuvânt în loc de
semnătură.
528. Prin bunurile cuiva se înțelege ceea ce rămâne după plata datoriilor sale.
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529. A chema pe cineva ca martor înseamnă a notifica o persoană care este absentă.
530. Un posesor incert este cel despre care nu avem cunoștință.
531. Ulpianus, cartea LVI.
Un adjuvant este o notificare în prezența martorilor.
532. Termenul de "sclav" se aplică, de asemenea, femeilor.
533. Copiii sunt, de asemenea, incluși în expresia "corp de sclavi".
534. Un singur sclav nu este inclus în termenul "familia"; de altfel, nici doi sclavi nu constituie o familie.
535. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXI.
Cuvântul "arme" nu înseamnă doar scuturi, săbii și coifuri, ci și bâte și pietre.
536. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVII.
Termenii "rușine" și "infamie" au aceeași semnificație. Unele lucruri sunt dezonorante prin însăși natura lor, altele sunt făcute
astfel de Legea civilă și, ca să spunem așa, de obiceiurile naționale; de exemplu, furtul și adulterul sunt dezonorante prin
natura lor. A fi condamnat să administrezi o tutelă nu este dezonorant prin natura sa, dar este astfel prin obiceiul statului, căci
nu este de la sine dezonorant ceea ce i se poate întâmpla unui om de bună reputație.
537. Același, Despre Edict, Cartea LVIII.
Mâncarea, băutura, îngrijirea trupului și tot ceea ce este necesar vieții umane este cuprins în termenul "întreținere". Labeo
spune că întreținerea include și îmbrăcămintea.
538. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XXII.
Tot ceea ce folosim pentru protecția și îngrijirea corpului nostru este inclus în acest termen.
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539. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LVIII.
Labeo spune că sub termenul de "acoperământ" sunt incluse toate hainele pe care le îmbracă cineva; căci nu există nicio
îndoială că termenul se aplică mantiei și oricărui fel de îmbrăcăminte. Prin urmare, atunci când includem îmbrăcămintea sub
termenul de "întreținere", nu ne referim la lenjeria de pat folosită noaptea, ci la toate articolele destinate îmbrăcării.
540. Același, Despre Edict, Cartea LIX.
Cuvintele "decretat" și "hotărât" au același sens, căci suntem obișnuiți să le folosim fără deosebire, atunci când facem aluzie
la judecătorii care au drept de jurisdicție.
541. Ar trebui să înțelegem expresia "mamă de familie" ca însemnând o persoană care nu trăiește necuviincios, căci
moravurile mamei de familie o disting și o separă de celelalte femei. Prin urmare, nu contează dacă este căsătorită sau
văduvă, născută liberă sau emancipată, deoarece nici căsătoria, nici nașterea, ci bunele moravuri nu constituie mama unei
familii.
542. Paulus, Despre Edict, Cartea LVI.
Termenul "eliberare" are aceeași forță ca și plata.
543. Gaius, Despre Edictul pretorului urban, Titlul, "Cei care nu pot fi nici chemați, nici aduși la tribunal".
Noi nu înțelegem că este eliberată o persoană care, deși i s-au îndepărtat lanțurile, este încă ținută de mâini; la fel cum nu
înțelegem că este eliberat cineva care este reținut în custodie fără lanțuri.
544. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LIX.
Termenul "proprietate" se referă fie la dreptul natural, fie la dreptul civil. Proprietatea dobândită în mod natural este înțeleasă
ca fiind cea care face fericite persoanele; căci a face fericit înseamnă a beneficia. Totuși, trebuie reținut că printre
proprietățile noastre trebuie să fie socotite nu numai cele care ne aparțin, ci și cele pe care le deținem cu bună credință sau
care se referă la suprafață și la sol. Tot ceea ce este dobândit prin acțiuni legale, revendicări și urmăriri, este de asemenea
inclus sub termenul de "proprietate", deoarece toate aceste lucruri sunt considerate ca făcând parte din posesiunile noastre.
545. Același, Despre Edict, Cartea LXI.
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Termenul de "noră" se aplică și soției unui nepot și se extinde chiar mai departe.
546. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XXIII.
Sub termenul "părinte" este inclus nu numai tatăl, ci și bunicul, străbunicul și ceilalți pe linie ascendentă masculină, precum
și mama, bunica și străbunica.
547. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXI.
Patroana este de asemenea inclusă sub termenul de "patron".
548. Paulus, Despre Edict, Cartea LIX.
S-a afirmat deseori că o particulă conjunctivă poate fi înțeleasă ca una disjunctivă și invers, și, ocazional, ceva care este
separat de amândouă; căci atunci când anticii spuneau "agnați și cognați", aceasta era înțeleasă ca fiind disjunctivă. Totuși,
atunci când se afirmă: "Banii sau tutela lui", este evident că nu poate fi numit un tutore fără controlul bunurilor; iar când
spunem: "pe care l-am dat sau l-am donat", le includem pe amândouă. Când, însă, spunem: "Ceea ce el trebuie să dea sau să
facă", este suficient să dovedim unul dintre aceste două lucruri. Când pretorul spune: "Dacă el răscumpără darul, cadoul și
serviciile datorate de el", iar toate aceste lucruri au fost prescrise, este sigur că toate acestea trebuie răscumpărate. Prin
urmare, aceste particule sunt considerate ca fiind conjunctive. Acolo unde unele dintre aceste lucruri sunt impuse, altele nu
pot fi cerute.
549. De asemenea, se poate pune la îndoială în ce fel trebuie înțelese următoarele cuvinte: "Prin ajutor și sfat", adică dacă ele
trebuie luate conjunctiv sau separat. Cea mai bună opinie este, așa cum spune Labeo, că ele ar trebui să fie înțelese separat,
pentru motivul că este un lucru când cineva își oferă ajutorul într-un furt, și altul când el doar își dă sfatul; și, într-adevăr,
conform autorității juriștilor antici, se ajunge la concluzia că nimeni nu este considerat că a ajutat la ceva dacă nu a dat un
sfat prost; și nici că a dat un sfat prost, dacă actul ilegal nu a fost rezultatul acestuia.
550. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXII.
Creditorii condiționați sunt cei care nu au încă dreptul la o acțiune, dar care vor avea dreptul la ea; sau cei care se așteaptă ca
o acțiune să fie în favoarea lor.
551. Paulus, On the Abridgment of the Edict, cartea XVI.
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Un creditor este acela care nu poate fi exclus prin excepție perpetuă. Cel care însă are motive să se aștepte la invocarea unei
excepții temporare seamănă cu un creditor condiționat.
552. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXII.
A cerceta documentele înseamnă a le reciti și a le revizui; a echilibra conturile înseamnă a compara încasările și cheltuielile.
553. Sub termenul "copii" sunt incluși nu numai cei care se află sub controlul patern, ci și toți cei care sunt proprii lor stăpâni,
indiferent dacă sunt de sex masculin sau feminin, sau descendenți din femei.
554. Paulus, Despre Edict, Cartea LIX.
Sunt numiți manageri cei care au o supraveghere specială a afacerilor și care, mai mult decât alții, sunt obligați să manifeste
diligență și solicitudine în legătură cu afacerile de care sunt însărcinați. Și, într-adevăr, termenul de "magistrat" derivă din
maestru, și, de asemenea, instructorii în orice fel de învățătură sunt numiți astfel din faptul că ei admonestează sau explică.
555. Se consideră că cel care a primit o garanție își păstrează în continuare dreptul de recuperare.
58. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXIV.
Deși pare să existe o distincție subtilă între tranzacția și desfășurarea afacerilor, acest lucru este însă incorect, deoarece nu
există o astfel de distincție.
556. Noi considerăm că liberții paterni sunt numiți în mod corect liberții noștri; dar nu desemnăm în mod corect copiii unor
astfel de liberți ca fiind liberții noștri.
557. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVIII.
Un loc închis în care se introduc mărfuri și apoi se exportă se numește port. Un astfel de loc este nu numai închis, ci și
fortificat; de aceea este numit o cale de acces (angi-portus).
558. Același, Despre Edict, Cartea LXIX.
Un sit nu este o întindere de teren, ci o anumită parte a unuia. Un teren include tot ceea ce îi aparține și, în general, înțelegem
prin sit un teren pe care nu există nicio construcție. Cu toate acestea, doar opinia și intenția noastră fac diferența între un teren
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și o parcelă, deoarece un teren mic poate fi numit parcelă, dacă avem intenția de a-l considera ca atare. Nu dimensiunea face
distincția între un teren și o parcelă, ci intenția noastră, iar orice porțiune dintr-o parcelă de teren poate fi numită parcelă,
dacă dorim să o numim astfel, iar o parcelă poate fi considerată un teren, deoarece dacă o adăugăm la o altă parcelă de teren,
aceasta va deveni o parte a celei din urmă.
(1) Labeo spune că termenul de "sit" nu se aplică doar terenurilor de la țară, ci și celor din oraș.
(2} O parcelă de teren își are totuși limitele sale, dar cele ale unui sit nu pot fi stabilite până când acestea nu sunt determinate
și definite.
559. Paulus, Despre Edict, Cartea LXV.
Prin termenul "garanție" se înțelege uneori o simplă promisiune, prin care persoana care are dreptul la protecție rămâne
mulțumită.
560. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XXVI.
Prin termenul "grindă", conform Legii celor douăsprezece table, se înțelege orice fel de material din care sunt construite
clădirile.
561. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXI.
"În posesia ta" are un sens mai larg decât "În mâinile tale", deoarece ceea ce ai în mâinile tale este tot ceea ce este deținut de
tine sub orice titlu, dar ceea ce este în posesia ta este, într-o anumită măsură, păstrat de tine ca fiind al tău.
562. Paulus, Despre Edict, Cartea LXVII.
O persoană intestată este nu numai cea care nu a făcut niciun testament, ci și cea a cărei avere nu a fost introdusă în
testament.
563. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXVI.
Termenul de "moștenitor" nu se referă doar la următorul moștenitor, ci la toți ceilalți; căci moștenitorul unui moștenitor și așa
mai departe în succesiune este inclus în această denumire.
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564. Același, Despre Edict, Cartea LXXIV.
Cuvântul "marfă" nu se aplică decât bunurilor mobile.
565. Același, Despre Edict, Cartea LXXVI.
Orice lucru care rămâne încă sub controlul vânzătorului nu se consideră corect că a fost înstrăinat, dar se poate spune în mod
corect că a fost vândut.
566. Termenul "donație", în general, este înțeles ca incluzând orice fel de donație, indiferent dacă a fost făcută mortis causa
sau nu.
567. Același, Despre Edict, Cartea LXXVII.
Următoarea clauză, "Să se facă conform hotărârii lui Lucius Titius", se referă la o persoană care are dreptul de a acționa și nu
se aplică unui sclav.
568. Același, Despre Edict, Cartea LXXVIII.
Următoarele cuvinte: "Nu există și nu va exista nicio fraudă în această tranzacție", includ în general orice specie de fraudă
care poate fi comisă în chestiunea cu referire la care a fost încheiată stipulația.
569. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXIII.
Trebuie amintit că, prin termenul "moștenitor", se înțeleg mai mulți succesori. Căci termenul "moștenitor" nu se referă la
următorul moștenitor decât în foarte puține cazuri, de exemplu, într-o substituție pupilară făcută în felul următor: "Oricine va
fi moștenitorul meu, să fie și moștenitorul fiului meu", căci în acest caz, moștenitorul moștenitorului nu este inclus, deoarece
este incert. De asemenea, potrivit Lex Aelia Sentia, fiul care este următorul moștenitor poate acuza un libert paternal de
nerecunoștință, dar nu ar putea face acest lucru dacă ar fi moștenitorul moștenitorului. Aceeași regulă se aplică și în ceea ce
privește dreptul de a pretinde servicii de la un libert, deoarece fiul care este moștenitor poate să le ceară, dar nu și dacă a fost
înlăturat de la succesiune.
570. Următoarele cuvinte: "Persoana căreia îi aparțin bunurile" sunt înțelese ca referindu-se la un moștenitor care a succedat
la întreaga proprietate a moștenirii, fie în temeiul dreptului civil, fie în temeiul dreptului pretorian.
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571. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
Una este să iei proprietatea și alta este să o primești. Orice lucru este luat atunci când este dobândit ca urmare a unui act care
a fost îndeplinit. A primi ceva înseamnă ca o persoană să obțină acel ceva, dar nu pentru a-l deține; și, prin urmare, se
consideră că nimeni nu ia un obiect pe care trebuie să îl predea; așa cum expresia "ajunge în mâinile sale" este corect spusă
pentru o proprietate care va rămâne în posesia sa.
572. Următoarele cuvinte: "Să mă despăgubească în mod legal cu referire la aceste aspecte" înseamnă că stipulantul nu va fi
responsabil pentru niciun risc sau prejudiciu care rezultă din tranzacție.
573. Paulus, Despre Edict, Cartea LXXVI.
O parte este de asemenea inclusă în termenul "proprietate".
574. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXX.
Următoarea clauză: "Promiteți să restaurați proprietatea în bune condiții?", atunci când este inserată într-o stipulație, include
culturile. Cuvintele "în stare bună" înseamnă conform judecății unor cetățeni de încredere.
575. Paulus, Despre edictul edililor curuți, Cartea a II-a.
Un inel cu sigiliu nu este cuprins în termenul "ornament".
576. Același, Despre Edict, Cartea L.
Se consideră că este obligat să restituie cel care restituie ceea ce reclamantul ar fi avut dacă nu ar fi existat nicio controversă
cu privire la aceasta.
577. Același, Despre edict, Cartea LI.
Se înțelege că a plătit cel care a făcut un schimb sau o compensare în loc să dea banii de cumpărare.
578. Același, Despre Edict, Cartea a XLIX-a.
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Prin termenul "venit" se înțelege nu numai recolta de cereale și legume, ci și ceea ce se obține din viță de vie, lemn, cretă și
cariere. Julianus spune că nu este adevărat că prin termenul "venit" se înțelege tot ceea ce omul folosește pentru hrană;
deoarece carnea animalelor, păsările sau fiarele sălbatice și fructele copacilor nu pot fi așa-zise venituri. Grânele includ tot
ceea ce este conținut în spice, așa cum Gallus le-a definit corect. Fasolea și alte leguminoase pot fi numite mai degrabă
venituri, deoarece nu sunt conținute în știuleți, ci în păstăi, care, în tratatul său despre Alfenus, Servius consideră că ar trebui
să fie încadrate în categoria cerealelor.
579. Paulus, Despre Plautius, Cartea a III-a.
Termenul "posesie" înseamnă uneori proprietate, așa cum s-a susținut în cazul celui care și-a lăsat moștenire posesia.
580. Același, Despre Plautius, Cartea a VI-a.
Cheltuielile necesare sunt cele care trebuie făcute pentru a preveni distrugerea sau deteriorarea bunurilor.
581. Fulcinius spune că cheltuielile utile sunt toate cele care îmbunătățesc starea unei zestre și nu permit deteriorarea a ceva
din care soția obține un venit; ca, de exemplu, prin realizarea unei plantații de copaci mai mari decât era necesar. De
asemenea, un soț nu poate asigura instruirea sclavilor dacă, prin aceasta, femeia, fiind ignorantă sau neavând voință, ar putea
fi pusă în dificultate și ar fi nevoită să piardă fie pământul, fie sclavii. În general, le includem în cheltuielile de acest fel pe
cele suportate de soț pentru construirea unei mori sau a unui depozit, care se adaugă la proprietatea dotală.
582. Cheltuielile efectuate pentru plăcere sunt cele care nu fac decât să împodobească proprietatea și nu îi măresc venitul; de
exemplu, arbuști, fântâni, stucaturi ornamentate, pânzeturi și picturi.
583. Același, Despre Plautius, cartea IX.
În general, conform spiritului legii celor douăsprezece table, în repetarea legatului de către un testator într-o substituire, sunt
incluse și donațiile de libertate.
584. Același, Despre Plautius, Cartea a X-a.
Când pretorul spune: "Lucrarea trebuie să fie repusă în starea ei anterioară", înseamnă că reclamantul poate recupera și
daunele pe care le-a suferit; căci sub termenul de "restituire" sunt incluse toate interesele reclamantului.
585. Același, Despre Plautius, cartea XIV.
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Expresia "în plus" se referă chiar și la cel căruia nu i se datorează nimic; așa cum, pe de altă parte, este cazul în care se
consideră că cineva a plătit mai puțin decât era dator, atunci când nu a plătit nimic, chiar dacă nu s-ar putea încasa nimic de la
el.
586. Javolenus, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Nu poate fi numită în mod corect "proprietate" ceea ce produce mai multe neplăceri decât beneficii.
587. Paulus, Despre Vitellius, Cartea a II-a.
Prin termenul de "fii" înțelegem toți copiii.
588. Marcellus, Digest, Cartea I.
Neratius Priscus susținea că trei constituiau un corp corporativ; și această regulă trebuie urmată.
589. Celsus, Digest, Cartea a V-a.
Ce altceva se înțelege prin drepturile legate de pământ și de natura sa decât bucuria de fertilitatea, salubritatea și întinderea
sa?
590. Marcellus, Digest, Cartea XII.
Alfenus spune că orașul Roma include tot ceea ce este înconjurat de zidurile sale; dar Roma este formată și din toate clădirile
care se învecinează cu ea, căci nu trebuie considerată ca fiind doar delimitată de zidurile sale, căci atunci când spunem că
mergem la Roma, o facem conform accepțiunii obișnuite a acestor cuvinte, chiar dacă locuim în afara orașului însuși.
591. Celsus, Digest, Cartea XVIII.
Un om lasă doar atâția bani cât valorează averea sa. De aceea spunem că averea cuiva valorează o sută de aurei dacă a avut
această sumă în pământ sau în alte bunuri. Aceeași regulă nu se aplică și în cazul legării unui teren aparținând altuia, deși
acesta poate fi cumpărat cu banii din moștenire; pentru că nu se consideră că oricine are doar bani are ceea ce poate fi
cumpărat cu ei.
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592. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Boii sunt clasificați mai degrabă ca vite decât ca animale de povară.
593. Prin expresia: "Când se va căsători", se înțelege prima nuntă.
594. Există o mare diferență între a plăti un sold și a da socoteală; căci cel care a primit ordin să dea socoteală nu este obligat
să plătească soldul pe care îl are în mână. Se consideră că un bancher își dă socoteală, chiar dacă nu plătește soldul rămas în
mâinile sale.
595. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXVII.
Cel care predă o casă în cea mai bună stare posibilă nu menționează că i se datorează o servitute, ci doar că casa este liberă și
că nu i se impune nicio servitute.
596. Paulus, Trusts, Cartea a II-a.
În termenii "proprietatea mea" și "proprietatea ta", trebuie spus că sunt incluse și drepturile de acțiune.
597. Același, Întrebări, Cartea a VII-a.
"Ruda cea mai apropiată" este cea pe care nimeni nu o precede, iar ruda cea mai îndepărtată este cea pe care nimeni nu o
urmează.
598. Celsus, Digest, Cartea a XIX-a.
Prin cuvintele "bunuri mobile" și "bunuri personale" se înțelege același lucru, cu excepția cazului în care se pare că defunctul,
prin folosirea expresiei "bunuri mobile", a vrut să se refere doar la animale, deoarece acestea se mișcă singure. Acest lucru
este corect.
599. Același, Digest, cartea XX.
Verbul "a restitui", deși înseamnă a înapoia, are, totuși, el însuși semnificația de "a da".
600. Marcellus, Digest, Cartea XIV.
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Termenul "sold" înseamnă tot ceea ce rămâne datorat.
601. Celsus, Digest, Cartea XXV.
Țărmul mării este socotit de la punctul atins de cel mai mare debit. Se spune că Marcus Tullius a fost primul care a stabilit
această regulă, atunci când a servit ca arbitru într-un anumit caz.
602. Când spunem că un teren aparține mai multor persoane, aceasta nu înseamnă doar că ele îl dețin în comun, ci că o parte
din el poate fi deținută separat de fiecare dintre ele.
603. Același, Digest, cartea XXXII.
Atunci când stipulăm "Atât de mulți bani cât pot ajunge în mâinile voastre din averea lui Titius", vrem să spunem că trebuie
să fie luată în considerare proprietatea în sine care ajunge în mâinile voastre, și nu valoarea ei.
604. Același, Digest, cartea XXXIX.
Atunci când cineva se naște în calendele unui an bisextil, nu contează dacă nașterea sa are loc în ziua precedentă sau în ziua
următoare, iar ziua sa de naștere se spune că este a șasea din calende; căci aceste două zile sunt considerate doar una singură
și este vorba de ultima zi, și nu de prima, care este intercalată. Prin urmare, dacă se va naște în a șasea din calende, într-un an
care nu este intercalat, și când ziua intercalară cade în calende, ziua precedentă va fi cea a nașterii sale.
605. Cato susținea că o lună intercalară, luna intercalară, era un adaos la celelalte; iar Quintus Mucius a adăugat toate zilele
sale de la momentul în care a fost calculată până în ultima zi a lunii februarie.
606. Este însă stabilit că luna intercalară are douăzeci și opt de zile.
607. Ulpianus, Despre îndatoririle consulului, Cartea I.
Înțelegem prin cuvântul "anchetă" dreptul de anchetă și jurisdicție judiciară.
608. Trebuie să înțelegem prin provincii învecinate, contigue, provinciile alăturate Italiei, cum ar fi, de exemplu, Galia. Ar
trebui, totuși, să includem provincia Sicilia printre ele, deoarece este separată de Italia doar de un braț îngust de mare.
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609. Ar fi extrem de dificil să definim tot ceea ce este inclus sub termenul de "instrument". Instrumentele, propriu-zis, sunt
documente pentru a căror prezentare ar trebui să se acorde o amânare; la fel cum atunci când se cere timp pentru prezentarea
unei persoane care poate conduce o cauză, de exemplu, un intendent, deși poate fi în sclavie, sau a unei persoane care a fost
numită agent, cred că se poate considera că se poate cere o amânare pe seama documentelor, pentru a-i permite să se prezinte
în scopul menționat mai sus.
610. Același, Despre îndatoririle consulului, Cartea a II-a.
Prin persoane distinse trebuie să înțelegem atât pe cele de ambele sexe care sunt ilustre, cât și pe cele care au dreptul la
onoruri senatoriale.
611. Modestinus, Diferențe, Cartea a VI-a.
Unele autorități consideră că există o distincție între curvie și adulter, deoarece adulterul este comis cu o femeie căsătorită, iar
curvia cu o văduvă. Legea iuliană privind adulterul folosește însă acest termen fără deosebire.
612. Se spune că un divorț are loc între soț și soție, dar se consideră că repudierea se aplică numai soției, deoarece nu
impropriu are referire la ea personal.
613. Este adevărat că o boală înseamnă o slăbiciune temporară a corpului, dar un defect este o piedică corporală perpetuă; ca,
de exemplu, atunci când cineva este pur și simplu orb și, prin urmare, un om cu un singur ochi este defect.
614. Unele autorități juridice susțin că atunci când se lasă moștenire sclavi, sunt incluși și sclavii de sex feminin, deoarece
termenul este comun pentru ambele sexe.
615. Același, Reguli, Cartea a VII-a.
O lege este fie derogată, fie abrogată. Este derogată atunci când o parte din ea este suprimată; este abrogată atunci când este
abrogată în întregime.
616. Același lucru, Reguli, Cartea a VIII-a.
Deși cuvântul "capitală" poate părea tuturor celor care vorbesc latina că se referă la reputație, totuși, acest termen trebuie
înțeles ca aplicându-se numai la moarte sau la pierderea cetățeniei.
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617. Același, Scuze, Cartea a II-a.
Termenul "copii" se extinde și la nepoți.
618. Același, Opinii, Cartea a XI-a.
Modestinus este de părere că liberții unei liberte a testatorului nu sunt incluși în cuvintele: "Liberții și liberții mei".
619. Același, Despre prescripții.
Scrisorile de destituire sunt cele care se numesc în mod obișnuit scrisori de apel. Ele sunt numite astfel deoarece prin
intermediul lor o cauză este trimisă la instanța la care se face apel.
620. Același, Pandectele, Cartea a III-a.
A "repartiza" un libert înseamnă ca un patron să declare cărui dintre copiii săi dorește ca libertul său să aparțină.
621. Același, Pandectele, Cartea a IV-a.
Prin debitor se înțelege acela de la care se pot încasa bani împotriva voinței sale.
622. Același, Pandectele, Cartea a V-a.
Un cumpărător de bună credință este acela care nu știa că bunul pe care l-a cumpărat aparținea altuia; sau care credea că cel
care l-a vândut avea dreptul de a face acest lucru; ca, de exemplu, că era un agent sau un tutore.
623. Același, Pandectele, Cartea a VI-a.
Se numește arbitru cel în mâinile căruia mai multe persoane au depus un bun care este în litigiu, fie că a fost numit de un
judecător, căruia i s-a făcut o cerere, fie că bunul i-a fost supus spre arbitraj de către cei care îl revendică.
624. Javolenus, Despre Cassius, Cartea a VI-a.
Expresia "a fi de părere" înseamnă a hotărî și a dispune; de aceea, obișnuim să spunem: "Sunt de părere că ar trebui să faci
acest lucru" și "Senatul a dispus să se facă așa și așa ceva". Din acest verb derivă cuvântul "cenzor".
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625. Același, Despre Cassius, cartea XI.
Țărmul mării este public până la linia apelor înalte. Aceeași regulă de drept se aplică unui lac, dacă nu este în întregime
proprietate privată.
626. Același, Despre Cassius, cartea XIV.
O boală gravă este cea care interferează cu orice fel de afacere.
627. Același, Despre Cassius, Cartea a XV-a.
Se înțelege că nimeni nu este solvabil dacă nu poate plăti tot ceea ce datorează.
628. Același, Epistole, Cartea a IV-a.
Se pune întrebarea ce diferență există între posesia unei suprafețe de teren sau a unui câmp. O întindere de teren include tot
ceea ce aparține solului; un câmp este un fel de întindere adaptată la utilizarea omului. În drept, posesia este distinctă de
proprietatea asupra unui teren; deoarece numim posesie tot ceea ce deținem, fără ca proprietatea să ne aparțină sau atunci
când nu există posibilitatea ca aceasta să devină a noastră. Prin urmare, posesia indică utilizarea, iar un teren înseamnă
proprietatea asupra bunului. Un teren este denumirea comună pentru ambele lucruri menționate mai sus; căci un teren și
posesia sunt forme diferite ale aceleiași expresii.
629. Același, Epistole, Cartea a VII-a.
Labeo spune că clauza: "Orice fiu născut de fiul meu, să fie moștenitorul meu", nu pare să includă o fiică. Proculus este de
părere contrară. Labeo mi se pare că a urmărit forma cuvintelor; Proculus intenția testatorului. Nu am nicio îndoială că opinia
lui Labeo nu este corectă.
630. Același, Epistole, Cartea a IX-a.
Nu se consideră că a plătit mai puțin decât trebuia, împotriva căruia nu va exista o acțiune pentru o sumă mai mare.
631. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a II-a.

3522

Sunt dușmani cei care ne declară război sau împotriva cărora noi declarăm public război; alții sunt tâlhari sau tâlhari.
632. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea a III-a.
Termenul de "moșie" include fără îndoială una care poate fi oneroasă; căci denumirea este aceeași în drept cu cea de
posesiune pretoriană a proprietății.
633. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea a V-a.
Prin următoarele cuvinte din Legea celor douăsprezece table: "Omul să aibă dreptul de a dispune de bunurile sale prin
testament", se consideră că a fost acordată cea mai largă putere de a numi moștenitori, de a lăsa moșteniri și de a acorda
libertăți, precum și de a institui tutelă. Totuși, acest privilegiu a fost limitat fie prin interpretarea legilor, fie prin autoritatea
juriștilor.
634. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea a VI-a.
Dobânda la banii pe care îi încasăm nu este inclusă în termenul "profituri", deoarece nu provine din bunul în sine, ci dintr-o
altă sursă, adică dintr-o nouă obligație.
635. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea a VIII-a.
Servius spune că, dacă într-un testament s-a scris: "Îl numesc pe Unu și Unu tutori pentru fiul meu și pentru fiii mei", tutorii
sunt numiți numai pentru copiii de sex masculin, deoarece, făcând aluzie la fiul său la singular și folosind apoi pluralul, se
consideră că testatorul s-a referit la persoanele de același sex pe care le menționase anterior. Totuși, aceasta este o chestiune
de fapt, și nu de drept; deoarece s-ar putea întâmpla ca el să se fi gândit la început doar la al său, iar ulterior, când a numit un
tutore, să se fi gândit la toți copiii săi. Aceasta pare a fi opinia cea mai rezonabilă.
636. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea XXVI.
Cuvintele "va fi" indică uneori atât timpul trecut, cât și cel viitor; ceea ce este necesar să știm. Atunci când un codicil este
confirmat prin testament în următorii termeni: "Tot ceea ce va fi inclus în codicilul meu", se referă ele la timpul viitor, sau la
timpul trecut, dacă testatorul a întocmit deja un codicil? Acest lucru trebuie să fie determinat de intenția sa; deoarece, așa
cum cuvântul "este" se referă nu numai la timpul prezent, ci și la cel trecut; la fel, cuvintele "va fi" indică nu numai viitorul,
ci uneori, de asemenea, și timpul trecut, deoarece atunci când spunem "Lucius Titius este eliberat de obligația sa", ne referim
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atât la timpul trecut, cât și la cel prezent; la fel ca atunci când spunem "Lucius Titius este legat". Aceeași regulă se aplică și
atunci când spunem "Troia este cucerită", căci această expresie nu se referă la timpul prezent, ci la ceva ce s-a întâmplat deja.
637. Proculus, Epistole, Cartea a II-a.
Următoarele cuvinte, "Așa și așa sau așa și așa", nu sunt doar disjunctive, ci și subdisjunctive în semnificația lor. Ele sunt
disjunctive; de exemplu, atunci când spunem: "Ori este zi, ori este noapte", căci, după ce am sugerat unul dintre cele două
lucruri, celălalt este în mod necesar imposibil, deoarece a presupune unul dispune de celălalt. Prin urmare, printr-o formă
similară a cuvintelor, o expresie poate fi subdisjunctivă. Există, totuși, două tipuri de subdisjunctive: una în care, într-o
propoziție, ambele lucruri nu pot fi adevărate și nici unul dintre ele nu poate fi adevărat; ca, de exemplu, atunci când spunem:
"Ori stă, ori merge", deoarece, cum nimeni nu poate face aceste două lucruri în același timp, nici unul dintre ele nu poate fi
adevărat, de exemplu, dacă persoana ar trebui să fie întinsă. Celălalt tip de disjuncție apare într-o afirmație în care din două
lucruri niciunul nu poate fi adevărat, dar se poate întâmpla ca ambele să fie; de exemplu, când spunem "Orice animal fie
acționează, fie suferă", deoarece nu există niciun animal care nici nu acționează, nici nu suferă, dar un animal poate acționa și
suferi în același timp.
638. Același, Epistole, Cartea a V-a.
Nepotul său către unchiul său Proculus, Salutare. În cazul unei persoane care a promis o zestre în felul următor: "Când va fi
convenabil, îți voi da o sută de aurei ca zestre a fiicei mele", crezi că zestrea poate fi cerută imediat după ce are loc căsătoria
? În cazul în care a făcut promisiunea cu următoarele cuvinte: "Îți voi da zestrea atunci când voi fi în măsură să o fac", dacă
ultima obligație are vreo valoare, în ce fel interpretați cuvintele "voi fi în măsură"? Înseamnă după ce datoriile au fost plătite
sau înainte? Proculus: Atunci când cineva promite o zestre în următorii termeni: "Îți voi plăti o sută de aurei, cu titlu de
zestre, când voi fi în stare să o fac", cred că se poate da o interpretare potrivită. Căci atunci când cineva se folosește de un
limbaj ambiguu, el spune ceea ce crede că se înțelege prin cuvintele pe care le folosește. Cred, totuși, că este mai bine să
susținem că a vrut să spună că va da zestrea dacă va putea face acest lucru după ce își va plăti datoriile. Semnificația poate fi,
de asemenea, "Dacă pot face acest lucru în concordanță cu menținerea onoarei mele", interpretare care este preferabilă. Dar
dacă el ar fi promis să facă acest lucru: "Când va fi convenabil", aceasta înseamnă că atunci când voi putea acorda zestrea
fără să mă incomod.
639. Același, Epistole, Cartea a VI-a.
Dacă vă transfer o bucată de pământ și spun: "Este în cea mai bună stare posibilă", iar apoi adaug: "Nu s-a înrăutățit de când
am dobândit proprietatea sa", nu voi fi răspunzător pentru nimic altceva; căci, deși în prima clauză se spune: "în cea mai bună
stare posibilă", aceasta înseamnă că pământul este liber, iar dacă nu s-ar fi adăugat a doua parte, aș fi fost obligat să îl fac
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liber; totuși, cred că sunt suficient de eliberat de cea de-a doua clauză, deoarece, în ceea ce privește drepturile aferente
terenului, nu sunt obligat să garantez nimic mai mult decât faptul că titlul nu s-a înrăutățit în timpul proprietății mele.
640. Callistratus, Anchete judiciare, Cartea a IV-a.
Prin termenul "îmbrăcăminte" se înțelege cea purtată în mod obișnuit atât de bărbați, cât și de femei, precum și costumele de
teatru, indiferent dacă sunt folosite într-o tragedie sau într-o comedie.
641. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
Termenul de "eunuc" este unul de aplicare generală și sub el sunt incluse nu numai persoanele care sunt eunuci prin natură, ci
și cele făcute astfel prin strivire sau presiune, precum și orice alt tip de eunuci de orice fel.
642. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
Copiii născuți morți nu sunt considerați nici născuți, nici născuți, nici născuți, pentru că ei nu au putut fi numiți niciodată
copii.
643. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a II-a.
Oricine poate spune foarte corect că o moștenire care îi revine unei persoane ca moștenitor de drept sau prin testament îi
aparține în mod legal, deoarece prin Legea celor douăsprezece table se confirmă moștenirile testamentare.
644. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a III-a.
Frauda este un lucru, iar pedeapsa pentru ea este altceva; căci frauda poate exista fără o pedeapsă, dar nu poate exista o
pedeapsă pentru ea fără o fraudă. O pedeapsă este pedeapsa unei infracțiuni, o fraudă este infracțiunea însăși și este, ca să
zicem așa, un fel de pregătire pentru pedeapsă.
645. Există o mare diferență între o amendă și o pedeapsă, deoarece termenul "pedeapsă" este general și înseamnă pedepsirea
tuturor infracțiunilor; dar amenda este impusă pentru o anumită infracțiune particulară, a cărei pedeapsă este, în prezent, una
pecuniară. Cu toate acestea, o pedeapsă nu este doar pecuniară, ci implică, de obicei, pierderea vieții și a reputației. Amenda
este lăsată la discreția magistratului care pronunță sentința; o pedeapsă nu este aplicată decât dacă este impusă în mod expres
de lege sau de o altă autoritate. Și, într-adevăr, o amendă este aplicată atunci când nu a fost prevăzută o pedeapsă specială.
Mai mult, poate impune o pedeapsă cel căruia i-a fost atribuită competența. Numai magistrații și guvernatorii provinciilor
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sunt autorizați de mandatele imperiale să aplice amenzi; cu toate acestea, oricine are dreptul de a lua cunoștință de o crimă
sau de un delict poate aplica o sancțiune.
646. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a III-a.
Un copil moare la vârsta de un an care expiră în ultima zi a anului; și uzul obișnuit al limbajului arată că așa este atunci când
se afirmă "Că a murit înainte de a zecea zi a calendei" sau "după a zecea zi a calendei"; căci în ambele cazuri se înțelege
unsprezece zile.
647. Este impropriu să se spună că a născut o femeie din care, pe când era moartă, a fost scos un copil prin operația
cezariană.
648. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a IV-a.
Atunci când cineva dispune ca ceva să fie făcut înainte de moartea sa, se socotește chiar ziua în care a murit.
649. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a II-a.
Un copil nu este considerat de un an de îndată ce se naște, ci se spune că are această vârstă după ce au trecut trei sute șaizeci
și cinci de zile, dacă ultima zi a început, dar nu s-a împlinit; pentru că, potrivit legii civile, noi numărăm anul nu după
momente, ci după zile.
650. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a IV-a.
În cazul în care o femeie aduce pe lume un copil diform, monstruos sau defect, sau care are ceva neobișnuit în înfățișarea sau
în vocea sa, și care nu are nicio asemănare cu o ființă umană, ci pare a fi mai degrabă un animal decât un om, cineva se poate
întreba: va fi vreun beneficiu pentru ea faptul că a adus pe lume o astfel de creatură ? Cea mai bună opinie este că trebuie să
se țină cont de părinții săi, căci aceștia nu trebuie să fie cenzurați, deoarece și-au făcut datoria atât cât au putut, și nici mama
nu ar trebui să fie prejudiciată pentru că a avut loc o întâmplare nefericită.
651. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
Este evident că, sub termenul "ginere" sunt incluși soții nepoatelor și strănepoatelor, precum și descendenții acestora;
indiferent dacă sunt urmașii unui fiu sau ai unei fiice.
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652. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea II.
Se consideră că o femeie care a adus pe lume trei copii la o naștere a avut trei parturiri.
653. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a IV-a.
Posesia pretoriană a unei proprietăți este inclusă în termenul "moștenire".
654. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VII-a.
Casele sunt considerate a fi construite la Roma atunci când sunt ridicate în contiguitate cu orașul.
655. Se consideră că a terminat o casă cel care a terminat-o astfel încât să poată fi ocupată. 140. Paulus, Despre Lex Julia et
Papia, Cartea a VI-a.
Se înțelege că un om a dobândit un lucru, chiar dacă l-a dobândit pentru altul.
656. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VIII-a.
Așa cum o femeie, atunci când este moribundă, se consideră că a avut un copil dacă acesta îi este luat prin operația cezariană;
la fel, în alte circumstanțe, se poate considera că a avut un copil pe care nu l-a născut în momentul morții sale; de exemplu,
unul care se întoarce din mâinile dușmanului.
657. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VI-a.
O contopire a moștenitorilor poate avea loc în trei moduri diferite, deoarece ea poate fi făcută fie prin intermediul bunurilor
în sine; fie prin intermediul bunurilor și al cuvintelor cuprinse în testament; fie numai prin intermediul cuvintelor. Nu există
niciun dubiu că sunt uniți cei care sunt legați atât prin numele lor, cât și prin bunuri; de exemplu, "Titius și Maevius să fie
moștenitorii a jumătate din averea mea"; sau "Titius și Maevius să fie moștenitorii mei"; sau "Titius, împreună cu Maevius,
să fie moștenitorii a jumătate din averea mea". Să vedem, totuși, dacă omitem particulele "și" "și cu", dacă părțile pot fi
considerate a fi unite, de exemplu: "Lucius Titius, Publius Maevius să fie moștenitorii a jumătate din averea mea", sau
"Publius Maevius, Lucius Titius să fie moștenitorii mei; Sempronius să fie moștenitorul a jumătate din averea mea". Întrucât
Titius și Maevius au dreptul la jumătate din moștenire, se înțelege că sunt uniți în ceea ce privește proprietatea și termenii
testamentului. "Lucius Titius să fie moștenitorul a jumătate din averea mea; Seius să fie moștenitorul aceleiași părți la care lam desemnat pe Lucius Titius; Sempronius să fie moștenitorul a jumătate din averea mea." Julianus spune că ar putea apărea
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o îndoială dacă averea a fost împărțită în trei părți sau dacă Titius a fost numit moștenitor al aceleiași părți ca și Gaius Seius.
Dar, din motivul că Sempronius a fost numit și el moștenitor a jumătate din moștenire, este mai probabil că ceilalți doi urmau
să împartă aceeași jumătate și au fost făcuți moștenitori în comun.
658. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a IX-a.
Se consideră că oricine are bunuri dacă are dreptul la o acțiune în justiție pentru a le recupera, căci are orice lucru pe care are
dreptul să-l ceară.
659. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a X-a.
Massurius a afirmat în Cartea sa despre Memoriale că amanta era considerată de către antici ca fiind o femeie care trăia cu un
bărbat fără a-i fi soție și care este cunoscută acum sub numele de prietenă sau sub denumirea ceva mai onorabilă de
concubină. Granius Flaccus, în cartea sa despre legea papiromană, spune că prin cuvântul "amantă" se înțelege o femeie care
coabitează cu un bărbat care are o soție; iar alții susțin că este vorba de una care trăiește în casa lui, ca soție, fără a fi
căsătorită cu el, și pe care grecii o numesc pallakyn.
660. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a X-a.
Trebuie spus că prin termenul "cotă-parte individuală" se înțelege uneori întreaga moștenire.
661. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a III-a.
S-a stabilit că bunicul și bunica unei soții sau a unui soț sunt incluși sub termenii "socru" și "soacră".
662. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a III-a.
Persoanele care se nasc în suburbiile orașului sunt înțelese ca fiind născute la Roma.
663. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a VIII-a.
Un om care are un singur fiu sau o singură fiică nu este lipsit de copii ; căci expresia "are copii" sau "nu are copii" se
folosește întotdeauna la plural, așa cum se folosesc tabletele de scris și codicilele.
664. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea X.
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Căci nu putem spune despre o astfel de persoană că nu are copii și trebuie să spunem neapărat că are copii.
665. Același, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a IX-a.
Dacă eu stipulați cu dumneavoastră după cum urmează: "Promiți să-mi plătești tot ceea ce nu voi reuși să colectez de la
Titius?", nu există nicio îndoială că, dacă nu voi reuși să colectez nimic de la Titius, îmi vei fi îndatorat pentru tot ceea ce el
îmi datora.
666. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a V-a.
Se înțelege că o moștenire a fost acordată oricui atunci când poate să o dobândească prin intrarea în ea.
667. Gaius, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a X-a.
Nu există nicio îndoială că atât bărbații, cât și femeile sunt incluși sub termenul "bărbat".
668. Terentius Clemens, Despre Lex Julia et Papia, Cartea XI.
Atunci când un copil se află în pântecele mamei sale în momentul morții tatălui său, se înțelege că el există din punct de
vedere juridic.
669. Macer, On the Law Relating to the Twentieth.
Cei o mie de pași care constituie o milă nu sunt socotiți de la piatra de hotar a orașului Roma, ci de la casele învecinate cu
aceasta.
670. Licinius Rufus, Reguli, Cartea a VII-a.
În cazul în care există o singură rudă, aceasta este inclusă în termenul de "rudă apropiată".
671. Același, Reguli, Cartea a X-a.
Se înțelege că oricine a avut posesia unui bun în cea mai mare parte a anului, chiar dacă nu l-a deținut decât două luni, cu
condiția ca adversarul său să fi avut posesia bunului pentru o perioadă mai scurtă de timp sau să nu-l fi avut deloc.
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672. Aelius Gallus, Despre sensul cuvintelor referitoare la lege, Cartea I.
Un zid este unul care este construit fie cu mortar, fie fără mortar.
673. Un drum este fie o cărare, fie o autostradă. 158. Celsus, Digest, Cartea XXV.
Cascellius afirmă că, în frazeologia juridică, ne folosim frecvent de numărul singular atunci când dorim să indicăm mai multe
lucruri de același fel; de exemplu, spunem că mulți oameni au ajuns la Roma și, de asemenea, că sunt pești răi. De asemenea,
atunci când se face o stipulație, este suficient să ne referim la moștenitori în număr singular: "Dacă se decide în favoarea mea
sau a moștenitorului meu" și, din nou, "Orice te privește pe tine sau pe moștenitorul tău", deoarece este clar că, dacă există
mai mulți moștenitori, aceștia sunt incluși într-o stipulație de acest fel.
674. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
Folosim și noi termenul "bani" pentru a desemna monedele de aur.
675. Același, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Totul este inclus în termenii "ceilalți" și "balanța", după cum spune Marcellus cu referire la un om căruia i s-a lăsat alegerea
unui sclav, ceilalți fiind lăsați lui Sempronius; căci el susține că, dacă nu va face o alegere, toți sclavii vor aparține lui
Sempronius.
676. Același, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Un copil nenăscut nu este un minor.
677. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
O substituire obișnuită, prin care un moștenitor este înlocuit "pentru cel care poate muri ultimul", se înțelege că a fost făcută
legal dacă ar fi existat un singur moștenitor, în conformitate cu Legea celor douăsprezece table, prin care, atunci când există
un singur moștenitor, acesta este denumit rudă apropiată.
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678. Atunci când un testator face următoarea dispoziție în testamentul său: "Dacă i se întâmplă ceva fiului meu, sclavul meu
Damas să fie liber", iar fiul moare, Damas va deveni liber; căci, deși un accident poate să se întâmple și celor vii, prin această
expresie se înțelege moartea, conform semnificației obișnuite a limbii.
679. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
Următoarele cuvinte: "Cel mai bun și cel mai mare posibil", pot face referire la o singură persoană.
De asemenea, ultimul testament menționat în Edictul pretorului are referire la singurul testament.
680. Sub termenul "copil" este inclusă și o fată, deoarece femeile care au născut de curând copii sunt numite puerperse și sunt
în general denumite de greci.
681. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XV-a.
Nu există nicio îndoială că termenul "fiice" include și copiii postumi, în timp ce este cert că termenul "postumă" nu se aplică
unei fiice deja născute.
682. Cuvântul "cotă-parte" nu înseamnă întotdeauna jumătatea, ci partea care este indicată de acesta; căci oricine poate fi
îndrumat să aibă cea mai mare cotă-parte, sau a douăzecea, sau a treia, sau cât de mult dorește testatorul. Dacă nu se
menționează nimic altceva decât cota-parte, se va datora jumătate din succesiune.
683. Expresiile "A avea" și "A veni în mâinile cuiva" trebuie înțelese ca însemnând posesia legală.
684. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Nimic nu se înțelege că "intră în mâinile moștenitorului" dacă nu au fost plătite toate datoriile moștenirii.
685. Același, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Sclavii urbani și cei rustici nu se deosebesc între ei prin locul, ci prin natura ocupațiilor lor respective. Căci un intendent nu
poate fi inclus în numărul sclavilor urbani, ca, de exemplu, cel care ține contabilitatea tranzacțiilor la țară, unde locuiește,
căci el nu se deosebește prea mult de un agricultor. Un sclav atașat unei gospodării dintr-un oraș este inclus în rândul
sclavilor urbani. Ar trebui, totuși, să se ia în considerare dacă stăpânul însuși angajează pe cineva în locul lor, ceea ce se
poate constata din numărul sclavilor și al sub-sclavilor acestora.
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686. Se înțelege că și-a petrecut noaptea în afara unui oraș cel care nu a petrecut nici o parte din ea în oraș; căci expresia
înseamnă întreaga noapte.
687. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXV.
687. Materialul din care este compus nu este inclus în termenul de "cărbune de lemn", dar este inclus în cel de "lemn de foc"?
Poate că cineva ar putea spune că nu, căci nu tot lemnul este lemn de foc; dar trebuie să includem sub termenii "lemn de foc"
sau "cărbune de lemn" lemnele de foc care au fost stinse și alte lemne arse care nu fac fum, sau trebuie să le plasăm într-o
clasă aparte ? Cea mai bună opinie este că are o clasă aparte. Lemnul care a fost tratat cu sulf este inclus în termenul "lemn de
foc". Lemnul care este pregătit pentru torțe nu se încadrează în categoria "lemn de foc", cu excepția cazului în care acest
lucru a fost intenționat în mod special. Aceeași regulă se aplică semințelor de măslin, ghindei și oricăror alte semințe. Atunci
când conurile de pin sunt întregi, ele sunt incluse în termenul de "lemn de foc".
688. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Stâlpii și țărușii sunt clasificați ca material de construcție și, prin urmare, nu sunt incluși în termenul "lemn de foc".
689. Același, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Următoarea clauză este inserată nu numai în contractele de predare-primire a bunurilor, ci și în cumpărări, stipulații și
testamente, și anume: "În cea mai bună stare posibilă", și înseamnă că se garantează că terenul este liber de orice sarcini, dar
nu că i se datorează servituți.
690. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXIII.
Se consideră că prin cuvântul "moștenitor" se înțeleg toți succesorii, deși acest lucru poate să nu fie precizat în mod expres.
691. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XVI.
Se spune în mod corect că ceva a ajuns în mâinile tale atunci când a trecut la altul prin tine, așa cum s-a stabilit în cazul unei
proprietăți dobândite de un libert prin intermediul patronului său, care era un fiu aflat sub control patern, în beneficiul tatălui
său adoptiv.
692. Ulpianus, Despre SoMnus, cartea XXXVIII.
3532

Se stabilește că și o femeie libertă este inclusă sub termenul de "libert".
693. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXVIII.
Sunt incluși sub termenul de "colegi" cei care posedă aceeași autoritate.
694. Oricine se află în afara suburbiilor unui oraș este considerat absent; dar nu este considerat absent când se află încă în
suburbii.
695. Același, Despre Sabinus, cartea XLII.
Una este să afirmi că un sclav nu este hoț și alta este să spui că nu va fi răspunzător pentru furtul sau paguba comisă de el.
Căci atunci când un om spune că un sclav nu este hoț, se referă la dispoziția sa; dar când spune că nu va fi răspunzător pentru
furt sau daune comise de el, afirmă că nu va fi răspunzător față de nimeni pentru prădăciunile sale.
696. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXII.
În termenul "A face" este inclus și cel de "A da".
697. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLV.
S-a stabilit că orice fel de satisfacție trebuie să se înțeleagă ca fiind inclusă în termenul "plată". Spunem că a plătit cel care a
făcut ceea ce a promis să facă.
698. Același, Despre Sabinus, Cartea XLVII.
Este dezvăluită natura sofismului pe care grecii îl numesc silogism concis, în care, făcând mici schimbări în ceva care este
absolut adevărat, se ajunge la o concluzie care este evident falsă.
699. Același, Despre Sabinus, Cartea XLIX.
Termenul "bani" nu include doar monedele, ci și toate tipurile de bunuri, adică tot ceea ce este corporal; căci nu există nimeni
care să se îndoiască de faptul că și bunurile corporale sunt incluse în cuvântul "bani".
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700. Moștenirea este un termen juridic care se referă atât la creșterea, cât și la diminuarea unei moșteniri, deoarece o
moștenire este mult mărită de profituri.
701. Termenul "acțiune" este atât special, cât și general; căci același cuvânt este folosit indiferent dacă se revendică împotriva
persoanei sau împotriva bunurilor. Totuși, în cea mai mare parte, obișnuim să le numim pe primele personale și pe cele din
urmă reale. Cred că procedurile extraordinare sunt incluse în termenul "urmărire", cum ar fi, de exemplu, cele care decurg din
trusturi și orice alte proceduri care nu intră în sfera de aplicare a dreptului comun.
702. Expresia "El datorează" este înțeleasă ca incluzând orice acțiune care poate fi intentată împotriva cuiva; fie că este civilă
sau pretoriană, fie că implică executarea unui trust.
703. Același, Despre Sabinus, Cartea LI.
Nu există nicio diferență între expresiile: "Cât valorează un lucru" și "Cât pare să valoreze un lucru", deoarece s-a stabilit că
în ambele cazuri trebuie făcută o evaluare reală a proprietății.
704. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Prin termenul "colibă" se înțelege orice clădire ridicată în scopul protejării culturilor dintr-o fermă, și nu o casă din oraș.
705. Ofilius spune că cuvântul tugurium provine de la acoperiș, așa cum se spune că un loc este acoperit cu țigle; la fel cum
toga se numește astfel pentru că o folosim ca acoperire.
706. Același, Despre Sabinus, cartea XXXV.
Verbul "a aparține" are o semnificație extrem de largă, deoarece nu se aplică doar lucrurilor care sunt incluse în proprietatea
noastră, ci și celor pe care le posedăm cu orice titlu, chiar dacă nu sunt ale noastre; și spunem că ne aparțin obiecte pentru
care nu avem niciun titlu în prezent, dar pentru care putem dobândi unul ulterior.
707. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVII.
Capul unei gospodării care este liber nu poate avea un peculium, așa cum un sclav nu poate avea o moșie.
708. Același, Despre Edict, Cartea XXVIII.
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Termenul de "magazin" înseamnă orice fel de clădire care este potrivită pentru o locuință; evident, pentru motivul că acestea
sunt în general închise cu scânduri (tabulae).
709. Paulus, Despre Edict, Cartea XXX.
De aici derivă cuvintele "tabernacle" și "contubernales".
710. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Prin magazin mobilat înțelegem un magazin mobilat ca fiind unul în care mărfurile și funcționarii sunt pregătiți pentru
afaceri.
711. Același, Despre Edict, Cartea XXX.
A încredința ceva în grija cuiva nu înseamnă altceva decât a i se încredința acel ceva.
712. Același, Despre Edict, Cartea XXXII.
Expresia: "Bani încasați" se referă nu numai la plată, ci și la delegarea creanței.
713. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXIII.
Verbul "a avea" este înțeles în două moduri diferite: într-unul, atunci când există dreptul de proprietate; în celălalt, atunci
când un bun cumpărat de oricine nu poate fi obținut fără concurs.
714. Securitatea înseamnă responsabilitatea asumată fie cu privire la persoane, fie cu privire la lucruri. 189. Același, Despre
Edict, Cartea XXXIV.
Expresia "a fi obligat să facă" are următoarea semnificație ; și anume că o persoană se va abține de la a face ceva care este
contrar unei înțelegeri, sau va avea grijă ca acest lucru să nu fie făcut.
715. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIV.
Trebuie să înțelegem prin provinciali persoanele care își au domiciliul într-o provincie, și nu cele care s-au născut acolo.
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716. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Între divorț și repudiere există următoarea diferență: repudierea poate avea loc chiar înainte de căsătorie; dar nu se poate
spune că o femeie logodită este propriu-zis divorțată, deoarece divorțul se numește astfel pentru că părțile care se separă sunt
libere să meargă pe drumuri diferite.
717. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXVII.
Expresia "Sau mai mult" nu include o sumă de bani nelimitată, ci una moderată; la fel cum clauza limitativă "Zece sau mai
mulți solidi" se referă la suma mai mică.
718. Același, Despre Edict, Cartea XXXVIII.
Aceste cuvinte, "Atât cât se pare că valorează bunurile", nu se referă la măsura pagubei, ci la valoarea estimată a bunurilor.
719. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXIII.
Între dar și cadou există aceeași diferență ca între gen și specie; Labeo spune că darul este un gen și provine de la verbul "a
da", iar cadoul este o specie, pentru că este un dar acordat pentru un anumit motiv, de exemplu, cu ocazia unei nașteri sau a
unei căsătorii.
720. Același, Despre Edict, Cartea XLVI.
Termenul "masculin" se extinde frecvent la ambele sexe.
721. Să vedem cum trebuie înțeles cuvântul "familie". Și, într-adevăr, este înțeles în diferite moduri, deoarece se referă atât la
bunuri, cât și la persoane; la bunuri, ca în Legea celor douăsprezece table, unde se spune: "Fie ca ruda cea mai apropiată din
partea tatălui să aibă proprietatea" (familia). Termenul "familie" face referire și la persoane, ca atunci când aceeași lege,
referindu-se la un patron și la libertul său, spune: "Din această familie la aceea". În acest caz, se stabilește că legea face
referire la persoane.
722. Termenul "familie" se referă la orice ansamblu de persoane care sunt legate între ele prin drepturile lor ca indivizi sau
prin legătura comună a unei relații generale. Spunem că o familie este legată prin drepturile sale proprii atunci când mai mulți
sunt fie prin natură, fie prin lege, supuși autorității unuia singur; de exemplu, tatăl unei familii, mama unei familii și un fiu și
o fiică aflați sub controlul paternal, precum și descendenții lor; de exemplu, nepoții, nepoatele și succesorii lor. Este
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desemnat tatăl unei familii cel care are autoritate asupra gospodăriei, și este numit astfel în mod corespunzător chiar dacă nu
are un fiu, deoarece nu luăm în considerare doar persoana sa, ci și dreptul său. Apoi, îl stilizăm ca tată de familie și pe un
minor, atunci când tatăl său moare, iar fiecare dintre persoanele care se aflau sub controlul său începe să aibă o gospodărie
separată și toți obțin titlul de tată de familie. Același lucru se întâmplă și în cazul unui fiu care este emancipat, căci și el are
propria familie atunci când devine independent. Spunem că familia tuturor agnaților este una comună, pentru că, chiar dacă
șeful gospodăriei poate fi mort și fiecare dintre ei are o familie separată, totuși, toți cei care se aflau sub controlul numai al lui
sunt considerați în mod corect ca aparținând aceleiași familii, deoarece s-au născut din aceeași casă și din același neam.
723. De asemenea, suntem obișnuiți să aplicăm termenul de "familie" și corpurilor de sclavi, așa cum am explicat, conform
Edictului pretorului, sub titlul de Furt, unde pretorul menționează familia agricultorilor de la venituri. În acest caz, nu sunt
vizați toți sclavii, ci sunt desemnați doar cei care au fost numiți în acest scop, adică pentru colectarea impozitelor. În altă
parte a Edictului sunt incluși toți sclavii; ca în cazul adunărilor ilegale și al bunurilor luate cu forța, precum și în cazul în care
se poate intenta o acțiune pentru anularea unui contract, iar bunul este returnat într-o stare mai proastă prin fapta
cumpărătorului sau a familiei sale; în sfârșit, în cazul interdicției Unde vi, termenul de familie cuprinde nu numai toți sclavii,
ci și copiii.
724. Cuvântul "familie" se aplică, de asemenea, tuturor acelor persoane, care descind din ultimul tată, așa cum spunem noi
Familia Iuliană, referindu-se, ca să zicem așa, la persoanele provenite dintr-o anumită origine din memoria noastră.
725. Soția este începutul și sfârșitul familiei sale.
726. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XVI.
Șeful familiei însuși este inclus în termenul "familie".
727. Este clar că copiii nu fac parte din familia soției, deoarece oricine se naște din tată nu urmează familia mamei sale.
728. Ulpianus, Despre Edict, Cartea L.
"A informa" înseamnă a denunța, a pune sub acuzare, a acuza și a condamna.
729. Același, Despre toate tribunalele, Cartea II.
Înțelegem prin termenul de "proprietăți urbane" nu numai toate clădirile care sunt situate în orașe, ci și hanurile și casele care
servesc la comerț în suburbii și în sate, precum și palatele destinate numai pentru plăcere; dar ceea ce constituie o proprietate
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urbană sunt materialele, și nu amplasamentul. Prin urmare, dacă există grădini atașate acestor clădiri, trebuie spus că acestea
sunt incluse în termenul "proprietăți urbane". Este clar că, dacă aceste grădini oferă mai mult venituri decât plăcere, adică
dacă conțin viță de vie sau măslini, ele nu ar trebui să fie desemnate ca "proprietăți urbane".
730. Același, Despre toate tribunalele, cartea VIII.
Trebuie să considerăm absent pe cel care nu se află în locul în care este cerută prezența sa; căci nu se cere să fie dincolo de
mări, deoarece este absent dacă se întâmplă să se afle în afara suburbiilor orașului; dar dacă se află în suburbii, nu este
considerat absent dacă nu se ascunde.
731. Oricine a fost capturat de inamic nu este considerat absent, dar cel care este reținut de tâlhari este.
732. Julianus, Digest, Cartea a II-a.
Următoarea stipulație: "Să furnizeze un sclav liber de răspundere pentru daunele comise" nu este considerată ca fiind
aplicabilă infracțiunilor care necesită urmărire și pedeapsă publică.
733. Același, Digest, Cartea LXXXI.
Conform unei interpretări corecte, ar trebui să se înțeleagă, așa cum am spus de multe ori, că, așa cum o fiică aflată sub
controlul patern este inclusă sub termenul "fiu", un nepot ar trebui să fie de asemenea inclus; iar un bunic ar trebui de
asemenea înțeles ca fiind desemnat prin termenul "tată".
734. Alfenus Varus, Digest, Cartea II.
Atunci când se precizează într-un testament că moștenitorul trebuie să cheltuiască doar o sută de aurei pentru cheltuielile
funerare sau pentru ridicarea unui monument, el nu poate cheltui mai puțin decât această sumă; dar, dacă dorește să
cheltuiască mai mult, o poate face și nu se va considera că a făcut ceva contrar prevederilor testamentare.
735. Același, Digest, Cartea a VII-a.
În legea referitoare la perceperea taxelor în porturile din Sicilia se spunea: "Că nimeni nu trebuie să plătească vreo taxă
pentru sclavii pe care îi duce în casa sa pentru uz privat". Se punea întrebarea dacă cineva ar trimite sclavi din Sicilia la
Roma, în scopul cultivării pământului, dacă ar fi sau nu obligat să plătească taxe pe ei. Răspunsul a fost că în această lege
erau implicate două aspecte: în primul rând, ce însemnau cuvintele "Duceți la casa lui" și, în al doilea rând, care era sensul
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expresiei "Pentru uzul său privat"? Prin urmare, dacă cuvântul "casă" însemna locul în care cineva locuia, trebuia să se
verifice dacă aceasta se afla într-o provincie sau în Italia; sau dacă se putea spune că locuința sa se afla doar în țara sa. Cu
privire la acest aspect, s-a decis că locuința cuiva ar trebui să fie considerată ca fiind locul în care acesta își avea domiciliul,
își ținea conturile și își desfășura afacerile. Cu toate acestea, există mari îndoieli cu privire la semnificația expresiei "pentru
uzul său privat" și s-a decis că aceasta se referă doar la ceea ce este pregătit pentru subzistența sa. Din același motiv, s-ar
putea întreba, de asemenea, cu referire la sclavii despre care se presupune că sunt pentru uzul stăpânului lor, dacă se referă la
administratori, portari, fermieri, supraveghetori, țesători și muncitori agricoli, care sunt angajați în cultivarea solului, din care
proprietarul își obține traiul și se întreține; sau dacă sunt incluși toți sclavii pe care o persoană i-a cumpărat și i-a păstrat
pentru uzul său, precum și cei pe care i-a angajat în alte scopuri și care nu au fost cumpărați pentru a-i vinde din nou. Mie mi
se pare că sunt vizați doar cei destinați capului familiei, care sunt desemnați pentru serviciul și întreținerea personală a
acestuia, categorie care include valet, servitori, servitoare, bucătari, însoțitori și toți ceilalți dedicați unor slujbe de acest fel.
736. Paulus, Epitomele lui Alfenus, Cartea a II-a.
Termenul "băiat" are trei semnificații: în primul rând, îi numim "băieți" pe toți sclavii; în al doilea rând, vorbim de un băiat în
contradicție cu o fată; și în al treilea rând, ne folosim de acest cuvânt pentru a desemna vârsta copilăriei.
737. Același, Epitomele lui Alfenus, Cartea a IV-a.
Când cineva vinde o suprafață de pământ, rezervând fructele, se înțelege că rezervă nucile, smochinele și strugurii a căror
coajă este tare și purpurie și care sunt de genul celor pe care noi nu le folosim la fabricarea vinului și pe care grecii le numesc
potrivite pentru mâncare.
738. Iulianus, Despre Minicius, Cartea a VI-a.
Se consideră că expresia "borcane de vin" se aplică în mod corespunzător borcanelor folosite la presarea vinului; căci
butoaiele și alte vase sunt clasificate ca atare doar cât timp conțin vin; căci, atunci când încetează să mai facă acest lucru, ele
nu mai au această denumire, deoarece pot fi destinate altor utilizări; de exemplu, când în ele se pun cereale. Aceeași regulă se
aplică și altor vase de pământ, atunci când sunt folosite pentru vin, la fel ca și celor dintâi, căci atunci când sunt goale, ele nu
sunt incluse în numărul recipientelor pentru vin, deoarece în ele pot fi păstrate și alte lucruri.
739. Africanus, Întrebări, Cartea a III-a.
Mela spune că sclavii nu sunt incluși în termenul de "marfă" și din acest motiv cei care îi vând nu sunt desemnați
comercianți, ci negustori de sclavi; și acest lucru este corect.
3539

740. Același, Întrebări, Cartea a IV-a.
Termenii "proprietate" și "moștenire" se aplică la tot ceea ce este luat împreună, inclusiv la dreptul de succesiune, dar nu la
articole individuale.
741. Florentinus, Institutes, Cartea a X-a.
Atunci când i se ordonă cuiva să facă ceva în prezența lui Titius, nu se înțelege că a făcut-o în prezența lui, decât dacă Titius
înțelege că acesta este cazul; prin urmare, dacă ar fi nebun, sau copil, sau adormit, nu se consideră că a îndeplinit actul în
prezența lui. El trebuie să știe că se face, dar nu este necesar ca el să fie de acord, deoarece ceea ce este ordonat va fi făcut în
mod legal, chiar și împotriva consimțământului său.
742. Marcianus, Institutes, Cartea a VII-a.
S-a hotărât ca cel care se naște din sclavi urbani și este trimis la țară pentru a fi educat să fie încadrat în categoria sclavilor
urbani.
743. Florentinus, Institutes, Cartea a VIII-a.
Prin termenul "bunuri imobile" se înțeleg toate clădirile și toate terenurile; vorbind însă de clădirile dintr-un oraș, le numim
de obicei sedes, iar la țară vile. Un teren fără clădire într-un oraș se numește area, iar la țară ager, iar acesta din urmă, atunci
când pe el este ridicată o casă, este denumit fundus.
744. Ulpianus, Despre adulter, Cartea I.
Numim prevaricatori acele persoane care ajută cauza adversarilor lor și, în timp ce se află de partea reclamantului, o
favorizează pe cea a pârâtului; căci termenul "prevaricator" derivă din verbul "varico", a se încadra.
745. The Same, Rules, Book I.
Expresia "cedere diem" înseamnă a începe să datorezi o sumă de bani: "venire diem" înseamnă că a venit ziua în care banii
pot fi încasați. Când cineva face o stipulație absolută, banii încep să fie datorate, iar ziua plății sosește imediat. Atunci când
se angajează să îi plătească la un anumit moment, datoria începe imediat, dar nu și momentul plății; când se angajează să îi
plătească sub condiție, datoria nu se naște și nici suma nu este plătibilă cât timp condiția este în curs de îndeplinire.
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746. "Ms alienum" înseamnă ceea ce datorăm altora: "IBS suum" înseamnă ceea ce ne datorează alții.
747. Neglijența gravă este o neglijență extremă, adică a nu ști ceea ce știe toată lumea. 214. Marcianus, Acuzații publice,
Cartea I.
O "obligație", propriu-zis, este ceva ce suntem obligați să facem conform legii, obiceiului sau poruncii cuiva care are dreptul
de a ordona să fie făcut. Darurile, în schimb, sunt, corect vorbind, lucruri pe care le dăm de bunăvoie, fără a fi obligați să o
facem nici prin lege, nici prin datoria noastră; iar dacă nu sunt date, nimeni nu poate fi învinuit, iar dacă sunt date, donatorul
are, în general, dreptul de a fi lăudat. Într-un cuvânt, s-a decis că cei doi termeni nu sunt interschimbabili, ci că un dar poate
da naștere în mod corect unei obligații.
748. Paulus, Despre Lex Fufia Caninia.
Cuvântul "putere" are mai multe sensuri: cu referire la magistrați, înseamnă jurisdicție; cu referire la copii, înseamnă control
patern; cu referire la sclavi, înseamnă autoritatea unui stăpân. Dar atunci când acționăm în instanță pentru predarea unui sclav
cu titlu de reparație pentru un prejudiciu comis de acesta, împotriva stăpânului său care nu îl apără, ne referim la corpul
sclavului și la autoritatea asupra lui. Sabinus și Cassius spun că, în conformitate cu legea atiniană, se consideră că bunurile
furate au intrat sub controlul stăpânului, dacă acesta ar avea puterea de a le recupera.
749. Ulpianus, Despre Lex Aelia Sentia, Cartea I.
Este adevărat că, atunci când cineva este întemnițat, nu se consideră că este ținut nici înlănțuit, nici pus în lanțuri, decât dacă
acestea sunt atașate de corpul său.
750. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea I.
Există o mare diferență între condițiile: "Când va putea vorbi" și "După ce va putea vorbi", deoarece este stabilit că cea din
urmă are o semnificație mai largă decât prima, care se referă doar la momentul în care persoana poate vorbi pentru prima
dată.
751. De asemenea, atunci când o condiție este enunțată în felul următor: "Fă acest lucru în atâtea zile", dacă nu se mai adaugă
nimic, condiția trebuie îndeplinită în două zile.
752. Papinianus, Întrebări, Cartea XXVII.
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Cuvintele "a face" includ tot ceea ce poate fi făcut; la fel ca și "a da", "a plăti", "a număra", "a judeca", "a umbla".
753. Același, Opinii, Cartea a II-a.
S-a stabilit că, în convenții, trebuie să se țină seama mai degrabă de intenția părților contractante decât de termenii stipulației.
De aceea, atunci când magistrații municipali închiriază un teren aparținând orașului lor, cu condiția "ca moștenitorul celui
care îl închiriază să se bucure de el", dreptul moștenitorului poate fi transferat și legatarului său.
754. Callistratus, Întrebări, Cartea a II-a.
Prin termenul "copii" se înțeleg nepoții și strănepoții, precum și toți descendenții lor, căci Legea celor douăsprezece table îi
include pe toți aceștia sub termenul de "moștenitori proprii". Atunci când legile consideră că este necesar să se folosească
nume separate pentru diferite rude, de exemplu, fii, nepoți, strănepoți și urmașii lor, ele nu înseamnă că acest lucru se extinde
la toți cei care vin după ei. Dar atunci când nu sunt specificate anumite persoane sau grade, ci sunt menționate doar cele care
descind din același neam, acestea sunt incluse sub termenul de "copii".
755. Cu toate acestea, Papirius Fronto, în Cartea a treia a opiniilor, spune că atunci când se leagă un teren, cu un fermier,
soția și copiii săi, sunt incluși și nepoții care descind din fii, cu excepția cazului în care intenția testatorului a fost alta; pentru
că s-a decis frecvent că în termenul "copii" sunt incluși și nepoții.
756. Divinul Marcus a declarat într-un Rescript că oricine a lăsat un nepot moștenitor al său nu este considerat că a murit fără
urmași.
757. Pe lângă toate acestea, natura ne învață că tații afectuoși, care se căsătoresc cu intenția și dorința de a avea copii, îi
inelucide sub acest termen pe toți cei care descind din ei. Căci nu ne putem desemna nepoții noștri cu un nume mai afectuos
decât cel de copii, de vreme ce avem și creștem fii și fiice cu scopul de a ne perpetua memoria, pentru totdeauna, prin
intermediul urmașilor lor.
758. Paulus, Opinii, Cartea a X-a.
Paulus spune că poate fi numit în mod corespunzător un tutore fals cel care nu este deloc tutore sau care este numit pentru un
minor care are deja un tutore sau nu are niciunul; la fel ca și în cazul unui testament fals, care nu este deloc un testament, sau
a unei măsuri false, care în realitate nu este o măsură.
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759. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a II-a.
Prin termenul "bani" nu se înțelege doar moneda, ci toate tipurile de bunuri, fie că sunt atașate de sol, fie că sunt mobile, și
care sunt atât corporale, cât și necorporale.
760. Paulus, Opinii, Cartea a II-a.
Definiția neglijenței grave este de a nu ști ceea ce știu toate persoanele.
761. Nu trebuie să numim prieteni acele persoane cu care avem doar o cunoștință ușoară, ci pe acelea cu care părinții noștri
au întreținut relații onorabile și familiare.
762. Venuleius, Stipulații, Cartea a VII-a.
Termenul "lanțuri" se aplică atât la restrângerea privată, cât și la cea publică a libertății; "custodie", însă, se referă doar la
închisoarea publică.
763. Tryphoninus, Disputații, Cartea I.
Un sclav fugar nu este cel care și-a format doar proiectul de a scăpa de stăpânul său, chiar dacă s-a lăudat că intenționează să
facă acest lucru, ci cel care și-a început efectiv fuga; pentru că, așa cum oricine poate numi o persoană hoț, adulterin sau
jucător de noroc, din anumite indicii care decurg numai din intențiile sale, chiar dacă nu a furat niciodată nimic de la stăpân
sau nu a corupt nicio femeie, ci doar s-a hotărât să facă acest lucru, atunci când i se va oferi o ocazie, totuși, nu se poate
înțelege că a comis infracțiunea până când planul său nu a fost executat și, prin urmare, se stabilește că un sclav nu va fi
considerat fugar sau vagabond, doar pentru că a avut intenția de a deveni unul, ci numai după ce a comis fapta.
764. Același, Manuale, Cartea I.
Neglijența gravă este o culpă: o culpă mare este o fraudă.
765. Același, Manuale, Cartea a II-a.
Posesia pretoriană a unei moșii nu este acordată moștenitorilor moștenitorului, prin următoarea clauză a Edictului: "Voi
acorda posesia celui care este moștenitorul defunctului". Din nou, în următoarea înlocuire: "Oricine va fi moștenitorul meu",
se înțelege doar moștenitorul următor sau moștenitorul desemnat, chiar dacă nu este cel care urmează în succesiune.
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766. Același, Despre anchetele judiciare.
Prin termenul "concetățeni" se înțelege pe cei născuți în același oraș.
767. Același lucru, cu privire la trusturile implicite.
Ar trebui să înțelegem prin expresia "chestiuni tratate sau finalizate" nu numai cele care sunt în litigiu, ci și cele cu privire la
care nu există nicio controversă.
768. Același lucru, despre decretul orfitan al Senatului.
Printre acestea se numără chestiunile care au fost hotărâte pe cale judiciară; sunt cele cu referire la care s-a făcut un
compromis și cele prescrise prin trecerea timpului.
769. Același, Despre decretul Senatului cu privire la Tertulian.
Când spunem că un copil, care se așteaptă să se nască, este considerat ca fiind deja existent, acest lucru este adevărat numai
atunci când drepturile sale sunt în discuție, dar nici un avantaj nu revine altora dacă nu se nasc efectiv.
770. Gaius, Despre obligațiile verbale, Cartea I.
Afirmația: "Care valorează mai mult de treizeci de aurei", se referă atât la o sumă de bani, cât și la evaluarea proprietății.
771. Același, Despre legea celor douăsprezece table, Cartea I.
Expresiile următoare: "Dacă înșală", "Dacă este în întârziere", "Dacă zădărnicește", sunt sursele din care provine termenul de
"calomniatori", deoarece aceștia îi supără pe alții cu procese prin fraudă și înșelăciune.
772. În a treia zi după calendele lunii ianuarie, se fac rugăciuni pentru păstrarea împăratului.
773. În mod obișnuit, tot ceea ce este descărcat dintr-un arc se numește săgeată; acum, însă, înseamnă orice este aruncat cu
mâna; și rezultă că și o piatră, o bucată de lemn sau de fier sunt incluse în acest termen. Se numește astfel pentru că este
trimisă la distanță și este ceea ce grecii desemnează ceva care este aruncat la distanță. Putem detecta acest sens în cuvântul
grecesc, pentru ceea ce noi numim săgeată, ei stil care de obicei înseamnă ceva expediat dintr-un arc, dar semnifică și ceva
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proiectat cu mâna. Xenofon ne informează despre acest fapt, căci spune: "Ei purtau săgeți, sulițe, săgeți, praștii, praștii, dar și
pietre". Ceea ce este trimis din arc este ceea ce grecii numesc toceuma, adică o săgeată, dar la noi este desemnată cu numele
comun de "săgeată".
774. Același, Despre legea celor douăsprezece table, cartea a II-a.
Cei pe care noi îi numim dușmani, anticii îi numeau perduelles, indicând prin acest termen că erau persoane cu care se aflau
în război.
775. Este considerat solvabil cel care dispune de bunuri suficiente pentru a satisface orice pretenție care ar putea fi formulată
împotriva sa de către un creditor.
776. Unele autorități susțin că termenul "subzistență" se referă doar la hrană; dar Ofilius și Atticus spun că sub acest termen
sunt incluse îmbrăcămintea și acoperământul de orice fel, deoarece fără ele nimeni nu poate subzista.
777. Același, Despre legea celor douăsprezece table, Cartea a III-a.
Aplicăm corect termenul "a transporta", la ceea ce cineva transportă cu ajutorul corpului său; "a transporta", "a transporta"
la ceea ce cineva transportă cu ajutorul unui animal de povară; iar "a conduce" se referă la animale.
778. Noi numim lucrători în lemn nu numai pe cei care lustruiesc lemnul, ci și pe toți cei care construiesc case. 236. Același,
Despre legea celor douăsprezece table, cartea a IV-a.
Cei care vorbesc despre otravă, ar trebui să adauge dacă este bună sau rea, căci medicamentele sunt otrăvuri și sunt numite
astfel pentru că schimbă dispoziția naturală a celor cărora li se administrează. Ceea ce noi numim otravă, grecii stilizează
farmakon; iar printre ei drogurile nocive, precum și remediile medicinale sunt incluse sub acest termen, motiv pentru care le
disting prin alt nume. Homer, cel mai distins dintre poeții lor, ne informează despre aceasta, căci spune: "Există multe feluri
de otrăvuri, dintre care unele sunt bune, iar altele rele".
779. Javolenus spune că fructul este tot ceea ce are o sămânță, ca în cazul grecilor care numesc toate tipurile de arbori
akrodrua.
780. Același, Despre legea celor douăsprezece table, cartea a V-a.
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O lege care conține două afirmații negative mai degrabă permite decât interzice. Acest lucru este remarcat și de Servius.
781. Același, Despre legea celor douăsprezece table, Cartea a VI-a.
Termenul "plebeu" se aplică tuturor cetățenilor, cu excepția senatorilor.
782. A "chema la mărturie", înseamnă a depune mărturie.
783. Cuvântul "gaj" provine de la pumn, deoarece tot ceea ce se dă în gaj se transferă cu mâna. De aceea, unele autorități
susțin, și s-ar putea să fie adevărat, că un gaj, propriu-zis, nu poate consta decât din bunuri mobile.
784. Toate infracțiunile sunt cuprinse în termenul "noxia".
785. Pomponius, Enchiridion.
Un minor este cel care nu a atins încă vârsta pubertății și care a încetat să se mai afle sub controlul tatălui său, fie prin
moartea acestuia, fie prin propria sa mancipare.
786. Termenul de "sclavi" provine din faptul că comandanții armatelor noastre obișnuiau în trecut să își vândă prizonierii și îi
păstrau în acest scop, preferând să îi condamne la moarte.
787. Un locuitor este cel care își are domiciliul într-o anumită țară și pe care grecii îl numesc paroikon, adică "adiacent". Cei
care locuiesc în orașe nu se numesc locuitori, așa cum nu se numesc nici cei care au un teren în apropierea vreunui oraș și
care se îndreaptă spre el, ca spre o stațiune.
788. O slujbă publică este o funcție conferită unui particular, prin intermediul căreia rezultă un beneficiu extraordinar pentru
cetățeni în mod individual și colectiv, precum și pentru proprietatea lor, prin autoritatea sa magistrală.
789. Un străin este cel pe care grecii îl numesc apoikon, adică cel care și-a părăsit casa pentru a deveni colonist.
790. Anumite autorități susțin că decurionii sunt numiți astfel din motivul că, la început, când se înființau coloniile, a zecea
parte dintre cei care le întemeiau, se constituiau de obicei într-un corp cu scopul de a da sfaturi publice.
791. Cuvântul "oraș" provine din verbul urbo, care înseamnă a marca o graniță cu un plug. Varus spune că se numește urbum
curba unui plug, care este folosită în mod obișnuit pentru a trasa limitele unui oraș pe cale de a fi construit.
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792. Termenul de "oraș fortificat" (oppidum), derivă din ops, din motivul că zidurile sale sunt construite pentru a asigura
siguranța bunurilor.
793. Cuvântul "teritoriu" înseamnă tot terenul inclus în limitele unui oraș. Unele autorități susțin că se numește astfel pentru
că magistrații au dreptul de a inspira teamă în interiorul granițelor sale, adică dreptul de a îndepărta oamenii.
794. Este îndoielnic dacă termenul "al său" înseamnă întregul sau o parte; și, prin urmare, oricine jură că un lucru nu este al
său ar trebui să adauge că nu are niciun fel de coproprietate în acel lucru cu altul.
795. Paulus, Despre cele șase cărți de decrete imperiale care se referă la anchetele judiciare, Cartea I.
S-a pus întrebarea dacă expresia: "Zestrea va fi returnată în cazul în care căsătoria este dizolvată" se referă nu numai la
divorț, ci și la moarte; adică dacă aceasta a fost intenția părților contractante în cazul de față; și mai multe autorități consideră
că aceasta a fost intenția, în timp ce opinia contrară este susținută de alții. Din acest motiv, Împăratul a decis că "înțelegerea a
fost ca, în niciun caz, zestrea să nu rămână în mâinile soțului.
796. Quintus Mucius Scaevola, Definiții.
Bunurile mobile sunt cele care nu sunt fixate pe sol, adică tot ceea ce nu face parte dintr-o clădire sau altă construcție.
797. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, cartea a II-a.
Labeo spune că un catarg face parte dintr-o navă, dar că pânzele mici nu, deoarece multe nave ar fi inutile fără catarg și, prin
urmare, sunt considerate ca aparținând navelor; pânzele, însă, sunt considerate mai degrabă un adaos decât părți ale unei
nave.
798. Labeo spune că există o diferență între ceea ce se proiectează și ceea ce este inserat în ceva ca o proiecție, este pus în
față în așa fel încât nu are un suport, ca de exemplu balcoanele și acoperișurile; și ceea ce este inserat într-o clădire se sprijină
pe ceva, de exemplu, grinzi și grinzi.
799. Labeo spune că atunci când plumbul este folosit în locul țiglei pentru a acoperi o casă, el face parte din ea; dar că atunci
când este folosit în scopul acoperirii unei galerii deschise, nu face parte din ea.
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800. Labeo spune că o văduvă nu este doar o femeie care a fost căsătorită la un moment dat, ci și una care nu a avut un soț;
căci termenul se aplică și unei persoane care este idioată sau nebună, iar cuvântul înseamnă și fără unirea a două persoane.
801. Labeo mai spune că o clădire compusă din scânduri ridicată cu scopul de a proteja un loc oarecare în timpul iernii și care
este îndepărtată vara, este o casă; deoarece este concepută pentru o utilizare perpetuă, deși nu este atașată de sol, din motivul
că este îndepărtată o parte din timp.
802. Scaevola, Digest, cartea XVIII.
Scaevola a dat ca părere că este general acceptat faptul că acele persoane trebuie să se înțeleagă că sunt incluse în termenul
de "liberți" cele care au fost manumise în temeiul unui prim testament sau al unui testament succesor, cu excepția cazului în
care cel de către care au fost revendicate poate demonstra în mod clar că acest lucru este contrar intenției defunctului.
803. Labeo, Epitome de probabilități de Paulus, Cartea a IV-a.
O pedeapsă este o amendă, iar o amendă este o pedeapsă. Paulus: Ambele afirmații sunt false; căci diferența dintre aceste
lucruri reiese din faptul că nu se poate face apel la o pedeapsă, căci atunci când cineva este condamnat pentru o infracțiune,
pedeapsa pentru aceasta este stabilită și trebuie plătită imediat; dar se poate face apel la o amendă, căci aceasta nu este
datorată decât dacă nu se face apel sau dacă reclamantul își pierde procesul; și este același lucru ca și cum asupra ei s-ar fi
pronunțat judecătorul care a fost autorizat să facă acest lucru. Prin urmare, diferența dintre aceste lucruri devine evidentă,
deoarece anumite pedepse sunt prevăzute pentru anumite fapte ilegale; dar nu este cazul amenzilor, deoarece judecătorul are
puterea de a impune orice amendă dorește, cu excepția cazului în care suma pe care o poate impune este stabilită prin lege.
804. Pomponius, Epistole, Cartea a X-a.
Statuile atașate de piedestalurile lor, tablourile atârnate de lanțuri sau prinse de pereți și lămpile fixate în mod similar nu fac
parte dintr-o casă; căci ele sunt plasate acolo mai degrabă ca ornamente decât ca părți constitutive ale clădirilor.
805. Labeo spune, de asemenea, că peretele plasat de obicei în fața unei case constituie o parte a acesteia. 246. Același,
Scrisori, cartea XVI.
În "Probabilitățile" lui Labeo se afirmă că expresia "A produce" se referă la expunerea în instanță a bunurilor în litigiu. Căci
oricine se prezintă în persoană nu produce, din acest motiv, bunul în litigiu; iar cel care produce o persoană care este fie
mută, fie nebună, fie copil, nu este considerat că o produce deloc; căci nimeni de acest fel nu poate, în nici o împrejurare, să
se spună în mod corect că este prezent.
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806. Termenul de "restituire" se referă nu numai la corpul lucrului în sine, ci și la orice drept și condiție care îi sunt atașate;
prin urmare, legea înțelege restituirea completă.

Tit. 17. Cu privire la diferite reguli ale legii antice.

807. Paulus, Despre Plautius, cartea XVI.
O regulă este o declarație, în câteva cuvinte, a cursului care trebuie urmat în chestiunea în discuție. Legea, însă, nu derivă din
regulă, ci regula este stabilită de lege. Așadar, prin intermediul regulii se ia o scurtă decizie asupra punctului în discuție; sau,
după cum spune Sabinus, se dă o explicație concisă a cazului, care, însă, în alte cazuri la care nu se aplică, își pierde din forță.
808. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea I.
Femeile sunt excluse de la toate slujbele civile sau publice; prin urmare, ele nu pot fi judecători, nu pot îndeplini îndatoririle
magistraților, nu pot intenta procese în instanță, nu pot deveni fideiusori pentru alții și nu pot acționa ca avocați.
809. Un minor, de asemenea, trebuie să se abțină de la orice slujbă civilă. 3. Același, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Cel care poate consimți în mod deschis poate, de asemenea, să o facă și prin nerefuz.
810. Același, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Nu se consideră că își dă consimțământul deplin cel care se supune poruncii tatălui său sau stăpânului său.
811. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a II-a.
În tranzacțiile de afaceri, starea unui nebun este una, iar cea a unui minor care a depășit vârsta copilăriei este alta, deși nici
unul dintre ei nu poate înțelege perfect ceea ce i se cere, deoarece un nebun nu poate face nici un fel de tranzacții, dar un
minor poate să se ocupe de orice lucru de acest fel cu autoritatea tutorelui său.
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812. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
Nu dorește să fie moștenitor o persoană care dorește ca o moștenire să fie transferată unei alte persoane.
813. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Legea noastră nu permite ca cineva care se află în viața civilă să moară atât testamentar, cât și intestat, deoarece există un
antagonism natural între cei doi termeni.
814. Același, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Drepturile de sânge nu pot fi anulate de nicio lege civilă.
815. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XV-a.
În chestiunile obscure, o urmăm întotdeauna pe cea care este cea mai puțin ambiguă.
816. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
Este conform naturii să se bucure de beneficiul oricărui lucru cel care plătește cheltuielile aferente.
817. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Ceea ce este al nostru nu poate fi transferat altuia fără consimțământul nostru.
818. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a III-a.
În interpretarea testamentelor, intenția testatorului trebuie să fie interpretată în mod liber.
819. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea a XIX-a.
Nu se consideră că a dobândit ceva a cărui pretenție este împiedicată de o excepție.
820. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
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În toate obligațiile în care nu este inserat momentul plății, datoria este scadentă imediat.
821. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a IV-a.
Oricine are un drept de acțiune pentru a recupera un bun este considerat ca având posesia acestuia.
822. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXI.
O vânzare nu este fictivă atunci când prețul este convenit.
823. Același, Despre Sabinus, Cartea XXIII.
Atunci când un termen este prescris printr-un testament, se consideră că a fost introdus în beneficiul moștenitorului, cu
excepția cazului în care intenția testatorului a fost alta; ca în cazul stipulațiilor, unde timpul este acordat în favoarea
promitentului.
824. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VI-a.
Atunci când moștenirile trec la moștenitorii noștri după moartea noastră, ele vor beneficia de cei sub controlul cărora ne
aflam în momentul în care le-am dobândit. Cazul este diferit atunci când facem stipulații; căci dacă stipulăm sub o condiție,
vom dobândi bunurile, pentru aceleași părți, în orice împrejurare, chiar dacă condiția ar trebui să fie îndeplinită după ce am
fost eliberați de sub autoritatea unui stăpân. Paulus: Atunci când un fiu aflat sub controlul paternal stipulează sub o condiție și
este apoi emancipat, iar condiția este îndeplinită ulterior, o acțiune va fi în favoarea tatălui său, deoarece, în cazul
stipulațiilor, se ia în considerare momentul în care contractăm.
825. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXIV.
Oricine încheie o convenție cu altcineva fie nu este ignorant, fie nu ar trebui să fie ignorant cu privire la condiția sa;
moștenitorul, însă, nu poate fi învinuit în astfel de circumstanțe, deoarece el nu a contractat de bună voie cu legatarii.
826. O excepție pe motiv de fraudă nu operează, de obicei, ca un impediment pentru cei care nu sunt excluși prin voința
testatorului.
827. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a VII-a.
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Ori de câte ori sensul unei concesii de libertate este îndoielnic, trebuie să se ia o decizie în favoarea libertății.
828. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXVII.
Celui căruia i se permite să facă mai mult trebuie să i se permită să facă mai puțin.
829. Același, Despre Sabinus, Cartea XXVIII.
Nicio obligație nu va lega pe nimeni de o condiție servilă.
830. Se aprobă în general regula că, ori de câte ori, în convențiile de bună credință, o condiție este lăsată la decizia
proprietarului bunului sau a agentului său, se înțelege că aceasta se face în conformitate cu judecata unui bun cetățean.
831. Același, Despre Sabinus, Cartea XXIX.
Anumite contracte implică doar frauda, altele implică atât frauda, cât și neglijența. Cele care implică frauda sunt depozitele și
transferurile cu titlu precar; cele care implică atât frauda, cât și neglijența sunt mandatul, împrumutul de folosință, vânzarea,
gajul, închirierea, dar și acordarea zestrei, tutela și tranzacția de afaceri. (Ultimele două, însă, necesită o diligență
extraordinară.) Asocierea și coproprietatea bunurilor implică atât frauda, cât și neglijența. Acesta este însă cazul numai atunci
când nimic nu a fost convenit în mod expres pentru mai mult sau mai puțin în diferitele contracte ; pentru că ceea ce s-a
convenit la început trebuie respectat, deoarece contractul impune o lege; cu excepția cazului în care, așa cum spune Celsus,
contractul nu ar fi valabil dacă s-ar fi convenit să nu se comită nicio fraudă, deoarece acest lucru este contrar bunei credințe
care se atașează contractelor; și aceasta este practica noastră actuală. Cu toate acestea, nu se asumă nicio responsabilitate în
cazul accidentelor animalelor, al morții acestora sau al oricărui alt eveniment care se întâmplă și care nu se datorează
neglijenței; sau cu referire la fuga sclavilor pe care nu se obișnuia să îi păzească, la tâlhari, tumulturi, incendii, inundații și
atacuri ale hoților.
832. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a V-a.
Ori de câte ori este vorba de interesul cuiva, este vorba de o chestiune de fapt, și nu de drept.
833. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea a XI-a.
Realitatea este mai bună decât siguranța personală.
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834. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXX.
Oricine are dreptul să înstrăineze un bun împotriva consimțământului unei persoane care este prezentă are un drept mult mai
bun de a face acest lucru atunci când aceasta este ignorantă și absentă.
835. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XVI.
Nimic din ceea ce este prescris fie de legea pretoriană, fie de legea civilă nu poate fi schimbat prin acordul unor particulari;
deși baza obligației poate fi modificată prin consimțământul reciproc, prin operațiunea legii însăși și prin invocarea unei
excepții pe baza unei înțelegeri neoficiale; pentru motivul că cauza unei acțiuni conferită fie de lege, fie de pretoriu, nu este
anulată prin acordul unor particulari, decât dacă acesta a fost făcut între ei în momentul în care a fost intentat procesul.
836. Ulpianus, Despre Sabinus, cartea XXXVI.
Divinul Pius a afirmat într-un Rescript că cei care erau dați în judecată din cauza unei manifestări de liberalitate nu puteau fi
judecați decât pentru o sumă pe care erau în măsură să o plătească.
837. Paulus, Despre Sabinus, Cartea a VIII-a.
Tot ceea ce este nul de la început nu poate fi remediat prin trecerea timpului.
838. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XXXVI.
Consimțământul și nu coabitarea constituie căsătoria.
839. Același, Despre Sabinus, Cartea XLII.
Este adevărat că nici acordurile și nici stipulațiile nu pot abroga un act care a fost deja îndeplinit; pentru că tot ceea ce este
imposibil nu poate fi inclus într-un acord sau într-o stipulație în așa fel încât să facă eficientă o acțiune sau un acord
pretorian.
840. Același, Despre Sabinus, Cartea XLIII.
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În ceea ce privește dreptul civil, sclavii nu sunt considerați persoane, dar acest lucru nu este deloc valabil conform dreptului
natural, deoarece dreptul natural îi consideră pe toți oamenii egali.
841. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXII.
Atunci când fie reclamantul, fie pârâtul încearcă să dovedească un titlu lucrativ, cazul reclamantului este cu atât mai greu de
stabilit.
842. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea XLII.
În toate stipulațiile și alte contracte, urmărim intenția părților; iar dacă nu este evident care a fost intenția lor, respectăm
obiceiul locului unde s-a încheiat tranzacția. Dar ce regulă ar trebui adoptată dacă obiceiul locului nu stabilește nimic, pentru
că a variat? În acest caz, ar trebui să se ceară cea mai mică sumă.
843. Același, Despre Sabinus, cartea XLVIII.
Nimic nu este atât de firesc ca o obligație să fie abrogată în același mod în care a fost contractată; de aceea, o obligație
verbală este abrogată prin cuvinte, iar una bazată pe simplul consimțământ al părților este anulată prin dezacordul
amândurora.
844. Pomponius, Despre Sabinus, cartea XXVII.
Este culpabil să te amesteci în ceva cu care nu te privește.
845. Ulpianus, Despre Sabinus, Cartea LI.
Oricine are puterea de a condamna are și puterea de a achita.
846. Pomponius, Despre Sabinus, Cartea XXIX.
Așa cum un moștenitor nu trebuie să fie răspunzător de o pedeapsă suferită de defunct pentru o crimă, tot așa el nu trebuie să
profite de nimic din ceea ce poate ajunge în mâinile sale din cauza crimei.
847. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXII.
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În orice caz, un act este considerat ca fiind îndeplinit, atunci când cineva este împiedicat de către un altul să îl îndeplinească.
848. Același, Despre Sabinus, Cartea XXXIV.
Un nebun și cel căruia i se interzice să își administreze bunurile nu are voință.
849. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVI.
Tot ceea ce nu-i este permis unui reclamant nu-i este permis pârâtului.
850. Atunci când dreptul de proprietate este obscur, este mai bine să fie favorizată partea care încearcă să îl recupereze decât
cea care se străduiește să îl obțină pentru prima dată.
851. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a IX-a.
Cel care succede altuia are motive întemeiate să invoce ignoranța cu privire la faptul că ceea ce se cere este sau nu datorat.
De asemenea, fideiusorii, ca și moștenitorii, pot invoca ignoranța ca scuză. Totuși, acest lucru se aplică moștenitorului doar
atunci când este acționat în judecată, și nu atunci când introduce acțiunea; pentru că este clar că oricine introduce o acțiune
trebuie să fie informat, pentru că este în puterea sa să facă acest lucru atunci când dorește, și ar trebui, în primul rând, să
examineze cu atenție creanța și apoi să procedeze la colectarea acesteia.
852. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXVIII.
Nimeni care neagă că datorează ceva nu este împiedicat să facă o altă apărare, decât dacă legea o interzice.
853. Ori de câte ori pot fi intentate mai multe acțiuni pentru același lucru, trebuie să se recurgă la una singură.
44. Același, Despre edict, cartea XXIX.
Acordăm o acțiune împotriva unui moștenitor pentru suma cu care acesta a profitat prin frauda defunctului, dar aceasta nu se
aplică în cazul unei fraude proprii.
854. The Same, On the Edict, Book XXX.
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Nu poate sta în picioare nici gajul, nici depozitul, nici posesia cu titlu precar, nici cumpărarea, nici închirierea bunurilor
proprii.
855. Înțelegerea particularilor nu afectează dreptul public.
46. Gaius, Despre edictul provincial, cartea X.
Nimeni nu este obligat să restituie nimic din ceea ce a fost cerut cu titlu de pedeapsă.
856. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXX.
Nu se naște nicio obligație dacă se dă un sfat care nu este fraudulos; dacă, totuși, acesta ar fi dat cu intenție frauduloasă și
înșelătoare, se va intenta o acțiune pentru fraudă.
857. Partenerul partenerului meu nu este al meu.
48. Paulus, Despre edict, cartea XXXV.
Tot ceea ce este făcut sau spus în focul mâniei nu este considerat de nici un efect, dacă perseverența părții în cauză nu
dezvăluie starea de spirit a acesteia. Prin urmare, atunci când o soție se întoarce după o perioadă scurtă de timp, nu se
consideră că a divorțat.
858. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXXV.
Înșelăciunea unei persoane nu oferă altei persoane un motiv de acțiune atunci când nu a fost afectată de aceasta.
859. Paulus, Despre Edict, Cartea XXXIX.
Este liber de vină cel care este conștient de comiterea unei încălcări a legii, dar nu poate să o împiedice.
860. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XV.
Se consideră că nimeni nu dobândește un lucru pe care este obligat să îl predea altuia.
861. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLIV.
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Nu numai cel care se ascunde este considerat că nu apără o cauză, ci și cel care, fiind prezent, refuză să se apere sau nu
dorește să procedeze.
862. Paulus, Despre Edict, Cartea XLII.
O persoană are dreptul să recupereze banii pe care i-a plătit din greșeală, dar în cazul în care îi plătește în mod intenționat
este considerată o donație.
863. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XLVI.
Nimeni nu poate transfera altcuiva un drept pe care el însuși nu îl are.
864. Gaius, Despre testamentele referitoare la Edictul urban, Cartea a II-a.
Nu se consideră că comite o fraudă cel care face ceea ce are dreptul să facă.
865. Același, Despre moșteniri referitoare la Edictul urban, Cartea a III-a.
În chestiunile care sunt îndoielnice, opinia mai binevoitoare trebuie să obțină întotdeauna preferința.
866. Același, Despre Edictul principal, Cartea XVIII.
Buna-credință nu permite ca aceeași datorie să fie încasată de două ori.
867. Ulpianus, Disputații, Cartea II.
Acțiunea De peculia nu este de obicei acordată împotriva unui tată în cauzele penale.
868. Același, Disputații, Cartea a III-a.
Se decide că un moștenitor are aceeași autoritate și aceleași drepturi de care se bucura defunctul.
869. Același, Disputații, Cartea a X-a.
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Se înțelege întotdeauna că ordonă să se facă ceva cel care nu împiedică pe altul să intervină în favoarea sa. Dacă însă cineva
care nu a consimțit ratifică o tranzacție, el va fi pasibil de o acțiune în mandat.
870. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Oricine are dreptul să-și repare propria casă, cu condiția să nu o facă împotriva consimțământului altuia, pe un teren asupra
căruia nu are niciun drept.
871. Julianus, Digest, Cartea a VI-a.
Moștenirea nu este altceva decât o succesiune la orice drept de care se bucura defunctul.
872. Același, Digest, Cartea a XVII-a.
Oricine, fără intenție frauduloasă, procedează la judecată, nu este considerat ca fiind în întârziere de plată.
873. Același, Digest, cartea XXIX.
Tot ceea ce se întâmplă rar nu trebuie să fie luat în considerare în mod pripit în tranzacția de afaceri.
874. Același, Digest, cartea LIV.
Specia de sofism pe care grecii o desemnează "silogism concis" este aceea în care, din premise care sunt evident adevărate,
prin intermediul unor modificări neînsemnate, se deduc concluzii care sunt în mod evident false.
875. The Same, Digest, Cartea LX.
Marcellus spune că încetează de a mai fi debitor cel care obține o excepție legală și care nu este contrară echității naturale.
876. The Same, Digest, Cartea LXXXVII.
Ori de câte ori o propoziție are două sensuri, trebuie acceptat acela care este cel mai bine adaptat la caz.
877. Paulus, Despre recuperarea unei zestre.
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În orice caz, trebuie observat că atunci când condiția unei persoane oferă un motiv pentru un avantaj, iar acesta lipsește,
avantajul dispare și el; dar atunci când acțiunea o cere, oricine o poate urmări, iar motivul avantajului rămâne.
878. Același lucru, cu privire la cesiunea de oameni liberi.
Un beneficiu nu este conferit unei persoane care nu dorește să îl accepte.
879. Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a II-a.
Nimeni căruia i-a fost conferit dreptul de a condamna un infractor la moarte sau la orice altă pedeapsă nu poate transfera
autoritatea sa unui altcineva.
880. Același, Despre îndatoririle proconsulului, Cartea a II-a.
Tot ceea ce necesită o anchetă nu poate fi rezolvat prin intermediul unei petiții.
881. Javolenus, Despre ultimele lucrări ale lui Labeo, Cartea a III-a.
Profiturile oricărui tip de proprietate pot fi date în gaj.
882. Quintus Mucius Scaevola, Reguli.
Tutela este derivată din dreptul de moștenire, cu excepția cazului în care există moștenitoare femei.
883. Nimeni nu poate numi un tutore pentru cineva decât pentru moștenitorii săi corespunzători sau dacă nu avea astfel de
moștenitori în momentul morții sale sau dacă i-ar fi avut dacă ar fi trăit.
884. Este considerat ca fiind făcut cu violență ceea ce face cineva după ce i s-a interzis; și acționează clandestin cel care
procedează fără știrea celeilalte părți, dacă are o controversă cu aceasta sau crede că va avea una.
885. Orice lucru care este menționat într-un testament în așa fel încât să nu poată fi înțeles este la fel ca și cum nu ar fi fost
menționat deloc.
886. Nimeni nu poate avantaja pe altcineva în detrimentul unui terț, fie printr-un acord, fie prin prescrierea unei condiții, fie
prin încheierea unei stipulații.
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887. Papinianus, Întrebări, Cartea I.
O condiție nedreaptă nu trebuie să fie impusă de o persoană unei alte persoane.
888. Papinianus, Întrebări, Cartea a III-a.
Nimeni nu-și poate schimba părerea în dauna altuia.
889. Același, Întrebări, Cartea XXIV.
Nici o tranzacție care necesită consimțământul părților interesate nu poate fi efectuată, dacă nu există o dovadă reală și
pozitivă în acest sens.
890. Același, Întrebări, Cartea XXVIII.
Actele legale care nu depind de timp sau de o condiție, ca de exemplu emanciparea, eliberarea, acceptarea unei moșteniri,
alegerea unui sclav, numirea unui tutore, sunt absolut anulate prin adăugarea unui timp sau a unei condiții. Ocazional, însă,
actele menționate mai sus devin tacit operante în circumstanțe care, dacă ar fi fost declarate deschis, le-ar fi anulat. Căci
atunci când cineva recunoaște în mod absolut primirea unui lucru care i-a fost promis sub o condiție, eliberarea sa va fi
considerată valabilă dacă condiția obligației ar trebui să fie îndeplinită; în cazul în care, totuși, condiția eliberării a fost
declarată în mod expres, tranzacția nu va avea nici o forță sau efect.
891. Același, Întrebări, Cartea XXXI.
În general, atunci când se ridică o întrebare cu referire la o fraudă, trebuie să se ia în considerare nu ceea ce reclamantul are
în mâinile sale, ci ceea ce ar fi putut avea, dacă nu ar fi fost adversarul său.
892. Același, Întrebări, Cartea XXXII.
Stabilirea existenței fraudei, potrivit dreptului civil, nu depinde întotdeauna de eveniment, ci de faptul dacă a existat intenția
de a o comite.
893. Același lucru, Întrebări, Cartea a XXXIII-a.
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În toate chestiunile juridice, specia primează asupra genului și tot ceea ce se referă la ea este considerat de cea mai mare
importanță.
894. Același, Opinii, Cartea a III-a.
Tot ceea ce este inserat în contracte în scopul de a înlătura ambiguitatea nu aduce atingere Common Law.
895. Același, Opinii, Cartea a IX-a.
Este considerat donat orice lucru care este dat fără constrângerea legii.
896. The Same, Definitions, Book II.
Nimeni nu este considerat că a pierdut ceva dacă nu îi aparținea.
897. Același, Întrebări, Cartea a V-a.
Atunci când se plătește mai mult decât este datorat și nu este posibil să se deducă surplusul, se înțelege că întreaga datorie
este neplătită, iar obligația anterioară va continua să existe.
898. Cel în a cărui onestitate ne-am încredințat datorează prin dreptul natural ceea ce datorează prin dreptul popoarelor.
85. Același, Întrebări, Cartea a VI-a.
Atunci când apare vreo îndoială, este mai bine să se decidă în favoarea zestrei.
899. Nu este un principiu nou că tot ceea ce a fost hotărât odată ca fiind valabil, va rămâne valabil; deși poate apărea un caz
în care nu s-ar fi putut face un început.
900. Ori de câte ori fie rațiunea naturală, fie îndoiala legii este opusă de echitate, trebuie să se respecte moderația în
pronunțarea unei decizii.
901. Același, Întrebări, Cartea a VII-a.
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Starea celor care se angajează în litigii nu se înrăutățește de obicei mai mult decât dacă nu le-ar fi întreprins, ci, în cea mai
mare parte, se îmbunătățește.
902. Același, Întrebări, Cartea a XIII-a.
Nimeni, încercând să-și recupereze bunurile, nu-și înrăutățește situația, ci o îmbunătățește. În cele din urmă, după ce s-a unit
problema, dreptul trece la moștenitor, iar moștenitorul este, de asemenea, răspunzător în toate împrejurările.
903. Scaevola, Întrebări, Cartea a V-a.
Nu se înțelege că cineva este în întârziere atunci când creanța este nulă.
904. Paulus, Întrebări, Cartea a X-a.
Atâta timp cât un testament este valabil, moștenitorul de drept nu este admis la succesiune.
905. Același, Întrebări, Cartea a XV-a.
În toate chestiunile, și mai ales în cele de drept, trebuie să se țină seama de echitate.
906. Același, Întrebări, Cartea a XVII-a.
Ori de câte ori o succesiune aparține cuiva printr-un drept dublu, dacă cel mai recent ar fi respins, cel mai vechi va rămâne.
907. Scaevola, Opinii, Cartea a V-a.
Dacă un copist face o greșeală în transcrierea unei stipulații, aceasta nu va împiedica răspunderea debitorului și a
fideiusorului.
908. Marcianus, Trusts, Cartea I.
Se consideră că un fiu aflat sub controlul paternal nu poate nici să păstreze, nici să recupereze, nici să dobândească posesia
peculium-ului său.
909. Ulpianus, Trusts, Cartea a II-a.
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Nu se obișnuiește ca materia superfluă să vatăme un document.
910. Același, Trusts, Cartea a VI-a.
Nimeni nu se îndoiește că trebuie să fie considerat solvabil cel care este apărat.
911. Marcianus, Trusts, Cartea a XII-a.
Atunci când un instrument este ambiguu, trebuie să se ia în considerare intenția părții care l-a produs.
912. Hermogenianus, Epitome de drept, Cartea a III-a.
Sentința de deportare, singură, privează o persoană de bunurile sale, care sunt confiscate de către Trezorerie.
913. Același, Epitome de drept, Cartea a IV-a.
Ori de câte ori o proprietate este revendicată de două persoane cu titlu lucrativ, trebuie să aibă prioritate cel al cărui titlu este
mai vechi.
914. Venuleius, Stipulații, Cartea a XII-a.
Nimeni nu poate fi considerat necinstit dacă nu știe cât trebuie să plătească.
915. Gaius, Reguli, Cartea I.
Orice obligație contractată în temeiul unei legi este anulată de o lege contrară.
916. Paulus, Despre anchetele judiciare.
Atunci când legea menționează termenul de două luni, iar partea se prezintă în a șaizeci și una zi, ea trebuie să fie ascultată;
pentru aceasta, împăratul Antoninus și Divinul său Părinte au declarat într-un Rescript.
917. Ulpianus, Despre Edict, Cartea I.
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Oricine comite un act împotriva ordinului pretorului se spune în mod corect că a încălcat Edictul.
918. El are dreptul de a refuza o acțiune, care poate, de asemenea, să o acorde. 103. Paulus, Despre Edict, Cartea I.
Nimeni nu poate fi luat cu forța din propria casă.
919. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a II-a.
În cazul în care sunt intentate două acțiuni, în una dintre ele se pretinde o sumă mare ca despăgubire, iar în cealaltă se face o
acuzație infamantă, cea care afectează reputația părții are dreptul la preferință. Dar atunci când ambele acțiuni sunt de așa
natură încât sentințele îl vor marca pe acuzat cu infamie, ambele ar trebui să fie considerate ca având aceeași importanță,
chiar dacă sumele implicate sunt inegale.
920. Paulus, Despre edict, Cartea I.
Ori de câte ori se cere o anchetă judiciară, trebuie să se recurgă la pretor.
921. Același, Despre Edict, Cartea a II-a.
Libertatea este un bun de o valoare inestimabilă.
922. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea I.
Nici o acțiune în justiție nu poate fi intentată împotriva unui sclav.
923. Paulus, Despre Edict, Cartea a IV-a.
În aplicarea pedepselor, trebuie să se țină seama întotdeauna de vârsta și de lipsa de experiență a celui vinovat.
924. Același, Despre Edict, Cartea a V-a.
Nu este complice la o crimă cel care nu împiedică săvârșirea ei atunci când nu are posibilitatea să o facă.
925. Același, Despre Edict, Cartea a VI-a.
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Cel mai mic este întotdeauna inclus în cel mai mare.
926. Nimeni nu este considerat ca fiind responsabil juridic pentru altul, dacă nu dă garanții.
927. Nu se consideră că un minor a consimțit la ceva în dauna sa.
928. În cazul în care două propoziții dintr-un contract care se referă la același lucru nu sunt legate între ele, este suficient ca
una dintre ele să fie respectată.
929. Ar trebui să se acorde scutiri femeilor pentru protecția lor, dar nu pentru a le permite să se impună mai ușor altora.
930. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a II-a.
Un minor care se apropie de vârsta pubertății este capabil să fure și să comită vătămări.
931. Acțiunile penale care decurg din încălcări ale legii nu trec împotriva moștenitorului, ca, de exemplu, cele de furt, de
pagubă, de jaf cu violență și de vătămare.
932. Paulus, Despre edict, cartea VIII.
În ceea ce privește rezultatul, nu contează dacă cineva nu are dreptul la acțiune în temeiul legii sau dacă poate fi împiedicat
de o excepție.
933. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a III-a.
O parte este inclusă în întreg.
934. Paulus, Despre Edict, Cartea a IX-a.
Când cuvintele sunt ambigue, trebuie adoptată semnificația lor cea mai probabilă sau cea mai obișnuită.
935. Același, Despre Edict, Cartea a X-a.
Atunci când cineva este eliberat de o obligație, se presupune că creditorul său a primit banii.
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936. Nu poate fi considerat că a obținut ceva cel care, după ce a făcut o stipulație, poate fi prescris printr-o excepție.
937. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XI-a.
Nimic nu se opune atât de mult consimțământului, care este baza contractelor de bună credință, ca forța și frica; și a aproba
ceva de acest fel este contrar bunelor moravuri.
938. Nu se profită de cel care se conformează legii publice.
939. Cei care fac greșeli nu sunt considerați ca fiind consimțitori. 117. Paulus, Despre edict, cartea XI.
Pretorul consideră că posesorul unei moșii în temeiul Edictului ia locul moștenitorului în toate privințele.
940. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XII.
Oricine se află în servitute nu poate dobândi proprietăți prin uzucapiune; căci chiar și atunci când are posesia, nu se consideră
că o deține legal.
941. Același, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
Nu înstrăinează cel care pur și simplu nu reușește să obțină posesia.
942. Paulus, Despre edict, Cartea XII.
Nimeni nu poate lăsa moștenitorului său drepturi pe care el însuși nu le posedă.
943. Același, Despre Edict, Cartea a XIII-a.
Cel care nu face ceea ce ar trebui să facă este considerat că și-a încălcat datoria; iar cel care face ceea ce nu trebuie să facă
este înțeles că nu a făcut ceea ce i s-a poruncit.
944. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea a V-a.
Libertatea este favorizată mai presus de orice.
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945. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XIV.
Nimeni nu poate intenta legal un proces în numele altuia.
946. O schimbare temporară nu afectează în mod vătămător drepturile unei provincii. 124. Paulus, Despre Edict, Cartea a
XVI-a.
În tranzacțiile în care nu vorbirea, ci prezența părții este necesară, se poate considera că o persoană mută care are inteligență
poate răspunde. Aceeași regulă se aplică și în cazul celui care este surd, căci și acesta poate răspunde.
947. Pomponius, în Cartea I, spune: "Un nebun ocupă aceeași poziție ca și unul care este absent".
948. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a V-a.
Apărătorii sunt priviți cu mai multă favoare decât reclamanții.
949. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a XV-a.
Nimeni nu este un depredator care plătește prețul a ceea ce obține.
950. Cel care dobândește un libert nu devine mai bogat din acest motiv.
951. Atunci când se ridică o problemă cu referire la pretențiile a două persoane, este preferabilă poziția posesorului.
952. Paulus, Despre Edict, Cartea XX.
952. Atunci când pretorul acordă o acțiune împotriva unui moștenitor pentru suma de care a profitat, este suficient ca calculul
să fie făcut din momentul în care bunurile obținute prin frauda defunctului au ajuns în mâinile sale.
953. Același, Despre Edict, Cartea XIX.
Atunci când două persoane dețin un bun cu același titlu, posesorul are avantajul.
954. Cei care succed la toate drepturile cuiva sunt considerați ca ocupând locul moștenitorilor săi. 129. Același, Despre Edict,
Cartea XXI.
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Nu se face vinovat de fraudă creditorul care primește ceea ce i se cuvine.
955. Când lucrul principal încetează să mai existe, dispar și accesoriile sale. 130. Ulpianus, Despre edict, Cartea a XVIII-a.
Acțiunile, și mai ales cele penale, care se referă la același obiect, nu se abrogă niciodată între ele.
956. Paulus, Despre Edict, Cartea XXII.
Oricine renunță în mod fraudulos la posesie are o judecată împotriva sa ca posesor, deoarece frauda sa îl face responsabil ca
posesor.
957. Gaius, Despre edictul provincial, Cartea a VII-a.
Ignoranța este clasificată drept neglijență.
958. Același, Despre edictul provincial, cartea VIII.
Condiția noastră poate fi îmbunătățită de către sclavii noștri, dar nu poate fi înrăutățită.
959. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXI.
Creditorii nu sunt înșelați atunci când debitorul lor nu dobândește nimic, ci numai atunci când proprietatea lui este diminuată.
960. Nimeni nu-și poate îmbunătăți condiția prin intermediul unei infracțiuni. 135. Același, Despre Edict, Cartea XXIII.
Nu pot fi predate bunuri care fie nu există, fie nu sunt considerate ca fiind incluse în contract.
961. Paulus, Despre Edict, Cartea XVIII.
Buna-credință acordă posesorului atât cât îi revine în realitate, ori de câte ori legea nu împiedică acest lucru.
962. Ulpianus, Despre Edict, Cartea XXV.
Cel care obține ceva prin autoritatea unui tribunal este un posesor de bună-credință.
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963. Paulus, Despre Edict, Cartea XXVII.
Orice moștenire, chiar dacă a intrat ulterior în posesie, este considerată ca fiind acceptată în momentul morții defunctului.
964. Gravitatea unei infracțiuni nu crește niciodată în funcție de timpul care a trecut de la comiterea ei.
965. Gaius, Despre edictul pretorului urban.
Toate drepturile de acțiune care se sting prin moarte sau prin trecerea timpului continuă să existe atunci când au fost aduse o
dată în instanță.
966. Nu se consideră că nimic nu aparține în mod absolut cuiva de care să poată fi lipsit prin vreun eveniment. 140. Ulpianus,
Despre edict, cartea LVI.
Absența celui care este plecat în interes de serviciu pentru stat nu trebuie să-i aducă prejudicii nici lui, nici altcuiva.
967. Paulus, Despre Edict, Cartea LIV.
Tot ceea ce este stabilit împotriva unei reguli de drept nu trebuie să devină un precedent.
968. Doi moștenitori ai aceleiași persoane nu pot deveni fiecare moștenitor al întregii sale averi. 142. Același, Despre Edict,
Cartea LVI.
Cel care tace nu mărturisește întotdeauna, totuși, este adevărat că nu neagă.
969. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXII.
Tot ceea ce va interzice persoanele care au încheiat un contract va interzice și succesorii lor.
970. Paulus, Despre Edict, Cartea LXII.
Tot ceea ce este permis nu este întotdeauna onorabil.
971. În stipulații, trebuie să se țină seama de momentul în care am contractat. 145. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVI.
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Se consideră că nimeni nu-i fraudează pe cei care sunt conștienți de fapte și își dau consimțământul.
972. Paulus, Despre Edict, Cartea LXII.
Tot ceea ce a făcut cineva în timp ce era sclav nu-i poate aduce beneficii după ce devine liber.
973. Gaius, Despre Edictul provincial, Cartea XXIV.
Chestiunile speciale sunt întotdeauna incluse în cele generale.
974. Paulus, Despre Edictul scurt, Cartea a XVI-a.
Când efectul unui lucru aduce beneficii tuturor părților interesate, fiecare dintre ele trebuie să suporte și partea sa de
cheltuieli.
975. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXVII.
Oricine profită de pe urma actelor altuia trebuie să le garanteze.
976. Același, Despre Edict, Cartea LXVIII.
Poziția juridică a celui care a comis o fraudă pentru a obține posesia sau pentru a deține un bun și cea a celui care a comis-o
pentru a evita să aibă posesia sau să dețină un bun este în mod necesar aceeași.
977. Paulus, Despre edict, cartea LXIV.
Nimeni nu comite un rău împotriva altuia decât dacă face ceva ce nu are dreptul să facă.
978. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXIX.
Practica noastră este să urmărim ca infracțiune tot ceea ce se realizează prin violență publică sau privată.
979. Cel care ordonă ca o persoană să fie lipsită de posesie o privează de ea.
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980. Ratificarea săvârșirii unei infracțiuni seamănă cu un ordin de a o comite.
981. În contractele care implică fraudă sau bună-credință, moștenitorul este responsabil în întregime.
982. Paulus, Despre edict, cartea LXV.
Devenim răspunzători în același mod în care, pe de altă parte, ne eliberăm de contracte; căci așa cum dobândim bunuri prin
anumite metode, tot prin aceleași mijloace le pierdem. Prin urmare, așa cum proprietatea nu poate fi obținută decât prin
intenție și efort corporal, tot așa,nici nu poate fi pierdută, dacă nu există aceste două lucruri.
983. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
Atunci când părțile la un proces se fac vinovate de aceeași infracțiune, reclamantul se străduiește să fie dezavantajat, iar
poziția posesorului este preferabilă; așa cum se întâmplă atunci când se depune o excepție din cauza fraudei reclamantului și
nu i se acordă un răspuns acestuia din urmă, chiar dacă pârâtul a comis o fraudă în aceeași tranzacție.
984. Cel care nu este el însuși vinovat ar trebui să fie autorizat să perceapă o sancțiune de la cealaltă parte. 155. Paulus,
Despre edict, cartea LXV.
O persoană este responsabilă pentru propriul act, iar acesta nu ar trebui să aducă prejudicii adversarului său.
985. Nu se consideră că folosește violența cel care se prevalează de propriul său drept și introduce o acțiune ordinară în
justiție.
986. În cauzele penale, trebuie să se adopte interpretarea cea mai binevoitoare.
987. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXX.
Nimeni nu poate fi obligat să apere pe altul împotriva voinței sale.
988. Oricine poate spune că partea căreia îi acordăm acțiuni are mult mai multe motive să invoce o excepție.
989. Atunci când o persoană succede alteia, nu este just ca tot ceea ce ar fi putut prejudicia individul căruia i-a succedat să
nu-i prejudicieze și pe el.
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990. În general, un cumpărător ar trebui să aibă același drept de a intenta o acțiune sau de a o apăra pe care îl are vânzătorul.
991. Ceea ce este acordat cuiva în folosul său nu îi este conferit dacă refuză să îl accepte. 157. Același, Despre Edict, Cartea
LXXI.
Atunci când o crimă sau un delict nu este clasificat ca fiind atroce, va fi iertat în cazul celor care îl comit, dacă, în calitate de
sclavi, aceștia s-au supus stăpânilor lor; sau dacă infractorii s-au supus celor care iau locul stăpânilor, ca, de exemplu, tutorii
și curatorii.
992. Oricine comite o fraudă în scopul de a renunța la posesie este considerat că păstrează încă posesia.
993. În contracte, succesorii celor care s-au făcut vinovați de fraudă sunt răspunzători nu numai pentru profiturile pe care lear putea obține, ci și pentru întreaga sumă; adică fiecare va fi răspunzător pentru partea sa de moștenitor.
994. Gaius, Despre edictul provincial, cartea XXVI.
Un creditor care permite ca bunurile care au fost gajate să fie vândute își pierde privilegiul.
995. Paulus, Despre Edict, Cartea a VII-a.
Putem avea dreptul la bunuri în virtutea unor obligații diferite, dar acestea nu ne pot aparține cu titluri diferite.
996. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LXXVI.
Una este să vinzi și alta este să consimți ca vânzătorul să vândă.
997. Orice lucru care este făcut public de o majoritate este considerat ca fiind făcut de toate părțile interesate.
998. Este absurd ca o persoană căreia i s-a atribuit un teren să aibă un titlu de proprietate mai bun decât moștenitorul sau
decât testatorul însuși, dacă acesta ar fi în viață.
999. Același, Despre Edict, Cartea LXXVII.
A fost o regulă adoptată de dreptul civil că, ori de câte ori o parte interesată împiedică îndeplinirea unei condiții, aceasta este
considerată la fel ca și cum ar fi fost îndeplinită. Acest lucru se aplică în cazul concesiunilor de libertate, al legatului și al
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desemnării moștenitorilor; și, în conformitate cu această regulă, stipulațiile devin, de asemenea, operante, atunci când, prin
acțiunea promitentului, stipulantul este împiedicat să îndeplinească condiția.
1000. Paulus, Despre Edict, Cartea LXX.
Orice act îndeplinit prin necesitate nu ar trebui să fie citat ca un precedent.
1001. Ulpianus, Despre Edict, Cartea LV.
Atunci când o persoană are dreptul de a da ceva, are și dreptul de a vinde și înstrăina acel lucru.
1002. Paulus, Despre Edict, Cartea LI.
Procesele care implică o pedeapsă și care au fost odată intentate, pot fi transmise împotriva moștenitorilor.
1003. Ulpianus, Despre Edict, Cartea a III-a.
Cel care poate înstrăina proprietatea poate consimți și la înstrăinarea ei. Dar atunci când dreptul de a o dona nu este acordat
unei persoane, trebuie adoptată regula că nu trebuie să se țină seama de voința sa, chiar dacă consimte la donarea ei de către o
altă persoană.
1004. Paulus, Despre Edict, Cartea XLVIII.
Cel care apără cazul altuia nu este niciodată considerat solvabil.
1005. Același, Despre Edict, Cartea XLIX.
Orice lucru care, în momentul în care a fost dat, nu devine proprietatea celui care îl primește, nu este considerat ca fiind dat
deloc.
1006. O parte care face ceva din ordinul unui judecător nu este considerată că a comis o fraudă, deoarece era obligată să se
supună.
1007. Același, Despre Plautius, Cartea I.
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Trebuie să se urmeze acea cale care oferă perspectiva unei înțelegeri cât mai echitabile.
1008. Orice chestiune care este îndoielnică trebuie interpretată conform intenției părților interesate.
1009. Același, Despre Plautius, Cartea a II-a.
Comite o greșeală cel care ordonă ca ea să fie comisă. Nu este însă vinovat cel care este obligat să se supună.
1010. Orice lucru care este în suspensie nu este considerat a exista. 170. Același, Despre Plautius, Cartea a III-a.
Orice act al unui magistrat care nu are legătură cu îndatoririle sale judiciare este nul.
1011. Același, Despre Plautius, Cartea a IV-a.
Nimeni nu este răspunzător pentru o datorie pe motiv că poate încasa de la altul ceea ce a plătit pentru el.
1012. Același, Despre Plautius, Cartea a V-a.
Într-un contract de vânzare, orice propoziție cu semnificație îndoielnică este interpretată împotriva vânzătorului.
1013. O cerere ambiguă trebuie interpretată în așa fel încât să fie favorabilă reclamantului. 173. Același, Despre Plautius,
Cartea a VI-a.
Atunci când se pronunță o hotărâre împotriva cuiva în măsura mijloacelor sale, nu trebuie să i se extorcheze tot ceea ce avea,
ci trebuie respectată regula de drept care nu permite ca el să fie redus la sărăcie.
1014. Atunci când într-o lege se găsește expresia: "Vei restitui", trebuie să se restituie și profiturile, chiar dacă acest lucru nu
este prevăzut în mod special.
1015. Fiecare este prejudiciat de propria întârziere în efectuarea plății, regulă care se respectă atunci când doi debitori sunt
solidari.
1016. Se face vinovat de fraudă cel care pretinde un lucru pe care este obligat să îl restituie.
1017. Același, Despre Plautius, cartea VIII.
3574

Poate acționa cel care pare deja capabil să îndeplinească condiția.
1018. Nu poate refuza ceva pe care o persoană nu-l poate avea, chiar dacă îl dorește. 175. Același, Despre Plautius, Cartea
XI.
Un sclav nu poate îndeplini nici o îndatorire pe care legile cer să fie îndeplinită de persoanele care sunt libere.
1019. Eu nu ar trebui să fiu într-o condiție mai bună decât persoana de la care îmi trag drepturile. 176. Același, Despre
Plautius, Cartea XIII.
Nimănui nu i se acordă privilegiul de a face pentru sine ceea ce poate fi făcut public prin intermediul unui magistrat; și acest
lucru este prescris pentru a evita ocaziile de a promova dezordinea.
1020. Valoarea libertății și a relațiilor este nemărginită. 177. Același, Despre Plautius, cartea XIV.
Cel care succede la privilegiile sau proprietatea altuia trebuie să se folosească de drepturile legale ale predecesorului său.
1021. Nimeni nu trebuie acuzat de fraudă dacă nu cunoaște motivul pentru care nu ar trebui să intenteze o acțiune. 178.
Același, Despre Plautius, cartea XV.
Când lucrul principal nu mai există, accesoriile sale, în general, încetează și ele să mai existe.
1022. Același, Despre Plautius, Cartea XVI.
Când intenția celui care acordă manumisiunea este obscură, trebuie să se pronunțe în favoarea libertății.
1023. Același, Despre Plautius, Cartea XVII.
Orice lucru care este plătit la ordinul unui creditor este același lucru ca și cum ar fi fost plătit chiar acestuia din urmă.
1024. Același, Despre Vitellius, Cartea I.
Dacă nimeni nu acceptă o moștenire, forța testamentului este în întregime distrusă.
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1025. Același, Despre Vitellius, Cartea a III-a.
Atunci când titlul de proprietate nu poate fi atribuit nimănui, nicio obligație nu poate determina acest lucru.
1026. Marcellus, Digest, Cartea a XIII-a.
Deși formalitățile cerute de lege nu sunt ușor de schimbat, totuși ar trebui să se acorde ajutor atunci când echitatea o cere în
mod clar.
1027. Celsus, Digest, Cartea a VII-a.
Scuza unei temeri deșarte nu este una legală.
1028. Același, Digest, Cartea a VIII-a.
Nu este obligatorie nici o obligație care este imposibilă.
1029. Același, Digest, Cartea a XII-a.
Nimic nu poate fi cerut înainte de momentul în care poate fi livrat, conform cursului natural al lucrurilor; iar atunci când data
plății este inserată într-o obligație, aceasta nu poate fi încasată decât dacă timpul s-a scurs.
1030. Același, Digest, cartea XVI.
Atunci când cineva își lasă soția însărcinată, nu se consideră că a murit fără copii.
1031. Același, Digest, Cartea a XVII-a.
Când într-un testament sunt ordonate două lucruri contradictorii, nici unul dintre ele nu va fi valabil.
1032. Tot ceea ce este interzis de natura lucrurilor nu poate fi confirmat de nici o lege. 189. Același, Digest, Cartea XIII.
Un minor nu este prezumat că își dă consimțământul sau că îl refuză din cauza vârstei sale; căci autoritatea tutorelui său este
necesară în orice chestiune care necesită cunoaștere sau judecată.
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1033. Același, Digest, Cartea XXIV.
Tot ceea ce este evacuat nu este inclus în proprietate.
1034. Același, Digest, Cartea XXXIII.
Neratius, după ce a fost consultat dacă un privilegiu acordat de împărat unei persoane pe care o credea în viață, dar care de
fapt era deja moartă, ar trebui să fie considerat ca având efect, a răspuns că nu i se pare că împăratul l-ar fi acordat dacă ar fi
știut că beneficiarul era mort, dar totuși ar trebui să se afle de la el însuși, în ce măsură a vrut ca privilegiul să fie aplicabil.
1035. Marcellus, Digest, Cartea XXIX.
Bunurile care nu pot fi împărțite vor fi datorate în întregime de către moștenitori, ca indivizi.
1036. În chestiunile care sunt ambigue, nu este mai puțin drept decât sigur să se adopte interpretarea cea mai binevoitoare.
1037. Celsus, Digest, Cartea XXXVIII.
Aproape toate drepturile moștenitorilor sunt considerate a fi aceleași ca și cum ar fi devenit astfel imediat după moartea
testatorului.
1038. Modestinus, Diferențe, Cartea a VI-a.
Cei care devin moștenitori printr-un grad îndepărtat de rudenie cu defunctul sunt considerați a nu fi cu nimic mai puțin
moștenitori decât dacă ar fi fost de gradul întâi.
1039. Același, Diferențe, Cartea a VII-a.
Lucrurile afirmate în mod clar sunt prejudiciabile; altele nu sunt.
1040. Același lucru, Reguli, Cartea a VIII-a.
Unele privilegii sunt reale, iar altele sunt personale. Primele se transmit moștenitorului; cele care sunt personale nu trec la el.
1041. Același, Despre ritul căsătoriei.
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În uniunile matrimoniale, trebuie să se țină seama nu numai de ceea ce este legal, ci și de ceea ce este onorabil.
1042. Javolenus, Despre Cassius, cartea XIII.
Frauda comisă de un tutore, fie că este solvabil sau nu, nu trebuie să prejudicieze drepturile tutorelui său într-un interdict sau
în orice altă procedură legală.
1043. Același, Epistole, Cartea a VI-a.
Nu poate fi considerat ca fiind liber de fraudă cel care refuză să se supună ordinului unui magistrat.
1044. Același, Epistole, Cartea a VII-a.
Ori de câte ori o hotărâre nu poate fi pronunțată fără a provoca un prejudiciu, trebuie să se adopte acea cale care produce cea
mai mică nedreptate.
1045. Același, Epistole, Cartea a X-a.
Orice dispoziție conținută într-un testament nu este considerată ca având efect, dacă nu era valabilă în momentul în care a
fost făcută.
1046. Același, Epistole, Cartea a XI-a.
Orice definiție din dreptul civil este susceptibilă de a fi modificată, căci o mică discrepanță poate să o facă inaplicabilă.
1047. Pomponius, Despre Quintus Mucius, Cartea a VIII-a.
Cel care suferă vreun prejudiciu din vina sa nu este considerat ca fiind prejudiciat.
1048. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea XXVIII.
Este mai puțin avantajos să ai un drept de acțiune decât să ai bunurile care fac obiectul ei.
1049. Același, Despre Quintus Mucius, Cartea XXXIX.
3578

Se întâmplă frecvent ca bunurile de care putem, în anumite circumstanțe, să fim privați, să fie în stare de a nu putea fi luate
de la noi. Prin urmare, dacă am devenit răspunzători față de Trezorerie prin grevarea unei suprafețe de teren, putem uneori să
introducem o acțiune pentru a o recupera, să o înstrăinăm și să îi impunem o servitute.
1050. Același, Despre diverse pasaje, Cartea a IX-a.
Nu este decât just și în conformitate cu Dreptul Națiunilor ca nimeni, prin comiterea unui prejudiciu, să nu se poată îmbogăți
pe seama altuia.
1051. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea I.
Atunci când o chestiune a fost decisă, ea este considerată ca fiind adevărată.
1052. Paulus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a XIII-a.
Nimeni nu poate fi considerat că a pierdut ceva ce nu a avut niciodată.
1053. Ulpianus, Despre Lex Julia et Papia, Cartea a IV-a.
Noi, într-o anumită măsură, comparăm sclavia cu moartea.
1054. Licinius Rufinus, Reguli, Cartea a II-a.
Când desemnarea unui moștenitor este nulă de la început, ea nu poate fi făcută valabilă prin trecerea timpului.
1055. Paulus, Despre Edict, Cartea LXIX.
Un sclav nu poate lipsi în interes de serviciu pentru stat.
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